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Nasza Gmina zmienia się i pięknieje...
Już niebawem dobiegnie końca przebudowa centrum Goworowa. W
ostatni etap wkroczyły prace przy budowie wodociągu południowej części
gminy. Na ukończeniu są prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Brzeźnie
budowie sieci kanalizacyjnej w Grodzisku i Wólce Brzezińskiej. Wyłoniono
wykonawcę budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ORLIK
2012”. Boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie. W trakcie realizacji jest
także remont pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie. W październiku rozpoczną się także budowa drogi w Ponikwi Dużej oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Brzeźno.
Więcej na ten temat w bierzacym numerze biuletynu
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Pięknieje centrum Goworowa.
Wykonawca inwestycji, firma BRUKPOL Grzegorz Musiński z Różana, wykonała
już większość prac w obszarze skweru –
położone nowe chodniki, dokonano pielęgnacji istniejącego drzewostanu, zamontowano nowy kiosk i wiatę przystankową. Na
terenie ul. Kościuszki prace budowlane są
już na ukończeniu. Po zakończeniu tych
prac firma przystąpi do instalowania niezbędnego wyposażenia (m.in. fontanna,
skałka wodna) i nasadzeń zieleni.

Budowa wodociągu
Prace przy budowie wodociągu w południowej części gminy wkroczyły w ostatni etap.
Wykonawca (PPUH HYDROBUD z Ostrołęki) wykonał sieć wodociągową na terenie wsi Kobylin,
Góry, Michałowo, Kaczka, Borki, Szarłat i Kunin. Do wykonania pozostało ok. 1 km sieci na terenie długotrwale zalanym. Zrealizowane zostały także przyłącza wodociągowe na terenie Michałowa, aby jak najszybciej przygotować teren pod nową nawierzchnię asfaltową w tej wsi, którą
przy współudziale Gminy Goworowo wykona Powiat Ostrołęcki.

Budowa oczyszczalni
Na ukończeniu są prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i budowie sieci kanalizacyjnej w Grodzisku i
Wólce Brzezińskiej. Na placu budowy
oczyszczalni zakończono roboty budowlane
i przystąpiono do instalacji ciągu technologicznego do oczyszczania ścieków. Bardzo
zaawansowane są także prace przy układaniu sieci kanalizacji sanitarnej, jednak liczne opady i wysoki poziom wód gruntowych
spowodowały nieznaczne opóźnienia i
trudności. Przy sprzyjających warunkach
wrześniowych Wykonawca znacznie nadrobił powstałe w lecie zaległości.
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Boisko przy Zespole Szkół Nr1 w Goworowie

Wyłoniono wykonawcę budowy kompleksu
boisk sportowych w ramach programu „ORLIK
12”. Boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie
wykona warszawsko-wrocławskie konsorcjum
firm City Group Sp. z o.o. i Poliuretan Max Mariusz
Pompowski za łączną kwotę 1 143 900,00 zł. Na
chwilę obecną wykonawca usunął wierzchnią warstwę gleby i rozpoczyna się układanie podbudowy
i warstwy filtrującej. Na realizację inwestycji Gmi-

na Goworowo otrzyma dofinansowanie ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (500
tys. zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (333 tys. zł).

Remont w Zespole Szkół Nr1 w Goworowie
W trakcie realizacji jest
także remont pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie.
Firma budowlana Pani Małgorzaty Pliszki z Olszewki wykonuje
remont klas na parterze i II piętrze, części korytarzy i łazienek
wewnątrz budynku oraz dachu
nad łącznikiem pomiędzy budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum. Na realizację tych remontów
Gmina
Goworowo
otrzymała dotację w ramach rezerwy subwencji oświatowej w
kwocie 90 tys. zł.

