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W czwartkowe popołudnie w
sali urzędu gminy w Goworowie młodzi uczniowie pracowni muzycznej
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Goworowie zadedykowali swoje umiejętności muzyczne zaproszonym paniom na koncert. Opiekunem pracowni jest Arkadiusz Kuśmierczyk – instruktor muzyki, multiinstrumentalista. Błyskotliwą konferansjerkę zapewnił Konrad Stepnowski – uczeń szkoły średniej. Swoimi pracami malarskimi pochwalił
się Krzysztof Mórawski - absolwent
szkoły artystycznej w Warszawie. Na
muzycznej scenie wystąpiło 20 wykonawców, a wśród nich dwóch debiutantów – Piotr Krupka na akorde-

onie i Michał Kosiorek na perkusji. Gościnnie wystąpił Konrad Drabot z zespołu
Chłopcy z Placu Bema. Kobiety obdarowane
muzycznymi dźwiękami, życzeniami i kwiatami, poczęstowały się także słodkimi ciastami.
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Szanowni mieszkańcy Gminy Goworowo
scowości Brzeźno wraz z podłączeniem do bloków. Wartość robót to
136.938 zł ( pokryte ze środków

Pragnę Państwu podziękować
za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście i za powierzenie mi zaszczytnej funkcji
Wójta Gminy Goworowo. Minął rok naszej wspólnej pracy. Chciałabym przedstawić
Państwu co wspólnie udało
nam się w tym czasie zrealizować. Można rzec, że rok
2011 był bardzo bogaty w
inwestycje.
* Wybudowaliśmy ok.24 km
wodociągu biegnącego przez
następujące
miejscowości:
Góry – 2810 mb, Szarłat –
3589 mb, Michałowo- 5902
mb, Kobylin – 5300 mb,
Kaczka – 1096 mb, Borki –
4193 mb, Kunin- 1441 mb.
Wartość tej inwestycji to ok.
1.125.000 zł. Do wodociągu
podłączono już ok. 80 gospodarstw, pozostali chętni będą
realizować przyłącza w 2012
roku. Koszty inwestycji to:
wkład własny gminy w kwocie 239.809 zł pokryty został
kredytem, pozostałe środki
otrzymaliśmy w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
kwocie 886.000 zł ( pożyczka
może być umorzona w 30 %) .
* Wybudowano 477 mb sieci
kanalizacji sanitarnej w miej-

budżetu gminy).
*
Wybudowano
nowoczesną
oczyszczalnię ścieków w Brzeźnie.
Wartość inwestycji 2.567.708 zł.
Wkład własny gminy na kwotę
1.006.366 zł pokryto z kredytu zaciągniętego przez Gminę, pozostałe
środki w kwocie 1.561.342 zł pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania 321- „
Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”.
* Wybudowano 3747,1 mb sieci
kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach: Wólka
Brzezińska i Grodzisk wraz z dwoma przepompowniami. Wartość inwestycji 1.426.934 zł. Wkład własny gminy w kwocie 616.527 zł
został pokryty pożyczką, pozostałe
środki w kwocie 810.407 zł pozyskano z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania
321- „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
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* Przebudowano starą sieć wodociągową na ulicy Kościuszki w
Goworowie. W ramach tych prac
wymieniono rury wodociągowe
na długości 102 mb (koszt 19.900 zł pokryto z budżetu gminnego).
* Przebudowano drogę żwirową
o dł. 1417 mb wraz z wymianą
przepustów w miejscowości Ponikiew Duża. Wartość wykonanych robót to 100.201 zł, z tego
49 000 zł pozyskano z Urzędu
Marszałkowskiego
Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.
* Odnowiono centrum Goworowa-ulicę Kościuszki i Rynek,
przebudowano sieć telefoniczną,
oświetleniową, położono nowe
chodniki, zakupiono przystanek
wraz z kioskiem, wybudowano
skałkę i fontannę. Wartość inwestycji 639.760 zł. Pozyskano
378.272 zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich z działania
Odnowa i Rozwój Wsi. Pozostałe
środki pochodzą z kredytu.
* Wspólnie : Starostwa Powiatowe w Ostrołęce i Wyszkowie ,
Gmina Długosiodło oraz Gmina
Goworowo realizowaliśmy przebudowę ciągu drogowego KuninChszczanka Włościańska- Stare
Bosewo- Przetycz Folwark- Sieczychy.
Wartość inwestycji
6 640 000 zł. Na terenie naszej
gminy została
wybudowana 4
km droga asfaltowa
na
podbudowie
cd... str. 3
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kruszywa wraz z zatokami
przystankowymi.
* Współfinansowaliśmy budowę, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce,
Pana Starostę Stanisława Kubła, p.n. „Przebudowę drogi
powiatowej na odcinku ŻabinCisk- Lipianka”, całkowity
koszt inwestycji 830.951 zł,
(nasz wkład to 400 000 zł)
wybudowano drogę asfaltowa
na długości ok. 2.500 mb, oraz
odcinek drogi żwirowej o
dł.1.100 mb, na który to w
tym roku Pan Starosta obiecał
położyć asfalt.
* Dokończono przebudowę
drogi Pokrzywnica - Bobin
współfinansowanej przez gminę, a realizowanej przez powiat ostrołęcki o długości
3 220 mb.
* Ze środków gminy wykonaliśmy liczne remonty dróg:
okopano rowami ok.2,5 km
drogi Damięty - Bobin, ok.1
km drogi w Szczawinie. Pragnę podziękować mieszkańcom Szczawina i Damięt za
zakup przepustów, których
założenie w czasie remontów
dróg znacznie poprawiło ich
odwodnienie.
* Wykonano liczne dożwirowania dróg gminnych na kwotę 115.511 zł Wymieniono
kilka przepustów. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców:
Wólki Kunińskiej, Bork, Nogawk, Damięt, poprawiliśmy
przejezdność dróg wiodących
do pól.
Dziękuję bardzo
wszystkim sołtysom tych
miejscowości oraz tym, którzy
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włączyli się do wspólnej pracy.
* Dzięki usilnym staraniom Wójta
Gminy udało się oczyścić i odmulić
naszą rzekę Orz na odcinku Brzeźno
- Grodzisk (most). Pragnę serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych Władysławowi Podbielskiemu. Poczynię wszelkie starania, aby prace te były kontynuowane.
* Zakupiono materiały i wykonano
trzy przystanki dla dzieci w miejscowościach: Szczawin, Struniawy i
Góry na kwotę 6.566 zł.
* Wykonano remont i odmalowano
przedszkole ze środków pochodzących z budżetu gminy. Zakupiono
nowe pomoce dydaktyczne z zakresu doświadczeń i eksperymentów w
przedszkolu.
*
Zadbaliśmy,
aby
rozpocząć
konieczne przygotowania
do
przyjęcia pięciolatków do szkół.
Po wielu wysiłkach udało się
pozyskać 50% środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej na remont
Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie.
Całkowity koszt remontu wyniósł
180 000 zł. Wyremontowaliśmy
cztery klasy ( w dwóch wymieniono
podłogi) i korytarz na parterze, cztery klasy i korytarz na II piętrze
szkoły podstawowej, oraz klatki
schodowe. Położono cokoły na korytarzach. Ściany w klasach i korytarzach pokryto strukturą wyrównującą oraz wymalowano. Wymieniono drzwi do klas i łazienek. Dostosowano łazienki dla potrzeb pięciolatków. Wyremontowano i dostoso-
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wano dla potrzeb niepełnosprawnych dwie łazienki w łączniku
szkoły. Nad stołówką odbudowano kominy wentylacyjne (co
wpłynęło na poprawę wentylacji
na stołówce), pokryto blachą
cieknący dach, zlikwidowano
zawilgocenia. Wyremontowaliśmy korytarz i wejście do gimnazjum, wymieniono pokrycie dachowe oraz ocieplenie dachu,
odmalowano kilka zalanych pomieszczeń. Przeprowadzono modernizację instalacji C.O. gimnazjum polegającą na oddzieleniu
zasilania od szkoły podstawowej
(konieczne są dalsze prace). Wokół szkoły położono ok. 300 m2
chodnika ( z kostki zdjętej z centrum Goworowa). Pragnę podziękować rodzicom i radzie rodzicielskiej za bardzo dużą pomoc i
zaangażowanie
w upiększanie
terenu
szkoły.
Serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi Jackowi Dobrzyńskiemu za ciągłą niestrudzoną pracę.
Dobra współpraca z rodzicami
zaowocowała piękną altaną i ławeczkami przed szkołą, tu dzieci
mogą schronić się przed deszczem i silnym słońcem. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
* Owoce pięknej współpracy
rady pedagogicznej i dyrekcji –
Pani Marzanny Grzyb z radą rodziców i rodzicami widać w Kuninie. Drodzy rodzice bardzo
Wam dziękuję za wszelką pomoc
i prace na rzecz szkoły. Wspólnie
wykonano remont szkoły, usunięto zniszczenia spowodowane
zalaniami wód gruntowych.
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Oczyszczono i usunięto mokry tynk, odgrzybiono ściany,
odmalowano klasy i korytarze,
odmalowano
ogrodzenie.
Dalszy remont planujemy w
tym roku.
*Przeprowadzono
również
wiele prac remontowych w
Szkole Podstawowej w Pasiekach. Pan Dyrektor Adam
Grabowski wraz z rodzicami
radą pedagogiczną ciągle zabiega o poprawę warunków
nauki dzieci. Serdecznie Państwu dziękuję za okazałą pomoc. Zaadoptowano pomieszczenia odzyskane z mieszkania nauczycielskiego dla pięciolatków, położono terakotę
w bibliotece i szatni, odmalowano zniszczone sale, wybudowano nowe ogrodzenie przy
szkole od strony ulicy, uporządkowano teren przed szkołą. Bardzo Państwu dziękuje
za pomoc i zaangażowanie.
* Pani Dyrektor Elżbieta Sobotka wraz z nauczycielami i
rodzicami zadbała budynek i
teren wokół szkoły. Pomalowano część elewacji szkoły,
uzupełniono ubytki w schodach wejściowych. Odbudowano i zabezpieczono śmietnik. Uporządkowano teren
wokół szkoły. Pragnę wszystkim zaangażowanym w remont serdecznie podziękować.
Zwracam się do mieszkańców
Szczawina i Daniłowa o odmulenie rowu melioracyjnego
biegnącego przy szkole. Wysoki poziom w nim wody powoduje ciągłe podtopienia
szkoły i duże straty materialne
oraz uniemożliwia wykorzystanie piwnic.

