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ANIOŁOWIE SIĘ RADUJĄ, POD NIEBIOSY WYŚPIEWUJĄ:
GLORIA, GLORIA, GLORIA IN EXELSIS DEO!

Drodzy Państwo!
Bóg, w Swojej odwiecznej Miłości do człowieka, po raz kolejny przypomina znak EMMANUELA.
Pragnie, byśmy Go na nowo przyjęli do siebie tak, jak Maryja i Józef.
Powtarza do każdego z nas przez Anioła Pocieszenia – „Nie bój się”!
W tę Noc Betlejemską dzieląc się opłatkiem z każdym z Was pragnę wspomnieć słowa wieszcza
Cypriana Kamila Norwida:
"Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na
niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny najtkliwsze przekazując uczucia w tym
chlebie".
Niech ogarnie Was uczucie radości, miłości i szczęścia rozlewając się obfitością łask,
które niech Nowonarodzone Dziecię Boże wniesie w życie Wasze i Waszych Rodzin.
Niech składany pokłon u żłóbka wprowadzi w Was poczucie bezpieczeństwa i pokoju w Nowym
2012 roku dając siłę realizacji Marzeń, o które warto walczyć; Radości, którymi warto się dzielić;
Przyjaciół,
z którymi warto być i Nadziei bez której nie da się żyć.
Opromienionych miłością Bożej Dzieciny Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, życzy...
Wójt Gminy Małgorzata Maria Kulesza oraz Radni Gminy Goworowo
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Inwestycje na terenie gminy Goworowo
Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo

637 300,97 zł, z czego dotacja w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013 – 378 272,00
zł. Pełen efekt wizualny prac powinien zostać osiągnięty
wczesnym latem, kiedy rozkwitnie nasadzona roślinność. Z
uwagi na warunki atmosferyczne fontanna i skałka wodna
zostały wyłączone do wiosny.

ul. Kościuszki przed przebudową.

Prace przy upiększeniu ul. Rynek i ul. Kościuszki w Goworowie zostały zakończone odbiorem technicznym w dniu 18.11.2011r. Prace wykonała firma BRUKPOL Grzegorz Musiński z Różana. Wartość prac wyniosła

Budowa sieci wodociągowej „Kobylin” - etap I

ul. Kościuszki po gruntownej przebudowie.

Prace przy upiększeniu ul. Rynek i ul. Kościuszki w Goworowie
zostały zakończone odbiorem technicznym w dniu 18.11.2011r. Prace
wykonała firma BRUK-POL Grzegorz Musiński z Różana. Wartość prac
wyniosła 637 300,97 zł, z czego dotacja w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” PROW 2007 – 2013 – 378 272,00 zł. Pełen efekt wizualny prac
powinien zostać osiągnięty wczesnym latem, kiedy rozkwitnie nasadzona
roślinność. Z uwagi na warunki atmosferyczne fontanna i skałka wodna
zostały wyłączone do wiosny.

Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki
Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i
oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo

Budowa sieci kanalizacyjnej w Brzeźnie
Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie z budżetu Gminy Goworowo. W wyniku budowy
sieci kanalizacyjnej ścieki z terenu osiedla w Brzeźnie są już odprowadzane do nowej oczyszczalni ścieków.
Str. 2

W dniu 9.12.2011r. dokonano odbioru
końcowego oczyszczalni ścieków w Brzeźnie,
która przyjmuje już ścieki z obszaru osiedla w
Brzeźnie. W ramach sieci kanalizacyjnej w Grodzisku i Wólce Brzezińskiej Wykonawca realizuje ostatnie prace wykończeniowe. Odbiory techniczne powinny zakończyć się do końca roku.
Wartość realizowanej przez szczecińską firmę
CTE CARBOTECH ENGINEERING SP. z o.o. inwestycji to 3 932 702,40 zł, w tym dotacja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007 – 2013
– 2 371 749,00 zł oraz środki własne – 1 560
953,40 zł.
Rok 2011, numer 4
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Konkurs ekologiczny „Przejrzysta Gmina”
W Gminnym Konkursie Ekologiczno – Literackim
„Przejrzysta Gmina” dofinansowanym, przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wójta Gminy Goworowo uczestniczyło
337
osób które brały udział w
happeningu z własnymi plakatami , sprzątały bądź zbierały baterie.
Do II etapu zakwalifikowały się 54 osoby z 5 Szkół
biorących udział w konkursie po napisaniu
testu wraz z wierszem o tematyce ekologicznej wyłonionych zostało po pięć osób najlepszych z danej szkoły. Nagrody w postaci
Pen - drive otrzymali:
- Gimnazjum w Goworowie :
Szczęsna Paulina , Małecka Monika, Kujawa
Aleksandra, Rybaczyk Paula, Piechocki Norbert,
- Szkoła Podstawowa w Goworowie:
Wrońska Ewa, Rybaczyk Laura, Brzezińska
Katarzyna, Wroński Michał, Majkowska Aleksandra,

miej, Szymaniak Klaudia, Masłowska Wiktoria,
- Szkoła Podstawowa w Szczawinie:
Podleś Ewelina , Ziemek Katarzyna,
Filipiak Łukasz, Zyśk Amelia, Mateusiak Cezary.
Również zostali nagrodzeni
dyrektorzy szkół którzy otrzymali
cenne nagrody takie jak : Projektor,
Aparat fotograficzny , Mikroskop
optyczny oraz Mikroskopy Cyfrowe.
Nagrody wręczała Pani Wójt Gminy
Małgorzata Maria Kulesza. Za liczne
zaangażowanie w konkursie dziękuję uczniom i dyrektorom szkół.

- Szkoła Podstawowa w Pasiekach:
Sówka Paulina, Podolak Paulina, Solmińska Julia, Górecka Monika, Owczarek Milena,
- Szkoła Podstawowa w Kuninie:
Rybaczyk Aleksandra, Steć Kinga,
Szabłowski Bartło-

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik
2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym) w Goworowie

Gminie Goworowo nie udało się wybudować
kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach
rządowego programu „Moje Boisko – Orlik
2012”. Pomimo podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki (500 tys. zł) oraz Samorządu
Mazowieckiego (333 tys. zł) i zapewnienia wkładu własnego z budżetu Gminy Goworowo na
wysokości powierzonego zadania nie stanął
jego wykonawca – konsorcjum firm z Warszawy
W Dolinie Orza

i Wrocławia. Pomimo ciągłych zapewnień z jego strony o wykonaniu
boisk, w przewidzianym umową terminie wykonania zadania
(31.10.2011r.) prace nie zostały
zrealizowane, a ich zaawansowanie
było bardzo niskie. Gmina Goworowo złożyła wnioski o dofinansowanie
inwestycji i zamierza dokończyć jej
realizację w 2012 roku.

Przebudowa drogi gminnej
we wsi Ponikiew Duża
Prace budowlane, wykonane
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie, zostały
odebrane bezusterkowo w listopadzie. Droga uzyskała nową
nawierzchnię z wysokiej jakości
kruszywa łamanego. Inwestycja
o wartości 96 721,79 zł została
w połowie dofinansowana przez
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w Warszawie.
Str. 3
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EKONOMICZNA GAZYFIKACJA GMINY
W dniu 11 grudnia 2011r. w
sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w
Goworowie odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Goworowo
z
przedstawicielem Mazowieckiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Białymstoku.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Goworowo Małgorzatę Kulesza w celu zapoznania mieszkańców z realnymi możliwościami gazyfikacji gminy.
Z informacji przedstawionych
przez przedstawicieli Mazowieckiej Spółki Gazownictwa wynika, że sieć gazowa

do gminy Goworowo może być budowana z gminy Wąsewo pod warunkiem
spełnienia kryterium efektywności ekonomicznej.
W chwili obecnej przy braku
strategicznego odbiorcy gazu ( zużycie
ok. 700 m³/h) budowa sieci jest nieopłacalna i nie może być realizowana.
Zawiedzeni mieszkańcy zapoznali się ze szczegółowymi warunkami
wykonania przyłączy gazowych do nieruchomości.
Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci gazowej zależy jedynie od
mocy przyłączeniowej i długości przyłą-

cza i wynosi dla przyłącza o długości do
15 mb i mocy do 10 m³/h – 2.022,57 zł
brutto.
Do obowiązków podmiotu ubiegającego się o przyłączenie należy również budowa instalacji gazowej w zakresie od granicy własności w linii granicy
działki do budynku oraz rozprowadzenie
w budynku.

Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika
Remont rozpoczął się w
okresie wakacyjnym 2011 i trwał do
końca listopada bieżącego roku.
Dzięki środkom przeznaczonym na
ten cel głównie z inicjatywy organu
prowadzącego - Urzędu Gminy Goworowo oraz funduszom pozyskanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej udało się zrealizować szeroki
zakres robót, które wpłynęły na polepszenie warunków pracy nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Firma
Handlowo-Usługowa Małgorzata
Pliszka z Olszewki zadbała o to, aby

wszelkie prace objęte umową wykonane zostały zgodnie z ustaleniami
co do terminu i jakości wykonania.
Kwota około 200 tys. zł. została
przeznaczona na remont dachu w
gimnazjum, remont parteru i II piętra
w szkole podstawowej (klasy, korytarz, hol, łazienki, stolarka drzwiowa
oraz klatki schodowe), remont łazienek przy sali gimnastycznej, remont
wejścia i korytarza w gimnazjum,
remont części zadaszenia nad stołówką szkolną oraz modernizacji
wentylacji kominowych. Cieszymy się

ogromnie, że zrealizowane w/w działania wpłynęły nie tylko na modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół Nr
1 w Goworowie, ale także na konkretną zmianę wizerunku naszej
szkoły. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Wierzymy głęboko, że dzięki
przychylności pani Wójt i Rady Gminy rok 2012 będzie równie korzystny
i uda się zrealizować wszystkie zamierzenia związane z poprawą szkolnej infrastruktury.

REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUNINIE
W wyniku obfitych i długotrwałych opadów deszczu,
dnia 21 lipca 2011roku została zalana
wodą najniższa kondygnacja budynku Szkoły
Podstawowej w Kuninie: korytarz, świetlica,
sala zabaw, sala gimnastyczna, magazynek
sportowy, magazynek
spożywczy, pomieszczenie biurowe, szatnie, łącznik korytarza z
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salą gimnastyczną oraz kotłownia.
W okresie wakacyjnym zostały przeprowadzone prace
remontowe w tych pomieszczeniach. Odskrobano
ściany na wysokości lamperii. Następnie zastosowano preparaty grzybobójcze, osuszono i wyrównano tynk. Zakupiono niezbędne materiały i narzędzia malarskie. Pomalowano
ściany farbą akrylową oraz lamperie farbą olejną.
Remont wykonali pracownicy
zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.
Rok 1, numer 1
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Rolnicy z Afryki i Europy poznawali gminę Goworowo i Wąsewo
Grupa dwudziestu pięciu osób,
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze rolnictwa, ekologii i programów pomocowych oraz rolnicy zwiedzili dwa gospodarstwa ekologiczne.
Wizytując u państwa Joanny i Leszka
Kwietniaków w Kruszewie dowiedzieli się jak można wykorzystać
suszarnię przydomową. Przykładową
ubojnię obejrzeli u państwa Jadwigi i
Witolda Faratów z Rososzy. W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie spotkali się z
przedstawicielami lokalnych organizacji i instytucji realizującymi działania z dziedziny rolnictwa i ekologii.
Liderzy działań – Jadwiga Farat
(Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi „Sąsiad”) i Barbara Kuczyńska

(Lokalna Grupa Działania „Zaścianek
Mazowsza”) przedstawili w skrócie realizowane projekty, które miały na
celu ochronę i rozpowszechnienie
bioróżnorodności. W GOKSiR, goście
zjedli obiad w wykonaniu stowarzyszenia „Sąsiad”.
Wizyta studyjna światowych gości to
element kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT
prowadzonej w ramach projektu
„Przeciwko głodowi – bądźmy konsekwentni!” . Kampania ta realizowana jest w Polsce przez Polski Klub
Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach wspólnie z Polską Zieloną Siecią.
Projekt koordynowany jest przez Francuski Komitet na Rzecz Solidarności
Międzynarodowej. Celem kampanii jest
uwrażliwienie opinii publicznej oraz
decydentów na problem głodu – jego

przyczyny oraz sposoby zapobiegania i walki z nim.

Uganda, Senegal, Benin, Francja i
Wielka Brytania to kraje, z których
rolnicy i ekolodzy opowiadali goworowskim działaczom o zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności.

Informacja z pracy Rady Gminy Goworowo za okres od września do grudnia 2011 r.
W okresie od września do listopada b.r. odbyły
się 3 sesje na których Rada podjęła wiele uchwał. Do
najważniejszych należą uchwały :
w miesiącu wrześniu na XII sesji uchwalone zostały
uchwały w sprawach:
- określenia warunków i trybu finansowania zadania
własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
- ustaliła nowe stawki opłat za wodę w wysokości 2,32
zł za 1 m ³ i ścieki w wysokości 3,16 zł za 1 m³.
- dokonała wyboru ławników na kadencję 2011 – 2015
do Sądu Rejonowego w Ostrołęce – Wydział Rodzinny i
Nieletnich – 1 ławnik w osobie Jadwiga Pianko,
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 2 ławników
w osobach Mariola Hromiuk, Stanisław Wojciechowicz.
W zakresie inwestycji drogowych Rada podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji
w 2012 r. zadania drogowego w ramach „Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II, Bezpieczeństwo – dostępność – Rozwój”.
W miesiącu październiku na XIII Sesji uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
Gminy na rok 2012 na realizację projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych w gminie Goworowo”,
W miesiącu listopadzie na XIV uchwalono do realizacji
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012r.
programy:
- Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Proble-

Tytuł biuletynu

mów Alkoholowych,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
- Programy lokalne pomocy społecznej w skład których
wchodzą:
- Aktywizacja i zapobieganie marginalizacji osób starszych,
- Program aktywizacji i zapobiegania marginalizacji osób
niepełnosprawnych,
- Program działania grupy samopomocowej dla samotnych
matek.
- Uchwalone zostały podatki na 2012 rok: od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych.
W miesiącu grudniu odbędą się 2 sesje na których radni
uchwalą Regulamin wynagradzania nauczycieli, oraz uchwalą budżet Gminy Goworowo na 2012 rok.
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Wyjazd konferencyjny
W dniach 19-20.11.2011r.
odbył się wyjazd konferencyjny podsumowujący projekt: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w
gminie Goworowo” w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. W sesji uczestniczyły beneficjentki projektu i osoby realizujące
projekt.
Na wyjeździe odbyły się
warsztaty psychologiczne matek z
psychologiem, analiza kontraktów,

ocena i ewaluacja projektu.
Sformułowano wnioski do
dalszego uczestnictwa i działań w programie. Podczas
konferencji podsumowującej
panie podzieliły się swoimi
wrażeniami z udziału w projekcie, a także wyraziły chęć
uczestnictwa na rok 2012.
Udział w projekcie
pomógł kobietom w przezwyciężeniu własnych problemów i zmienił relację między
członkami rodziny. Wszystkie beneficjetki uznały, że realizowanie tego rodzaju
programów na terenie gminy jest potrzebne i są zainteresowane udziałem w
podobnych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzień wolontariusza
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
w dniu 5 grudnia 2011 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni współpracujący z GOPS
wolontariusze. Podziękowano im za aktywne uczestnictwo w życiu naszej społeczności oraz za zrozumienie
sensu i potrzeby misji społecznej jaką jest wolontariat.
Podziękowania i życzenia uzupełnił drobny prezent podarowany wolontariuszom.
Każdemu młodemu i wyjątkowemu człowiekowi
dziękujemy za poświęcony nam wolny czas i cząstkę
samego siebie, którą przekazujecie podczas spotkań
indywidualnych i grupowych.
Dzięki Waszej bezinteresownej i niesionej z
dużym zaangażowaniem pomocy często pojawia się na
innych twarzach i sercach uśmiech. Sprawiacie, że Wasza radość, wrażliwość, empatia i dobroć na nowo ożywają w naszej społeczności, życie innych staje się lepsze i bogatsze uczuciowo.

Serdecznie dziękujemy za chęć działania, tworzenia i zmieniania na lepsze otaczającego nas świata. Dziękujemy za dzielenie się swoim czasem. To dzięki tej ofiarności osobom korzystającym z pomocy żyje się łatwiej i
piękniej.
Kierownik i pracownicy GOPS Goworowo.

Powiatowy bal dla osób niepełnosprawnych
W dniu 26 listopada 2011r. w Goworowie w Zespole
Szkół nr 1 w Goworowie odbył się Powiatowy Bal dla osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne
z gmin: Goworowo, Czerwin, Olszewo-Borki, a także Ostrołęki
wraz ze swoimi opiekunami.
Zgromadzonych gości przywitała Pani Bożena Pomacho - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji balu
oraz za okazane wsparcie. Głos zabrali również: Pani Małgorzata
Maria Kulesza - Wójt Gminy Goworowo oraz Pani Emilia Szymańska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Pani Karolina
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Łazicka - Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Anna Pietras - Skarbnik
Gminy, ks. Stanisław Siemion - Proboszcz Parafii Goworowo, Dyrekcja
Zespołu Szkół nr 1 oraz kierownicy i
opiekunowie Ośrodków Pomocy Społecznej z w/w miejscowości.
Bal rozpoczął się występem grupy
„Skrzaty” z Przedszkola Samorządowego w Goworowie pod opieką Pani
Dyrektor Wiesławy Wasilewskiej i
Pań nauczycielek. Przedszkolaki za
swój występ otrzymali gromkie brawa i niespodzianki.
Zabawę taneczną umilał zespól muzyczny ATEST. Kolorowa sala wzbudzała wiele radości i zadowolenia.
Wszystkie osoby niepełnosprawne
przebywające w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Czarnowie
aktywnie włączyły się w prace przygotowawcze, które przynoszą im tyle
samo radości, co zabawa taneczna
podczas balu. Motywem przewod-

nim dekoracji sali był Halloween. Kolorowa sala
wzbudzała uśmiech na
twarzy każdego przybyłego
gościa.
Bal Andrzejkowy zapisał
się na stałe w kalendarzu
imprez Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goworowie. Impreza miała na
celu zintegrowanie niepełnosprawnych z różnych gmin, jak również wymianę
doświadczeń między opiekunami. Łącznie w balu uczestniczyło około 200
osób niepełnosprawnych z opiekunami.
Tegoroczny bal po raz kolejny udowodnił jak ważną rolę
odgrywa integracja i ruch wśród osób z tego typu problemami.
Organizatorami balu byli:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
- Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie

BIBLIOTEKA
Lekcja biblioteczna
Lekcja biblioteczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie.
14 grudnia odbyła się lekcja biblioteczna z języka polskiego „ Jak korzystać ze słowników”, połączona
była z warsztatami praktycznego
wykorzystania słowników. Z lekcji
bibliotecznej skorzystali uczniowie z
Zespołu Szkół nr 1 w Goworowie.
Celem głównym lekcji było doskonalenie umiejętności posługiwania się
encyklopediami, słownikami, leksykonami zgromadzonymi w księgozbiorze podręcznym w Gminnej Bi-

bliotece.
Po zajęciach uczeń potrafi:
•samodzielnie wyszukać informacje
w odpowiednich słownikach, encyklopediach, leksykonach
•samodzielnie wybrać źródło informacji przydatne w pracy własnej
•odróżnić słowniki encyklopedyczne
od językowych
•wskazać różnicę między encyklopedią ogólną a specjalną
•wskazać różnicę między słownikiem językowym a rzeczowym

•wymienić tytuły encyklopedii , słowników , leksykonów zgromadzonych
w księgozbiorze podręcznym biblioteki.

