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Z okazji zbliżających się wakacji i końca roku szkolnego
składamy wszystkim te życzenia.
Życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień, oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Wakacje to
czas odpoczynku od książek, zeszytów, szkoły, porannego wstawania. Wielu z
nas będzie miało możliwość poznawania najpiękniejszych zakątków naszej ojczyzny. Wędrówki szlakami górskimi, jeziora, morze - pozostaną na zawsze najpiękniejszymi wakacyjnymi wspomnieniami młodości. Wielu z nas jednak pozostanie w
domu – jesteśmy przekonany, że i w najbliższej sercu okolicy odkryjemy wiele ciekawych miejsc, do których zawsze będziemy powracać. Życzmy wszystkim, by
nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.
Wójt Gminy Małgorzata Kulesza
oraz Rada Gminy Goworowo
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Wójt Gminy Goworowo nadal walczy!
Pragnę poinformować wszystkich mieszkańców Gminy Goworowo, iż od kilku miesięcy czynię
starania, aby środki naliczane w poczet kar powstałych w wyniku przekraczania terminów realizacji
inwestycji powiatowych m.in. „Przebudowa mostów na rzece Orz” i „Przebudowa drogi GoworowoPokrzywnica - Bobin” zostały skierowane na działania w obrębie naszej gminy.
Zwróciłam się z pisemną prośba do Pana Starosty Ostrołęckiego o pozytywne rozpatrzenie mego
wniosku.
Środki te potrzebne są na realizację następujących działań:
1.Dokończenie nawierzchni asfaltowej łączącej wybudowany most z miejscowością Wólka Brzezińska.
2.Dokończenie brakującego chodnika przy wybudowanym moście na odcinku Goworowo- Wólka
Brzezińska.
3.Wykonanie zabezpieczeń- skarp wzdłuż nasypu wybudowanego mostu.
4.Remont istniejącego, dokończenie brakującego chodnika i naprawę nawierzchni asfaltowej w Goworowie na ul. Sienkiewicza do mostu w miejscowości Grodzisk Mały.
5.Przeprowadzenie gruntowego remontu nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Grodzisk
Mały.
6.Uzupełnienie i odwodnienie drogi powiatowej w Pasiekach.
7.Zrealizowanie w całości nowej inwestycji pt.” Przebudowa drogi gminnej w Cisku”
8.Uzupełnienie rozkruszonego asfaltu na drodze do Kruszewa oraz na odcinkach w Lipiance.
Mamy już sołtysów...

Informacja dotycząca wyborów sołeckich w gminie Goworowo: Gmina
Goworowo liczy 45 sołectw. W dniach od 2 do 30 kwietnia odbyły się zebrania wiejskie związane z wyborami sołtysów i rad sołeckich. W 20 sołectwach
wybrani zostali nowi Sołtysi. Są to sołectwa: Brzeżno Kolonia, Borki, Czernie,
Daniłowo, Góry, Grabowo, Jawory Podmaście, Jurgi, Kobylin, Kruszewo, Kaczka, Ludwinowo, Pasieki, Ponikiew Mała, Ponikiew Duża, Rębisze Parcele, Wólka
Brzezińska, Wólka Kunińska, Zaorze i Żabin. W 25 sołectwach sołtysi pozostali Ci sami. Funkcję sołtysa pełni
22 kobiety. Wśród sołtysów jest 1 radny (sołtys wsi Cisk). Najstarsi stażem Sołtysi:- Andrzej Ciepierski - Sołtys wsi Jawory Stare - 5 kadencji, został wybrany na 6 kadencję, Czesław Duninowski - Sołtys wsi Józefowo
- 4 kadencje, został wybrany na 5 kadencję, Tadeusz Sobotka - sołtys wsi Michałowo - 4 kadencje, został
wybrany na 5 kadencję. Najwyższa frekwencja była na zebraniu w sołectwie Goworowo gdzie na stan
630 uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu było 100 osób, najniższa frekwencja była w Sołectwie Jawory Wielkopole na stan 100 osób uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu było 2
osoby. Wybory uzupełniające przeprowadzone zostały do końca maja 2011.
I Targi przedsiębiorczości w Goworowie
W niedzielę 05 czerwca 2011 roku odbyły się I
Goworowskie Targi Przedsiębiorczości.
Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji: były występy uzdolnionych ˝ aktorów ˝ z Przedszkola Samorządowego w Goworowie, występy artystyczne uczniów ze szkół w Goworowie, Pasiekach, Kuninie oraz Szczawinie.
Aktywnie działające Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych ˝ Jesteśmy Betanią ˝ przedstawiło pełen humoru spektakl teatralny.
Główną atrakcją artystyczną był występ zespołu Biesiada
Polska w rytmie Disco Polo z agencji artystycznej ZDANY.
Panie z klubu seniora w Goworowie ˝ Jesienne kwiaty ˝ przedstawiły
wspaniały i ciekawy program artystyczny.
Młodzież aktywnie działająca w sekcji muzycznej przy Ośrodku Kultury w Goworowie uatrakcyjniła nasze spotkanie wystąpił zespół
GOKSiR SQAD oraz trio akordeonowe.
Całą oprawę muzyczną zapewnił zespół ATEST z Kamianki . Imprezie towarzyszyły dni otwarte w
Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie gdzie można było zapoznać się z dotychczasowym dorobkiem i
kierunkami kształcenia przyszłych uczniów tej szkoły.
Mieszkańcy gminy i okolic mogli zapoznać się z wystawą przedsiębiorstw, które prezentowały swoje produkty i usługi.
Mamy głęboką nadzieje, że kolejne targi będą cieszyć się zainteresowaniem przedsiębiorców i
wszystkich naszych mieszkańców.

Z życia samorządu

Str. 3

Złote Gody w Goworowie
W dniu 14 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Goworowie odbyło się uroczyste wręczenie
medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 20 par małżeńskich, mieszkańców gminy Goworowo. Medale nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczali Jubilatom:
Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Kulesza, Przewodnicząca Rady Gminy Karolina Łazicka oraz Sekretarz Urzędu
Antoni Mulawka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w
Kościele Parafialnym w Goworowie, którą w intencji Jubilatów odprawili: ksiądz Józef Kacperski Proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej w Kuninie i ksiądz Andrzej Osowski
duszpasterz parafii Goworowo.
Złote Gody obchodzili:
Chorchos Jan i Irena
Filipiak Franciszek i Kazimiera
Gąsiorowski Józef i Krystyna
Joachimiak Kazimierz i Stanisława
Kołodziejczyk Tadeusz i Alina

Kaczyński Mieczysław i Józefa
Kietliński Henryk i Halina
Meljon Antoni i Teresa
Meljon Edward i Irena
Miłek Kazimierz i Krystyna
Mierzejewski Franciszek i Krystyna
Mierzejewski Marian i Henryka
Parzych Stanisław i Jadwiga
Pawłowski Jan i Anna
Prekiel Tadeusz i Zofia
Radecki Stanisław i Halina
Sarnecki Czesław i Janina
Sobotka Stanisław i Genowefa
Twardziak Tadeusz i Marianna
Zaremba Józef i Teresa
Wszystkim Jubilatom życzymy
Wszystkiego Najlepszego

Inwestycje na terenie gminy Goworowo
10 czerwca 2011 roku został ogłoszony
przetarg nieograniczony na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ORLIK 2012”.
Boiska powinny zostać zbudowane przy Zespole
Szkół Nr 1 w Goworowie do końca października
br. Na realizację inwestycji Gmina Goworowo
otrzyma dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.

Trwają prace przy budowie wodociągu w
południowej części gminy. Do dnia dzisiejszego Wykonawca (PPUH HYDROBUD z Ostrołęki) wykonał
sieć wodociągową na terenie wsi Kobylin, Góry i
Michałowo. W pozostałych wsiach (Kaczka, Borki,
Szarłat i Kunin) trwają jeszcze prace. W myśl umowy z Wykonawcą wodociąg zostanie ukończony do
30 listopada 2011 roku.

W dniu 14 czerwca 2011 roku Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza podpisała umowę na realizację „Zagospodarowania centrum gminy Goworowo”, tj. ulice
Rynek (wraz z parkiem) i Kościuszki. Ogłoszony przez Urząd
Gminy Goworowo przetarg nieograniczony wygrała firma
BRUK-POL Grzegorz Musiński z Różana za kwotę 637 300,97 zł. Prace rozpoczną się na początku lipca i zakończą
do 30 września br. W zakresie inwestycji wykonane zostaną
chodniki i miejsca parkingowe z płyt chodnikowych i kostki
granitowej, powstaną nowe trawniki, posadzone zostaną
drzewa i rośliny ozdobne, zainstalowane będą latarnie uliczne i parkowe. W ramach małej infrastruktury teren zostanie
wyposażony we wiatę przystankową z kioskiem, fontannę,
klomb kwiatowy z wodotryskiem, nowe ławki i stoliki parkowe i inne.
Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany w
ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości
378 272,00 zł.

Trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i budowie sieci
kanalizacyjnej w Grodzisku i Wólce Brzezińskiej. Na placu budowy oczyszczalni
Wykonawca (CTE CARBOTECH ENGINEERING SP. Z O.O. ze Szczecina) wybudował
budynek socjalny oraz kończy budowę budynku oczyszczalni. Prowadzone są też
prace odwadniające w celu posadowienia
na znacznej głębokości zbiorników na ścieki. Rozpoczęły się też prace ziemne przy
budowie sieci kanalizacyjnej. Przez całą
wiosną budowa była wstrzymana przez
Inspektora Nadzoru z uwagi na zbyt wysoki
poziom wód gruntowych, zagrażający prawidłowemu wykonaniu robót. Jeżeli warunki
atmosferyczne nie ulegną pogorszeniu
oczyszczalnia powinna zostać wykonana do
końca października, a sieć kanalizacyjna
do końca września br.

Porządkujemy rzekę Orz.
W dniu 14 czerwca 2011 r. odbyła się akcja usuwania wysypiska śmieci na naszej rzece. Na wniosek Wójta Gminy Małgorzaty Kulesza wspólnie z wędkarzami Koła Wędkarskiego SSR Goworowo i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych usunięto kilka dzikich wysypisk śmieci na rzece Orz w
miejscowości Ponikiew Mała. Prace te trwały dwa dni.
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Podium dla drużyny z Goworowa w Wojewódzkim Turnieju Chłopców „Piłkarska Kadra”.
Uczniowie Gimnazjum w Goworowie reprezentowali powiat Ostrołęcki na Wojewódzkim Turnieju Chłopców i Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”. Turniej organizowany jest przez Mazowieckie
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i rozgrywany po raz
53. Jednym z celów, jakie przyświeca „Piłkarskiej kadrze”
jest popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży ze środowiska wiejskiego. Wszystko rozpoczęło się na boisku w
Goworowie, gdzie był rozgrywany XI Finał Regionu Ostrołęka. Drużyna Chłopców z naszej gminy rywalizowała z
uczniami gimnazjum z Rzekunia, Łęgu Przedmiejskiego oraz
Lelisa. Goworowscy gimnazjaliści zajęli pierwsze miejsce,
co dało jej awans do turnieju Wojewódzkiego. Na turnieju
Wojewódzkim rozgrywanym w Oborach koło Konstancina
Jeziornej w bardzo słoneczną pogodę drużyna z Goworowa rozegrała trzy mecze z czego dwa wygrane. Tym samym goworowska drużyna uplasowała się na trzecim miejscu. Opiekunem drużyny był Jan Wyszkowski nauczyciel z
Gimnazjum w Goworowie . Udział drużyny z Goworowa
doszedł do skutku dzięki staraniom Prezesa Klubu KS „ ORZ „ Goworowo Andrzeja Ziemka oraz Wójta Gminy Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza, który pokrył koszty dojazdu.

Żywność z programu PEAD
Wójt Gminy Goworowo pozyskał dla mieszkańców żywność z programu PEAD w ilości ok. 20
ton.
Żywność wydawana była
przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goworowie
w terminie od 17 do 24
czerwca 2011r. oraz w
sobotę 18 czerwca 2011r.
w godz. 10:00-14:30 w
remizie OSP w Goworowie, przy ul. Ostrołęckiej.
Osoby uprawnione
do korzystania z nieodpłatnego odbioru żywności
to:

- Osoby korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej
- Osoby korzystające ze
świadczeń rodzinnych
- Rodziny, w których dochód nie przekracza 526,50zł
na osobę
- Osoby samotne, których
dochód nie przekracza 715,50zł
W szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. długotrwała choroba, niepełnosprawność, wielodzietność, etc. żywność wydawana była również
osobom i rodzinom, których dochód przekroczył powyższe kryterium.
Aby otrzymać dary należało okazać się dowodem osobistym i podać numery PESEL
członków rodziny.

Aktualności
1.W dniu 30 czerwca b.r. odbędzie się X Sesja Rady Gminy Goworowo. Tematem obrad sesji będzie
m.in.. podjęcie uchwał w sprawach:
- zaciągnięcia kredytu w wysokości 259.028 zł. i
pożyczki w wysokości 378.272 zł. na sfinansowanie
zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości
Goworowo”.
- ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Goworowie,
- określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2. W dniu 26 czerwca 2011 r. na Placu Targowym
nad rzeką Orz odbędzie się XVII Przegląd Zespołów
Muzycznych „Świętojańskie granie”.
3. W dniach 3 lipca 2011 r. na boisku przy Kościele
w Goworowie odbędzie się Piknik Rodzinny „Bawmy
się trzeźwo i żyjmy zdrowo” pod patronatem Wójta
Gminy Goworowo.
4. Do 30 czerwca b.r. można składać w Urzędzie
Gminy pokój nr 18 dokumenty na ławników do Sądu
Rodzinnego i Sądu Pracy w Ostrołęce.

GOPS/Biblioteka
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
W
miesiącu
kwietniu 2011r. odbyły
się comiesięczne spotkania Grup Wsparcia
działających przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goworowie. Spotkania Grupy
dla Samotnych Matek,
Rodzin Wielodzietnych,
Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi odbyły się
w siedzibie GOPS w
Goworowie, zaś Seniorów w Szkole Powiatowej w Goworowie oraz
Szkole Podstawowej w
Kuninie.
Spotkania były
połączone ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Uczestnicy grup

przygotowywali dania świąteczne, podzielono się jajkiem, życzono radosnych świąt. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze, opowiadano o przygotowaniach świątecznych, wymieniano się przepisami na wypieki.
Ponadto członkowie Klubów Seniora intensywnie przygotowują się do występów na I Targi Przedsiębiorczości, które odbędą się w czerwcu oraz na
Pikniku: „Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie
Spotkanie z twórcą ludowym

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie 06.04.2011 roku zorganizowała spotkanie z twórcą ludowym, na które zaprosiła panią Czesławę Lewandowską. Zajęcia przeprowadzone zostały w Przedszkolu
Samorządowym w Goworowie oraz w Szkole Podstawowej w Szczawinie. Podczas warsztatów pod hasłem
''Plastyka obrzędowa'' dzieci uczyły się robić kwiatki i palmy wielkanocne.
Spotkanie z Wiolettą Piasecką

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Goworowie
w dniu 27 maja Gminna
Biblioteka Publiczna w
Goworowie zorganizowała spotkanie autorskie

z Wiolettą Piasecką – autorką bajek i baśni dla
dzieci. Autorka pochodzi z
Elbląga, zadebiutowała w
1999 roku zbiorem pt.
„Zaczarowana kraina bajek”. Sukces wydawniczy i

autorski przyniosła jej współpraca z wydawnictwem
DROZD ELBLĄG, która zaowocowała serią pt.
„Baśnie Wioletty Piaseckiej”.
W czarodziejskim spotkaniu udział wzięli
uczniowie kl. 0 – 3 Szkoły Podstawowej w Goworowie, wcielając się w różne postaci bajkowe.

Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIA
w ramach projektu: „Turystyka wiejska sposobem na rozwój”
Z wiedzy ogólnej :
„OBSŁUGA KOMPUTERA Z INTERNETEM” – przygotowanie do wykorzystania komputera i Internetu w turystyce.
„BHP I PIERWSZA POMOC W TURYSTYCE”- nauka zasad bezpieczeństwa i udzielania pomocy
w nagłych przypadkach.
Szkolenie zawodowe:
„GASTRONOMIA Z ELEMENTAMI KELNERSTWA”- techniki kulinarne w tym regionalne, catering
i obsługa kelnerska w żywieniu turystów.
„RĘKODZIEŁO - FLORYSTYKA”- wykorzystanie manualnych zdolności do zwiększania atrakcyjności turystycznej.
Podczas trwania szkolenia dodatkowo zostanie udzielone wsparcie w postaci wyżywienia
i zwrotu kosztów dojazdu lub noclegu.
Uczestnik zobowiązany jest do udziału w jednym kursie z wiedzy ogólnej i w jednym szkoleniu zawodowym dowolnie
wybranym przez siebie.
W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy i ich domownicy ubezpieczeni w KRUS, zamieszkujący w powiatach ostrołęckim i ostrowskim.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona
Organizator: Biuro doradczo-szkoleniowe "APLIKON" Marcin Drewnowski www.aplikon.com
Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
Zapisy i więcej informacji w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
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Zespół Szkół Nr1 w Goworowie

VI Szkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej II miejsce: Wiktoria Iwańska klasa 1a

Dnia 28 kwietnia 2011 roku w
Szkole Podstawowej w Goworowie
odbył się VI Szkolny Konkurs Piosenki.
Uczestnikami byli uczniowie klas 0 –
VI. Wykonywali oni piosenki w trzech
kategoriach wiekowych.
Wykonawcy przygotowali się do
występów bardzo starannie. Widzieliśmy piękny krakowski strój jak również wiele ciekawych rekwizytów.
Wszyscy mali artyści otrzymali dyplomy i książki, które ufundowała
Gminna Biblioteka Publiczna.
A oto lista laureatów:
1. kategoria: 0-I
I miejsce: Amelia Nadwodna klasa 1b
Wiktoria Dziełak i Adrian Krupiński
0b
Aleksandra Mateusiak 0c

III miejsce: Kinga Sadowska 0a
2. kategoria: II-III
I miejsce: Aleksandra Sadowska klasa IIIa
II miejsce: Alicja Kuśmierczyk IIb
III miejsce: Damian Struniawski IIb
3 kategoria: IV-VI
I miejsce: Izabela Grabowska Vb
II miejsce: Damian Kośnik
VIb
Natalia Krupka IVb
III miejsce: Agata Kukulska VIa.
Poza konkursem wystąpili uczniowie klasy Ia wykonując
piosenkę w języku angielskim.
Organizatorami VI Szkolnego Konkursu Piosenki Dziecięcej
były Urszula Kwietniak i Edyta Kośnik. Obsługę techniczną i
nagłośnienie zapewnił Arkadiusz Kuśmierczyk.