* Kierownicy: GOKSiR, ZGK i
Gminnej Biblioteki Publicznej zrealizowali wspólny remont swojej
siedziby. Wizerunek całego budynku
uległ znaczącej poprawie. Dzięki
pozyskanym środkom z Lokalnej
Grupy
*Działania „Zaścianek Mazowsza”
(25 000zł) Pani Kierownik GOKSiR
Barbara Kuczyńska sprawnie upiększyła teren wokół budynku, powstał
nowy plac do wypoczynku (oczko
wodne, ławeczki, stół do tenisa, posadzono krzewy i drzewa), ocieplono i położono nową elewację na części budynku, usunięto zacieki, odmalowano cały budynek, poprawiono schody wejściowe, obłożono je
terakotą wykonano nowe zadaszenie
oraz nowe oznakowanie budynku.
Zdjętą z centrum Goworowa kostkę
wykorzystano do ułożenia chodnika
przed budynkiem. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych.
* Uzupełniliśmy brakujące oświetlenie uliczne w miejscowości Grodzisk Mały (ok.20.000 zł).
* Pozyskano od Wojewody 120.000
zł dotacji na remonty zniszczonych
szkół (Goworowo, Szczawin, Kunin)
spowodowanych zalaniami.
* W zakresie ochrony przeciwpożarowej dzięki uzyskania dofinansowania w kwocie 30 000 zł ze Starostwa Powiatowego doposażyliśmy
ochotnicze straże pożarne i zmodernizowaliśmy samochód bojowy w
OSP Ponikiew Mała.
* Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom za bardzo
duże zaangażowanie w swoją pracę. Dzięki Państwa pracy możemy
śmiało stwierdzić, że miniony rok
był bardzo pracowity. Bardzo,
bardzo dziękuję.
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* Jednak nie wszystko co zaplanowaliśmy udało nam się zrealizować. Nierzetelny wykonawca
boiska „Orlik” doprowadził do
znacznego przekroczenia terminu
realizacji zadania co zmusiło nas
do rozwiązania umowy i koniecznego zwrócenia środków z
dofinansowania. Obecnie w
styczniu wystąpiłam do Urzędu
Marszałkowskiego z prośbą o
umożliwienie nam dokończenia
inwestycji i uzyskanie dofinansowania na poziomie z ubiegłego
roku. Wniosek o dofinansowanie
skierowałam również do Ministerstwa Sportu. Czekamy z nadzieją, że pozyskamy środki na
dokończenie tego zadania.
Kolejne lata nie będą łatwe.
Ogromne zadłużenie uniemożliwia równomierny rozwój gminy.
W roku 2010 musieliśmy spłacić
998.500 zł , w ubiegłym roku
spłaciliśmy 1.897.382 zł. W latach następnych sumy spłat kredytów będą podobne. A przecież
stoją przed nami ważne wyzwania: budowa dróg, kanalizacji,
utrzymanie szkół, pomoc społeczna, dokończenie wodociągowania gminy, poprawa infrastruktury sportowej w naszej
gminie. Niestety pieniądze unijne
na ten cel są bardzo skromne.
Dlatego bardzo Państwa proszę o
wyrozumiałość i przekonanie, że
zawsze będę się starała służyć
Państwu i całej gminie. Z pewnością na wiele przedsięwzięć zabraknie pieniędzy. Ale uczynię
wszelkie starania, aby dbać o pozyskiwanie środków z zewnątrz i
oszczędnie gospodarować budżetem gminnym.
Pragnę podziękować Radzie
cd... str. 5
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wspólnocie gminnej przyniesie do- ogromne zaniedbania odbiły się
bardzo niekorzystnie powodując
bre efekty.
zalania i podtopienia pól i łąk, co
Szczególne podziękowania kieruję zmniejsza ich wydajność produkdo Pań i Panów sołtysów, których cyjną i powoduje ogromne straty
zaangażowanie w sprawy społeczne materialne. Pozostałych mieszjest bardzo duże. Staram się wyjść kańców, którzy jeszcze nie roznaprzeciw Państwa oczekiwaniom i poczęli oczyszczania rowów mew miarę posiadanych środków po- lioracyjnych zachęcam aby wraz
magać realizować Państwa plany. z wiosną rozpoczęli prace. Da to
Wszystkim, którzy zareagowali na wymierny efekt w postaci zwiękmoje usilne prośby i przyczynili się szonej produkcji.
do poprawy melioracji szczegółoZ wyrazami szacunku
wej na terenie naszej gminy serWójt Gminy
decznie dziękuję. Te wieloletnie,
mgr inż. Małgorzata Kulesza
Konsultacje w sprawie budowy wieży
Gminy na czele z Panią Przewodniczącą Karoliną Łazicką
za owocną współpracę. Rok
2011 to trudny i bardzo pracowity czas dla nas wszystkich.
Wśród 15 radnych jest 8 nowych, dla których, tak jak i dla
mnie, są to nowe wyzwania.
Każdy z nas musi patrzeć szeroko, musi widzieć całą gminę.
Musi nas łączyć wzajemny
szacunek, prawdomówność i
wiarygodność. Mam nadzieję,
że wszelkie trudności stopniowo zanikną, że wspólna służba