Własnoręczne ozdoby świąteczne
Zbliża się Boże Narodzenie… Co za radość móc udekorować
dom i własnoręcznie przygotować
drobne prezenty! Spotkanie warsztatowe „ Boże Narodzenie w sztuce
ludowej” zostało zorganizowane dla
W Dolinie Orza

czytelników i odbyło się 20 grudnia 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publiczne.
Ludowe warsztaty przeprowadziła pani Czesława Lewandowska. Z łatwo dostępnych materiałów dzieci wykonały efektowne ozdoby: wycinane girlandy,
fantazyjne świeczki, niebanalne bombki na choinkę. Dzieci nauczyły się tworzyć tradycyjne kurpiowskie ozdoby choinkowe z bibuły i papieru. Mogły zobaczyć i same zrobić szyszki, bombki, łańcuchy i inne ozdoby choinkowe.
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Polska moja ojczyzna
Jednym z najważniejszych zadań wychowania, wspólnym dla wszystkich zajęć edukacyjnych, jest tworzenie
klimatu miłości do Ojczyzny.
Aby w przyszłości dziecko
rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna, należy „małymi
kroczkami” przybliżać mu obraz kraju,
rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami
dostępnymi percepcji dziecka.
Dzieci podczas zajęć poznawały symbole narodowe: herby miast, godło
Polski, barwy państwowe, hymn narodo-

wy, które są nierozerwalnymi elementami związanymi z pojęciem „Ojczyzna”, a
więc godne najwyższego szacunku i
powagi. Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek
Ziemi zwany „Ojczyzną”, jest zadaniem
niełatwym, ale pasjonującym. Dzięki
niemu wracamy do naszych pierwszych
doświadczeń związanych z poznawaniem historii rodziny, rodzinnego miasta,
a potem całej Polski, polskich legend i
tradycji, piękna polskich obyczajów i
krajobrazów.

Wycieczka do teatru
Kontakt ze sztuką jest jednym z najwspanialszych sposobów rozwijania zdolności
dzieci, w związku z tym pani dyrektor wraz
z nauczycielami postanowiły zorganizować
dla naszych przedszkolaków wyjazd do
teatru. 3 listopada wyruszyliśmy odkrywać
świat Teatru Lalki i Aktora z Łomży. Spektakl „ Pinokio” został przedstawiony w
kinie „ Jantar” w Ostrołęce. Niektóre dzie-

ci, zwłaszcza maluchy w teatrze byli po
raz pierwszy. Wszystko było dla nich
interesujące: scena, kurtyna, niesamowite oświetlenie, widownia. Później rozpoczął się spektakl - "Pinokio". Warto było
zorganizować wycieczkę do teatru na
tak wspaniały spektakl, chociażby dlatego aby zobaczyć spontaniczne reakcje
dzieci: śmiech, zdziwienie, zaniepokojenie, ulgę i ogromną radość.

Poznajemy urządzenia
Na zajęciach dzieci poznawały rożne
urządzenia elektryczne używane w gospodarstwie domowym, nazywały je i
określały do czego służą. Panie nauczycielki uświadomiły dzieci o niebezpieczeństwie jakie niosą ze sobą urządzenia elektryczne, a także o tym, że dzieci
nie mogą samodzielnie z nich korzystać.
Przedszkolaki zostały również zapoznane ze sposobami oświetlenia pomiesz-

czeń dawniej i obecnie zaczynając
od pochodni, świecy, lampy naftowej, a
kończąc na lampce elektrycznej. Dzieci
podczas zajęć rozwijały swoją spostrzegawczość i logiczne myślenie. Swoje
spostrzeżenia wyrażały w formie ekspresji plastycznej malując za pomocą farb
urządzenia elektryczne ułatwiające pracę ludzi w życiu codziennym.

Pasowanie na przedszkolaka
10 listopada w naszym przedszkolu odbyło się pasowanie
na przedszkolaka. To szczególnie ważne wydarzenie dla
nowoprzyjętych dzieci. Był to
również moment, w którym
maluchy stały się pełnoprawnymi przedszkolakami.
Uroczystość rozpoczęła się od
programu artystycznego. Mali
aktorzy
z
grypy
„Muchomorków” i „Skrzatów”
pięknie śpiewały i recytowały
wiersze. Następnie pani dyStr. 8

rektor przedszkola Wiesława Wasilewska zaczarowanym ołówkiem mianowała każde dziecko na przedszkolaka. Nie
jednemu
z
rodziców łezka
zakręciła się w
oku.
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Jesienna szaruga
W listopadzie dzieci się nie nudzą ! Dzieci obserwowały zmiany zachodzące w
przyrodzie późną jesienią, występujące
zjawiska atmosferyczne, a także zwróciły
uwagę na rolę wody w życiu ludzi i zwierząt. Panie nauczycielki zapoznały przedszkolaków ze zjawiskiem krążenia wody

w przyrodzie, parowaniem i skraplaniem wody
oraz jak powstają chmury i deszcz. Dzieci rozwinęły również swoje umiejętności liczenia w zabawie z parasolami. Nauczycielki uświadamiały
także potrzebę chronienia się pod parasolem w
czasie deszczu, a także konieczność dobrania
odpowiedniego stroju na deszczową pogodę.

Przygotowania do zimy
"Czy jeże jedzą jabłka?", "Czy wszystkie
ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów?", "Czy wiewiórka zasypia na zimę?"
Na te i wiele innych dziecięcych pytań
panie nauczycielki odpowiedziały dzieciom wykorzystując do tego celu wiele
ciekawych metod. Przedszkolaki miały
okazję oglądać zwierzęta nie tylko w
albumach wypożyczonych z biblioteki,
ale także zobaczyć je na prezentacji
multimedialnej. Pokaz zwierząt w naturalnych dla nich środowiskach, paśników, lizawek uzupełniających zapotrze-

bowanie zwierząt w składniki mineralne w okresie
zimy itd. ubarwiony podawanymi ciekawostkami z
życia zwierząt i lasu w okresie kolorowej jesieni bardzo interesowały dzieci i rozwijały ich zainteresowania przyrodnicze. W trakcie zajęć dzieci zaobserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie i przystosowanie zwierząt do tego trudnego okresu jakim jest zima. Na zajęciach przedszkolaki dowiedziały się również w jaki sposób przygotowują się ludzie na nadejście zimy. Ich zainteresowanie na temat życia własnych rodzin rozbudzane było poprzez rozmowy na
temat mam, ich pracy w domu, robienia przez
nie przetworów na zimę.

„O zajączku sprawiedliwym”
Dzieci wystąpiły z przedstawieniem legendy „O
zajączku sprawiedliwym” w Zespole Szkół Nr 1 na
balu andrzejkowym dla niepełnosprawnych zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Goworowie. Występ przedszkolaków
bardzo spodobał się publiczności i został nagrodzony gromkimi brawami oraz słodkim upominkiem.

Teatrzyk w przedszkolu
"Czy jeże jedzą jabłka?", "Czy wszystkie
ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów?", "Czy wiewiórka zasypia na zimę?"
Na te i wiele innych dziecięcych pytań
panie nauczycielki odpowiedziały dzieciom wykorzystując do tego celu wiele
ciekawych metod. Przedszkolaki miały
okazję oglądać zwierzęta nie tylko w
albumach wypożyczonych z biblioteki,

Konkurs fotograficzny
Zainteresowani rodzice wraz z dziećmi
wzięli udział w konkursie fotograficznym
„Goworowo w różnych porach roku”.
Cały konkurs został podzielony na tematy związane z porami roku:
1. „Jesienne pejzaże” –październik,
listopad
2. „Nasz zimowy świat” – grudzień, styczeń, luty
3. „Już wiosna…” – marzec, kwiecień,
W Dolinie Orza

ale także zobaczyć je na prezentacji multimedialnej. Pokaz zwierząt w naturalnych dla nich
środowiskach, paśników, lizawek uzupełniających zapotrzebowanie zwierząt w składniki
mineralne w okresie zimy itd. ubarwiony podawanymi ciekawostkami z życia zwierząt i lasu
w okresie kolorowej jesieni bardzo interesowały dzieci i rozwijały ich zainteresowania przyrodnicze. W trakcie zajęć dzieci zaobserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie i przystosowanie zwierząt do tego trudnego okresu jakim jest zima. Na zajęciach przedszkolaki dowiedziały się również w jaki sposób przygotowują się ludzie na nadejście zimy. Ich zainteresowanie na temat życia własnych rodzin rozbudzane było poprzez rozmowy na temat mam,
ich pracy w domu, robienia przez nie przetworów na zimę.
maj
Rodzice wraz z dziećmi wykazali się
kreatywnością fotografując Goworowo i okolice jesienią. Wszystkie
zdjęcia były ciekawe i imponujące.
Wyróżnione fotografie zostały zaprezentowane na wystawie w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie dotyczącym tym razem zimowego krajobrazu w Goworowie.
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Aktualności
***
Wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów. W naszej szkole tego
zaszczytu dostąpiła Monika Ponichtera, uczennica II klasy Technikum
Handlowego. Serdecznie jej gratulujemy.
***
21 listopada 2011 odbył się
konkurs wiedzy o księdzu Władysławie Skierkowskim -wybitnym badaczu kurpiowskich pieśni ludowych,
zorganizowany w związku z obchodami jego roku przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz
Związkiem Kurpiów. Jego celem było
rozpowszechnienie wiedzy na temat
życia i działalności księdza, a skierowano go do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyróżnienie Starosty
Ostrołęckiego otrzymały: Anita Podo-

