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W niedziele 03 czerwca
2012 roku pod patronatem Wójta
i Rady Gminy Goworowo odbyły
się II Goworowskie Targi Przedsiębiorczości pod hasłem NOWE
RYNKI NOWE PERSPEKTYWY .

Goworowo za okres od marca do
czerwca 2012 r.
 "Ekologicznie, ekonomicznie,
estetycznie - moda, czy stały trend w
mojej gminie?"
 Podsumowanie sezonu piłkarskiego

Po otwarciu imprezy
przez Panią Wójt i Pana Sekretarza Gminy wystąpili najmłodsi
„aktorzy” z naszego Przedszkola
Samorządowego w Goworowie.

drużyny seniorów ,,ORZ” Goworowo występującej w B-Klasie, sezon
2011/2012

Swoje zdolności artystyczne przedstawili uczniowie ze szkół w Goworowie, Pasiekach i Kuninie. Swój debiut
sceniczny przedstawił zespół „MARGASŁO” z Gimnazjum w Goworowie. Atrakcją imprezy były występy zespołów „BEST” i „MEGAM”.
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Wakacje już tuż, tuż...
Na progu tegorocznych wakacji życzymy wszystkim dzieciom i
ich rodzicom dobrego i radosnego wypoczynku, który będzie miłym wspomnieniem przez resztę roku, samych
słonecznych i pięknych dni, a także,
aby wszyscy z tegorocznych wakacji
wrócili wypoczęci, szczęśliwi i ładnie
opaleni z nowymi siłami aby rozpocząć
nowy rok szkolny 2012/2013.
Wójt Gminy Małgorzata Maria Kulesza
Oraz Rada Gminy Goworowo
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II TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wójt i Rada Gminy Goworowo przyznali statuetki niżej
wymienionym przedsiębiorcom za
zaangażowanie w dotychczasowy
rozwój gminy:
1. Cukiernia Piekarnia - Romanowski
Jacek Goworowo
2. Cukiernia Piekarnia - Romanowski
Janusz Goworówek
3. Piekarnia - Brodzik Wacław Goworowo
4. PHU „Bursztyn” - Sadowska Anna
Goworowo
5. Zakład Masarski „Cynaderka” s.c.
Goworowo
6. Centrum Ogrodnicze „Frutti-Chem”
Agencja s.c. Ostrołęka
7. Wyrób Wędlin Metodą Tradycyjną Podolak Stanisław Kaczka
8. Wyrób Wędlin Domowych - Skrzecz
Zbigniew Brzeźno
9. Wyrób Pieczywa - Struniawski Marek Goworowo
10. Klub Seniora „Jesienne Kwiaty”
Goworowo
11. P.H.U. „PERFEKT” s.c. Goworowo
Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie zorganizował dni otwarte
gdzie młodzież mogła zapoznać
się z dorobkiem i ofertą edukacyjną.
Swoje stoisko artystyczne
przygotowali uczniowie i
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Goworowie.
Przedszkole zapewniło dzieciom „bajkowy świat przedszkolandii”, w którym przybyłe dzieci korzystały bezpłatnie z atrakcji takich jak
malowanie twarzy, zabawy
konstrukcyjne i stolikowe,

wykonywanie ozdób indiańskich oraz zabawy rodzinne w
domkach, w tle odbywała się
projekcja filmu o działalności
Przedszkola.
Oprawę muzyczną i
świetne występy zapewniła
młodzież aktywnie działająca
w sekcji muzycznej GOKSiR
w Goworowie.
Przedsiębiorcy
prezentowali
swoje produkty i usługi, z którymi mogli zapoznać się mieszkańcy gminy i okolic.
Pani Wójt i Rada Gminy Goworowo kierują szczególne
podziękowania:
- Sponsorom tegorocznej imprezy:
1. Podolak Stanisław Kaczka
- Wyrób Wędlin Metoda
Tradycyjną.
2. Skrzecz Zbigniew Brzeźno - Wyrób Wędlin Domowych.
3.Zakład Masarski
„CYNADERKA” Goworowo.
4. Klub Seniora „Jesienne
Kwiaty” Goworowo.
- Panu Dyrektorowi i pracownikom Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie za udostępnienie hali sportowej oraz
innych pomieszczeń do zorganizowania imprezy przeniesionej z placu targowego za
względu na niesprzyjającą aurę,
oraz terenu wokół
szkoły gdzie było