W dniu 25 stycznia
2012r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej
w tut. Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie nt. Budowy wieży
kratowej wolnostojącej z kontenerem
technologicznym,
agregatem prądotwórczym, kontenerową stacją transformatorową i platformą anten satelitarnych i ogrodzeniem działki na
terenie części działki nr 383 położonej w obrębie gruntów wsi Jawory Podmaście.

Pani Wójt Gminy
Małgorzata Maria Kulesza. W
spotkaniu uczestniczyło 50 osób.
Byli to mieszkańcy wsi Cisk, Jawory Podmaście
kilkoro radnych i
pracownicy Urzędu Gminy oraz
przedstawiciele firmy EmiTel i
EKOID. Pan Andrzej Ziemek (
pracownik merytorycznie odpowiedzialny za prowadzenie sprawy) przedstawił wszystkim:

2) wykaz dokumentów , które
wpłynęły do urzędu,
3) terminarz wpływających dokumentów.
Inwestor omówił dokładnie raport
środowiskowy oraz lokalizację
wieży , jej budowę i urządzenia,
które maja być umieszczone na
wieży ( wysokość wieży 148,5 m
od ziemi , podstawa betonowa o
wymiarach 30 x 60m, na wieży
zostaną zamontowane 64 anteny
nadawcze
posiadające
atesty
RFS).

1) cały tryb postępowania admi- Dokładnie przedstawiono informację zawarte w raportach dotyczące
Wszystkich przybyłych powitała nistracyjnego,
wpływu promieniowania na środowisko, ludzi i zwierzęta.

Ruszyły przygotowania
do II Goworowskich Targów
Przedsiębiorczości. Ubiegłoroczna udana impreza wskazała celowość organizacji kolejnej edycji
Targów i promowania idei przedsiębiorczości, szczególnie lokalnych przedsiębiorców. To dzięki

ich aktywności dzielę czerwca tj. 3 czerwca 2012
kryzys w Polsce jest mało od- roku na placu targowym przy ulicy
czuwalny.
Szkolnej, były jeszcze bardziej atrakW miesiącu marcu Ze- cyjne dla wystawców i uczestników.
spół organizacyjny dokonał
analizy ubiegłorocznej imprezy po to aby II Goworowskie
Targi Przedsiębiorczości które odbędą się w pierwszą nie-

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać u koordynatora Targów
Pani Bożeny Ptak tel. 29/769 37 41,
e-mail: b.ptak@goworowo.pl
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- oświaty i proponowany przez
Panią Wójt zamiar likwidacji
nej Programu Operacyjnego
Szkoły Podstawowej w SzczawiKapitał Ludzki 2007-2013 pod
nie. Komisja większością głosów
tytułem „Program aktywizacji
wydała negatywną opinię.
kobiet nieaktywnych zawodowo
z uwagi na opiekę nad dziećmi - zmiany przeznaczenia lokalu
mieszkalnego na lokal mieszkalny
w gminie Goworowo”
socjalny w budynku Ośrodka
w
sprawie
przyjęcia
Zdrowia w Goworowie.
„Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest Komisja Rozwoju Społeczno –
z terenu Gminy Goworowo na Gospodarczego i Gospodarki Finansowej na posiedzeniach zajmolata 2010-2032”,
wała się:
- w sprawie poparcia inicjatywy
Marszałka Województwa Ma- - omówieniem i zaopiniowaniem
zowieckiego o włączeniu regio- uchwał finansowych,
nu ostrołęcko – siedleckiego do - zamiarem likwidacji Szkoły Poduczestnictwa w Programie Ope- stawowej w Szczawinie.
racyjnym
Rozwoju
Polski
Wschodniej,

Informacja z pracy Rady Gminy Goworowo
W dniu 27 lutego 2012 r.
odbyła się XVII sesja Rady Gminy na której podjęto uchwały:
- zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2012-2021,
- zmieniająca uchwałę w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie
poboru podatku od nieruchomości
, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata
2011-2015.
- w sprawie powołania zespołu
opiniującego do wyrażenia opinii
o kandydatach na ławników,
- w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goworowie,
- w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goworowie do prowadzenia postępowań w sprawach
udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- w sprawie przystąpienia Gminy
Goworowo do realizacji projektu
systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej –
projekty systemowe w Priorytecie
VII – Promocja integracji społecz-

- w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej w SzczaKomisja Rolnictwa, Ochrony Śrowinie.
dowiska, Przestrzegania Prawa i
Dokonała zmiany Prze- Porządku odbyła posiedzenie w
wodniczącego Komisji Rewi- sprawie budowy wieży w miejscozyjnej ze względu na złożoną wości Jawory Podmaście z udziarezygnację radnego pełniącego łem sołtysa i członka rady sołecfunkcję Przewodniczącego Ko- kiej sołectwa Jawory Podmaście,
misji Rewizyjnej .
oraz:
Od początku roku Komisje Ra- - zamiarem likwidacji Szkoły Poddy Gminy odbyły łącznie 10 stawowej w Szczawinie,
posiedzeń, na których opraco- sprawą zimowego utrzymania
wane zostały plany pracy podróg w gminie Goworowo
szczególnych komisji a następnie zatwierdzone przez Radę do Rada Gminy zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na
realizacji.
ławników do Sądu Okręgowego w
Komisja Oświaty Kultury i
Ostrołęce w zarządzonych wyboZdrowia na posiedzeniach
rach uzupełniających na kadencję
szczegółowo omówiła tematy:
2012- 2015.
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Spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego
W dniu 6 marca 2012r
o godz. 10.00 w sali
konferencyjnej Urzędu
Gminy w Goworowie
odbyło się spotkanie z
sołtysami w sprawie
powstania funduszu sołeckiego w gminie Goworowo zorganizowane
z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy i
Wójta Gminy Goworowo w celu przybliżenia
tematu funduszy sołec-

kich i zasięgnięcia opinii tych, którzy ten fundusz będą wykorzystywać, czyli sołtysów.
Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem, wzięło w nim
udział 33 sołtysów,
część radnych na czele z
Przewodniczącym Rady
Gminy Karoliną Łazicką.
Po powitaniu i wprowadzeniu przez Panią Wójt
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Małgorzatę Kulesza,
tematykę funduszy
sołeckich przedstawił Sekretarz Gminy
Antoni Mulawka i
Skarbnik Gminy
Anna Pietras. Potrzebę zorganizowania spotkania
potwierdziły pytania zadawane przez zebranych oraz
długa dyskusja.
Ostatecznie ustalono, że sołtysi po zasięgnięciu opinii mieszkańców w terminie do 13 marca 2012r. złożą na piśmie do biura Rady Gminy stanowisko w/s
uruchomienia funduszu sołeckiego w sołectwie.
Czy zostanie utworzony fundusz sołecki zdecyduje
Rada Gminy na sesji w dniu 28 marca 2012r.