lak i Monika Ponichtera.
***
Choroby układu krążenia
należą do najdotkliwszych. Należy
im przeciwdziałać od wczesnej młodości. Wiedzą na ten temat pochwalili się uczestnicy III konkursu biologicznego zorganizowanego przez
ZSP w Czerwinie. Wszyscy uczestnicy
szkół powiatowych wykazali się bogatą wiedzą, a nagrodzone zostały:
Dominika Miłek /II/, Monika Ponichtera /IV/ i Renata Radecka /V/. Do
konkursu przygotowała Grażyna Wicepolska – nauczyciel biologii.
***
Dżumą XX wieku nazywa się
AIDS. Młodzi ludzie muszą mieć
świadomość zagrożenia. Taki cel
przyświecał konkursowi wiedzy na
ten temat, zorganizowanemu w naszej szkole pod hasłem: HIV – włącz
wiedzę – wyłącz stereotypy. Najwyższym poziomem wiedzy pochwaliły
się: Marta Radecka /IV TA b/, Marle-

Laureaci konkursu:
Zespoły Szkół Powiatowych:
- miejsce I. – Dominika Miłek -ZSP w Goworowie,
- miejsce II. – Anita Podolak -ZSP w Goworowie,
- miejsce III. – Marta Szymczyk -ZSP w Kadzidle.
Gimnazja :
- miejsce I.- Przemysław Grabowski - gimnazjum w Goworowie,
- miejsce II. –Joanna Suchcicka - gimnazjum w Rzekuniu,
- miejsce III. – Mierzejewska Magdalena - gimnazjum w Lelisie.
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody
rzeczowe ufundowane przez Starostę Ostrołęckiego -pana
Stanisława Kubła. Fundatorem pozostałych nagród była Rada
Rodziców w ZSP w Goworowie pod przewodnictwem Pani
Małgorzaty Prekiel.
Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali
piękne nagrody
pocieszenia .
Konkurs został przygotowany przez panią Grażynę Wicepolską nauczyciela biologii w ZSP w Goworowie .
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na Gołębiewska /IV TA b/ i Monika
Ponichtera /II TH/. Organizatorem
konkursu była Marianna Zdunek –
nauczyciel biologii.
***
16 listopada 2011 w ZSP w
Kadzidle odbył się pod patronatem
Starosty Ostrołęckiego powiatowy konkurs ekologiczny „Zielono mi”. Dominika Miłek /IV TA a/ zajęła II miejsce, a
Marlena Gołębiewska /IV TA b/ V miejsce. Drużynowo nasza szkoła ulokowała się na II pozycji. Uczennice przygotowała pani Marianna Zdunek.
***
Rozwija się współpraca szkoły
z Klubem Seniora. Członkinie szkolnego koła PCK Renata Sobotka, Anita
Podolak i Monika Ponichtera pod opieką Barbary Zaborowskiej i Barbary
Gołębiewskiej przeprowadziły szkolenie dla seniorów z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Była teoria i ćwiczenia praktyczne.
Uczestnicy otrzymali dyplom ukończenia szkolenia wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.
***
18 listopada 2011 w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie
odbył się konkurs z zakresu profilaktyki zdrowia ,, Jak żyć długo i zdrowo”.
Celem konkursu było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej świadomości, że nie leczenie, lecz profilaktyka jest najlepszym sposobem na
poprawę zdrowotności społeczeństwa
oraz zdobywanie i pogłębianie wiedzy
na temat zagrożeń zdrowotnych, higieny i profilaktyki zdrowia w celu obniżenia liczby zachorowań w przyszłości.
W konkursie wzięło udział
16
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych: Czerwina, Troszyna, Myszyńca,
Kadzidła, Baranowa, Goworowa i 9
uczniów z gimnazjum w Goworowie,
Rzekuniu i Lelisie.
Uczniowie ze wszystkich szkół odpowiadali na 30 pytań testowych w
ciągu 45 minut.
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Lekcja na temat Halloween
W naszej szkole 31 października
2011 w ramach dodatkowych zajęć
uczennice samodzielnie przygotowały i poprowadziły lekcję na temat
Halloween. Katarzyna Gawek i Sylwia Filipiak pod kierunkiem pani

Małgorzaty Długokęckiej przygotowały lekcję w formie krótkiego referatu z wykorzystaniem slajdów.
Na koniec uczniowie rozwiązywali quiz związany z
tym świętem. Wspólnie z „panią od angielskiego”
sprawdziły odpowiedzi i odpowiednio oceniły.

Nauka jazdy na Punto
Dzień 6 grudnia 2011 należał w Zespole Szkół Powiatowych do wyjątkowych.
Szkoła gościła grono szacownych
gości w osobach: Starosta Ostrołęcki
– pan Stanisław Kubeł, członek Za-

rządu Rady Powiatu – pan Antoni
Mulawka, proboszcz parafii Goworowo -ksiądz kanonik Stanisław Siemion, dyrektor ZS nr 1 w Goworowie
– pan Jacek Dobrzyński, a powodem
było przekazanie szkole nowego

samochodu przeznaczonego do nauki jazdy.
Fiat Punto Evo kosztował prawie 43
tys. złotych. Posiada instalację gazową, dzięki czemu koszt eksploatacji
jest niższy. Auto posiada klimatyza-

cję i jest dostosowane
do prowadzenia zajęć
nauki jazdy, a dodatkową zaletą jest fakt, iż to
na tego typu pojeździe
uczniowie zdają egzamin
Nauka jazdy i przepisów
ruchu drogowego jest
obowiązująca w programie nauczania technikum agrobiznesu. Ta
dogodność nie wymaga
od uczniów nakładów
finansowych, a posiadanie prawa jazdy w dzisiejszych czasach jest
sprawnością nieodzowną w życiu
prywatnym i zawodowym.
I Minota

Bardzo wyjątkowe Mikołajki
Dzień 6 grudnia 2011, któremu
patronuje św. Mikołaj, był dla Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie
okazją do wykazania się wrażliwością. Dała temu szansę akcja charytatywna zorganizowana przez uczennicę II klasy Technikum Handlowego
Monikę Ponichterę. Celem było zebranie funduszy na zakup wózka
inwalidzkiego dla 11-letniej Karoliny
Gawrych z Suska k/Ostrołęki chorej
m.in. na dystrofię mięśniową i padaczkę. Skromnie żyjąca rodzina
wykosztowała się na leczenie i nie

W Dolinie Orza

posiada już więcej środków na
umożliwienie normalnego funkcjonowania swojemu drugiemu dziecku.
Uczniowska akcja polegała na sprzedaży za dowolną kwotę kartek świątecznych wykonanych samodzielnie
przez całą społeczność szkolną.
Okazały się bardzo udane, a zainteresowanie kupujących duże. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie wyszli na
ulice Goworowa, budząc ogólną radość, bo nie co dzień po ulicach krąży dwóch Mikołajów i dwie Gwiazdki.
Hojność mieszkańców była wielka.

Wszystkim ofiarodawcom w imieniu
Karoliny serdecznie dziękujemy.
Zebrano kwotę 1090 zł., co oczywiście nie pokrywa zapotrzebowania,
ale Monika wraz z gronem wrażliwych ludzi będzie kontynuować swoje „dzieło pomocy”. Od kilku miesięcy zbiera nakrętki od plastikowych
butelek, a w lutym zorganizuje aukcję różnych ciekawych przedmiotów. Hasło jej stypendialnego przedsięwzięcia „Czy potrafimy pomagać”
jest wyzwaniem dla szkoły, ale jak
się okazuje, także dla mieszkańców
gminy.
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Sportowe sukcesy
Dokonano podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrołęckiego
za ubiegły rok szkolny. Nasza szkoła
ma powód do dumy, ponieważ w ostatecznej klasyfikacji zdobyła II miejsce
po dużym, miejskim ZSP w Myszyńcu.
Została nagrodzona pięknym pucharem, a nauczyciele – trenerzy: Krzysztof Jachimowski i Piotr Kosiarek dyplomami.
Zdecydowanie rola chłopców w zdoby-

ciu takiego wyniku była większa. Startowali w następujących dyscyplinach: biegi
przełajowe, halowa piłka nożna, lekka
atletyka, tenis stołowy, piłka siatkowa i
nożna. W klasyfikacji ogólnej zdobyli zdecydowanie I miejsce, wypracowując 124
punkty, startując i „punktując” we wszystkich dyscyplinach. W glorii sportowej sławy
mogą chodzić: Kamil Tomaszewski, Patryk
Sujkowski, Michał Brzozowski, Kamil Prusaczyk, Krzysztof Pietras, Damian Tomaszewski, Artur Walczak.

Dziewczęta uplasowały się na V pozycji. Startowały z pozytywnymi wynikami w rozgrywkach halowej piłki nożnej, lekkiej atletyce,
tenisie stołowym i siatkówce. Na miano super sportsmenki zasługują: Katarzyna Gawek
i Agnieszka Kamińska.