Surprenant France, czyli... Zaskakująca Francja ; )

14 maja uczniowie Wieczorem odpoczywanaszej szkoły wraz z na- liśmy na statku, który
uczycielami wyruszyli w
podróż do Francji. Czas
na zwiedzanie... W poniedziałek mieliśmy okazje znaleźć się w wielkim
i równie przepięknym,
Muzeum Luwru. Byliśmy
również zachęcani do
podjęcia nauki na Uniwersytecie Sorbona. Tego dnia nie zabrakło
nam również bajkowej
katedry Notre Dame.

sunął wzdłuż Sekwany. Następnego dnia zwiedzaliśmy najpiękniejszy i największy zespół pałacowoparkowy w Europie - Wersal. Tego
dnia również znaleźliśmy się na potężnej Stalowej Damie, czyli wieży
Eiffela. Środa hmm... Dzień pełen
atrakcji, wrażeń i przygód. Najpopularniejszy park rozrywki Disneyland gościł nas przez cały słoneczny
dzień. W czwartek zwiedzaliśmy
Brukselę... Stare Miasto, Maneken
Pis, Grande Place z Ratuszem i wiele
innych zabytków stolicy Europy.
Wieczorem udaliśmy się w drogę
powrotną do Polski.

Rambit

czyk). Na sali gimnastycznej, gdzie odbywał się
rambit widniały rysunki naszej uczennicy Oliwii Struniawskiej. Na koniec klasy III zaprezentowały nam
program artystyczny ,,Bitwę na głosy”. W końcu
nadszedł czas na wręczanie nagród, III miejsce w
konkurencjach zajęła klasa IIIc , II miejsce klasa IIIb,
natomiast I zwycięskie miejsce IIIa, ,,Bitwę na głosy”
wygrała klasa IIIc. Każda z klas otrzymała wspaniałe nagrody, a także Oliwia za bardzo ładne
prace. Ta impreza nie odbyła by się, gdyby nie
pani Joanna Gryczka ,która cały czas trzymała rękę na pulsie, a także dzięki GOKSiR i GKRPA , którzy ufundowali nagrody.

Dnia 3 czerwca
odbył się w naszej szkole rambit dla klas III pod
hasłem ,,Sobą bądź, dobrze żyj, nie uzależniaj
się”. Każda z klas miała
podane tematy do
opracowania, które
przedstawiała przed
komisją, w jej skład
wchodzili: p. dyr. Jacek

Dobrzyński , p. dyr. Bożena Drabot, p. dyr. Karolina Zacharek, p.Barbara
Kuczyńska – GOKSiR, p.
Hanna Siekierska- GKRPA
oraz p. Bogumiła LewickaMróz. Następnie liderzy
klas III brali udział w konkurencjach sportowych.
Odskocznią od nich były
tańce (menuet i belgij-

1 czerwca – DZIEŃ RODZINY

Dnia 1 czerwca 2011r. w Szkole Podstawowej w Goworowie odbył się Dzień Rodziny. Życzenia
składały dzieci rodzicom oraz rodzice dzieciom. Na uroczystej akademii przygotowanej przez panią Edytę
Furmaniuk, oprócz życzeń rodzice otrzymali dodatkowy prezent w postaci występów ich dzieci, które wygrały lub zostały wyróżnione w konkursach MAM TALENT w grupach wiekowych (kl.0-3 i 4-6) w kategoriach: TALENT muzyczny, TALENT recytatorsko – aktorski, TALENT plastyczno – fotograficzny, TALENT sportowo –cyrkowy. Rodzice zachęceni przez pana Dyrektora Jacka Dobrzyńskiego również zaprezentowali
swoje talenty. Pan Paweł Zych wykonał 20 brzuszków a pan Zdzisław Dzbeński zaśpiewał piosenkę pt.
„Muchomorek” dedykując ją wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka.
Następnie impreza przeniosła się na boisko szkolne, gdzie pani Ela Reluga Grabowska przygotowała konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców. Po wspólnej zabawie i rywalizacji międzyklasowej zarówno dzieci jak i rodzice ochoczo zabrali się za pieczenie kiełbasek i konsumpcji. Piknik rodzinny zgromadził
bardzo dużą ilość rodziców, uczniów i nauczycieli. Rada Rodziców przygotowała dla uczniów słodki poczęstunek w postaci cukierków.
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Zespół Szkół Nr1 w Goworowie
Unia Europejska
Dnia 17 maja 2011
roku w naszej szkole odbył
się apel o Unii Europejskiej.
Był on pod przewodnictwem
pani Barbary Wójcik. Częścią muzyczna zajęła się

pani Beata Ciepierska wraz z niezawodnym chórem szkolnym. Do naszej szkoły zechcieli przybyć
także uczniowie z Kunina, którzy zaprezentowali
nam krótkie oraz śmieszne przedstawienie. Można
było zauważyć cudowne dekoracje wykonane
przez gimnazjalistów.

Najpiękniejsze wiersze w hołdzie wielkiemu polakowi.
Dnia 26 maja odbyła
się już kolejna edycja konkursu
recytatorskiego pod hasłem:
,,Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Błogosławionemu Papieżowi Janowi Pawłowi
II”. Tym razem konkurs odbył
się w Urzędzie Gminy. Całą
uroczystość prowadził duet
damsko-męski Natalia Zięba i
Adam Owczarek. Jury w którego skład wchodzili: pan dyrektor Jacek Dobrzyński,
ksiądz Artur Rostkowski, a także kierownik Gminnej Bibliote-

ki publicznej pani Krystyna Reluga i
kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
pani Barbara Kuczyńska oceniało
każdego z osobna. Oto ich werdykt: III miejsce zajęła Dagmara
Duch, II miejsce Aneta Dudziec, I
miejsce Jacek Święcicki. Te osoby
otrzymały w nagrodę aparaty fotograficzne, pozostali zostali nagrodzeni książkami o Janie Pawle II. W
tym konkursie nikt nie był przegrany ,dlatego gratulujemy wszystkim i
czekamy na następną edycję konkursu.

Dzień językowy

Dnia 7 maja 2011 roku odbyła się II Edycja Dnia
Językowego. Organizatorkami były panie uczące języków
obcych z Goworowa, Pasiek i Kunina: J.Głażewska,
K.Dąbrowska, E.Grabowska, E.Nurczyk, E.Kośnik oraz
I.Zaorska. Przed festiwalem muzycznym chętni uczniowie
pisali testy z j.angielskiego, j. niemieckiego i j. rosyjskiego, a
także test wiedzy o Wielkiej Brytanii. Prowadzącymi festiwalu byli Karolina Kowalska, Ilona Kwiatkowska i Damian
Bartkowski. Jako pierwszy zaprezentował się zespół „Belfer
Band”. Współtworzą go nauczycielki z naszej szkoły: J.
Gryczka, K. Zacharek, A. Kosiorek, E. Grabowska, A. Rurka, Ż. Korczakowska, B. Wyrębek oraz muzycy z
GOKSiR,K. Jadacki, R. Ostrowski, i nasz nauczyciel od muzyki A. Kuśmierczyk Występ bardzo się podobał. Panie
zaraziły publiczność radością życia i żywiołowością. Kolejno
prezentowali się: uczniowie z kl. I szkoły podstawowej, następnie Damian Kośnik, Damian Damięcki z Aleksandrą Kołodziejczyk i Natalią Dziełak, dziewczęta z Kunina, Edyta
Tymińska i Magda Koszelak, dziewczęta z Pasiek, Anna
Bartkowska z Mariuszem Brzozowskim i Jackiem Święcickim
oraz Karolina Fidóra, Marcin Dumała, Konrad Stepnowski,
Adrianna Szewczyk i Milena Plata, Łucja Wyrębek i Natalia Zięba. Jako gość wystąpiła Joanna Damięcka, która
uczęszczała kiedyś do szkoły w Goworowie. Później nastą-