Planowane inwestycje
W październiku rozpoczną się także budowa drogi w Ponikwi Dużej (odcinek pomiędzy drogami powiatowymi) oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Brzeźno. W ramach budowy drogi w Ponikwi Dużej wykonana zostanie nawierzchnia żwirowa wraz z przepustami pod jezdnią, wycinką krzaków i zamontowaniem oznakowania pionowego. Budowa sieci kanalizacyjnej będzie miała za zadanie odebranie ścieków z terenu osiedla Brzeźno i doprowadzenie ich do nowobudowanej oczyszczalni ścieków.
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Goworowska szlachta na dożynkach mazowieckich
Gmina Goworowo w szlacheckiej oprawie reprezentowała
powiat ostrołęcki na dożynkach
wojewódzkich w Wyszkowie.
Przewodniczącym delegacji był
starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. W korowodzie uczestniczyli
starostowie dożynkowi – Beata i
Janusz Krupowie z miejscowości
Góry. Młodzi rolnicy mają 40 ha
gospodarstwo rolne i zajmują się
hodowlą bydła. W delegacji udział
wzięły władze gminne na czele z
Panią Wójt Gminy Goworowo Małgorzatą Kulesza, Sekretarz Gminy
Antoni Mulawka, Przewodnicząca
Rady Gminy Karolina Łazicka,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rafał
Iwański. W korowodzie uczestniczyli także mieszkańcy wsi Brzeźno ze swoim wieńcem i darami

oraz mieszkańcy wsi Kunin. To właśnie mieszkańcy Kunina wraz z sołtyską Krystyną Manowską wykonały wieniec
dożynkowy, który zaprezentowano na dożynkach wojewódzkich. Z Powiatu Ostrołęckiego delegację tworzyli pracownicy wydziału rolnictwa i ochrony środowiska. Muzyczną oprawę reprezentacji zapewnili instruktorzy i
uczniowie z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie. Po mszy św., której przewodniczył biskup
łomżyński Stanisław Stefanek, delegacja z Goworowa
otrzymała pamiątkową statuetkę od Zarządu Województwa Mazowieckiego.

AWANSE NAUCZYCIELSKIE I POWOŁANIE WICEDYREKTORA
Od 1 września br. do grona nauczycieli mianowanych -zatrudnionych w ZS
nr1 w Goworowie - dołączyli:
1.
Joanna Głażewska,
2.
Stanisława Lendziszewska,
3.
Joanna Janowska-Milczarek,
4.
Michał Niechoda.
Nowo mianowani nauczyciele 24
sierpnia 2011 roku złożyli ślubowanie w
obecności dyrekcji i Rady Pedagogicznej ZS
nr1 Goworowie oraz przedstawiciela Urzę-

du Gminy w Goworowie. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskali: Dorota Sobotka i Arkadiusz Kuśmierczyk.
1 września podczas inauguracji roku szkolnego 2011/2012 dyrekcja ZS nr1 w Goworowie oraz
cała Rada Pedagogiczna podziękowała za dotychczasową pracę na stanowisku wicedyrektora p. mgr Bożenie Drabot. Funkcję tę objęła p. mgr inż. Elżbieta
Strągowska. Nowej pani wicedyrektor wszyscy życzyli
sukcesów w pracy.

Uczniowie Zespołu Szkól nr1 w Goworowie dnia 16 września uczestniczyli w kampanii
„Sprzątanie świata – Polska 2011”, nad którą
patronat objęła fundacja „Nasza Ziemia”. W akcji
uczestniczyło 504 osoby: 454 uczniów i 50 nauczycieli. Uczniowie oczyszczali ze śmieci teren
całej gminy. W ciągu kilku godzin zebrano niemalże tonę śmieci i zlikwidowano 7 dzikich wysypisk, Nasuwa się wniosek, aby z uwagi na du-

że zanieczyszczenie terenu
częściej organizować podobne
akcje oraz zorganizować ogólnodostępne wysypisko śmieci.
Tego dnia również odbywały
się zajęcia z uczniami mające
na celu uświadomienie jak
ważna i potrzebna jest segregacja śmieci i dlaczego należy dbać o środowisko.

GOPS
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Dni Rodziny w Szarłacie
Dnia 19 czerwca 2011r. odbyły
się Dni Rodziny w Szarłacie, na które
zaproszeni zostali seniorzy z Goworowa i z gminy Wąsewo.
Spotkanie połączone było z
pieczeniem kiełbasek, wspólnym śpiewaniem piosenek biesiadnych.