wiele atrakcji dla dzieci wystawionych przez naszych i przyjezdnych
przedsiębiorców.
- Kierownikom i pracownikom
Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Gminnej
Biblioteki Publicznej oraz Przedszkola Samorządowego w Goworowie za pomoc w przygotowaniu
imprezy.
- Dyrekcji i pracownikom Zespołu
Szkół Nr 1 w Goworowie za przygotowanie posiłków dla zaproszonych gości i przedsiębiorców.
Imprezę prowadził Dj Rawa.

Organizatorzy Wójt i
Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy wyrażają wdzięczność
wszystkim
uczestnikom za aktywny udział w II Goworowskich Targach
Przedsiębiorczości.
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INFORMACJE O INWESTYCJACH NA TERENIE GMINY
W ramach inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej,
Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego” dokonano wyboru wykonawcy. Przetarg wygrała firma USŁUGI
BRUKARSKIE Kruk Zbigniew, 05-240 Tłuszcz, ul. Prosta
19, oferując kwotę 796 508,22 zł brutto. Umowę z ww. wykonawcą zawarto 08.05.2012. Wzdłuż przedmiotowych ulic wybudowane zostaną chodniki wraz z oświetleniem parkowym,
zielenią towarzyszącą oraz elementy małej architektury przy
terenie Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie. Termin
realizacji zamówienia został ustalony na 17.09.2012r. Wykonawca rozpoczął już prace budowlane na ul. Ks. Dulczewskiego.
Projekt współfinansowany jest w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013,
w wysokości 75% wydatków kwalifikowalnych.

W dniu 14.05.2012r. w Goworowie zawarto umowę
pomiędzy Gminą Goworowo a Stanisławem Giżyckim, 07
-410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 15 lok. 99. W ramach umowy firma zajmie się przygotowaniem projektu budowlanego
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych (16 szt.) do projektowanej sieci w Wólce Brzezińskiej.
W dniu 14.05.2012 w Goworowie zawarto umowy
pomiędzy Gminą Goworowo a D i M – PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów
Leszek Chmielewski, 07-410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego
20. W ramach umowy zlecono w/w firmie opracowanie projektu budowlanego przebudowy dróg w Grodzisku oraz drogi
w Wólce Brzezińskiej.
W dniu 14.05.2012 w Goworowie zawarto umowę pomiędzy Gminą Goworowo, 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, NIP: 758-10-42-422 a Panem mgr inż. Wojciechem Zającem zam. Ostrołęka, ul. Jabłoniowa 2. W ramach umowy zlecono opracowania projektu budowlanego
przebudowy drogi Daniłowo - Smólnik.

W dniu 28.05.2012 Urząd
Gminy Goworowo ogłosił przetarg na
realizację zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym) w Goworowie Nr. działki: 126/1, 127/5 obręb
Goworówek”. Termin składania ofert
upływa 11.06.2012r. o godz. 9.00. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Turystyki i Sportu
(669 000,00 zł) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
(164 000,00 zł).

W dniu 14.05.2012 w Goworowie
zawarto umowę pomiędzy Gminą Goworowo a D i M – PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski, 07-410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego 20. W ramach umowy zlecono
opracowanie projektu budowlanego
przebudowy drogi w ciągu Czernie, Jemieliste i Kaczka.
Jeszcze przed wakacjami
ogłoszone zostaną przetargi na wykonanie dwóch placów zabaw, dofinansowanych w ramach programu
„Radosna Szkoła”. Nowe place zabaw dla maluchów będą wybudowane przy budynkach szkolnych w Kuninie i Pasiekach

Gmina Goworowo otrzymała zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych przy realizacji
inwestycji „Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo”. Po przeprowadzonej kontroli
dokumentacji i wykonanych prac otrzymaliśmy zwrot w wysokości 378 272,00 zł.
Projekt był współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013, w wysokości 75% wydatków kwalifikowalnych.
W dniu 16 kwietnia 2012r. Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza wydała decyzję o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie wieży kratowej wolnostojącej h=148,5 m n.p.t., 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 Jawory Podmaście, gm. Goworowo". Od wyżej wymienionej decyzji inwestor, firma EmiTel Sp. z o.o. z Krakowa, wniosła za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce.