Światowy rok chemii

Rok 2011
został ustanowiony
przez ONZ Światowym Rokiem Chemii,
a jego patronką została polska noblistka. Polacy też nie
zapomnieli o swej
słynnej rodaczce.
Sejm RP w grudniu
2010 roku przyjął
uchwałę w sprawie
ustanowienia roku
2011 Rokiem Marii
Skłodowskiej-Curie. Z
tej okazji uczniowie

gimnazjum wykonali
wystawę przedstawiającą najważniejsze wydarzenia z
życia uczonej; zaczynając od studiów w
Paryżu, przez pracę
naukową i liczne nagrody, a kończąc na
ostatnich latach życia, tej niesamowitej
osobowości. W skład
wystawy wchodzą
archiwalne zdjęcia,
portrety wykonane
przez uczniów, a
także informacje biograficzne.

pił konkurs z potrawami z różnych państw. W między
czasie uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą niektórych krajów, m.in. Hiszpania, Irlandia, Kanada. Na
jej podstawie chętni odpowiadali na pytania i dostawali upominki. Niedługo potem ogłoszono wyniki ze
wszystkich konkursów. W konkursie potraw komisja
wybrała najsmaczniejsze oraz najładniej zaprezentowane danie. I miejsce otrzymały: Aneta Tymińska,
Dagmara Duch, Marta Kot i Emilia Szklarczyk z kl. III a.
Wyniki konkursu o Wielkiej Brytanii: I miejsce – Kamila
Zięba z kl. IIIb, II miejsce – Daniel Gutowski kl. IIb, III
miejsce – Aleksandra Hromiuk kl. I a. Na koniec ogłoszono wyniki z testu z języków obcych: z klas I zwyciężyła Agnieszka Wiewiórska kl. I b, II miejsce zajęła
Paula Rybaczyk I d, a II miejsce otrzymały ex aequo
Monika Jagielska I a i Adrianna Szewczyk I c. Z klas II,
również z j. niemieckiego, zwyciężyła Monika Małecka
IId, II miejsce zajęła Aleksandra Kujawa II c, III miejsce
otrzymała Karolina Ciborowska II c. Z języka rosyjskiego I miejsce dostała Katarzyna Orłowska, II miejsce
otrzymała Milena Plata, a II miejsce zajęła Agata Dąbrowska. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zachęcamy do udziału w podobnych imprezach.

Dnia 13. 06. 2011 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Wychowawcy klas przedstawili swoje propozycje do tytułu „Ucznia Roku 2010/2011”:
Szkoła podstawowa: Ia – Cezary Miłek; Ib – Amelia Nadwodna; IIa – Kacper Szumowski; IIb – Milena Zięba; IIIa –
Aleksandra Sadowsk; IIb – Mateusz Eksterowicz; IIIC – Ewa Wrońska; IV a- Karolina Skrzecz; IVb- Klaudia Buczyńska; IVc – Patryk Dębski; Va – Paulina Daniszewska; Vb – Karolina Jankowska; Vc – Katarzyna Brzezińska; VIa –
Sylwia Chorchos; VIb – Aleksandra Graczyk
Gimnazjum: Ia – Aleksandra Hromiuk; IB – Agnieszka Wiewiórska; IC – Adrianna Szewczyk; ID – Paula Rybaczyk; IE
– Mateusz Bukowski; IF – Natalia Załęska; IIA – Przemysław Grabowski; IIB – Daniel Gutowski; IIC – Jacek Święcicki;
IID – Monika Małecka; IIE – Martyna Brejnak; IIIA – Daniel Zyśk; IIIB – Łucja Wyrębek; IIIC – Sylwia Zych; IIID – Karol
Orłowski; IIIE – Ewelina Zawadzka
Uczniowie naszej szkoły mogą poszczycić się wysokimi osiągnięciami, zarówno w nauce, jaki i sporcie. W
szkole podstawowej 52 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, 36 osób nagrodzono za bardzo dobre wyniki w nauce, 7 – za stuprocentową frekwencję. Spośród gimnazjalistów wyróżniono 72 osoby, przyznano 37 nagród
za wyniki w nauce i 6 nagród za stuprocentową frekwencję.

W Dolinie Orza
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Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Śniadanie Ekologiczne

Dnia 8 kwietnia naszej
szkole odbyła się akcja
pod hasłem „Ekologiczne
Drugie Śniadanie” promu-

jąca zdrowe odżywianie
wśród dzieci. W ramach
akcji uczestnicy Leśnej
Edukacji przygotowali
dla swoich szkolnych koleżanek i kolegów pysz-

ne i zdrowe drugie śniadanie. Dzieci przekonały się, że to zdrowe i bez konserwantów
może być również bardzo smaczne. Za przeprowadzenie akcji odpowiedzialni byli opiekunowie Leśnej Edukacji: Monika Długołęcka,
Anna Ruszczyk i Urszula Napiórkowska.

Rok 2011, numer 2

Moje spotkanie z przyrodą.

Dnia 28 kwietnia br. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literacko – Plastycznego na
temat „Moje spotkanie z przyrodą”, którego współorganizatorem było Nadleśnictwo Ostrołęka. W konkursie wzięło
udział 24 uczniów z czterech szkół: Kunina, Pasiek, Szczawina i Goworowa. Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło
zwycięzców. Pierwsze miejsce w kategorii klas I – III zajęła
uczennica klasy III – Izabella Ruszczyk z SP w Pasiekach, II
miejsce - Julia Rybaczyk, kl. II SP w Kuninie, III miejsce –
Wiktora Dumała kl. II SP w Pasiekach. Ponieważ poziom
prac plastycznych był bardzo wysoki, jury postanowiło
przyznać trzy wyróżnienia w tej kategorii : Aleksandrze
Pietras z SP w Szczawinie oraz Zuzannie Tabor i Klaudii
Brejnak z SP w Pasiekach .W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zdobyła Kinga Steć ze SP w Kuninie, drugie miejsce – Klaudia Rybaczyk ze SP w Kuninie,
trzecie – Julia Solmińska z SP w Pasiekch. Zdaniem jury na wyróżnienie zasłużyła gawęda, której autorem był Sebastian Kowalczyk z SP w Pasiekach oraz praca plastyczna autorstwa Anety Kokot z SP w
Kuninie. Laureaci otrzymali w nagrodę sprzęt turystyczny, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy i nagrody pocieszenia. Dyrektor Szkoły Adam Grabowski zaprosił gości do obejrzenia przygotowanego
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Pasiekach oryginalnego pokazu mody ekologicznej. Wszystkie
kreacje zostały uszyte z materiałów odpadowych. Było co podziwiać. Na uczestników konkursu czekał
poczęstunek. Wśród zaproszonych gości byli Pan Leśniczy Adam Staszczuk oraz Pan Ireneusz Kuciński.
Konkurs został zorganizowany przez opiekunów Leśnej Edukacji: Annę Ruszczyk, Monikę Długołęcką i
Urszulę Napiórkowską. Szczególne podziękowanie kierujemy do współorganizatora konkursu, którym
było Nadleśnictwo Ostrołęka.

Podsumowanie realizacji projektu

Dzień Ziemi

W dniu 28 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Szkoła w Pasiekach liderem inicjatyw społecznych". Projekt ten został sfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a zrealizowany w szkole w okresie od 1 stycznia
do 30 kwietnia 2011 r. Na konferencji obecna była
Pani Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza, a także uczestnicy projektu oraz jego realizatorzy. Konferencję prowadził koordynator projektu
Adam Grabowski.

W dniach 28 - 30 kwietnia trwały obchody Dnia Ziemi. W związku z tym sprzątano teren
miejscowości Pasieki. W dniu 28 kwietnia sprzątały klasy gimnazjalne oraz klasy IV - VI szkoły
podstawowej. W dniu 29 kwietnia sprzątały klasy
0. W dniu 30 kwietnia teren stacji kolejowej w
Pasiekach sprzątali Strażacy OSP Pasieki oraz
mieszkańcy. Oczyszczono teren stacji PKP zbierając przy tym ogromną przyczepę śmieci. Mamy
nadzieję, że teren ten pozostanie czysty na bardzo długo.

Obchody Święta Konstytucji

Obchody Dnia Ziemi

Dnia 4.05.2011
r. w Szkole Podstawowej
w Pasiekach odbyła się
akademia z okazji 220
Rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie kl. VI w przystępny sposób przybliżyli okoliczności uchwalenia najważniejszej
ustawy rządowej z
1791 r. Uroczystość
przygotowały Monika
Długołęcka i Hanna Sobczyk.

Dnia 8.05.2011 r. odbyła się wycieczka do Warszawy
na obchody Dnia
Ziemi. Uczniowie
brali udział w
licznych konkursach i zabawach
o tematyce ekologicznej. Z mnóstwem nagród i w
świetnych humorach wróciliśmy
do szkoły.