Wyjątkowe spotkanie dla wyjątkowych kobiet w Kruszewie
Kobiety z miejscowości Kruszewo oraz Jawor Starych,
Jawor Wielkopole i Jawor
Podmaście zostały zaproszone
na Dzień Kobiet, który zainicjowała radna gminy Agata
Majk. Na spotkanie przybyły
również wójt gminy Małgorzata Kulesza oraz skarbnik
gminy Anna Pietras. Ponad
czterdzieści kobiet świętujących w szkolnej klasie, obsypane zostały kwiatami oraz
wierszami w wykonaniu
Krzysztofa Dobka, Mariusza
Góreckiego i Jana Zięby. Pani

sołtys Kruszewa Agnieszka Kowalczyk zaserwowała gościom piwo cytrynowe. Panie w tym dniu mogły
podkreślić swoją urodę poddając się
wiosennym metamorfozom (makijaż,
fryzura), które wykonywali Sylwia
Wilczewska i Konrad Stepnowski.
Dodatkowymi bonusami dla zaproszonych pań były karnety na bezpłatny
makijaż, fryzurę oraz wytworne torciki. Niespodzianki dla pań zapewnili
lokalni przedsiębiorcy” Cukiernia –
Piekarnia „Romanowscy”, FHU
Dzbeński, Drogeria „Inter – Wiki”,
Zakład Fryzjerski Małgorzaty Wojcie-

chowicz oraz Radna Gminy.
Serdecznie dziękuję Panom
„artystom”, sponsorom, Radzie Sołeckiej wsi Kruszewo,
GOKSiR w Goworowie, Paniom: Elżbiecie, Teresie, Sylwi,
Annie oraz Konradowi za
uświetnienie spotkania z okazji
Dnia Kobiet

Bezpłatna mammografia
W Dzień Zakochanych, 14
lutego 2012 r. przed Urzędem Gminy
Goworowo zaparkował mammobus z
ofertą bezpłatnej mammografii dla
Pań w wieku od 50 do 69 lat.
Badania wykonane były w
ramach „Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”

Pomimo, że ostatnie takie
badania odbyły się na ternie gminy Goworowo we
wrześniu ubiegłego roku
chętnych kobiet dbających
o swoje zdrowie nie brakowało.
Personel medyczny Centrum Usług Medycznych FADO miał pełne ręce roboty.
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Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania wesprze
twoje pomysły
Wystarczy wstąpić do biura w
Troszynie i zasięgnąć fachowej
porady pracowników
Każdy, kto szuka sposobu na rozwój własnych kwalifikacji, prowadzonej działalności gospodarczej lub społecznej może zgłosić
się do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”. Swoją ofertą obejmują
mieszkańców i podmioty z czterech gmin: Czerwin, Goworowo,
Troszyn i Rzekuń.
Dzięki staraniom władz samorządowych, Stowarzyszenie ma możliwość organizowania wydarzeń
edukacyjnych, kulturalnych, promocyjnych, jak również doradztwa z zakresu ubiegania się o dofinansowanie projektów współfi-

nansowanych przez Unię Europejską – informuje Anna Tyszka
dyrektor biura LGD.
Najważniejszym elementem
działalności Stowarzyszenia jest
ogłaszanie naborów wniosków o
przyznanie pomocy w ramach 4
osi Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 na działania przyczyniające się do poznawania i
rozwijania tradycji regionu, zaspokajania potrzeb mieszkańców
upowszechniania rekreacji, sportu, kultury i turystyki oraz podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich, czyli działania:
Odnowa i rozwój wsi oraz Małe
Projekty. Mieszkańcy mogą również skorzystać z działań: Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej oraz Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw,
które mają na celu pomoc w roz-

NOWE ZADANIA DLA GMIN

Z dniem 1 stycznia 2012r weszła
w życie ustawa z dnia 9.06.2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U.11.149.887).
Wójt Gminy Goworowo powierzył
realizację tego zadania Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Goworowie. Wyżej wymienione
unormowania prawne mają na celu :
- dobro dzieci, które potrzebują
szczegółowej ochrony i pomocy ze
strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i
zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność
życiową, dla zapewnienia ochrony
przysługujących im praw i wolności .
- dobro rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz
naturalnym środowiskiem rozwoju, i
dobra wszystkich jej członków, a w
szczególności dzieci.
- skuteczną pomoc dla rodzin
przeżywających trudności w opieko-

Rok 2012, numer 5

woju lub założeniu działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie realizuje dwa partnerskie
projekty w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Są to projekty szkoleniowe
o tematyce dotyczącej agrobiznesu, produktu tradycyjnego oraz gospodarstw agroturystycznych.
W kwietniu br Stowarzyszenie planuje
przeprowadzić spotkania szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie
w ramach działania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw, na które ogłosi nabór wniosków w najbliższym czasie oraz
zakładania i działalności organizacji pozarządowych.
Zainteresowani pozyskaniem wsparcia finansowego mogą zgłosić się po informacje
do biura Stowarzyszenia w Troszynie przy
ulicy Polnej 15 oraz pod numerem telefonu
297-671-825 lub stronie internetowej:
www.zascianekmazowsza. pl

waniu się i wychowywaniu dzieci
oraz skuteczną ochronę dzieci. Pomoc dla nich może być osiągnięta
przez współpracę wszystkich osób,
instytucji i organizacji pracujących z
dziećmi i rodzicami.
Do realizacji tych zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
zostaną zatrudnieni :- ASYSTENCI
RODZINY – (nie mniej niż jeden
asystent na 20 rodzin wymagających
wsparcia).
W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych
rodzina może zostać objęta pomocą
rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta
rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka;
- prowadzeniu gospodarstwa domowego;
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goworowie zaprasza
osoby chętne do podjęcia pracy w
charakterze ASYSTENTA RODZINY, które mają doświadczenie w
pracy z rodziną i chcą podjąć się
tego zadania. ZAPRASZAMY
ASYSTANTEM
RODZINY
MOŻE BYĆ OSOBA KTÓRA POSIADA :
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia,
socjologia, nauki o rodzinie lub
praca socjalna, lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione
szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co
najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki
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Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r w
sprawie szkoleń na asystent rodziny
Dz.U.2011. 272.1608) i udokumentuje
co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
lub rodziną, lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z
zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a
także udokumentuje co najmniej 3-letni
staż pracy z dziećmi lub rodziną;

- nie jest i nie była pozbawiona
władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest jej zawieszona
ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z
tytułu egzekucyjnego;
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- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Szczegółowe informacje
można uzyskać u Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie w siedzibie
ośrodka lub pod numerem Tel.
(29) 761 44 66.