STR. 4

W DOLINIE ORZA

OKRESOWE SPRAWOZDANIE RZECZOWO- FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM
ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Za okres od 01.02.2012 do 29.02.2012 .

L.p.

Wyszczególnienie

Ogółem

1.

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku dochodowego

587szt.

2.

Powierzchnia użytków rolnych w gminie

3.

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego

8.218,9256 ha

4.

Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez
producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur

332.359,88 l

5.

Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 10
marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

671.486,22 zł

6.

Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w poprzednim okresie sprawozdawczym roku, za
który jest składane sprawozdanie

0,00zł

7.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu

671.486,22 zł

12.755,71 ha

Dyrektorka przedszkola w Goworowie „Pozytywistą Roku 2011”
Te zaszczytne
wyróżnienie Kapituła
Nagrody „Pozytywista
Roku” powołana przez
Fundację Regionalnych
Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”
przyznała Wiesławie Wasilewskiej w kategorii
„Osobowość”.
Do konkursu panią dyrektor przedszkola samorządowego w Goworowie zgłosił jeden z rodziców dziecka
uczęszczającego do przedszkola.
Pani Wiesława Wasilewska otrzymała
nagrodę za nowatorskie, ciekawe prowadzenie zajęć przedszkolnych i włączanie w społeczność przedszkolną
rodziców, położenie szczególnego nacisku na utrzymywanie kontaktów i
więzi z rodzicami dzieci.

Słów kilka o konkursie
Nagroda ma na celu
uhonorowanie dorobku,
wkładu pracy, czy innego
typu działań, które służą rozwojowi danej dziedziny życia, ale też przekładają się na
wartość praktyczną dla społeczeństwa. Nasze wyróżnienie nawiązuje do idei pozytywistycznych – pracy organicznej i pracy u podstaw.
Jest to wyróżnienie dla osób,
firm lub instytucji - współczesnych "Wokulskich", "dr. Judymów" i "Siłaczek", które zasłużyły się w szczególny i konstruktywny sposób dla swoich
społeczności lokalnych, a
szerzej całego społeczeństwa.
Konkurs zorganizowany został pod patronatem Marszała Województwa Mazowieckiego.
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Informacja z pracy Rady Gminy Goworowo za okres od marca
do czerwca 2012 r.
W dniu 28 marca 2012 r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy na której zostały
podjęte uchwały:
― w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2012 r.”
― zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,
― w sprawie 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 społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod tytułem „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” w roku 2012,
― w sprawie funduszu sołeckiego w gminie na 2013 r.
― zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa,
― zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2012-2021,
― zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 r.
Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie przygotowały świąteczne przedstawienie, były życzenia, dzielenie się jajkiem i pięknie wykonane prace wielkanocne przez uczniów tej szkoły.
W dniu 26 kwietnia odbyła się XIX 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
12 r.
 w sprawie powołania skarbnika gminy,
 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na
lata 2012-2015 z perspektywą do 2015 „
 w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Goworowo,
 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015.
Prace w komisjach:
Komisja Rewizyjna pracowała nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2011 r., wypracowała stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 r. W celu usprawnienia pracy
nad sprawozdaniem Komisja Rewizyjna powołała doraźne Zespoły które szczegółowo przeanalizowały wykonanie budżetu gminy za 2011 r.
Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia odbyła 2 posiedzenia na których omówiono:
- zasady rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012-2013
- zapoznała się ze sprawozdaniami za 2011 r. z działalności:
 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Przedszkola Samorządowego,
 Gminnej biblioteki Publicznej
 Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
 Oświaty.
- komisja omówiła projekty uchwał na sesje.
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej odbyła posiedzenie na którym Komisja omówiła i pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał
finansowych.
Odbyły się również wspólne posiedzenia Komisji na których szczegółowo omówiono projekty uchwał na sesje.
Odbyło się:
- posiedzenie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego
w Ostrołęce w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015,
- spotkanie z Dyrektorami Szkół, Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Szczawinie, Kuninie, Pasiekach i Zespołu Szkól Nr 1 w Goworowie w sprawie organizacji
pracy szkół w roku szkolnym 2012-2013,
- spotkanie Rady z Panią Wójt na temat inwestycji drogowych na rok 2013.
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INFORMACJA Z PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI GMINNYCH W GMINIE
GOWOROWO Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA W DNIU 03 maja 2012 r.
GDZIE GOSPODARZEM UROCZYSTOŚCI BYŁA OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA PONIKIEW MAŁA
Obchody rozpoczętą
mszą świętą o godzinie 11.00,
a po mszy strażacy udali się do
miejscowości Ponikiew Mała,
gdzie odbyła się uroczystość. Uroczystości prowadziła Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
OSP RP w Goworowie
dh Dorota
Kwiatkowska, która
jest Prezesem OSP
Ponikiew Mała, a
Dowódcą
uroczystości był Komendant Gminny Strażaków dh
Ryszard
Wyrębek.
Dh Dorota Kwiatkowska przywitała
przybyłych gości w osobach :
- Janusz Głowacki - Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrołęce
- Stanisław Wojciechowicz –
Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP
w Goworowie
- ks. Józef Kacperski – Kapelan Gminny Strażaków
- Grzegorz Pragacz - Z-ca
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w
Ostrołęce
- Antoni Mulawka - Radny
Powiatu Ostrołęckiego
- Małgorzata Maria Kulesza –
Wójt Gminy Goworowo
- Karolina Agnieszka Łazicka
– Przewodnicząca Rady Gminy
Goworowo
- ks. Dariusz Święcki - wikariusz parafii Goworowo
oraz Prezesów jednostek z terenu Gminy, strażaków oraz
wszystkich przybyłych na uroczystość
Po przywitaniu i wygłoszeniu