Szkoła Podstawowa w Pasiekach
Festiwal Piosenki Uczniowskiej

W dniu 9 maja
2011 roku odbyły się w
Szkole Podstawowej w
Pasiekach dwa konkursy
piosenki. Jeden to XXI
Szkolny Festiwal Piosenki
Uczniowskiej. Brali w nim
uczniowie wszystkich klas
naszej szkoły. Drugi konkurs to VII już Gminny
Festiwal
Piosenki
Uczniowskiej Pasieki
2011 organizowany co-

rocznie w naszej szkole. W konkursie gminnym zawsze biorą
udział uczniowie wszystkich
szkół z naszej gminy. W tym
roku byli z nami uczniowie ze
Szczawina, Kunina i Goworowa. Festiwal jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu
szkoły i cieszy się ogromnym
zainteresowaniem. Rośnie też
jego ranga, gdyż laureaci śpiewają następnie w konkursie o
Puchar Wójta Gminy Goworo-

Wycieczka do Kniei

11 maja 2011 r.
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Pasiekach wzięli udział w
wycieczce do Parku Rozrywki
Knieja i na ścieżkę edukacyjną
„Olcha”. Wszyscy świetnie się
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wo. W tym roku w festiwalu wzięło udział
35 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Każdy uczestnik otrzymał dyplom
uczestnictwa, a trójka zwycięzców z każdej
kategorii wiekowej nagrody książkowe
ufundowane przez Panią Wójt Gminy Goworowo, która także ufundowała nagrodę
w postaci dwudniowej wycieczki do Białowieży. Współorganizatorami Festiwalu
oprócz naszej szkoły była Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie, która jest z nami od narodzin konkursu gminnego. Od
dwóch lat do grona współorganizatorów
dołączył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie.

bawili. Każdy mógł spróbować swoich sił na
torze przeszkód, ściance wspinaczkowej, sporych emocji dostarczały zjazdy na oponie. Na
ścieżce edukacyjnej mieliśmy okazję dowiedzieć się ciekawych rzeczy o lesie i jego mieszkańcach. Na zakończenie odbyło się ognisko i
pieczenie kiełbasek. Podczas wycieczki towarzyszyli nam panowie leśniczy: Adam Staszczuk
i Ireneusz Kuciński.

Konkurs przyrodniczy w Szczawinie

Uczniowie klasy I w dniu 17 maja 2011 r. wzięli udział w II edycji konkursu przyrodniczego w Szkole Podstawowej w Szczawinie pt. "Co słychać w
lesie? Mieszkańcy lasu w poezji i twórczości plastycznej dzieci". Uczniowie Wiktoria Niedźwiedzka i Sebastian Kraska zajęli I miejsce otrzymując Encyklopedię
Powszechną dla klasy i nagrody rzeczowe (piłki, książki). Do konkursu uczniów
przygotowała Urszula Napiórkowska.
Dzień Rodziny

Wycieczka do Warszawy

W dniu 1
czerwca w Szkole
Podstawowej w Pasiekach Świętowaliśmy
Dzień Rodziny. Uroczystość rozpoczęła się
akademią pod hasłem" Mama, tata, siostra, brat to nasz cały
świat". Uczniowie klas
II i III a także chór
szkolny zaprezentowali scenariusz "
Wszystko dla mamy,
wszystko dla taty".
Program przygotowali
E. Kuczyńska, M. Fidelis i L. Tabaka. Następnie dzieci z klas 0 i I zadedykowali wiązankę piosenek o rodzinie, a uczniowie klas IV - VI prezentowali
Pokaz Mody Ekologicznej pod kierunkiem opiekunów organizacji
Leśna Edukacja. po akademii dzieci zabrały swoich gości na słodki poczęstunek. Następnie odbyły się pod kierunkiem A. Ruszczyk
i M. Długołęckiej konkursy i zawody sportowe, w których brali
udział uczniowie wraz ze swoimi rodzicami. Na koniec p. L. Tabaka przeprowadziła praktyczną część egzaminu na kartę rowerową uczniów klasy IV. Pogoda dopisała, wszyscy mieli wyśmienite
humory i znakomicie się bawili.

Dnia 18 maja br. odbyła
się wycieczka do Warszawy.
Swoją przygodę w stolicy rozpoczęliśmy od wizyty w Centrum Nauki Kopernik. Mogliśmy samodzielnie przetestować i obejrzeć ponad 350 eksponatów. Najbardziej zafascynował nas spektakl
pt. „O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali” w teatrze robotycznym , gdzie na scenie, zamiast
aktorów , zaprezentowały się nowoczesne, „człekokształtne” roboty. Kolejnym punktem naszej wyprawy było zwiedzanie wystawy
fotograficznej "25 lat po katastrofie elektrowni atomowej w
Czarnobylu" . Zobaczyliśmy kilkanaście wielkoformatowych współczesnych zdjęć Czarnobyla i okolic. Następnie udaliśmy się w podróż sentymentalną po Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie,
gdzie odwiedziliśmy groby znanych i zasłużonych ludzi kultury i
nauki. Ostatnim punktem programu był oczywiście MC Donalds.
Posileni na duszy i ciele około
19.00 wróciliśmy do domów.

W Dolinie Orza
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Szkoła Podstawowa w Kuninie

GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

7 kwietnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Kuninie
odbył się ,,Gminny Konkurs
Pięknego Czytania" dla
uczniów kl. III z terenu gminy Goworowo. W konkursie wzięło udział 18 uczestników.
Konkurs składał się z trzech
etapów.
I - Głośne czytanie samodzielnie przygotowanego

fragmentu lektury przewidzianego programem
nauczania dla kl. III.
II - Prezentacja ilustracji
do czytanego tekstu.
III - Głośne czytanie wylosowanego fragmentu
książki przygotowanej
przez organizatorów.
W konkursie nagrodzeni
zostali:
I miejsce - Grzegorz
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GMINNY KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

15 kwietnia 2011r.
w naszej szkole odbył się
Gminny Konkurs na Palmę
Wielkanocną. Organizatorami konkursu były: Anna
Kanclerz, Sylwia Zięba i
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie. W konkursie
wzięły udział wszystkie
szkoły z terenu gminy Go-

worowo. Na konkurs
zgłoszono 52 palmy.
Wyróżniono następujące
osoby, w trzech kategoriach wiekowych;
Kategoria O-I
I miejsce - W. Kowalski,
SP Pasieki
II miejsce - K. Brejnak, SP
Pasieki
III miejsce – W. Korze-

Podsumowanie realizacji projektu

„Ojczyzna, Polska, naród – słowa zwykłe czy bliskie? 3 Maja, cóż to za data?”
Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości. Dziś, na początku XXI wieku, żyjąc w
zawrotnym tempie negujemy wszelkie wartości, odrzucamy autorytety, wysuwamy na plan pierwszy życie teraźniejszością. Coraz trudniej jest przekonać młodych ludzi
do pamiętania o przeszłości. Buntujemy się bowiem przeciwko górnolotnym słowom. Nudzą nas wiece, akademie,
rocznice i święta. Ale czy tak powinno być?
Naród, który nie zna lub zapomina o swojej przeszłości
powoli ginie i nie zbuduje przyszłości.”
5 maja 2011 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta
akademia z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej i
I klasy gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: Ż. Korczakowskiej, I. Duda, K. Drabot.

Grabuś - Szkoła Podstawowa w Pasiekach
II miejsce - Wiktoria Masłowska - Szkoła Podstawowa w Kuninie
III miejsce - Edyta Dzwonkowska - Szkoła
Podstawowa w Goworowie
Wyróżnienia otrzymały uczennice: Izabela
Ruszczyk, Paulina Sówka.
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci książek.
Konkurs zorganizowali: Szkoła Podstawowa w
Kuninie - Bożena Sotomska i Joanna Łojek oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie filia w Kuninie.
niowska, SP Kunin
Kategoria II-III
I miejsce- N. Zięba, SP Goworowo
II miejsce – E. Korzeniak, SP Kunin
III miejsce- A. Gutowska, SP Szczawin
wyróżnienia: I. Ruszczyk, SP Pasieki, J. Rybaczyk S.P. Kunin
Kategoria IV-VI
I miejsce – A. Turek SP Kunin
II miejsce – M. Wroński SP Goworowo
III miejsce - A. Sopuch SP Szczawin

Dzień Ziemi 2011

29 kwietnia uczniowie naszej szkoły odwiedzili
Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance. Razem z innymi szkołami z terenu naszej gminy
świętowaliśmy tam obchody Dnia Ziemi 2011
pod patronatem wójta Gminy Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza. W imprezie uczestniczyli
uczniowie klas IV-VI. Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji przygotował dla przybyłych
wiele atrakcji: ślubowanie ekologiczne, ekoquizy, pokaz baniek mydlanych, gry i zabawy
sportowe, ognisko. Nagrodami w konkurencjach
sportowych, a jednocześnie pamiątką uczestnictwa były nasiona i sadzonki roślin, które ozdobią otoczenie naszej szkoły.