Projekt stypendialny
Projekt systemowy "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
W Zespole Szkół Powiatowych w roku szk. 2010/2011 stypendium otrzymała
Dominika Agnieszka Miłek. Jej opiekunem była wychowawczyni mgr inż. Justyna Kępa.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W GOWOROWIE
93 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
15 listopada 2011r. o godzinie 10.00 w
Szkole Podstawowej odbyła się uroczystość upamiętniająca 93 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wzięli w niej udział uczniowie ze wszystkich klas szkoły podstawowej. Interesujący program artystyczny zaprezentowali
uczniowie z klas IVC i VIC przy udziale
chóru szkolnego ze szkoły podstawowej.
Na zakończenie akademii zabrał głos
pan dyrektor, który odniósł się do w/w
święta narodowego oraz zdefiniował kim
jest współczesny patriota. Pan dyrektor
podziękował występującym uczniom oraz
nauczycielom, którzy byli odpowiedzialni
za przygotowanie tych ważnych treści. A
byli nimi: pani Barbara Wójcik, pani Beata Ciepierska oraz pan Michał Niechoda. Zakończę słynnym zawołaniem:

"Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska
była Polską ...".
W gimnazjum uroczysta akademia z
okazji 93-rocznicy odzyskania, przez
naszą Polskę - ojczyznę kochaną, Niepodległości rozpoczęła się o godzinie
11.00. Zgromadzeni nauczyciele i
uczniowie w obecności sztandaru szkoły
odśpiewali hymn narodowy, który otworzył szkolne obchody tego historycznego
wydarzenia. Młodzież gimnazjalna z klasy IB zaprezentowała program artystyczny, a chór szkolny z gimnazjum swoim
śpiewem uświetnił szkolne obchody
święta narodowego. Na zakończenie
uroczystości wystąpił dyrektor szkoły,
który odniósł się do symboli narodowych
jakże ważnych dla każdego Polaka. Mówił też o patriotyzmie, który w dzisiej-

szym zglobalizowanym świecie traci na
wartości. Na koniec swojego wystąpienia
podziękował uczniom, chórowi szkolnemu oraz nauczycielom, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie w/w uroczystości: p. Bożenie Drabot, p. Iwonie Dobkowskiej, p. Beacie Ciepierskiej i p. Markowi Skierczyńskiemu.

Konkurs Tygodnika Ostrołęckiego i WORD
Dnia 6 października 2011r. w Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Goworowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego
przez Tygodnik Ostrołęcki i WORD
Ostrołęka. W konkursie wzięło udział
31 uczniów naszej szkoły. Nagrodą
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główną w konkursie był rower górski,
którego szczęśliwym posiadaczem
został Michał Kosiorek z klasy VIa.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia w postaci
zestawów świateł rowerowych oraz
odblasków.
Rok 2011, numer 4
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Mistrzostwa powiatu

Dzień profilaktyki

Dnia 10 października 2011 r. w miejscowości Kadzidło odbyły się mistrzostwa powiatu ostrołęckiego w
piłce nożnej chłopców. Chłopcy reprezentujący nasze
Gimnazjum w grupie trafili na reprezentację Gimnazjum w Rzekuniu i reprezentację Gimnazjum w Nowej
Wsi Zachodniej. Nasi chłopcy zaczęli słabo od przegranej z Nową Wsią Zach. 0:2, później było już tylko
lepiej. Wygrana z Rzekuniem 2:0 w drugim meczu,
pomyślny wynik w meczu Rzekunia z Nową Wsią Zach.
i chłopcy awansują do półfinału z drugiego miejsca w
grupie. W półfinale po zaciętym meczu pokonujemy
gospodarzy turnieju czyli drużynę Kadzidła w stosunku 2:1 i jesteśmy w finale. W grze finałowej trafiliśmy
na naszego rywala z grupy czyli drużynę Nowej Wsi
Zachodniej. Tym razem chłopcy nie pozostawili złudzeń swoim przeciwnikom, pewnie wygrywając 4:0 i
zostają najlepszą drużyną w powiecie ostrołęckim.
Zwycięstwo w kadzidlańskim turnieju pozwoliło na
awans naszej reprezentacji do rozgrywek międzypowiatowych.

Dzień 13 października 2011 r. był w gimnazjum dniem profilaktyki. W tym dniu został przeprowadzony program profilaktyczny pt."Jasne granice". Objął swym zasięgiem wszystkie klasy drugie. Prowadziła go wyspecjalizowana grupa profilaktyków
z Warszawy pod nazwą "Dezyderia", która od wielu już lat
współpracuje z naszą szkołą. Program prowadzony był metodami interaktywnymi. Uczniowie odgrywali scenki, ale przede
wszystkim musieli wcielić się w rolę rodziców wychowujących
nastolatki.
Przyznali na koniec, że być rodzicem nastolatka, to nie łatwa
sztuka. Program dotykał problemów i zagrożeń, z którymi spotyka sie współczesne pokolenie. Mówił też o trudnych latach
dojrzewania i skomplikowanych relacjach dziecko—rodzic, a
także o stawianiu jasnych granic młodym ludziom. Bardzo wysoko oceniam zaangażowanie uczniów w przygotowanie sali i
udział w programie. Dziękuję bardzo.
Sponsorem tego programu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goworowie działająca przy UG
Goworowo.

Wycieczka do Warszawy
8 listopada 2011 r. 30 gimnazjalistów wyruszyło wraz z paniami
Agnieszką Kosiorek i Joanną Gryczką do Warszawy.
Pierwszym punktem naszej wyprawy
było CENTRUM NAUKI KOPERNIK
znajdujące się przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20.
Byliśmy tam aż 6 godzin, ale nie było
mowy o nudzie. Centrum wyposażone jest w przeróżne mniej lub bardziej skomplikowane przedmioty i
urządzenia, dzięki którym mogliśmy
dowiedzieć się o otaczającym nas
świecie. Wyjaśniały nam złożoność
zjawisk i zachowań występujących w
przyrodzie. Można było się świetnie
bawić i wzbogacić swoją wiedzę z

wielu dziedzin.
Niesamowitym przeżyciem była lekcja laboratoryjna pod tytułem
"Metalowy zawrót głowy". Wykonywaliśmy doświadczenia w czteroosobowych grupach. Każdy z nas pracował
w białych fartuchach, okularach i
rękawicach ochronnych. Otrzymaliśmy dzienniki laboratoryjne i zgodnie z nimi pod bacznym okiem prowadzących lekcję łączyliśmy różne
preparaty otrzymując w ten sposób
np. srebro. Każdy z nas mógł pokryć
tym srebrem bańkę choinkową i zabrać swoje dzieło na pamiątkę do
domu.
Stwierdziliśmy jednogłośnie, że
ucząc się poprzez doświadczenia,

Cała szkoła czyta dzieciom
W naszej szkole prowadzona
jest akcja pod hasłem „Cała szkoła czyta dzieciom'', którą przygotowała biblioteka szkolna. W ten sposób w ramach
akcji uczniowie klas I – III i „zerówki''
mogą spędzić przyjemne chwile w bibliotece szkolnej, słuchając baśni, bajek i
innych fragmentów ulubionych książek.
Na naszych spotkaniach czytają dzieciom nauczyciele, dyrekcja szkoły, rodzice i zaproszeni goście.
Celem akcji jest aktywizacja dzieci, rozbudzanie zainteresowań książką i zachęcanie do samodzielnego czytania.

W Dolinie Orza

uczymy się najskuteczniej i najtrwalej.
Zaplanowane przejście przez centrum
handlowe "Złote tarasy" pozwoliło nam
poobcować z wielkomiejskim życiem,
ale to tylko taki przerywnik w oczekiwaniu na spektakl pt. Szkoła Źon" Moliera. O godzinie 19 byliśmy już w Teatrze
Polskim. Tam zaszczycił nas swoją
obecnością pan dyrektor Jacek Dobrzyński. Główne role w spektaklu grali:
Andrzej Seweryn i Anna Cieślak. Była to
lekka komedia ciesząca ucho i oko.
Dla wrażliwego młodego odbiorcy cenne przeżycie i doświadczenie.
Po godzinie 22 wyruszyliśmy w drogę
do domu, do naszego coraz piękniejszego Goworowa. Pragnę nadmienić,
że organizatorem tej wyprawy była koleżanka Agnieszka Kosiorek.
Świąteczny kiermasz

W dniach 15-16 grudnia 2011r. w Zespole Szkół
Nr1 w Goworowie odbył się II Kiermasz Bożonarodzeniowy. Można na nim było zakupic własnoręcznie wykonane przez uczniów ozdoby świąteczne,
karty i upominki. Uczniowie sprzedawali pyszne
domowe ciasto przygotowane przez swoich rodziców. W sprzedaży też znalazły się książki w bardzo
atrakcyjnych cenach. Pieniądze zebrane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na potrzeby Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej oraz na
zakup mikrofonów bezprzewodowych do szkoły.
Organizatorami akcji byli: opiekunowie SU Szkoły
Podstawowej: Edyta Furmaniuk, Adam Dąbrowski
oraz nauczycielki gimnazjum Beata Piechocka,
Anna Rurka, Ewa Grabowska.
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Finał powiatowy w drużynowym
tenisie stołowym

W dniach 03-04.12.2011r. w Łysych
odbyły się finały powiatowe w drużynowym tenisie stołowym. W sobotę 3
grudnia rywalizowali tenisiści i tenisistki
stołowe ze szkół podstawowych, a w
niedzielę 4 grudnia o najwyższe miejsca w powiecie walczyli gimnazjaliści