Zabawa choinkowa w Żabinie
Dnia 5 lutego 2012r. przy
współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, filia w Żabinie, odbyła się zabawa choinkowa,
którą zorganizowała Grupa Wsparcia
Samotnych Matek działająca przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie. Do wspólnej
zabawy zaproszono Panie oraz dzieci
z Rodzin Wielodzietnych.

również przebrań wśród mam. Wybrano króla i królową balu, którymi zostali: Dawid Botwina i Dorota Święcicka.

W kolorowej i pięknie udekorowanej sali bawili się m.in.: Ksiądz,
księżniczka, motylek. Nie zabrakło

Były tańce, zabawy, konkursy z nagrodami oraz poczęstunek. Oprawę muzyczną przygotował Michał Ptak, któremu serdecznie dziękujemy.

„Wszyscy jesteśmy tacy sami, potrzebujemy akceptacji i miłości"
Pod takim hasłem 14
stycznia w Gimnazjum w Nowej
Wsi (gm. Olszewo-Borki) odbył
się bal walentynkowy. Imprezę
zorganizował już po raz szósty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewo-Borkach.
W balu brali udział
uczestnicy Środowiskowego Do-

mu Samopomocy w Czarnowie wraz z opiekunami. Wśród zaproszonych gości oprócz naszej
grupy byli również: osoby niepełnosprawne z
opiekunami z terenu Gminy Olszewo-Borki, z
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tacy sami” w
Ostrołęce oraz ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Myszyńca oraz uczniowie Gimnazjum w Nowej Wsi.

Wśród atrakcji balu
znalazły się, m.in. pokazy
tańca zespołu „Jutrzenka”
oraz występy wokalne gimnazjalistów z Nowej Wsi.
Nie zbrakło też poczęstunku,
serduszek ręcznie wykonanych z masy solnej i skromnych prezentów, które zostały wręczone przez organizatorów.

W sobotę, 18 lutego na sali widowiskowej naszego ośrodka odbyła
się zabawa - ostatkowa. Dla wszystkich przewidziane były liczne
atrakcje, oraz konkursy z upominkami. Za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy dziękujemy wolontariuszce Martynie Fidóra.

Zabawa walentynkowa z GOKSiR

"Co to są zapusty?"
Spektakl pt. "Co to są zapusty?" odbył
się 21 lutego w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Goworowie.

Paulina Majkowska, uczennica
Gimnazjum w Goworowie oraz
Sylwia Wilczewska, instruktor
kultury i opiekun kółka teatralnego działającego przy GOKSiR
w Goworowie.

Publiczność miała możliwość obejrzenia humorystycznego przedstawienia o
współczesnym rozumieniu tradycji zapustów. Autorkami scenariusza były:

- Kółko teatralne powstało w
listopadzie 2011 roku - poinformowała nas Sylwia Wilczewska. - Aktualnie należy do niego

13 osób w wieku od 7 do 14 lat. Spotykamy się w każdy piątek. Przedstawienie pt. "Co to są zapusty?" było ich
debiutem w takim składzie.
Po występie dla widzów zorganizowany był słodki poczęstunek, który przygotowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich działających przy Ośrodku
Edukacji Regionalnej w Lipiance.
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IV Gminny Bal Seniora
5 lutego 2012r. już po raz czwarty
odbył się Gminny Bal Seniora. W
tym roku bal zorganizowano w Sali
Bankietowej w Kuninie. Na bal zostali zaproszeni: władze gminy oraz
zespół „Świtanki” działający przy
Kole Gospodyń Wiejskich z Przedświtu, gmina Wąsewo oraz Seniorzy
z naszej gminy. Łącznie w balu
uczestniczyło ok 100 osób.
Bal rozpoczęto prezentacją Klubów
Seniora: z Kunina i Goworowa oraz
przez zaproszony zespół
„Świtanki”. Chwilę później cały
parkiet wypełniony był roztańczonymi seniorami, którzy udowodnili
kolejny raz, iż mają jeszcze wiele sił
i nie wiek jest najważniejszy lecz
radość życia i potrzeba wyjścia z

domu i spotkania z innymi.
Zabawę muzyczną oprawił
zespól „ATEST”, który od
kilku lat współpracuje z seniorami. Zabawa trwała wiele
godzin.

Rok 2012, numer 5

stylu życia i zapobieganie pojawieniu się zachowań dysfunkcyjnych i
depresyjnych wynikających z osamotnienia i izolacji społecznej.
Serdecznie podziękowania składamy:

Inicjatywa organizacji balu,
w którym uczestniczą osoby starsze jest jednym z
działań podejmowanych w
celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej
grupy osób, poprzez włączanie ich w aktywne
uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.
Przedsięwzięcie ma na celu - Zespołowi ATEST, który poproumożliwienie seniorom wadził zabawę nieodpłatnie
wspólnego spędzenia wolnego czasu – integrację oraz
propagowanie idei zdrowego

Szkolili się w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance
Szkolili się w Ośrodku Edukacji Re- zakresu planowania i organizoZapraszamy na nasz oficjalny
profil na ogólnoświatowym
gionalnej w Lipiance
wania pracy wychowawczej, kieportalu społecznościowym
Trzydzieści osób z powiatu ostro- rowniczej w Placówce, prowaFACEBOOK. Dostępny jest on
łęckiego i wyszkowskiego zdobyło dzenia dokumentacji Placówki i
pod adresem: GOKSIR NA
nowe uprawnienia. Szkolenie na zapewnienia bezpieczeństwa i
FACEBOOKU. Znajdziecie
kierowników wypoczynku i wycie- zdrowia dzieci. Ponadto kursanci
tam najświeższe zdjęcia z
naszych przedsięwzięć.
czek szkolnych oraz opiekunów ko- poznali obowiązujące przepisy i
akty
prawne.
Polubcie nas!
lonijnych zorganizoPrzyszli kierowwała instruktorka kulnicy i opiekunotury Agata Majk z
wie wykazali się umiejętnościami artystycznymi
Gminnego Ośrodka
tworząc wiersze i piosenki oraz bawili się podczas
Kultury, Sportu i Rezabaw integracyjnych. Po tak wielkiej dawce wiakreacji w Goworowie.
domości i praktycznych porad, kursanci śmiało
Podczas kursu można
mogą podjąć pracę na koloniach, wycieczkach lub
było zdobyć wiedzę z
obozach.