przemówienia przystąpiono do
odznaczenia zasłużonych strażaków z Gminy Goworowo .
Złotym Medalem za Zasłu-

gi dla pożarnictwa po raz
drugi zostali odznaczeni następujący druhowie :
- Stanisław Wojciechowicz
- Kazimierz Podlasin
- Jan Drabot
Złotym Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni :
- Jacek Wyrębek
- Grzegorz Wyrębek
- Sławomir Fidóra
Srebrnym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa
zostali odznaczeni
- Janusz Frydryk
- Hanna Wyrębek
Brązowym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa
zostali odznaczeni :
- Adam Grabowski
- Ewa Burzycka
- Małgorzata Maria Kulesza
- Barbara Zaborowska
- Łukasz Szewczyk
- Dariusz Szewczyk
- Marianna Skierkowska
- Wiesława Szewczyk

- Mirosław Skierkowski
- Artur Szewczyk
- Paweł Kołodziejczyk
- Marek Minota
- Adam Piechocki
- Marcin Gołębiewski
- Jakub Skierczyński
Wzorowym Strażakiem zostali odznaczeni
- Krzysztof Dumała
- Adam Dobek
- Wojciech Cichowski
- Kamil Majkowski
- Sylwester Gąsiorowski
- Paweł Podlasin
- Michał Bednarczyk
- Piotr Błaszczak
- Kamil Oleksiak
- Mariusz Bartkowski
Po dekoracji głos zabrali
dziękując za społeczną prace strażakom
- Prezes Janusz Głowacki
- Wójt Gminy Małgorzata Maria
Kulesza
- Z-ca Komendanta Państwowej
Straży Pożarnej Grzegorz Pragacz
- Antoni Mulawka Radny Powiatu Ostrołęckiego
- Przewodnicząca Rady Gminy
Karolina Agnieszka Łazicka
- Adam Grabowski Dyrektor
Szkoły w Pasiekach
Po dekoracji zasłużonych
strażaków i przemówieniach dowódca uroczystości wydał komendę zakończenia uroczystości .
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Seniorzy