Etap szkolny ogólnopolskiego konkursu
"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1768-1864. Od konfederacji
barskiej do powstania styczniowego".
Etap szkolny w/w konkursu odbył się
18 listopada bieżącego roku. To tegorocznych zmagań przystąpiło 5 uczniów
ze szkoły podstawowej oraz 17 uczniów
z gimnazjum. Uczniowie w ciągu 90
minut musieli zmierzyć się z zestawem
pytań w formie testu. Komisja konkursowa zadbała o prawidłowy przebieg
etapu szkolnego. Warunkiem uzyskania kwalifikacji do etapu rejonowego
było uzyskanie minimum 70% punktów
możliwych do zdobycia. Takie minima
osiągnęli: szkoła podstawowa - Cezary
Balcerzak i Michał Wroński, gimnazjum
- Daniel Gutowski i Karol Kucharczyk.
Mamy więc reprezentantów zarówno ze

szkoły podstawowej, jak i z gimnazjum, którzy będą dzielnie
walczyć na szczeblu rejonowym o
uzyskanie jak najlepszych wyników i być może dadzą im przepustkę do finału wojewódzkiego.
Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękuję
za wzięcie udziału w w/w konkursie i poświęcenie swojego czasu
na żmudne przygotowania do
startu. Chciałbym też podziękować nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie uczniów i
przeprowadzenie etapu szkolnego: pani Bożenie Drabot, pani
Weronice Białobrzeskiej oraz
panu Michałowi Niechoda

Podsumowanie konkursu „Przejrzysta Gmina”
„Przejrzysta Gmina” to Gminny Konkurs Ekologiczno – Literacki, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu
Szkół Nr 1 w Goworowie. Głównym
celem konkursu było uwrażliwienie
uczniów na piękno otaczającej przyrody, zachęcenie wszystkich do troski o środowisko oraz kształtowanie
trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i
najbliższym
otoczeniu.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczniowie
uczestniczyli w zbiórce i segregacji
odpadów, wykonywali plakaty o tematyce ekologicznej oraz zbierali
zużyte baterie. Podsumowaniem
tego etapu było wspólne ognisko.
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 9 uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika: Ewa
Wrońska, Laura Rybaczyk, Edyta
Dzwonkowska, Zuzanna Jankowska,
Konrad Gołębiowski, Piotr Wieczorek, Katarzyna Brzezińska, Michał
Wroński, Aleksandra Majkowska;
oraz 13 uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II: Dominika Gryczon, Magdalena Koszelak, Paulina
Szczęsna, Monika Małecka, Klaudia
Sagała, Aleksandra Kujawa, Paula
Rybaczyk, Paulina Sitek, Kamila RaStr. 14

decka, Klaudia Fidura, Norbert Piechocki, Daniel Gutowski, Jolanta
Skierkowska.
21 października 2011 roku uczniowie rozwiązywali test ekologiczny i
zaprezentowali swoje umiejętności
literackie, pisząc wiersz o tematyce
ekologicznej.
Podsumowanie konkursu odbyło się
w naszej szkole 21 listopada 2011
roku. Pani Wójt Małgorzata Maria
Kulesza serdecznie podziękowała
wszystkim uczestnikom konkursu, a
najaktywniejszym ekologom wręczyła
nagrody
rzeczowe.
Uczniowie wyróżnieni:
Szkoła Podstawowa to: Ewa Wrońska kl.4a, Laura Rybaczyk kl.4a,

Katarzyna Brzezińska kl.6c, Aleksandra Majkowska kl. 6c, Michał Wroński kl. 6c;
Gimnazjum: Paulina Szczęsna kl. II
c, Aleksandra Kujawa kl. III c, Monika Małecka kl. III d, Paula Rybaczyk
kl. II d, Norbert Piechocki kl. III a.
Najaktywniejszą szkołą w konkursie
„Przejrzysta Gmina” i I miejsce zajęło Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie.
W czasie trwania konkursu uczniowie korzystali z cennych wskazówek
swoich nauczycieli przyrody, biologii,
plastyki i wychowawców.
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Szkoła Podstawowa
w Pasiekach

Konkurs Kina Imax

Konkurs Ekologiczny Krajobraz
Uczniowie kl III i IV Szkoły Podstawowej w Pasiekach wykonali prace plastyczne na konkurs pod hasłem "Ekologiczny Krajobraz" organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ostrołęce. Uczestnikom konkursu gratulujemy pomysłów
oraz życzymy pierwszych miejsc.

Obchody Święta Niepodległości.
Uczniowie kl III i IV Szkoły
Podstawowej w Pasiekach
wykonali prace plastyczne
na konkurs pod hasłem
"Ekologiczny Krajobraz"
organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w
Ostrołęce. Uczestnikom
konkursu gratulujemy
pomysłów oraz życzymy
pierwszych miejsc.

Uczniowie kl II, III i IV Szkoły Podstawowej w Pasiekach
wzięli udział w
konkursie ogłozonym przez kino
IMAX oraz firmę
Warner Bros. Zadaniem konkursowym było wykonanie przestrzennej
formy igloo. Nasi
uczniowie wykazali
się niebywałą wyobraźnią i pomysłowością. Efekty
ich pracy można
podziwiać w rzeczywistości
na
terenie szkoły oraz
na zdjęciach poniżej. Prawda, że
robi wrażenie?

Kolejna próbna ewakuacja
16 listopada 2011 przeprowadzona
została próbna ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku Szkoły
Podstawowej w Pasiekach
O zasadach zachowania na wypadek
pożaru, bądź innych zagrożeń oczywiście
rozmawia się z dziećmi na zajęciach.

Czym innym jest jednak teoria, a czym innym praktyka. Przeprowadzanie tego rodzaju
ćwiczeń służy przede wszystkim podwyższeniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników
szkoły, sprawdzeniu znajomości planu ewakuacyjnego oraz wyciągnięciu cennych wniosków dotyczących bezpieczeństwa.
Cała akcja przebiegła sprawnie.
Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy mogli wrócić do szkolnych zajęć.

Podaruj książkę bibliotece szkolnej
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach przystąpiła do akcji
"Podaruj książkę bibliotece szkolnej"
organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ostrołęce.

Dzięki akcji biblioteka szkolna wzbogaciła
swoje zbiory o lektury szkolne, książki dla
dzieci i młodzieży oraz słowniki. Korzystając z
okazji Dyrektor i uczniowie pragną serdecznie
podziękować za zaproszenie do udziału w
akcji i książki przekazane bibliotece szkolnej.

Rozstrzygnięcie Konkursu Ekologiczny Krajobraz
Dnia 17 listopada 2011r. w Bibliotece
Pedagogicznej w Ostrołęce odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu "Ekologiczny
Krajobraz". Uczennica Szkoły Podstawowej w Pasiekach - Alicja Tabor została

Legendy Mazowsza
Dnia 24 listopada 2011r. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Pasiekach wzięli
udział w IX Wojewódzkim Przeglądzie
Legend Mazowsza. Przedstawili legendę
pt. " Komu chleb spleśniały stanie za
specjały". W trakcie występu młodzi aktorzy pokazali zwyczaje i życie "ulicy" XVII
-wiecznej Warszawy.
W Dolinie Orza

wyróżniona w konkursie i otrzymała nagrodę
książkową.
Ali serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Uczniowie prezentowali postacie nędzarzy, przekupek warszawskich, kataryniarza, szlachcica, bogatego kupca, piekarzy i króla Jana III Sobieskiego.
Odpowiednio dobrane stroje, muzyka i dekoracje
stworzyły niepowtarzalny nastrój.
Gra aktorska "Świetlików" spotkała się z ciepłym
przyjęciem publiczności.
W nagrodę za udział w przeglądzie uczniowie otrzymali aparat fotograficzny.
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Szkoła Podstawowa w Kuninie

Happening w Kuninie
22 września 2011r. w Szkole Podstawowej w Kuninie odbył się kolejny etap
Gminnego Konkursu Ekologicznego. Tym
razem mieszkańcy Kunina mogli podziwiać uczniów szkoły w trakcie happeningu, na którym młodzi ekolodzy prezentowali swoje prace plastyczne i namawiali
do ochrony środowiska. W akcji wzięło
udział 47 uczniów, a każdy z nich namalował plakat dotyczący ekologii.

Po przemarszu ulicami Kunina na terenie
szkolnym odbyło się ognisko, na którym dzieci piekły kiełbaski i ziemniaki. Kolejną elementem działań ekologicznych naszych
uczniów była zbiórka baterii. Zebrano ich
ponad 8kg. Baterie zostały przekazane do
Urzędu Gminy w Goworowie, a dzieci już
przynoszą następne.
To jest prawdziwy efekt akcji edukacyjnej.

A jednak można!
Tyle się mówi o aspołecznych postawach
wśród mieszkańców naszej gminy. Przykład rodziców dzieci uczęszczających do
SP w Kuninie, skutecznie temu zaprzecza. Wiedzą, że są współodpowiedzialni
za edukację swoich dzieci i od nich w
dużej mierze, zależy opieka nad budynkiem i otoczeniem szkoły.
Dlatego poświęcili swój wolny czas w
sobotę 1 października 2011r., by z p.
dyrektor Marzanną Grzyb, nauczycielami

i pracownikami obsługi wziąć udział we
wspólnym przedsięwzięciu, jakim było malowanie ogrodzenia wokół szkoły i śmietnika.
Sam śmietnik także nabrał nowego wyrazu przestał być ponurym obiektem szkolnego
terenu.
Zwieńczeniem całej akcji było ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Dziękujemy za pomoc i liczymy na dalszą
owocną współpracę.