Jak co roku Dni Rodziny odbyły się na posesji przewodniczącej Klubu Seniora w Kuninie – Pani Mieczysławy
Paprockiej, dla której przygotowano niespodziankę„Madejowe łoże… Sołtysowa jeszcze może”. Na spotkaniu
obecni byli przedstawiciele gminy oraz kierownicy jednostek.

Wyjazd do Baranowa
Osoby niepełnosprawne,
ich opiekunowie oraz członkowie
Stowarzyszenia Osób i Rodziców
dzieci
Niepełnosprawnych
„Jesteśmy Betanią” w dniu 4
czerwca 2011r. uczestniczyli w
spotkaniu integracyjnym zorganizowanym z Okazji Dnia Dziecka w
Baranowie.
Program spotkania obejmował zabawy integracyjne, występy wokalne i taneczne wszystkich chętnych, których oprócz

braw, nagradzano upominkami. Dużą atrakcją dla wszystkich,
bez względu na wiek, była możliwość przejażdżki strażackim
wozem ratowniczym oraz możliwość bycia, choć przez chwilę
strażakiem „z prawdziwego zdarzenia”.

Wycieczka do Białowieży
W dniach 17-18 czerwca 2011r. odbył się wyjazd dzieci
do Białowieży. Uczestnikami wycieczki byli laureaci VII Gminnego Festiwalu Piosenki Uczniowskiej oraz uzdolniona młodzież, która bieże lekcje muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Goworowie. W wycieczce uczestniczyło 15

dzieci, którymi opiekowały się
dwie Panie nauczycyelki ze Szkoły Podstawowej z Kunina i Goworowa.
W trakcie wyjazdu dzieci
uczestniczyły w lekcji dydaktycznej, pt. „Poznajmy tajemnice lasu”. Zobaczyły również piękne
krajobrazy Parku Białowieskiego
wraz z rezerwatem żubrów i innych zwierząt a także Muzeum
Przyrodnio-Leśne Białowieskiego
Parku Narodowego.
Wyjazd został sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Goworowie.
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Piknik „Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo”

W dniach 2-3 lipca 2011 r. odbył się kolejny – już siódmy Piknik
Rodzinny pod hasłem: "Bawmy się
trzeźwo i żyjmy zdrowo" pod patronatem Wójta Gminy Goworowo
Małgorzaty Marii Kulesza zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie,
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji współpracujących z GOPS.
Piknik zaczął się 2 lipca rekolekcjami prowadzonymi przez
ks.Ste fana Ceberka-duszpasterza
ds. rodzin z problemem alkoholowym.
Dnia 3 lipca po Mszy Świętej w
Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Goworowie gdzie zakończyły się rekolekcje miał miejsce koncert w wykonaniu ks. Stefana Ceberka o tematyce problemów
społecznych. Następnie na boisku
przy Kościele odbyły się rodzinne
rozgrywki sportowe, konkursy
sprawnościowe. Natomiast na scenie dzieci i młodzież brały udział w
przygotowanych konkursach na
temat uzależnień. W trakcie trwania imprezy na placu przy boisku
odbywał się pokaz pieczenia chleba oraz obrzędów cygańskich.
Oficjalne otwarcie Pikniku
przez Wójta Gminy Goworowo
Małgorzatę Marię Kulesza oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie- Bożenę Pomacho odbyło się o godzinie
15.15. Podczas Pikniku wystąpili:
laureaci
konkursu
piosenki