Bal karnawałowy w Lipiance
Po raz kolejny świetna zabawa panowała na balu karnawałowym w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Organizatorka Aneta Zięba – Karczewska instruktorka kultury w OER zadbała a dobre przekąski
regionalne, zaś zespół GOKSiR SQAD muzycznie zakręcał w tańcu. Na balu gościliśmy parę, która wylicytowała karnet podarowany przez GOKSiR dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym samym
dziękujemy Państwu Rodowicz z Ostrołęki za miłą zabawę z nami i wsparcie WOŚP.
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Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy
W Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar
Przewodniczącego Rady
Gminy Goworowo wzięło
udział 44 zawodników.
Przewodnicząca Karolina
Łazicka otwierając turniej
podkreśliła, że jako Rada
nie mają wpływu na wiele
rzeczy, choćby na to że,
kończą się ferie, ale mogą
mieć wpływ na wspieranie
rozwoju zainteresowań
szczególnie młodych ludzi.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali puchary sfinansowane
przez Przewodniczącą Rady oraz Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie.

lepsi w tenisie stołowym, w tym
mistrz Światowych Igrzysk Polonij-

nych Jan Klemendorf. W finale pokonał Sebastiana Kapelewskiego z
Łomży. Na podium tuż za nimi
uplasował się Grzegorz Kowalczyk
z Ostrołęki. W kategorii wiekowej
gimnazjum mistrzem został Wojciech Pietras z Jawor Starych, miejsce drugie zdobył Cezary Zysk z
W goworowskiej hali spor- Łomży, zaś trzecie wywalczył Bartowej zgromadzili się naj- tłomiej Garwacki z Wólki Brzeziń-

skiej. W kategorii najmłodszych bez
większych niespodzianek, czyli Jakub Dudziec z Goworowa. Jakub jest uczniem klasy czwartej i w swym dorobku ma już
wiele zwycięstw i jest sportowcem roku gminy Goworowo. W tej kategorii w gronie
mistrzów znaleźli się Paweł
Stepnowski z Brzeźna i Kamil
Kośnik z Czernia. Pośród
dziewcząt mistrzynią została
Karolina Fidóra z Goworówka pokonując Katarzynę Gawek z Goworówka.
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
odbył się na zakończenie ferii w hali
sportowej Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie, a jego koordynatorem była Anna Wachowska instruktor sportu w GOKSiR w Goworowie.

ZIELONE CENTRUM GMINY – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI I ODNOWIENIE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE.
To projekt, w ramach którego wykonano następujące prace:
odnowienie
zniszczonej powierzchni
części elewacji budynku
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, wymianę zniszczonego pokrycia dachowego dwóch tarasów wraz z uzupełnieniem
jego konstrukcji metalowej.
Dodatkowo przy budynku
zostały przebudowane
schody wejściowe z obu
stron budynku GOKSiR.
Na placu przy GOKSiR
został wyprofilowany teren
wraz z nasadzeniem zieleni
z rodzimymi gatunkami

kwiatów i krzewów. Projekt na dofinansowanie został złożony do
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania
PROW 2007 – 2013 i uzyskał dotację. Projekt ZIELONE CENTRUM

GMINY – ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI I ODNOWIENIE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE, został zrealizowany
przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
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Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Rozstrzygnięcie konkursu języka angielskiego
Dnia 7 lutego 2012 roku został rozstrzygnięty szkolny konkurs języka
angielskiego-MASTER OF ENGLISH WORDS ( MISTRZ SŁÓWEK
ANGIELSKICH). Tytuł ten otrzymał uczeń klasy IV- Grzegorz Grabuś.
W nagrodę za znakomity wynik otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową-Słownik Języka Angielskiego. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!
Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza
Korczaka.
W związku z tym nasza Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach
planuje zrealizować w 2012 r. następujące przedsięwzięcia:
• przystąpienie do akcji „Warto być dobrym” – nawiązanie
współpracy z innymi szkołami noszącymi imię Janusza
Korczaka,
• Ogólnopolski konkurs plastyczny – Dzieci Januszowi
Korczakowi,
• Wycieczka do Warszawy „Śladami Janusza Korczaka”,

• Święto szkoły – uroczysta akademia, konkurs pięknego czytania prozy Janusza Korczaka, quiz – życie i twórczość J. Korczaka,
• Gminny Konkurs plastyczny – Pamięci
Janusza Korczaka,
• Gminny Konkurs recytatorski poezji związanej z życiem i twórczością J. Korczaka,
• Wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi,
• Gminny Konkurs „Wiersz o Januszu Korczaku” kl. IV –VI.
• Spektakl teatralny „Król Maciuś Pierwszy” – prawa i obowiązki dziecka.

XXII Festiwal Piosenki Uczniowskiej
W Szkole Podstawowej w Pasiekach odbył się XXII Szkolny Festiwal Piosenki Uczniowskiej. W
festiwalu wzięli uczniowie klas 0
-VI. Wszyscy uczestnicy konkursu wspaniale się zaprezentowali i
pewnie ani się obejrzymy jak nagrają własne płyty. Najlepszymi
w poszczególnych kategoriach
okazali się:

klasy 0-I
1. Julia Plotzke
2. Natalia Krawczyk
3. Maja Książek
klasy II-III
1. Wiktoria Dumała
2. Michał Małecki
3. Wiktoria Dumała i Klaudia
Brejnak
klasy IV-VI

1. Paulina Sówka
2. Grzegorz Grabuś
3. Katarzyna Skarżyńska i Natalia
Podolak
Na zakończenie festiwalu odbyły
się występy karaoke, w których
rewelacyjna okazała się klasa VI.

Rozstrzygnięcie konkursu "Jestem cyfrowym odkrywcą"
W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, który przypada na dzień 7 lutego, Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem "Jestem cyfrowym odkrywcą".
W konkursie tym wzięła udział nasza uczennica Alicja Tabor. Spośród 87 prac konkursowych plakat Alicji został oceniony bardzo wysoko w wyniku czego zajęła II miejsce w swojej
kategorii wiekowej. Laureatce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Szkoła Podstawowa w Szczawinie

W styczniu Samorząd
Uczniowski Szkoły Podstawowej w Szczawinie
wziął udział w Wielkim
Konkursie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanym przez

Wielki konkurs Tygodnika Ostrołęckiego

„Tygodnik Ostrołęcki” i Wojewódzki Ośrodek
Ruchu
Drogowego. Laureatem został
Mateusz Szczerbiński, który
za znakomitą znajomość przepisów ruchu drogowego

„Młodzież zapobiega pożarom”
Uczniowie klasy IV – VI wzięli udział
w szkolnym konkursie, który jest częścią Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczennicą, którą
wygrała w konkursie jest Eliza Walczak.
I to ona będzie reprezentowała szkołę w
dalszych etapach konkursu.
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otrzymał nagrodę główną – rower. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone
nagrody pocieszenia – zestawy rowerzysty i
opaski odblaskowe. Nagrody laureatom konkursu wręczył Mirosław Augustyniak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.



14 lutego obchodziliśmy Dzień Zakochanych. Z tej
okazji w naszej szkole odbył się „Walentynkowy
Koncert Życzeń”, w czasie którego zostały odczytane
piękne liryczne wiersze własne oraz fragmenty
utworów poetów i pisarzy.



Dnia 8 marca Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w
Szczawinie uczcili Dzień Kobiet akademią i miłymi
podarunkami dla wszystkich dziewczyn oraz Pań.



Uczniowie klasy 0 – VI wzięli udział w II edycji
Ogólnopolskiego Konkursu pod hasłem „ Bezpiecznie
na wsi” organizowanego przez KRUS.

Śniegowe rzeźby

Śniegowe rzeźby

Jak co roku, w okresie zimowym,
członkowie Klubu Szalonych
Twórców wykonują śniegowe
rzeźby. Podobnie było i w tym
roku, na zajęciach dodatkowych w
dniu 21 lutego, kiedy to udało się
nam wykorzystać sprzyjającą aurę.
Szkoła Podstawowa w Kuninie

W marcu, członkowie Klubu Szalonych Twórców, przygotowywali prace na II Wiosenny Kiermasz Wielkanocny. Pod opieką mgr Ewy Wójtowicz i mgr Agnieszki Podleś wykonywali wielkanocne stroiki, łabędzie, pisanki i palmy. Wszystkie prace będzie można zakupić w czasie
kiermaszu.