Klub Seniora „Rozmaryn”
z Kunina w dniu 20 maja 2012r.
gościł na spotkaniu zorganizowanym z okazji 5-lecia istnienia Zespołu „Świtanki” z Przedświcia.
Spotkanie
zorganizowano
w
Wiejskim Domu Kultury w Przedświciu, do którego przybyli licz-

nie zgromadzeni goście. Podczas spotkania Seniorzy z naszej Gminy zaprezentowali
własne umiejętności artystyczne.
Obydwa zespoły są
zaprzyjaźnione ze sobą, wymieniają się doświadczeniami

oraz umiejętnościami wokalnymi. Zespół „Świtanki” uczestniczy również w różnych imprezach okolicznościowych, organizowanych przez Klub Seniora
z Kunina.

Spotkanie z poezją twórczości Pani Janiny Słuckiej z Goworowa

W dniu 5.06.2012r. odbyło się spotkanie Klubu Seniora w Goworowie. Seniorów gościła Biblioteka Publiczna w
Goworowie. Spotkanie zostało
poświęcone twórczości lokalnej
autorki-Pani Janiny Słuckiej z
Goworowa. Wiersze Pani Janiny prezentowała młodzież z
Gimnazjum z Goworowa. Po
spotkaniu został przygotowany
poczęstunek przez pracowni-

ków Biblioteki Publicznej
w Goworowie, przy którym uczestnicy spotkania
mieli możliwość podzielenia się refleksjami nt.
twórczości Pani Janiny.
Na zakończenie odbyło się
wspólne śpiewanie przy
akompaniamencie
Pana
Tadeusza Kuśmierczyka.

RODZINY WIELODZIETNE

Dnia 1 czerwca 2012r. z
okazji przypadającego Dnia
Dziecka w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie

zorganizowano spotkanie dla
dzieci beneficjentek projektu
systemowego: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych
zawodowo z uwagi na opiekę
nad dziećmi w gminie Goworowo”.
Spotkanie miało na celu zaciśnięcie więzi rodzinnych poprzez wspólną organizację i
zabawę. Matki we własnym
zakresie upiekły domowe cia- się gry i zabawy dla dzieci w różsta. Podczas spotkania odbyły nych kategoriach wiekowych.

Dzień dziecka w Baranowie

Dnia 02.06.2012 roku
uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czarnowie wraz z opiekunami i
pracownikami uczestniczyli w
imprezie okazji Dnia Dziecka
w Baranowie.

były tańce przy zespole muzycznym, a także konkurs na najładniejszą piosenkę. Nasi uczestnicy
nie oszczędzając sił i pomysłów
śpiewali i tańczyli bez tchu.

W programie imprezy
było wiele atrakcji a mianowicie przejazd wozem strażacki i
policyjnym, przejazd na kucyku. Największą atrakcją dnia

Wszyscy wróciliśmy w
dobrych humorach i z dobrym
nastawieniem na przeżycie lepszego następnego tygodnia.

Na koniec imprezy był słodki
poczęstunek i obiad.
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Integracyjny Dzień Dziecka
Dnia 29.05.2012 roku
w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Czarnowie
odbył się Integracyjny Dzień
Dziecka, który odbył się w
ramach kampanii Dni Otwartych.
W imprezie wzięli
udział zaproszenia goście a
mianowicie ŚDS z Ostrołęki,
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej również z Ostrołęki.
Przybyło również wiele innych gości, swoją obecnością
zaszczyciła nas Kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury
Barbara Kuczyńska, Kluby
Seniora z Goworowa i Kunina, którzy przygotowali wy-

stęp sceniczny specjalnie dla
pensjonariuszy
ośrodków.

Specjalnie dla uczestników Pani
Przewodnicząca Rady Gminy Karolina Łazicka obdarowała dzieci
słodkimi prezentami. Największa
atrakcją i niespodzianka był występ najmłodszych dzieci z Przedszkola Samorządowego w Goworowie przygotowany przez panie
przedszkolanki.
Uroczyste otwarcie i przywitanie gości zaprezentowała pani kierownik Bożena Pomacho, a
spotkaniu przygrywał Michał
Ptak, było wiele atrakcji np., tańce, gra w piłkę siatkową, poczęstunek, pieczenie kiełbasek na
ognisku oraz wspólne grillowanie
i biesiadowanie.