uczniowskiej, chór z Pułtuska, chór z Zespołu Szkół Nr 1
w Goworowie, Grupa Wsparcia Samotncyh Matek, Koncert zespołu GOKSiR SQAD oraz chór seniora
„Rozmaryn” z Kunina.
O godz.19:00 wystąpiła gwiazda wieczoru - "Wasyl
Junior i Cygańskie Gwiazdy".
Po nim odbyła się dyskoteka pod gołym niebem, na
której bawili się przybyli goście. Oprawę muzyczną
uświetnił zaprzyjaźniony zespół ATEST.
W tym dniu odbyły się także badania profilaktyczne
w kierunku chorób nowotworowych, ukladu krążenia i
układu oddechowego.
Piknikowi towarzyszyły czynne stoiska: Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Psarskiego SZPZOZ w
Ostrołęce; Przychodni VITA-MED w Goworowie , Ochotniczej Straży Pożarnej; Komendy Miejskiej w Ostrołęce;
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie
filia w Ostrołęce, Stowarzyszenia Osób i Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią” oraz Grupy
Wsparcia Samotnych Matek.
Celem corocznej imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom oraz integracja środowiska lokalnego.
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Sesja wyjazdowa
W dniach od 28 do 30 lipca
2011r. odbyła się sesja wyjazdowa
psychologiczno-pedagogiczna dla
grupy samotnych matek z dziećmi.
W wyjeździe ucestnicyło 60 osób w
tym 19 matek i 36 dzieci, a take
psycholog, 2 pedagogów, specjalista pracy socjalnej oraz pracownik
socjalny.

Wyjazd miał na celu integrację grupy, doskonalenie
umiejętności interpersonalnych i społecznych. Uczestniczki
warsztatów psychoedukacyjnych ćwiczyły umiejętności wyrażania uczuć i emocji oraz realizowały cel grupy wsparcia
tj. w jakim zakresie mogą liczyć na siebie, czym dla nich jest
branie i dawanie. Natomiast zajęcia z dziećmi miały na celu
integrację, prowadzono także zajęcia z zakresu socjometrii
tj. pozycji w grupie rówieśniczej, umiejętności współdziałania w zespole, zaprzyjaźniania sią. Zajęcia służyły wzmocnieniu mocnych stron dzieci oraz zafunkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Aktywizacja kobiet nieaktywnych zawodowo
W dniach od 25 do 27 lipca 2011r. odbyła się sesja wyjazdowa psychologicznopedagogiczna w ramach uczestnictwa w
Projekcie "Aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad
dziećmi w gminie Goworowo".
W wyjeździe uczestniczyło 58 osób w
tym 10 matek i 40 dzieci a także kierownik GOPS, psycholog, 2 pedagogów i 4
pracowników socjalnych .

Wyjazd miał na celu integrację grupy, wzmocnienie poczucia własnej wartości a także nabycie
umiejętności społecznych.
Zajęcia z dziećmi miały na celu integrację, prowadzono także zajęcia z zakresu socjometrii tj. pozycji w
grupie rówieśniczej, umiejętności współdziałania w
zespole, zaprzyjaźniania sią. Zajęcia służyły wzmocnieniu mocnych stron dzieci oraz zafunkcjonowanie w
grupie rówieśniczej.

„Pieczenie ziemniaka”
Dnia 19 sierpnia 2011r. w Zespole
Szkół Powiatowych w Goworowie odbyło
się „Pieczenie Ziemniaka”. Jest to impreza
cykliczna organizowana przez Klub Seniora
z Goworowa przy współpracy GOPS Goworowo.
Na spotkanie zostali zaproszeni
przedstawiciele gminy, kierownicy jednostek oraz Klub Seniora z Kunina.
Tuż po godzinie 15:00 Pani Bożena
Pomacho - Kierownik GOPS w Goworowie powitała wszystkich przybyłych gości. Głos zabrali również: Pani Małgorzata
Maria Kulesza – Wójt Gminy Goworowo,
Pani Karolina Łazicka - Przewodnicząca
Rady Gminy Goworowo oraz przedstawicielki obu klubów seniora. Po uroczystym

rozpoczęciu seniorzy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne i aktorskie.
Gdy zabrzmiały pierwsze dźwięki muzyki seniorzy ruszyli do wspólnej zabawy, która trwała do
długich godzin wieczornych…
Na
spotkaniu
podsumowano
projekt:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
starszych nieaktywnych zawodowo zamieszkujących tereny wiejskie gminy Goworowo” w ramach
Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji, w Priorytecie VII – Promocja integracji
społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013. Projekt ten został skierowany dla 50
seniorów z terenu gminy Goworowo i trwał do
stycznia 2011r.