X Bal Charytatywny
21 stycznia 2012r. odbył się zorganizowany
przez Radę Rodziców i
Radę Pedagogiczną X
Bal Charytatywny. Goście bawili się w sali
bankietowej u p. Manowskich w Kuninie.
Do tańca i wspólnej zabawy zachęcał zespół
„Markiz”. O pyszne potrawy zadbała kucharka
szkolna, pomocą służyły panie z obsługi. Słod-

ki poczęstunek i pieczę
nad stołami zapewnili
rodzice. Nie zabrakło
walca czekoladowego,
jadła z „wiejskiej chaty” i
wyśmienitego tortu.
Wszyscy goście bawili
się znakomicie, humory
dopisywały, bolały nogi…

Całkowity zysk zostanie przeznaczony na dofinansowanie wycieczki szkolnej w góry dla naszych
uczniów. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej imprezy, a szczególne podziękowania składamy:

Dochód z balu był wyż- p. S. Bobowskiej, p. G. Drabot, p. M. Grzegorczyk, p.
szy dzięki hojnym spon- M. Grzyb p. A. Kanclerz, p. W. Machnowskiej, p. K. i J.
sorom.
Manowskim p. M. Mierzejewskiej, p. E. Radziszewskiej,
p. A. Rutkowskiej, p. B. Zyśkowskiej.
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Dzień Babci i Dziadka
Dając wyrazy miłości i
szacunku najmłodsze
dzieci z naszej szkoły,
pod opieką swoich pań,
zaprezentowały 10 lutego
2012r. (troszeczkę później
niż wskazuje kalendarz, w
styczniu były przecież ferie) przepiękny i wzruszający program artystyczny. Maluchy, z właściwą sobie wrażliwością i
subtelnością mówił y
wierszyki, tańczyły, śpiewały, przedstawiały ske-
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Zabawa ostatkowa

cze i … składały życzenia wręczając babciom i
dziadkom własnoręcznie
przygotowane upominki. Gromko i z całego
serca zaśpiewały sto lat!
Później babcie i dziadkowie spotkali się, aby
wypić herbatę, zjeść
pączka i porozmawiać...

21 lutego 2012 roku, w
ostatni dzień karnawału,
zgodnie ze szkolną tradycją, dzieciom z klas
0-III zorganizowano zabawę ostatkową – bal
przebierańców. Dzieci
miały różne, bardzo cie-

kawe pomysły na przebranie. Dlatego na
balu nie zabrakło
księżniczek, wróżek,
czarodziejek, czarownic, cyganek, kowbojów, kotów, tygrysów
oraz pani wiosny.
Wszyscy przebierańcy
otrzymali „słodkie nagrody” za trud włożony
w przygotowanie stroju
i spektakularne harce na
parkiecie.
Głodni
uczestnicy imprezy mogli kupić sobie pączki,
które przygotowała klasa 0b.

I mądrze, i zabawnie ... czyli o naszej szkolnej gazetce "Kuniniaczek"
W styczniu ukazał się kolejny numer wydania papierowego naszego pisemka szkolnego pt. „Kuniniaczek”.
Cieszył się on dużym zainteresowaniem, bo sprzedaliśmy aż 62 egzemplarze. Po zakończeniu sprzedaży wersji papierowej, gazetka zamieszczana jest w wersji online na stronie internetowej naszej szkoły Zapraszamy do
lektury.
Atrakcją ostatniego numeru była krzyżówka matematyczna. Uczniowie, którzy dostarczyli hasło z jej rozwiązaniem, wzięli udział w losowaniu nagrody. Szczęście
dopisało Oli Rybaczyk z kl. V. Wygrała rakiety do tenisa
ziemnego i badmintona.

1 lutego 2012 roku zmarła
polska noblistka Wisława
Szymborska. Śmierć tak
znamienitej poetki była
okazją do przypomnienia
uczniom jej życiorysu,
twórczości oraz
znalezienia odpowiedzi na
pytanie „Czy Wisława
Szymborska wiedziała o
istnieniu Szkoły
Podstawowej w Kuninie?”

Zespół Szkół Nr1 w Goworowie

Gratulujemy naszym uczennicom
Serdecznie gratulujemy uczennicom
szkoły podstawowej - Klaudii Buczyńskiej z kl. 5B i Anecie Gałązce z kl. 4B,
które zostały laureatkami „VIII Edycji
Wojewódzkich Konkursów Poświęco-

nych Mikołajowi Kopernikowi”
organizowanych przez Szkołę
Podstawową Nr1 im. Mikołaja
Kopernika w Mińsku Mazowieckim. Klaudia napisała pracę literacką pt. Wagary w przestworzach, a Aneta wykonała pracę

plastyczną Gwiazdozbiory
Nieba Północnego. Opiekunowie: Małgorzata
Dobkowska i Beata Piechocka.

Są pieniądze na pływanie
9 marca 2012r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło listę wyników konkursu na projekty z zakresu zajęć pozalekcyjnych – nauki pływania. Spośród 440 organizacji , które ubiegały się o dofinansowanie zadań
z funduszu zajęć sportowych dla uczniów Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” znalazł się na zwycięskiej
liście i otrzymał dofinansowanie na organizowanie bezpłatnych zajęć z zakresu nauki pływania, które zakończą się zdobyciem karty pływackiej.
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Mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej dziewcząt.
Sześć drużyn rywalizowało w mistrzo- Drużyna dziewcząt w składzie:
stwach powiatu ostroZięba Paulina, Fidóra Kałęckiego w piłce siatrolina, Jarka Paulina,
kowej dziewcząt 18
Drabot Aleksandra, Turlutego 2012 r. w Barakiewicz Aleksandra,
nowie. Do rywalizacji
Skrzecz Aleksandra,
przystąpiły drużyny z
Wiewiórska Marta, SzaBaranowa, Kadzidła, Łęgu Przedmiejskie- tanek Paulina po bardzo zaciętej
go, Surowego, Rzekunia i Goworowa. walce dobrnęła do finału, gdzie

Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego
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uległa 2 : 0 (25:17, 25:19)
drużynie z Baranowa. Mimo porażki w ostatnim
meczu nasze sreberka zaprezentowały wysoki poziom gry zajmując ostatecznie II miejsce w turnieju, a tym samym zdobywając v-ce mistrzostwo
powiatu.
krajach niemieckojęzycznych na bardzo wysokim
poziomie, ale niestety
miejsca na podium są tylko trzy a naszym uczniom
zabrakło odrobiny szczęścia. Uczniowie nasi
otrzymali cenne nagrody
książkowe oraz dyplomy
za udział w konkursie.

6 marca 2012 roku uczniowie naszego
Gimnazjum Monika Małecka z klasy III
d, Przemysław Grabowski i Karol Kucharczyk z klasy III a wzięli udział w
Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego, który odbył się
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w
Ostrołęce. Konkurs skierowany był do

uczniów szkół gimnazjalnych z
Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
Uczestnicy musieli wykazać się
wiedzą z zakresu geografii, historii i kultury krajów niemieckojęzycznych. Organizatorzy konkursu stwierdzili, że wszyscy uczestnicy konkursu posiadają wiedzę o

I Mistrzostwa Karate Kyokushin

otwarcia turnieju dokonał dyrektor szkoły Jacek Dobrzyński, który ciepłym słowem zachęcił wszystkich startujących do rywalizacji fair-play.
Sędzią głównym był sensei Artur Prusiński,
natomiast bocznymi sempai Marian Zając,
Luiza Karapetyan oraz Radek Salamucha.
Puchar dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie zdobyła sempai Katarzyna Ziemek.