Wycieczka do Warszawy

11 maja 2011r. uczniowie z klas 0-II pod opieką rodziców i nauczycieli uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
Pierwszym punktem bogatego programu wyprawy było
kino IMAX. Dzieci obejrzały film animowany w technice
3D „Gnomeo i Julia", opowiadający o życiu krasnali
ogrodowych.
Drugi punkt na mapie wycieczki to Łazienki i Pałac Łazienkowski, zwany też Pałacem na Wodzie. Kolejny etap
wycieczki to ogród zoologiczny. Maluchy były pod
ogromnym wrażeniem bliskości dzikich zwierząt. Niektóre
dzieci były w ZOO po raz pierwszy. Ostatnim punktem
wycieczki była wizyta w restauracji McDonald's. Serwowane posiłki choć nie należały może do najzdrowszych ale zawierały mnóstwo kalorii i bardzo wszystkim smakowały. Organizatorami wycieczki była p. A. Kanclerz i p. S. Zięba. Dziećmi opiekowały się również p. B. Sotomska i p. J. Łojek.

Szkoła Podstawowa w Kuninie
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„LAS CAŁKIEM BLISKO NAS”

Wycieczka do Dzbenina i Ostrołęki

8 maja 2011r. Szkoła Podstawowa w Kuninie wzięła udział w plenerowej imprezie ekologicznej pod hasłem „Las Całkiem Blisko Nas” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekomena w Ostrołęce.
Nasi uczniowie pod kierunkiem D. Kubiak, K. Drabot
przedstawili program słowno-muzyczny, który mówił
o potrzebie ochrony środowiska. Występy naszych
dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem, nagrodzeni zostaliśmy gromkimi brawami oraz symbolicznymi nagrodami rzeczowymi. Dołączyliśmy się też
do akcji zbiórki elektrośmieci i kapsli.

17 maja młodzież naszej szkoły wyruszyła
na wycieczkę do Ostrołęki i Dzbenina. Od rana nad
wycieczką zbierały się czarne chmury. Pogoda stanowiła dla nas wielką niewiadomą. Nadrabialiśmy
trochę dobrymi minami i świetnymi humorami. Pierwszym punktem wyprawy było Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Największe wrażenie wywarła
na nas nowa wystawa poświęcona zabawkom ludowym. Z drewna, papieru, szmatek można wyczarować prawdziwe cuda, które są niepowtarzalne i pobudzają wyobraźnię i pomysłowość. Po sporej dawce
wiedzy ruszyliśmy do stadniny MUSTANG w Dzbeninie, prowadzonej przez państwa Orłowskich. Wielką
atrakcją były przejażdżki konne, nie
staliśmy się jeszcze
ułanami, ale przynajmniej świetnie
wyglądaliśmy w
ochronnych toczkach. Niezwykłym
powodzeniem cieszyły się trampoliny
oraz
dmuchana
zjeżdżalnia. Każdy
uczestnik wycieczki
miał także okazję
pod okiem instruktora odbyć przejażdżkę quadem.
W międzyczasie posilaliśmy się kiełbaskami pieczonymi na specjalnym ruszcie nad ogniskiem. Smakowały wyśmienicie po szaleństwach na świeżym powietrzu. A co z pogodą? Nie było najgorzej, wiatr przepędził chmury. Wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi.

Impreza plenerowa

W niedzielę 29 maja
społeczność Szkoły
Podstawowej w Kuninie przygotowała
środowiskową imprezę plenerową. Głównym celem majówki
było wspólne spędzenie czasu w niedzielne popołudnie.
Przy okazji nauczyciele i rodzice starali
się pozyskać środki
finansowe dla szkoły.
W zorganizowanie
rodzinnego pikniku
włączyły się okoliczne instytucje, działacze społeczni oraz
ludzie dobrej woli.
Wielką atrakcją był

występ ostrołęckiego zespołu muzycznego ,,Chłopcy
z Placu Bema" . Młodzi ludzie zagrali
żywiołowo,
słuchało się ich z prawdziwą
przyjemnością. Było to możliwe dzięki Konradowi Drabotowi, który jest nie tylko
nauczycielem Szkoły Podstawowej w Kuninie, ale też
świetnym muzykiem. Pan
Konrad z dużym powodzeniem prowadzi w szkole
chór oraz zespół gitarowy
dla chłopców. Dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Kuninie przygotowały barwny
występ artystyczny z okazji
Dnia Matki i zbliżającego
się Dnia Taty. Piosenki śpiewane przez uczniów wyrażały wdzięczność za cierpli- Konkurs
wość i troskę rodzicielską.

Mamy laureatkę ogólnopolskiego konkursu
literackiego „Legendy mokradłowe”. Konkurs został
zorganizowany w ramach projektu „Modernizacja
serwisu informacyjno – edukacyjnego Bagna. pl” i
sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Został on rozstrzygnięty 19 maja 2011roku. Aleksandra Rybaczyk za wspaniałą pracę literacką pt. „Legenda o
rzece Orz i rodzinie Jagiełłów z Szarłatu” zdobyła
IV miejsce. Opiekunką laureatki była p. Marzanna
Grzyb. Serdecznie gratulujemy.

Mamo! Tato! Kocham Was!

1 czerwca 2011 roku dzieci z zerówki pod opieką
swojej wychowawczyni Bożeny Sotomskiej zorganizowały w
swojej klasie Dzień Rodziny. W tym uroczystym dniu, w świątecznie udekorowanej sali, gościły ukochanych rodziców i panią Dyrektor Marzannę Grzyb. Przedstawiły Im przepiękny
scenariusz – wierszyki, piosenki, skecze, zaśpiewały 100 lat,
złożyły życzenia i wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty. Miłym akcentem był poczęstunek i wspólne zabawy. Całuskom i uściskom nie było końca.

W Dolinie Orza
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Szkoła Podstawowa w Szczawinie

Palma kurpiowska

6 kwietnia 2011r. zaszczyciła nas swoją obecnością
twórczyni ludowa Czesława Lewandowska, którą zaprosiła
nauczycielka Katarzyny Bochenek. W trakcie wizyty uczyła
dzieci wykonywania tradycyjnych palm kurpiowskich. Własnoręcznie zrobione palmy uczniowie zabrali do domów.
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Kiermasz

W dniach 14 i 15
kwietnia 2011r. członkowie
Kółka Turystyczno – Ekologicznego pod opieką E. Wojtowicz i A. Podleś zorganizowali
I Wiosenny Kiermasz Dekoracji Świątecznych, który cieszył
się ogromnym zainteresowaniem. Z tego względu planujemy w przyszłości kolejne edycje kiermaszu.

Konkurs na palmę Wielkanocną

Dnia 15 kwietnia uczniowie klas I – VI brali udział w
Gminnym Konkursie na palmę
Wielkanocną organizowanym w
Szkole Podstawowej w Kuninie.
Angelika Gutowska z klasy II
zajęła III miejsce w kategorii
uczniów klas II-III, natomiast
Aleksandra Sopuch zajęła również III miejsce w kategorii uczniów klas IV – VI.

Dzień Ziemi
Konkurs literacko - plastyczny
Członkowie
Kółka Turystyczno –
28 kwietnia uczniowie klasy I – AleksanEkologicznego pod
dra Pietras i Michał Rurka wzięli udział w Gminczujnym okiem mgr
nym Konkursie Literacko-Plastycznym pod haEwy Wojtowicz i mgr
słem „Moje spotkanie z przyrodą” w Szkole
Agnieszki Podleś
Podstawowej w Pasiekach. Ola dostała wyróżprzygotowali szkolne
nienie za namalowanie pracy plastycznej pt.
obchody Dnia Ziemi,
„Tęcza”.
które odbyły się 28
kwietnia 2011r. Poza
Gminny konkurs plastyczny
akademią odbyło się
również podsumowaDnia 30 maja 2011r. w Szkole Podstawowej w
nie zbiórki plastikowych nakrętek, w ramach Szczawinie podsumowany został Gminny Konkurs Plastyczakcji „Szanujemy naszą Ziemię”.
ny na ilustrację do wiersza Czesława Miłosza „Droga”.
Konkurs ten zorganizowany został przez p. Ewę Wojtowicz
i p. Agnieszkę Podleś oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w
Goworowie z uwagi na ogłoszenie roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza. W konkursie wzięło udział 15 uczniów ze
wszystkich szkół z terenu gminy Goworowo. Komisja konkursowa przyznała trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia dla następujących uczestników: I miejsce – Aleksandra
Szymaniak ze Szkoły Podstawowej w Kuninie, II miejsce –
Alicja Tabor ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach, III miejsce
– Klaudia Buczyńska ze Szkoły Podstawowej w Goworowie.
Wyróżnienia otrzymały: Ewelina Podleś – Szkoła Podstawowa w Szczawinie i Kinga Steć - Szkoła Podstawowa w
Kuninie. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie.

Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
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Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie oferuje następujące kierunki kształcenia:
Szkoły dla młodzieży
TECHNIKUM WIELOZAWODOWE 4 LETNIE

TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK LOGISTYK
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 LETNIE
O ROZSZERZENIU OBRONNOŚĆ
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY
NAUKA TRWA 2 LUB 3 LATA, W ZALEŻNOŚCI OD ZAWODU
Uczniom klas pierwszych w szkołach dla młodzieży zapewniamy komplet podręczników
Szkoły dla dorosłych
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 2 LETNIE
UZUPEŁNIAJĄCE TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH 3 LETNIE

TECHNIK ROLNIK
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH 2 LETNIE

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK PRAC BIUROWYCH

Szkolne wieści
Z zawodów strzeleckich „O srebrne muszkiety” uczniowie Zespołu
Szkół Powiatowych w Goworowie 6 kwietnia 2011
r.
przywieźli dyplomy,

zarówno drużyna żeńska i męska. Podobnie zakończyły się
zawody „Sprawni jak żołnierze”
przeprowadzone 14 kwietnia
2011. W szkole istnieje drużyna
sanitarna w składzie: Renata
Sobotka, Anita Podolak, Monika
Ponichtera, Łukasz Strzałkowski.
18 kwietnia 2011 r. wzięła

Zespół Szkół Powiatowych
ul. Ostrołęcka 27
07-440 Goworowo
Tel. 29 7614011
www.zspgoworowo.pl

udział w rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy i działalności PCK, za co uzyskała dyplom za
udział.
Kamil Kujawa jest szkolnym znawcą BHP, toteż 20
maja 2011 pojechał do Warszawy, aby tam wziąć
udział w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o
Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.
Nie zdobył tytułu mistrza Polski, ale doceniamy.
Współtwórcą i motorem wyżej wymienionych działań była pani mgr Barbara Zaborowska.

Wydarzenia sportowe w Zespole szkół Powiatowych w Goworowie
Na przełomie marca i kwietnia br. nasza
szkoła była organizatorem
Mistrzostw Szkół Powiatowych w Piłce Siatkowej
chłopców. Drużyna ZSP w
Goworowie zajęła II miejsce ulegając w meczu finałowym kolegom z ZSP w
Kadzidle. W kwietniu

chłopcy startowali w Mistrzostwach Szkół Powiatowych w
Piłce Nożnej na trawie, które
odbyły się w Czerwinie. Nasza
drużyna zajęła tam II miejsce. 18
maja reprezentacja naszej szkoły brała udział w otwartych mistrzostwach Ostrołęki w Lekkiej
Atletyce. A oto największe ich
osiągnięcia:

- Kasia Gawek – III miejsce w
skoku wzwyż
- Krzysztof Pietras – III miejsce
w pchnięciu kulą
- Konrad Prusaczyk – III miejsce w skoku wzwyż
- Kamil Tomaszewski – II miejsce w biegu na 100 m
16 czerwca (czwartek) szkolni sportowcy wraz z
nauczycielami, wybrali się jak co roku na spływ
kajakowy rzeką Krutynią.

Dzień otwarty
Piątek, 13 maja, był dniem otwartym w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie.
Szkoła gościła gimnazjalistów z Goworowa, Rzekunia i Wąsewa. Przedstawiła swoją ofertą edukacyjną, bazę lokalową i wyposażenie szkoły. "Dzień otwarty" rozpoczął się ogólnym zebraniem z młodzieżą na sali gimnastycznej krótkim występem artystycznym, a następnie przewodnicy zabrali młodzież w różne części szkoły. Tam, czekało
na nich mnóstwo atrakcji.
Przygotowaliśmy osiem stacji, w których gimnazjaliści przebywali po ok. 15 min.
Pierwsza stacja to sala gimnastyczna oraz siłownia.
Następna, to sala języka rosyjskiego, wyposażona w specjalistyczne stanowiska, w której również prezentowana była
historia szkoły.
Dalej uczniowie przeszli do sali biologicznej, w której znalazł się również kącik plastyczny, gdzie uczniowie uczą się
rzeżbienia w warzywach i owocach, zdobienia stołów.
Kolejna sala - geograficzna, w której można było zapoznać się z ofertą kształcenia. W piątej z kolei - agroturystyki prezentowane były ostatnie osiągnięcia uczniów, wycieczki oraz zajęcia pozalekcyjne, jakie szkoła proponuje
uczniom.
Następne stacje - pracownia języka angielskiego, matematyczna oraz informatyczna, które są wyposażone w najnowszy sprzęt i komputery.
W programie szkoły znajduje się również nauka jazdy, dlatego uczniowie mogli spędzić kilka minut „za kółkiem",
oczywiście pod okiem instruktora.
Nasza szkoła jest z pewnością jedną z najlepiej wyposażonych dydaktycznie i komputerowo w powiecie, młodzież
uczy się na pierwszą zmianę, a połączenia autobusowe są dogodne. Dlatego też zachęcamy młodzież do nauki w
Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie.

W Dolinie Orza
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Przedszkole

Znani i lubiani

Budowanie tożsamości narodowej wiąże się z dostarczaniem dziecku wzorców zachowania i właściwego reagowania w sytuacjach, w których pojawiają się symbole narodowe, takie jak herby miast, godło Polski, barwy państwowe, hymn narodowy. Realizacją tych treści były zajęcia podczas których dzieci poznawały sławnych Polaków t.j.: Jan Paweł II, Fryderyk
Chopin, Mikołaj Kopernik, a w nawiązaniu do rocznicy tragedii smoleńskiej
także prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
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Edukacja regionalna

Poprzez edukację regionalną u dzieci rozbudzana
jest naturalna wrażliwość dziecka, przywiązanie do własnej rodziny, a także jest stwarzana okazja do kontaktu
z wytworami kultury i sztuki ludowej. 6 kwietnia 2011 r.
w naszym przedszkolu odwiedziła nas członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych p. Czesława LewandowDbamy o naszą planetę

Wiek
przedszkolny jest najlepszym
okresem do wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej, w
ramach której nauczycielki w naszym przedszkolu w trakcie zajęć

ska. Pani Czesława przybliżyła dzieciom
tradycje związane z obchodami Świąt
Wielkanocnych na Kurpiach, a na koniec
spotkania zademonstrowała wytwory rękodzieła ludowego m.in. pisankę, wycinankę i
palmę kurpiowską. Uwieńczeniem wizyty
Pani Czesławy było wykonanie przez dzieci
palm pod jej kierunkiem.

uświadamiały wychowankom o konieczności dbania o czystość otaczającego nas
środowiska. Podsumowaniem wiadomości
z zakresu wiedzy ekologicznej przedszkolaków był konkurs pt.: „Dbam o czysty świat, choć mam mało lat”, do którego
udziału zostali włączeni chętni rodzice.
Wyróżnione prace zostały wyeksponowane w Przychodni Lekarskiej Vita –
Med w Goworowie.

Wielkanocne zwyczaje

W okresie przedświątecznym w
naszym przedszkolu wspólnie z dziećmi
gromadziliśmy potrzebne materiały do
dekorowania sal. Wycinaliśmy z kartonu
sylwety jaj, ozdabialiśmy wydmuszki, wykonaliśmy scenki wielkanocne, śpiewaliśmy

piosenki o tematyce świątecznej, poznaliśmy symbole świąt
Wielkanocnych. Dzieci podczas zajęć miały okazję dowiedzieć się więcej o nadchodzących świętach oraz poznać
niektóre tradycje z nimi związane. Dnia 20 kwietnia w naszym przedszkolu wspólnie zasiedliśmy do wielkanocnego
śniadanka. Pani dyrektor Wiesława Wasilewska serdecznie i ciepło powitała wszystkie panie i dzieci składając
wielkanocne życzenia. Na koniec dnia każde dziecko
otrzymało słodki upominek od zajączka.

Wiosną wszystko rozkwita

Dziecko w wieku przedszkolnym przyswaja podstawowe
wiadomości o środowisku naturalnym w bezpośrednim z nim kontakcie. Nieodzownym elementem
poznawania przyrody są spacery, w których dzieci miały okazję
zobaczyć kwiaty w ogródkach,
łąkę pełną mleczy, a także posłuchać pięknych odgłosów natury.
Kochamy naszych rodziców

Przedszkole kształtuje u dzieci świadomość przynależności do rodziny, a także buduje
elementarną wiedzę o tym, czym zajmują się jego najbliżsi. Dzieci na zajęciach opowiadały o
członkach rodziny, utrwalały imiona i nazwiska,
miejsce zamieszkania oraz opowiadały czym
zajmują się ich rodzice i gdzie pracują.
Nikt nie zastąpi miłości matczynej i ciepła
jakie powinien dawać dom rodzinny. Dlatego też
przedszkolaki wykonały dla swoich rodziców
laurki z okazji ich święta. Staranność, upór i pracowitość sprawiały dzieciom wiele radości przy
robieniu niespodzianki dla rodziców.

W krainie książek

Nauczyciele przedszkola rozwijają
zainteresowanie książką, a także przyzwyczajają dzieci do właściwego z niej korzystania. Książka dostarcza wiedzy o świecie, systematyzuje i uczy myślenia. Jednocześnie pomaga w kształtowaniu pojęć tj.
zło, dobro, miłość, radość, współczucie. Na
zajęciach dzieci dowiedziały się nie tylko
jak powstaje książka, ale także miały okazję zaprojektować własną książeczkę do
wiersza „ Na straganie” J. Brzechwy.
Uczestniczyły również w spotkaniu z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w
Goworowie na którym dowiedziały się co
to jest księgozbiór, katalog księgozbioru
oraz kto korzysta z książek zgromadzonych w bibliotece.