Str. 8

GOKSiR

Rok 2011, numer 3

W Dolinie Orza

Dobre brzmienie na Goworowskiej scenie
Otwarcie sezonu
letniego w gminie Goworowo uczyniono w sposób muzyczny. Pięć kapel
o różnych stylach wykonawczych zagrało podczas XVII Przeglądu Zespołów Muzycznych w
niedzielne
popołudnie
nad rzeką Orz w Goworowie. Zespoły: Mawo, Skid,
Droga na Ostrołękę, GOUK Band i B.M.Di zaprezentowały autorskie kawałki oraz bardzo ciekawe aranżacje największych światowych przebojów. Zdaniem jurorów
tytuł najlepszego zespołu
zdobyła grupa Mawo
oraz dodatkowo wyróżniono gitarzystę z jego
składu. Na podium znaleźli się wirtuozi z Drogi
na Ostrołękę i Skid w
rockowym
brzmieniu.
Dla tego zespołu popłynęło jeszcze jedno wyróżnienie – dla najlepszego perkusisty. Jurorzy
dostrzegli
też

talent u bardzo młodej dziewczyny –
perkusistki z zespołu GOUK Band.
Skład tej grupy tworzy młodzież
szkolna skupiona w Gminnym
Ośrodku Upowszechniania Kultury
w Różanie. Po za dobrą muzyką na
placu przygotowane były liczne
atrakcje dla publiczności począwszy
od maluchów. Dzieciaki z wielkim

zapałem i nieograniczoną wyobraźnią plotły wianki, by
wygrać w konkursie na najładniejszy, a potem wrzucić
do „rwącej” wody Orza. W
siatkówkę grali trochę starsi
od maluchów, kajakami pływali wszyscy ci, którzy nie
bali zamoczyć sobie nóg.
Przegląd Zespołów Muzycznych zakończono bardzo widowiskowo. Nidzicka
grupa tancerzy ognia
„Draco” wprawiła publikę w zachwyt i rozgrzała ziejącymi niczym smok ogniami.
Wieczorową część imprezy rozkręcał DJ
Feekay zachęcając do
kąpieli w pokazowej
lawinie piany. W roli
konferansjera na Goworowskiej scenie wystąpiła
Ilona Polewaczyk – Talent
Publiczności Ostrołęka 2011.
Przegląd wsparli: Powiat
Ostrołęcki, Sklep Kam-i, Muzyczna Ostrołęka.

Małgorzata Kulesza, prezes zarządu
mazowieckiego oddziału Związku Młodzieży Wiejskiej Adam Prewęcki i wicePółkolonie
w
Ośrodku
Edukacji
Mnóstwo
minister rolnictwa Tadeusz Nalewajk,
atrakcyjnych
zajęć Regionalnej w Lipiance
wręczono dzieciom podarunki w postasportowych,
artystycznych, zabaw integra- sie nie sprawiła większych ci mini wyprawki szkolnej. Po pysznym
cyjnych przygotowano dla problemów w pokonaniu tra- poczęstunku zaproponowano wszyst52 dzieci w ramach półko- sy i wykonywaniu poleceń. kim wspólne zabawy.
lonii. Dzięki dofinansowa- Na zakończenie przygotowaniu przez KRUS dzieci no festyn, na który zaproszoprzez 10 dni miały zorgani- no rodziny dzieci. Koloniści
zowane wakacje. Najbar- pochwaliły się swoimi umiedziej oczekiwanymi przez jętnościami, zatańczyły dwa
uczestników były dwa wy- tańce integracyjne, zaśpiewajazdy – do parku wodnego ły piosenki i pokazały swoje
Aquarium i parku rozrywki dzieła artystyczne. Podczas
Knieja. Gra terenowa tzw. festynu, na którym obecni
Podchody w pobliskim le- byli wójt gminy Goworowo
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Wydarzenie sezonu letniego w Szarłacie, zespoły Mawo, Wekeend Show, GOKSiR
pod gwiazdami i z gwiazdami….
Squad. Pośród tych gwiazd na scenie za-