W I Mistrzostwach Karate Kyokushin o puchar dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie,
które odbyły się 28 lutego bieżącego roku, wystartowało 40 zawodników w dwóch kategoriach:
kumite i kata. Uroczystego
Zespół Szkół Powiatowych Goworowie

Kartki ze szkolnego kalendarza

- 4 lutego 2012 roku, uczennica klasy II Technikum Handlowego Monika Ponichtera wraz
z gronem przyjaciół postanowiła kontynuować akcję charytatywną pod hasłem „Czy
potrafimy pomagać?”. Celem było zebranie
pieniędzy dla chorej 11-letniej Karoliny Gawrych, której wcześniej pomogliśmy kupić wózek inwalidzki. W sumie sprzedano wszystkie
losy, co dało kwotę 327 zł.
- Natomiast kwotę 105 zł. zebrali uczniowie
włączając się do akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
- Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie ogłosił konkurs na plakat
pod hasłem „HIV – włącz wiedzę, wyłącz

stereotypy”. Pod kierunkiem pani
Marianny Zdunek pracę plastyczną
wykonała uczennica II klasy Technikum Handlowego Renata Sobotka.
- „Młodzież zapobiega pożarom” –
to hasło cyklu konkursów poświęconych upowszech-nianiu wiedzy na
ten temat, a zorganizowanych przez
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W
szkolnym etapie konkursu plastycznego wyłoniono pracę Joanny
Grądzkiej – klasa IV Technikum
Agrobiznesu. Także na etapie powiatowym spodobała się jury i zakwalifikowała się do konkursu na szcze-

blu wojewódzkim.
Z niecierpliwością czekamy
na rozstrzygnięcie.
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na etapie
szkolnym wygrały dziewczęta: Paulina Rabuczewska /I TA/ i Renata Radecka /II TA/.
- Białostocki teatr Iluzja gościł w murach naszej szkoły
i pokazał sztukę pt. Świętoszek. W przemyślany sposób
dobrane sceny pozwoliły na
oddanie treści całej komedii
Moliera, a równocześnie
oddały pełnię postawy głównej postaci.
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Sukcesy tenisistów stołowych z ZSP w Goworowie
W dniach 11-12 oraz 18-19
lutego 2012 r. w ZSP w
Myszyńcu miała miejsce
rywalizacja tenisistek i tenisistów stołowych szkół
powiatowych w ramach
licealiady. Szkoła w Goworowie, jak co roku, zaznaczyła swoją wysoką pozycję w tej dyscyplinie. 12
lutego w czasie rozgrywek

miejsce dla naszej szkoły. W niedzielę chłopcy
przypieczętowali sukces zajmując I miejsce
indywidualnych chłopców nasi
jako najlepsza drużyna oraz I miejsce jako
uczniowie zajęli czołowe miejsca:
szkoła.
Patryk Sujkowski z kl. II TA zajął I
miejsce zdobywając piękny puchar, Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie reArtur Walczak z kl. IV TAa zajął prezentowali:
miejsce III.
dziewczęta: Damięcka Iwona, Gawek KaW dniach 18 i 19 lutego odbywały się
rozgrywki drużynowe. W sobotę
dziewczęta z pierwszego zespołu
sprawiły miłą niespodziankę zajmując III miejsce, co dało również III

Przedszkole Samorządowe w Goworowie

Na przedszkolnym placu
panie nauczycielki wspólnie z dziećmi założyły
"ptasią stołówkę", gdzie
regularnie dokarmiały naszych skrzydlatych przyjaciół. Wcześniej na zajęciach dzieci zostały zapoznane z gatunkami pta-

Zima to bardzo trudny okres dla ptaków i zwierząt.
bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie
przeżyć trudnych zimowych warunków.
Przedszkolaki zostały również zapoznane z
pracą leśnika, dowiedziały się w jaki sposób
pan leśniczy dba o zwierzęta zimą. Była to
doskonała okazja do kształtowania u dzieci
poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na losy ptaków i zwierząt.

rektor Wiesława Wasilewska serdecznie i ciepło przywitała
wszystkich przybyłych gości, zapraszając do obejrzenia przedstawienia. Dzieci z grupy MUCHOMORÓW wystawiły "Jasełka",
natomiast dzieci starsze z grupy
SKRZATÓW przedstawiły legendę ” O zajączku sprawiedliwym”.

Po występach dzieci recytowały i śpiewały
piosenki, a także zatańczyły walczyka.

Dnia 12 stycznia 2012r. w
Przedszkolu Samorządowym
w Goworowie odbyła się uroczysta akademia z okazji
"Dnia Babci i Dziadka". Kochani dziadkowie tłumnie
przybyli, aby obejrzeć występy swoich pociech. Pani Dy-

W czasie ferii zimowych w
Przedszkolu Samorządowym
w Goworowie zorganizowany
został dyżur dla dzieci. Przedszkolaki uczęszczające w
okresie feryjnym, uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach prowadzonych przez
nauczycieli. Dzieci chętnie
bawiły się w teatr wcielając
się w role „ Królowej śniegu”,
budowały z dużych klocków
zamek, chętnie brały udział w

chłopcy: Brzozowski Michał, Gęsich
Adam, Jasiński Sylwester, Sujkowski Patryk,
Tomaszewski Kamil, Walczak Artur.

ków, które pozostają u nas na zimę.
Dowiedziały się, czym one się żywią.
Poznawały zasady dokarmiania ptaków. W "ptasiej stołówce" dzieci z
pomocą nauczycielek zawiesiły dla
ptaków słoninkę, na bieżąco wsypywały ziarna różnych zbóż, nasiona
słonecznika. Podczas dokarmiania
ptaków dzieci uświadomiły sobie, że

Dzień Babci i Dziadka

Ferie zimowe

tarzyna, Majkowska Milena, Pietras Renata,
Rabuczewska Paulina, Rurka Magdalena,

A było, na co popatrzeć ….
i czego posłuchać!!!
Następnie dzieci wręczyły babciom i dziadkom upominki w postaci ramek z ich zdjęciami, po czym wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

grach i zabawach sportowych, wykonywały
prace plastyczne doskonaląc sprawność manualną. Chętnie brały też udział w zabawach
integracyjnych wyzwalających aktywność
twórczą. Największą radość sprawiło dzieciom wyjście na plac przedszkolny. Zima
wcale nie wymuszała na nas braku aktywności, wręcz przeciwnie, śnieg zachęcał do
zabaw i szaleństwa.
Spontaniczna zabawa
na śniegu, jazda na
sankach, rzucanie
śnieżkami, chodzenie
po śladach, robienie
orła na śniegu i
wspólne ulepienie

bałwana dostarczyło dzieciom mnóstwa frajdy. Podczas zabaw na śniegu dzieci przestrzegały ustalonych
wcześniej zasad bezpieczeństwa.
Na koniec zabawy zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie.