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
"Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o
dobre imię swej klasy i szkoły.
Będę się uczył w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Ślubuję!
Ślubuję być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom.
Ślubuję!"

Takie przyrzeczenie złożyły dzieci z klasy I w
dniu 11 października 2011r. Następnie odbyło się pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej w Kuninie. Z pomocą swojej Pani i
rodziców pierwszaki przygotowały wspaniały
występ artystyczny oraz pyszny poczęstunek.
Na pamiątkę tego uroczystego wydarzenia
otrzymały dyplomy i upominki rzeczowe ścieralne długopisy.

Dzień Nauczyciela
13 października 2011 roku na uroczystości
szkolnej z okazji Dnia Nauczyciela gościliśmy
w naszej szkole Wójta Gminy Goworowo p.
Małgorzatę Marię Kulesza, księdza proboszcza Józefa Kacperskiego, nauczycieli emerytów - p. Teresę Świętochowską, p. Sabinę
Bełdycką i p. Adama Bełdyckiego. W spotkaniu uczestniczyli też nauczyciele pracujący w
Szkole Podstawowej w Kuninie, pracownicy
obsługi, uczniowie i ich rodzice.

Akcja sadzenia drzewek
W ostatnim tygodniu października 2011
uczniowie klas 0-VI wraz z nauczycielami
uczestniczyli w akcji sadzenia drzewek
wokół boiska szkolnego. Każda osoba ze
szkoły ma swoje drzewko.
W ten oto przyjemny i pożyteczny sposób
został spełniony dobry uczynek, jakże
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ważny dla przyrody i środowiska. Posadziliśmy kilkadziesiąt sadzonek drzew różnego gatunku. Były wśród nich klony, graby, jarzębiny, sosny, świerki i inne.
Za kilka lat dadzą przyjemny cień latem, a wiosną, jesienią i zimą umilą oczy pięknym
widokiem. Pamiątka – bezcenna!
Serdecznie dziękujemy panu leśniczemu Grzegorzowi Gurzyńskiemu za pomoc w zorganizowaniu tej akcji.
Rok 2011, numer 4
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Święto zmarłych
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko
odchodzą” - te słowa towarzyszyły programowi słowno – muzycznemu poświęconemu zmarłym,
przygotowanemu
przez klasę trzecią, dnia 28 listopada
2011r., pod kierunkiem p. A. Kanclerz i
p. E. Falby - studentki Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce odbywającej w
naszej szkole praktykę.
Święto Zmarłych to również pamięć o
tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny,

pamięć o samotnych żołnierskich grobach… Uczniowie naszej szkoły wraz z
wychowawcami i nauczycielami: p. I.
Duda, p. Ż. Korczakowską i p. K. Dzwonkowską opiekują się Miejscem Pamięci
Narodowej - Grobem Nieznanego Żołnierza na kunińskim cmentarzu. Porządkują
grób, składają kwiaty, zapalają znicze…
„…My idziemy dalej w życiu,
Oni już je przeszli…”

Narodowe Święto Niepodległości
10 listopada 2011r. w pięknie udekorowanej symbolami narodowymi, świecami i symbolicznym ogniskiem
sali lekcyjnej naszej szkoły, odbyła się niezapomniana lekcja historii. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Mirosław Augustyniak, Dyrektor WORD – u w Ostrołęce p. Dariusz Mierzejewski, ks. proboszcz
parafii Kunin Józef Kacperski, Przewodnicząca Rady Gminy w Goworowie p. Karolina Łazicka, Przewodnicząca Komisji Oświaty w
Goworowie p. Agata Majk, Kierownik GOKSiR w Goworowie p. Barbara Kuczyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczawinie p.
Elżbieta Sobotka, radni gminy Goworowo p. Hanna Dąbkowska i p.
Jerzy Manowski, członkowie Klubu Seniora, przedstawiciele Rady

Rodziców.
Uczniowie klas 0-VI szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i nauczyciele w strojach galowych, z przypiętymi do piersi własnoręcznie wykonanymi kotylionami przedstawili program artystyczny z
okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pięknie
i donośnie brzmiały słowa pieśni patriotycznych we wspólnym
wykonaniu gospodarzy i gości, przy akompaniamencie gitarowym
p. K. Drabota i jego podopiecznych. Śpiew przeplatany był wierszami recytowanymi przez uczniów oraz prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez p. Ż. Korczakowską i p. P. Jagielskiego.
Niezwykłą atrakcją uroczystości był występ a capella pań i panów z

Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza

Kiermasz książki
W dniach 15 – 21.11.2011r. w Szkole Podstawowej w Kuninie
odbył się po raz kolejny KIERMASZ KSIĄŻKI.
Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców, szkoła
zapewnia możliwość zakupu książek - w tym lektur, atlasów, pomocy naukowych - na miejscu, bez potrzeby wyjazdu do księgarni.

Tradycyjnie już wzięliśmy udział w
Przeglądzie Legend Mazowsza,
który od wielu lat odbywa się w
Goworowie. Zaprezentowaliśmy
legendę w gwarze kurpiowskiej
pod tytułem: „Jek umerlak żywego
złapsiuł”. Jest to barwna opowieść
o dynamicznej akcji, potraktowana
z humorem. Dała duże możliwości
wykazania się młodym aktorom.
Nasza grupa teatralna wykorzystała to znakomicie bo właśnie za grę
aktorską i humor zostaliśmy szcze-

gólnie wyróżnieni.
Podkreślony został także
nasz wkład w przybliżanie
tradycji regionu Puszczy Zielonej.
Wyjątkową grą aktorską wykazała się uczennica kl. IV
Wiktoria Mołodziejko. Jury
przyznało jej specjalną nagrodę dla najlepszej aktorki.
Nad scenariuszem pracowały
i przygotowywały aktorów: p.
J. Łojek i p. S. Zięba.

Dyskoteka Andrzejkowa

Program edukacyjny "Droga i ja"
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kuninie biorą udział w międzynarodowym programie edukacyjnym "Bezpieczeństwo i mobilność dla
wszystkich" organizowanym przez firmę Reault. W programie bierzemy udział już po raz kolejny. Tegoroczna – 12 - edycja wyróżnia się
tym, iż każde dziecko w szkole (kl. I-VI) otrzymało pakiet edukacyjny.

24 listopada 2011r. szkoła na kilka godzin została zamieniona
w świat przepowiedni i zabawy. Samorząd Uczniowski przygotował dyskotekę andrzejkową. Dziewczyny z klasy piątej, przebrane w przepiękne stroje wróżek i czarodziejek zapewniły atrakcje
w postaci wróżb. Teraz już wszyscy znają swoją przyszłość. Wiedzą, kto pierwszy z klasy zmieni swój stan cywilny, jakie imiona
będą mieć przyszli mężowie i przyszłe żony, jakim pojazdem
pojadą do ślubu...

Próbna ewakuacja
29
listopada
2011r. odbyła się w szkole próbna ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników
obsługi. Przeprowadzenie tych ćwiczeń miało na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i personelu oraz przygotowanie wszystkich do szybkiego i zorganizowanego opuszczenia budynku szkoły w przypadku zagrożenia.
W Dolinie Orza
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Szkoła Podstawowa
w Szczawinie
GOKSiR

Wycieczka do lasu

Pasowanie pierwszoklasistów

W dniu 4 października członkowie Klubu Szalonych Twórców wybrali się na wycieczkę do pobliskiego lasu, aby skorzystać z jesiennych darów
natury. W trakcie wycieczki odbył się konkurs na
najciekawszą rzeźbę z piasku i zebranych owoców lasu.
Ponadto swoje zbiory uczniowie wykorzystali do
pracy na kolejnych zajęciach, wykonując kolorowe bukiety z liści, stworki z szyszek, kasztanów i
żołędzi oraz różnego rodzaju ozdoby.

Tradycją naszej szkoły stała się uroczystość
pasowania pierwszoklasistów.
Dnia 4 października uczniowie klasy I ślubowali,
że będą uczyć się pilnie, będą szanować swoich
rodziców i nauczycieli oraz będą kochać
swoją Ojczyznę – Polskę.
Aktu pasowania, w obecności całej społeczności uczniowskiej, dokonała Pani Dyrektor.
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
upominki ufundowane przez Szkolną Radę
Rodziców.

Szkolny Klub „Wiewiórka”
Członkowie Szkolnego Klubu „Wiewiórka” zostali
zapoznani z możliwościami atrakcyjnego spędzania
czasu wolnego, wśród których wyróżniono wspólne
pieczenie kiełbasek. Podczas zajęć pod hasłem „Złota
polska jesień” wszyscy wesoło bawili się przy ognisku.

Kiermasz
W ramach współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej
Książki po raz kolejny, na przełomie października i
listopada 2011r., odbył się w naszej szkole kiermasz,
za który odpowiedzialne były mgr Agnieszka Podleś i
mgr Ewa Wójtowicz.

Wycieczka
W dniu 15 listopada 2011r. uczniowie naszej szkoły
odwiedzili, w ramach współpracy, Szkołę Podstawową
nr 258 im gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Placówka ta sfinansowała pobyt naszych wychowanków w
Warszawie, zapewniając im całodzienne wyżywienie
oraz zwiedzanie Zamku Królewskiego i Ogrodu Zoologicznego.