"Noc z gwiazdami pod gwiazdami Szarłat 2011" po raz
kolejny cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem. „Można śmiało powiedzieć, że bawiło się z nami około dwa
i pół tysiąca fanów imprezy sezonu letniego

w gminie Goworowo” – cieszy
się Rafał Ostrowski, główny
dowodzący gwiazdorską imprezą. Tłumy ludzi, począwszy od maluśkich dzieciaczków do bardzo dorosłych
szalało pod gwiazdami, na
trawie, przy pochmurnej pogodzie, ale za to przy dobrej
muzyce. Do tańca porywały

gościli ze swoimi przebojami Focus i
Vexel. Emocji nie było końca. Gorączkę
uczuć zafundował swojej wybrance serca
Michał Dąbkowski z Goworowa. W pełnym rynsztunku, pod krawatem z bukietem róż w ręce poprosił Kamilę Banna o
rękę. Ich miłosna historia właśnie tu, w
Szarłacie miała swój początek. Wszystkiego dobrego Kamilo i Michale. Z muzycznej branży szalonej publice zaprezentował się DJ Rava i DJ Maniek. Wśród
popołudniowych atrakcji organizatorzy
zapewnili pokaz jednostek OSP z Czarnowa, Goworowa, Kruszewa, Kunina, Lipianki, Pasiek i Ponikwi Dużej. Park rozrywki cieszył się zainteresowaniem
zwłaszcza dzieci i młodzieży. Pyszne
przekąski jak zwykle przygotowali wyborni kucharze czyli sołectwo wsi Szarłat
pod przewodnictwem przebojowej pani
sołtys Wandy Paprockiej.

Kulinarne szkolenia w Lipiance
Trzydzieści sześć
osób z gminy Goworowo
zdobyło
umiejętności
masarsko – garmażeryjne,
przygotowywania

tradycyjnych potraw oraz dekorowania stołu i potraw.
Przez dwanaście dni w
Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance unosiły się zapachy pysznych
dań wykonywanych przez kursantów
pod bacznym okiem instruktorów. Pani
wójt Małgorzata Kulesza wraz ze starostą ostrołęckim Stanisławem Kubłem
również otrzymali krótką lekcję rozprawiania tuszy wieprzowej podczas
odwiedzin w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Na koniec uczestnicy
zaprezentowali swoje umiejętności
podczas spotkania, na którym wręczano zaświadczenia. Szkolenia odbyły się
w ramach projektu GOKSiR „Edukacja
w każdym CAL-u…” sfinansowanego
przez Unię Europejską.

Orza
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Słoneczne pożegnanie z latem w Goworowie
Ponad tysiąc osób,
w tym głownie rolnicy
świętowali w niedzielę
na uroczystości pod hasłem „Pożegnanie lata –
Dożynki 2011”. Organizatorzy zapewnili mnóstwo
atrakcji. Po mszy św.
dziękczynnej korowód
dożynkowy w zdobnych
strojach
szlacheckich
przeszedł ulicami Goworowa na plac targowy,
gdzie odbyła się cześć
artystyczna. Na początek
Wójt Gmin y Goworowo
uhonorowała dyplomami
największych hodowców
trzody chlewnej i bydła,
producentów największej ilości mleka oraz
właścicieli najstarszych
gospodarstw ekologicznych w gminie. Jednym z
głównych wydarzeń imprezy był Turniej Sołectw, w którym rywalizowały wsie: Ludwinowo, Pasieki, Szczawin,
Kunin, Żabin, Rębisze
Działy. Nagrodę główną
wywalczyła drużyna ze