Dzień Ziemi w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance

Dnia 29 kwietnia
uczniowie kl. IV-VI ze szkół
z terenu gminy Goworowo
brali udział w obchodach
Międzynarodowego Dnia
Ziemi w Lipiance. Jest to
gminny festyn, któremu od
początku istnienia patronuje
Wójt Gminy Goworowo.
Dzieci brały aktywny udział
w różnorodnych grach, za-
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bawach i zawodach sportowych przygotowanych przez organizatorów z
ekologicznymi przesłaniami. Uczestnicy
festynu świetnie radzili sobie w konkursie wiedzy o bioróżnorodności w rolnictwie, z wykonaniem plakatu ekologicznego na temat ochrony naszej planety. Najlepsi nagradzani byli brawami i sadzonkami roślin ogrodowych. Na
koniec imprezy odbyło się ognisko z
pieczeniem kiełbasek.

Polska biega – ogólnopolska akcja w Goworowie

Polska biega to ogólnopolska kampania
społeczna, której celem jest promocja sportu i
aktywnego spędzania wolnego czasu. Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie jako Organizator Lokalny podjął tą akcję
już po raz piąty. Ponad 250 uczestników pokonało trasę biegu ulicami Goworowa. Z trasą wynoszącą około 3 km zmierzyli się: dzieci, młodzież, studenci, przedszkolaki, rodziny i seniorki.
Pogoda nie dopisała, ale wszyscy uczestnicy akcji byli w bojowych nastrojach. Na starcie,
oprócz Małgorzaty Kuleszy - Wójt Gminy, stanęli m.in. Antoni Mulawka - Sekretarz Gminy i Karolina Łazicka - przewodniczącą Rady Gminy,
Jacek Dobrzyński - dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Goworowie, Anna Sadowska- lokalny przedsiębiorca. Do biegu dołączyli również po raz
pierwszy przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Goworowie. Wśród dzieci i młodzieży nie sposób było nie zauważyć seniorek, które
Festiwal piosenki religijnej

Festiwal Piosenki Religijnej, w tym roku
obchodził swój okrągły, piętnasty jubileusz.
W niedzielę, 12 czerwca w kościele parafialnym zebrali się miłośnicy religijnych pieśni.
Cieszy nas,
że od wielu
lat zgłaszają
się do nas
uczestnicy i
że są to zarówno młodzi
jak i dorośli,
cieszymy się,
że chcą śpiewać i dostarczają
nam
corocznie
wielu wrażeń. Atmosfera kościoła sprzyja tego
typu wystąpieniom, dlatego jesteśmy wierni organizowaniu festiwalu w goworowskiej parafii.
W tym roku zgłosiło się łącznie 24 uczestników,
w tym 7 zespołów i 17 solistów. W kategorii
szkół podstawowych dwa pierwsze miejsca zdo-

biegły z transparentem: "Kobiety aby do mety",
"Seniorki biegają i kondycję mają". Wygranymi są
wszyscy. Na upominki mogły liczyć nie tylko osoby,
które zajęły czołowe miejsca, ale też te, które uplasowały się na miejscach pięćdziesiątym, setnym, ostatnim.
Nagrodzono najliczniejszą rodzinę – Państwa Jankowskich, najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz grupy ubrane w oryginalne stroje – klasa Id Gimnazjum w
Goworowie . Po ukończonym biegu na uczestników
czekało ognisko, na którym można było upiec sobie
kiełbaskę. W oczekiwaniu na wyniki biegacze mieli do
dyspozycji boisko do piłki siatkowej i piłki nożnej.
Dziękujemy za pomoc w organizacji: Wolontariuszom –
Paulina, Karolina, Adrian, Mateusz, Rafał, Sylwia, Karol, Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie, Posterunkowi Policji, Przychodni Vita – Med, Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
Do zobaczenia za rok. Pozdrawiają: Koordynator Anna Wachowska i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
były Paulina Galanek (Ostrołęka) i Katarzyna Garwacka (Wąsewo). Wyróżnienia przyznano: Ewie Wrońskiej,
Damianowi Kośnikowi, Izabelli Ruszczyk, Paulinie Sówce,
Grzegorzowi Gruduś, Karolinie Kowalczyk i Natalii Mateusiak.
W kategorii gimnazjów zwyciężyła Małgorzata Kędzierska z Czerwina. Solistka swoim śpiewem wywołała
owacje na stojąco, a publiczność poprosiła o bis. Wystąpili także: Aneta Ratkowska, Aneta Zadroga i Magdalena Koszelak.
W kategorii dorosłych zwyciężyła Teresa Szymczyk.
Pozostali uczestnicy tej kategorii to Henryk Kulesza i
Jerzy Dawid.
W kategorii zespołów I miejsce zajęła Arka Arka - zespół z GOKSiR. Grupa zaprezentowała tak mocne
brzmienie, że mury kościoła zaczęły pękać. W tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia, otrzymali je: chór z
ZS nr 1 z Goworowa oraz chór parafialny z Dylewa.
Zaśpiewały także: Biedronki, Zespół SP w Goworowie,
Zespół z Gimnazjum w Troszynie i Nie - Dzielni.

W jury zasiedli: Barbara Kuczyńska (przewodnicząca),
ks. Dariusz Święcki oraz trójka losowo wybranych gości.
Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe i proboszcz
goworowskiej parafii.
W trakcie festiwalu zorganizowano loterię, w
której publiczność mogła wziąć udział. ZwycięZapowiedzi kulturalne:
skie losy wymieniono na kwiaty donicowe ufundowane przez Centrum Ogrodnicze Fruti-Chem z
„Noc z gwiazdami pod gwiazdami”
Ostrołęki. Organizatorzy dziękują Cukierni Pań23 lipca Szarłat nad rzeką Narew.
Romanowskich za podarowanie tortu, RegiW programie dużo tanecznej muzyki. Występ zespołu stwa
nie
Dziełak,
Janinie Słuckiej i Irenie Godlewskiej
FOCUS. Wspólne grilowanie, spływ kajakowy.
za przygotowanie poczęstunku dla uczestników
konkursu oraz wolontariuszom za pomoc w zorganizowaniu festiwalu.

Biuletyn Gminy Goworowo

GOKSiR
PROGRAM ZIELONE WAKACJE Z GOKSIR
CZERWIEC
24-25 – Biwak w świetlicy „Info bank” w Brzeźnie – ognisko, projekcja filmów dla dzieci i młodzieży
26 – Przegląd Zespołów Muzycznych - świętojańskie granie, Goworowo, plac targowy nad Orzem
LIPIEC
3 – 10 lipca Wakacje z wolontariatem w Brzeźnie, Lipiance i Goworowie – koszt uczestnika 30zł
5-7 Wycieczka do Łeby, koszt 160 zł bez wyżywienia
7, 14, 21, 28 (czwartki) wieczorki karaoke w świetlicy „Info bank” w Brzeźnie godz. 17 - 20
9 - Turniej Dzikich Drużyn w piłkę nożną
13 - Wycieczka do Centrum Nauk Kopernik oraz Zwiedzanie Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej,
30zł
15 – Spływ kajakowy Krutyń - Nowy Most- płyniemy przez przepiękny rezerwat Wańkowicza Krutyni
Dolnej, 48zł
24 - Noc z Gwiazdami pod Gwiazdami Szarłat 2011, występ zespołu Focus, zakończenie spływu kajakowego w ramach projektu stowarzyszenia Ekomena
25 – 30 Wakacje z Projektorem (zajęcia integracyjne, interaktywne, sportowe, cyrkowe) dwa turnusy koszt uczestnika 30zł
SIERPIEŃ
Projekcje filmowe – wtorkowe popołudnia na skwerku w Brzeźnie, godz. 20.
4-5 Warsztaty taneczne Modern jazz w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance 50 zł/os.
8 – 19 Półkolonie w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance – zajęcia tematyczne ze sportu, muzyki i
sztuki, obóz sportowy, wycieczki, koszt za 10 dni, 2 posiłki dziennie, 6 godz. zajęć dziennie, bez noclegu – 50 zł dla dzieci rodziców/opiekunów ubezpieczonych w KRUS lub pobierających rentę lub emeryturę z KRUS
9 - Wycieczka rowerowa po Naszej Gminie
11 - Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego – Goworowo
13 - Turniej Dzikich Drużyn w Siatkówkę – Goworowo
17- Turniej NFS – Goworowo
18 - Wycieczka pociągiem do Tłuszcza – 20zł
20 -Turniej Dzikich Drużyn w Unihokeja – Goworowo
Uwaga: W niektórych propozycjach - ilość miejsc ograniczona!!! Prosimy o zgłoszenia!