28.04.2012 Amatorkie Grand Prix w tenisie stołowym
Marcin Dudziec – sportowy reprezentant Akademii Sportu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odniósł sukces. W kwietniowych rozgrywkach
Amatorskiego Grand Prix w tenisie stołowym w Rzekuniu zajął III miejsce w ogólnej klasyfikacji. Kolejny sukces to III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Tenisa
Stołowego w Piątnicy. Gratulujemy Marcinowi i życzymy kolejnych wygranych.

Dzień Ziemi w Lipiance
Gminny festyn „Dzień
Ziemi” w Ośrodku Edukacji
Regionalnej w Lipiance mimo
deszczowej pogody odbył się
w pogodnym nastroju. Mnóstwo atrakcji dla 150 uczniów
szkół podstawowych z terenu
gminy Goworowo przygotowali pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Ekoquizy, Ekoludek, Ekolekcja z leśniczym, gry integracyjne to
niektóre z propozycji festynu.
Ekokramik papierowych wariacji poprowadziły nauczycielki ze szkoły podstawowej w

Szczawinie oraz twórczyni ludowa Czesława Lewandowska.
Nowocześnie o wiośnie dzieciaki rysowały za pomocą
komputerowych programów
graficznych. Muzycznie o
ekologii grał i śpiewał
Konrad Drabot - nauczyciel ze szkoły w Kuninie.
We wszystkich konkursach
można było wygrać mnóstwo nagród. Po raz kolejny GOKSiR zorganizował
zbiórkę plastikowych kapsli. Ponad 100kg różnego
rodzaju nakrętek trafi ło do
potrzebującego dziecka z

Ostrołęki na sprzęt medyczny. Na
koniec festynu leśnicy z ostrołęckiego nadleśnictwa udzielili ekolekcji
organizatorom.
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Polska biega w Goworowie
Ulicami Goworowa
przebiegło ponad 260 uczestników, którzy zaznaczyli w ten
sposób swój udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Polska biega”. Ideą kampanii
jest promowanie aktywności
fizycznej poprzez bieganie. Ale
żeby zmotywować i zachęcić
do takiej formy spędzania wolnego czasu lokalny organizator
akcji – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie postanowił nagrodzić: Najszybszych chłopców :
Marcina Dudźca, Kamila
Szewczyka i Mariusza Brzozowskiego. Najszybsze dziewczęta: Agnieszkę Ziębę, Paulinę Sobiech, Barbarę Zwalińską. Nagrodzono biegaczy,
którzy na mecie pojawili się
jako: „dziesiąty” - Karol Twor-

kowski, „dwudziesty” – Górzyński Bartek, „dwudziesty piąty” –
Głażewski Eryk, „pięćdziesiąty”
– Pazuła Hubert, „setny” –
Machnowski Marek, „sto pięćdziesiąta” – Pietras Aleksandra,
„dwusetna” – Dzwonkowska
Edyta, „dwieście pięćdziesiąta” –
Walczak Patrycja. Nagroda trafiła też dla najstarszego biegacza
– Jadwigi Zdziarstek i najmłodszego – Oskara Ostrowskiego.
Dla najmniejszego uczestnika –
Bartka Bukowskiegoo i najwyższego – Czarka Dudźca również
ufundowano nagrody. Organizatorzy nagrodzili najliczniejszą
rodzinę, której kapitanem była
Hanna Wyrębek. Uhonorowano
także grupy zorganizowane takie
jak – zespoły szkolne, koło gospodyń wiejskich „Dziewczyny
jak maliny” . Bieganie promowa-

li także najmłodsi czyli przedszkolaki, radni gminy Goworowo
z przewodniczącą na czele, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Goworowie. Nagrody ufundowali: Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo i Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Lokalni organizatorzy akcji:
GOKSiR w Goworowie z wolontariuszami, Posterunek Policji w
Goworowie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Goworowie.

Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance

Nasz Ośrodek spełnia
swoje założenia, czyli prowadzi warsztaty, szkolenia, spotkania tematyczne. Współpracując z instytucjami z terenu
naszego powiatu, możemy ułatwić mieszkańcom Goworowszczyzny oraz innych gmin dostęp do
oferty edukacyjnej. Od
kwietnia w Ośrodku
mają miejsca szkolenia
zawodowe dla 30 osób
chcących zdobyć tytuł
magazyniera z obsługą
wózka widłowego.
Ośrodek to także miejsce spotkań i
biwaków. Koło Gospodyń Wiejskich z Lipianki spotkało się z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamiance.
Klubowiczki chciały zapoznać
się z działalnością pań z Lipianki, które tworzą koło od
kilku już lat. Na spotkanie zaprosiły również twórczynię
ludową Czesławę Lewandow-

ską, która uczyła kobiety wykonywania bibułkowych kwiatów wiosennych oraz radną okręgu Annę Kwiatkowską. W Ośrodku Edukacji Regionalnej gościliśmy młodzież gimnazjalną z Ostrołęki ze
swoimi wychowawczyniami. Zorganizowany biwak odbył się z okazji Dnia Dziecka. Młodzież skorzystała z bazy sportowej, rekreacyjnej i hotelowej. Mimo niesprzyjającej pogody, młodzież nie traciła
ochoty na aktywny wypoczynek.
Zachęcamy
wszystkich do korzystania z oferty Ośrodka Edukacji regionalnej w Lipiance. Do
Waszej
dyspozycji
mamy: 35 miejsc noclegowych, namioty,
rowery, łyżworolki,
plac zabaw, kawiarenkę
internetową,
bilard, sale konferencyjne, zaplecze
kuchenne.
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XVI Festiwal Piosenki Religijnej w Goworowie
Soliści, schole,
zespoły z ośmiu miejscowości zaprezentowały się w niedzielne
popołudnie w goworowskim kościele podczas XVI Festiwalu
Piosenki Religijnej.
Wykonawcy przybyli z:
Pasiek, Ostrołęki,
Łomży, Szczawina,
Wąsewa, Czerwina,
Borawego i Goworowa. Wszyscy otrzymali
nagrody, dodatkowe wyróżnienia
trafiły dla najmłodszego i najstarszego uczestnika festiwalu oraz za
talent wokalny dla Adrianny Kowalczyk z Wąsewa. Nagrody ufundowali: Powiat Ostrołęcki, Wójt
Gminy Goworowo, Przewodniczą-

ca Rady Gminy Goworowo, Parafia Rzymskokatolicka w Goworowie oraz
Hurtownia ogrodnicza Fruti-Chem. Publiczność również została obdarowana
przepięknymi kwiatami. Dla
wykonawców ciepły oraz
słodki poczęstunek przygotowały panie z OSP w Goworowie.

Organizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
- Parafia Rzymskokatolicka w Goworowie
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
- Klub Wolontariusza

Spotkanie autorskie dla dzieci
29 maja 2012 r. w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie gościł Wiesław Drabik, autor książeczek
dla dzieci. Odbyły się dwa
spotkania: w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie i w Szkole
Podstawowej w Kuninie. Na
spotkaniu uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych mogli zapoznać się z
najnowszymi bajkami oraz
dowiedzieć się skąd ich autor
czerpie pomysły i inspiracje.
Młodzi czytelnicy mieli okazję wypytać o warsztat i stronę techniczną tworzenia
śmiesznych historyjek dla
dzieci. Autor przytaczał zabawne anegdoty, czytał fragmenty tekstów, pokazywał
jak przygotowuje się książeczki do druku oraz zadawał
pytania dotyczące znajomości