Jawory Podmaście, Szarłat i Rębisze Kolonia. Kolejną ucztę dla podniebienia zafundowały cztery drużyny w konkursie
„Pierogarnia”, gdzie o miano najpyszniejszych pierogów walczyli: sołectwo Kunin,
Klub seniora z Goworowa, Towarzystwo
Przyjaciół Goworowszczyzny
i
Stowarzyszenie
„Sąsiad”. To nie koniec przysmaków. Kursantki uczestniczące
w
projekcie
„Edukacja w każdym CAL-u”
finansowanym przez UE zaprezentowały popisowe dania. Zwycięzcy w Turnieju
Dzikich Drużyn otrzymali
nagrody ufundowane przez
Powiat Ostrołęcki. Na scenie
można było podziwiać występy artystyczne dzieci ze
świetlicy Info bank w Brzeźnie, uczniów z Zespołu Szkół
nr 1 w Goworowie i Szczawinie, młodzież z Zespołu
Szkół Powiatowych. Karatecy, seniorzy, niepełnosprawni z ŚDS w Czarnowie również zostali obdarowani
gromkimi brawami za prezentacje artystyczne. Gwiazdą wieczoru był
Jurgi, Kruszewo, Jawo- Wojciech Gąssowski, który wraz z publiczry Stare, Jawory Wiel- nością zaśpiewał „prywatkowy” przebój. Na
kopole, Jawory Stare, dobre pożegnanie z latem zagrały zespoły
GOKSiR SQUAD i WEEKEND
SHOW. Dożynki tworzyły
również instytucje służące
rolnikom oraz lokalne grupy,
stowarzyszenia, kluby prezentujące swój dorobek oraz
udzielające informacji.
Szczawina. Powodzeniem cieszyły się tradycyjne potrawy przygotowane przez sołectwa Cisk, Goworówek,

Biblioteka
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„WESOŁE WAKACJE” W FILII BIBLIOTECZNEJ W ŻABINIE W SIERPNIU 2011 ROKU
Tegoroczne wakacje w bibliotece w Żabinie odbywają się pod hasłem „Wesołe wakacje”. Tak jak w lipcu, tak i przez cały sierpień
biblioteka w Żabinie „tętniła życiem”. Dzieci i
młodzież chętnie i z zaangażowaniem brały
udział w licznych zajęciach organizowanych w
bibliotece. Dzięki tym zajęciom okres wakacji
był dla nich miłym i przyjemnym, mimo iż pogoda często nie pozwalała pamiętać, że właśnie
są wakacje.
Zarówno w lipcu jak i w sierpniu przeprowadzono w bibliotece w Żabinie wiele konkursów. Szczególnie atrakcyjnym okazał się
sierpniowy konkurs pt. „Mój ulubiony bohater ły, iż niemożliwe było wyłonienie zwycięzcy, z
literacki”, w którym wzięło udział dziewięcioro tego powodu nagrodzeni zostali wszyscy biorący
dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Uczestnicy wyko- udział w konkursie.
nywali pracę plastyczną na wyżej wymieniony
temat dowolną techniką. Dzieci tak się postaraWykonane przez dzieci prace konkursowe pięknie ozdobiły wnętrze budynku, w którym znajduje się
biblioteka.
Najmłodsi uczestnicy „Wesołych wakacji” chętnie
korzystali z przygotowanego specjalnie dla nich kącika z
zabawkami.
W czasie wakacji biblioteka w Żabinie zorganizowała 2 konkursy: „Mój wakacyjny pamiętnik” i
„Najbardziej aktywny czytelnik wakacji”.
Uczestnicy konkursu pt. „Najbardziej aktywny
czytelnik wakacji” systematycznie w tym czasie uczęszczali do biblioteki. W konkursie brały udział dzieci, młodzież i dorośli. Zwycięzców wyłoniono w każdej grupie
wiekowej, przy czym najwięcej książek przeczytały:
Ewelina Pawłowska i Marta Parzonko. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody książkowe.
W konkursie „Mój wakacyjny pamiętnik” główną
nagrodę zdobyła Katarzyna Brzezińska, która włożyła
wiele serca w wykonanie pracy konkursowej. W efekcie
powstał pięknie ozdobiony pamiętnik, który można podziwiać w siedzibie biblioteki.