Rozstrzygnięcie Konkursu

Święto Niepodległości
10 listopada 2011r. uczniowie, Rada
Pedagogiczna oraz rodzice wchodząc do
szkoły otrzymali od Samorządu Uczniowskiego biało-czerwone kotyliony. Był to
wyraz pozytywnie pojmowanego patriotyzmu przeżywanego z dumą i radością
przez społeczność szkolną.
Również w tym dniu odbyła się uroczysta
akademia z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem mgr
Agnieszki Dąbrowskiej.

Szkolny konkurs plastyczny
Uczniowie z klas I-III wzbogacili swoją wiedzę na temat wpływu warzyw i owoców na zdrowie człowieka. Uczestniczyli w
szkolnym konkursie plastycznym w ramach Europejskiego
Programu „Owoce w szkole”. Oto laureaci: Julia Romanowska, Izabella Depta, Aleksandra Pietras, Bartosz Podleś, Andżelika Gutowska.

Dnia 17 listopada 2011r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce
odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
"Ekologiczny Krajobraz". Uczennica
Szkoły Podstawowej w Pasiekach Alicja Tabor została wyróżnioDnia 7
grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Szczawinie podsumowany
został Gminny Konkurs plastycznoprzyrodniczy „A gdyby zabrakło
jesieni…” Został on zorganizowany
został przez p. Ewę Wojtowicz
i p. Agnieszkę Podleś. Wzięło w nim
udział 26 uczniów ze wszystkich
szkół
z terenu gminy Goworowo. Prace
konkursowe oceniane były w trzech
kategoriach wiekowych: uczniów
klas czwartych, piątych i szóstych.

Konkurs „Gwiazdka 2011”
Członkowie Klubu Szalonych Twórców
wzięli udział w OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ
„GWIAZDKA 2011”, ogłoszonym przez
Miejski Dom Kultury w Świnoujściu.
Wykonane przez dzieci prace zostaną
wystawione na aukcji, z której dochód
przeznaczony będzie na cel charytatywny.

Gminny ośrodek rekreacji i sportu
Kulinarne popisy seniorów w Lipiance
Przepyszny wachlarz tradycyjnych
potraw zaprezentowali seniorzy z
Mazowsza podczas konkursu pn.
„Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów” w Ośrodku Edukacji
Regionalnej w Lipiance (gm. Goworowo). Komisja konkursowa miała nie
dość, że pyszne to i zarazem trudne
zadanie, by spośród czterdziestu
potraw wybrać te najlepsze i najbardziej tradycyjne z tradycyjnych.
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Wśród deserów na pierwsze miejsce
zasłużyły sobie kremówki wieczorowe w wykonaniu Haliny Wieczorek z
KGW w Lipiance. Drugim miejscem
nagrodzono ciasto Marysi przygotowane przez Mariannę Latek z Magnuszewa Małego (gm. Szelków). Na
podium znalazł się też staropolska
drożdżówka czyli łopaciak Ewy Zięby
z KGW w Lipiance. W kategorii napoje alkoholowe i bezalkoholowe po
Rok 2011, numer 4
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raz pierwszy w historii konkursu miejsca pierwszego nie przyznano. Kolejne miejsca przypadły dla Ireny Krupki z Pokrzywnicy za wino gronowe słodkie i dla Jerzego Kwiatkowskiego z Cisku, który zaserwował „witaminkę”. Najbardziej liczną w
dania była kategoria potrawy mięsne i półmięsne. W tej że kategorii na pierwszym miejscu znalazł się kurczak nadziewany zaprezentowany przez Henrykę Ciskowską z Cisku. Roladki z kurczaka z kaszą gryczaną i sosem żurawinowym wymyśliła Janina Rosłon z miejscowości Wymysły (gm. Krasnosielc). Miejsce trzecie powędrowało do Kazimiery Jagiełło z Szarłatu za żeberka na słodko. W przystawkach w tym roku królowały potrawy rybne. Według komisji najpyszniejsza była ryba
po staropolsku Danuty Napiórkowskiej z Cisku. Śledź pod pierzynką to potrawa Jadwigi Szpondowskiej z KGW w Brzeźnie. Jadwiga Pietras z KGW w Lipiance podała ćwikłę z chrzanem.
Wyróżnieniem radnego Sejmiku Mazowieckiego Mariana Krupińskiego uhonorowano Adama Michalskiego z Klubu Seniora w Szelkowie za nalewkę zdrowotną Adama. W pozostałych kategoriach wyróżnienia otrzymali Teresa Żużniew z Nowego Sielca (gm. Krasnosielc), Barbara Drabot z KGW w Lipiance i Elżbieta Todorowska z Klubu Seniora w Szelkowie .
Muzycznie imprezę uświetniły dwa zespoły „Relaks” i „Senioritki” z Klubu Seniora z Kozienic. Nagrody dla zwycięzców
oraz za udział w konkursie ufundował Starosta Ostrołęcki i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny oraz
Wolontariusze.

Sołtys Grodziska Małego i GOKSiR zakładają Koło Gospodyń Wiejskich
W niedzielne popołudnie w miejscowości Grodzisk Mały w sali bankietowej
„Paradise” odbyło się spotkanie mieszkańców wsi.
Na zaproszenie sołtysa wsi pana Tadeusza Iwańskiego przybyli mieszkańcy
wioski oraz kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji pani Barbara Kuczyńska i instruktorka kultury
pani Agata Majk. Zainteresowani podczas spotkania dowiedzieli się od pracowników GOKSiR, jak założyć koło gospodyń wiejskich, jakie są możliwości
działania w grupie, co może zaoferować

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Rozmawiano też o możliwości
korzystania z bezpłatnych szkoleń oraz o potrzebach mieszkańców, co chcieliby robić w swoim kole. Na zakończenie zebrania ustalono następny
termin spotkania – czyli 14 stycznia
2012r. Instruktorka kultury przeprowadziła „kolorową” zabawę integracyjną i tym wesołym akcentem zakończono niedzielne spotkanie na
wsi Grodzisk Mały.
W imieniu sołtysa pana T. Iwańskiego serdecznie zapraszamy na styczniowe spotkanie na godz. 18, na
które zaplanowano projekcję filmu.
Do zobaczenia

W Goworowie o Mazowszu w legendzie
Siedem grup teatralnych z powiatu
ostrołęckiego i makowskiego gościło na
IX Przeglądzie Legend Mazowsza w Goworowie.
Teatralne prezentacje otworzyła
Agnieszka Kosiorek – konferansjerka
przeglądu od początku jego istnienia.
Bogata dekoracja, stroje i wymowne
przesłanie do widzów to legenda o zajączku sprawiedliwym według interpretacji Skrzatów - przedszkolaków z Goworowa.
Zdolnościami pisarskimi wykazała się
uczennica Zuzanna Bojarska z gimnazjum w Krasnosielcu. Uczennica napisała scenariusz do legendy o mądrym
Maćku i diable, a jej rówieśnicy to zagrali na scenie. Wyróżnienie z tej grupy
otrzymał Jakub Mikulak, jako najlepszy
aktor.
Aktorzy z kółka teatralnego „Magia” ze
Szczawina przedstawili legendę o szewczyku i pięknej starościance. Jak ropuW Dolinie Orza

cha za dobroć zapłaciła to tytuł legendy w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu. Młodzi aktorzy z goworowskiego gimnazjum przybliżyli publiczności legendę o Latowickich bocianach.
„Świetliki” to aktorzy ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach. Zaprezentowali legendę pt. Komu chleb spleśniały stanie za specjały, gdzie rzecz
owa miała mieć miejsce w Warszawie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej z
Kunina dość humorystycznie opowiadali o finansowych tarapatach
kurpia Kostka i jego rodziny. Wyróżnienie dla najlepszej aktorki Przeglądu trafiło do Wiktorii Mołodziejko,
aktorki ze szkoły w Kuninie. Komisja
konkursowa przysłuchując się i przyglądając aktorskim popisom amatorskich grup teatralnych podkreśliła

ich zalety. Na scenie dominowały
atrakcyjne dekoracje, śpiew na żywo, swoboda w grze i moralna wymowa legendy. Każda z grup zasłużenie otrzymała nagrodę w postaci

aparatu fotograficznego i dvd, które
ufundowali Starosta Ostrołęcki, Proboszcz Parafii Goworowo i Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie.
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Ogłoszenia i
informacje

Gminne Koło Związku Młodzieży Wiejskiej
w Goworowie
Radni Gminy Goworowo –
Agata Majk, Rafał Iwański i Arkadiusz Miłek. Mamy Przyjemność
poinformować iż w wyniku podjętej
inicjatywy skierowanej do młodzieży, ukonstytuowała się Terenowa
Instancja Związku Młodzieży Wiejskiej w Gminie Goworowo. Składają
się na nią dwa podstawowe Ogniwa
: w Szczawinie oraz Jaworach Starych, które to liczą po
kilkunastu członków skupiających młode pokolenie wsi
polskiej.
Pragniemy razem z Samorządem Terytorialnym
Gminy, Powiatu jak i wszelkich organizacji pozarządowych tworzyć partnerstwo na rzecz inicjatyw lokalnych

wspierających społeczeństwo obywatelskie, a także realizować podstawowe cele statutowe ZMW na terenach Naszej
małej ojczyzny.
Składamy Państwu propozycję partnerstwa lokalnego celem wspólnego realizowania działań wdrażających różne
inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.
Pragniemy przy Państwa pomocy doskonalić swoje
umiejętności w zakresie pobudzania aktywności dzieci i młodzieży oraz inicjowania i realizacji różnorodnych inicjatyw młodzieżowych na terenach wiejskich.
Prosząc o współpracę i wsparcie oferujemy w zamian wolontariat.