Biuletyn Gminy Goworowo

SPORT

ORZ Goworowo na „6”
Początek września to okres wzmożonej pracy dla nauczycieli i
uczniów ale nie tylko. Również goworowscy piłkarze trenujący w Klubie Sportowym „Orz” Goworowo z początkiem września wznawiali
wzmagania o ligowe punkty w Ciechanowsko-Ostrołęckiej B-Klasie. Po
bardzo intensywnie przepracowanym okresie przygotowawczym (Orz
przebywał na obozie przygotowawczym w Jastrzębiej Górze), zarówno
kibice jak i sztab szkoleniowy oraz sami zawodnicy byli niezwykle ciekawi formy oraz pierwszych starć w B-Klasie. Inauguracja ligi to mecz
na boisku w Goworowie z Jantarem Parciaki. Piłkarze Orza zaczęli mecz
dość stremowani i do przerwy widniał wynik 1:1 natomiast po przerwie presja spowodowana inauguracyjnym meczem opadła i zawodnicy zaaplikowali pięć bramek przeciwnikom, a mecz skończył się wynikiem 6:1.
Po takim wyniku nasza drużyna jechała do Lipnik aby tam spotkać się z miejscowym Huraganem już w roli faworyta meczu. Nasi zawodnicy spisali się znakomicie aplikując
przeciwnikom sześć bramek i tracąc tylko jedną, a więc kolejny wynik 6:1. „
Do trzech razy sztuka” te popularne przysłowie jak mantrę powtarzali zawodnicy GUKS
Krasnosielc jadąc do Goworowa na mecz z liderem rozgrywek o mistrzostwo B-Klasy
czyli miejscowym „Orzem”. Przyjezdni chcieli przerwać złą passę swoich dwóch porażek,
jak również zwycięski marsz, w których Orz strzelał sześć bramek przeciwnikom. Z zaklinania goworowskich zawodników wyszły nici, a przyjezdni wyjechali z Goworowa z bagażem sześciu bramek i zerowym kontem strzeleckim.
Początek zmagań w wykonaniu zawodników „Orza” Goworowo wymarzony, trzy mecze,
trzy zwycięstwa i bilans bramkowy 18-2. Wielu kibiców powie, że Orz pewnie kroczy po
awans do A-Klasy jednak trzeba pamiętać, że aktualnie B-Klasa liczy 8 zespołów i każde
potknięcie naszego zespołu może oznaczać koniec marzeń o awansie. Jednak pełni wiary
w drużynę reprezentującą naszą gminę na boiska Mazowsza, zapraszamy wszystkich
sympatyków sportu i piłki nożnej do czynnego kibicowania oraz wspierania naszych
młodych sportowców w pozostałych 4 meczach rundy jesiennej.
Wyniki K.S. Orz Goworowo:
1. kolejka: Orz Goworowo – Jantar Parciaki 6:1 (1:1), bramki dla Orza: Zalewski x4,
D.Tomaszewski, K.Tomaszewski
2. kolejka: Huragan Lipniki – Orz Goworowo 1:6 (0:3), bramki dla Orza: Sujkowski
x3, C.Gęsich, Zalewski, K.Bieniecki
3. kolejka: Orz Goworowo – GUKS Krasnosielc 6:0 (4:0), bramki dla Orza: K.Bieniecki
x2, Mulawka, Sujkowski, Winczewski, Zalewski

MINI PIŁKA NOŻNA
Dnia 22 września w Zespole Szkół nr1 w Goworowie odbyły się gminne zawody w mini piłkę nożna
dziewcząt i chłopców – rocznik 1999, 2000. W zawodach uczestniczyły zespoły ze szkół z Pasiek, Kunina
oraz Goworowa. Rozgrywki zostały przeprowadzone
systemem „każdy z każdym”. Do zawodów rejonowych,
które odbędą się 26 września w Troszynie zakwalifikowały się po dwa zespoły chłopców i dziewcząt:

1. Goworowo
2. Pasieki
A oto szczegółowe wyniki:
Chłopcy
Goworowo – Kunin 5:0
Pasieki – Kunin
0:0
Goworowo – Pasieki 4:0
Dziewczęta
Goworowo – Kunin 2:0