bajek. Dzieci, którym udało się udzielić odpowiedzi na największą
ilość pytań wyróżnione zostały drobnymi upominkami. Po zakończeniu prezentacji młodzi czytelnicy mieli okazję zakupić książeczki oraz uzyskać specjalną dedykację z autografem. Wiesław Drabik na zakończenie wpisał się do honorowej kroniki gości
Biblioteki. Książeczki Wiesława Drabika od lat cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem
wśród
najmłodszych
czytelników biblioteki.
Zorganizowane
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
spotkanie miało
przybliżyć dzieciom
sylwetkę
tego bardzo popularnego i lubianego przez nich autora. Dla samej
Biblioteki odwiedziny pisarza okazały się doskonałą okazją do
wzbogacenia księgozbioru o jego najnowsze wydawnictwa.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA 2011 ROK
KSIĘGOZBIÓR
Aktualnie księgozbiór Biblioteki w pięciu placówkach liczy
41478 woluminów , w tym;
GBP Goworowo 14934
Filia w Kruszewie 3513
Filia w Kuninie 3620
Filia w Pasiekach 10898
Filia w Żabinie 8513
CZYTELNICY
Ogółem w 2011 roku zarejestrowano 1254 czytelników , w
tym;

GBP Goworowo 516
Filia w Kruszewie 105
Filia w Kuninie 178
Filia w Pasiekach 390
Filia w Żabinie 65
WYPOŻYCZENIA
W 2011 roku ogółem wypożyczono 14715 woluminów , w
tym;
GBP Goworowo 9126
Filia w Kruszewie 581
Filia w Kuninie 1908
Filia w Pasiekach 2134

Filia w Żabinie 966
W powiecie ostrołęckim
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie i jej filie wg. wskaźnika na
100 mieszkańców pod względem wypożyczeń jest na trzecim miejscu. Zakup nowości wydawniczych i czytelnictwa na miejscu czwartym.
PRENUMERATA CZASOPISM
W okresie sprawozdawczym Biblioteka prenumerowała 14 tytułów czasopism z zakupu. Czasopism wypożyczono na zewnątrz 1311 , a na miejscu skorzystało 1310 czytelników. Z
Internetu skorzystało 3290 osób.

I GMINNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE
Niespodziewany telefon, krótka rozmowa, szybka
decyzja, dwa dni intensywnej,
ale przyjemnej lektury i tak
uczniowie klas IV – VI wzięli
udział w I Gminnym Konkursie Wiedzy o Sporcie.
Celem konkursu było
popularyzowanie, propagowanie, upowszechnianie wiedzy o
sporcie w zakresie historii pol-

skiego sportu, osiągnięć
polskich sportowców.
Również aktywizowanie
uczniów do zagłębiania
wiedzy o sporcie.
I Gminny Konkurs Wiedzy
o Sporcie organizowany
przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Goworowie i
nauczyciela wychowania
fizycznego z Zespołu
Szkół Nr 1 w Goworowie.
Przebieg konkursu był dwuetapowy: I etap
– eliminacje wewnątrzszkolne, II etap –
eliminacje międzyszkolne,
przeprowadzone w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie.
Po podliczeniu punktów
okazało się, iż zwycięsko
z rywalizacji wyszli reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.
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Biegi w ramach akcji "POLSKA BIEGA"
18 maja przedszkolaki
wzięły udział w sportowej imprezie „Goworowo biega" w
ramach akcji „ POLSKA BIEGA”. Pogoda na szczęście
dopisała, a przedszkolaki byli
w bojowych nastrojach i gotowi do biegu. Po ukończonym
biegu na uczestników czekało
ognisko, na którym można
było upiec sobie kiełbaskę, a
dla zwycięzców nagrody.

FOTOGRAFIA
Rodzice wraz z dziećmi wykazali się kreatywnością fotografując
Goworowo i okolice WIOSNĄ.
Wszystkie zdjęcia były ciekawe i imponujące. Wyróżnione fotografie
zostały zaprezentowane na wystawie
w Przedszkolu Samorządowym w
Goworowie. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „ Goworowo
w różnych porach roku” i wręczenie
nagród odbędzie się na festynie rodzinnym. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

WYCIECZKA DO ZAGRODY KURPIOWSKIEJ W KADZIDLE
23 maja dzieci wraz z
nauczycielkami i opiekunkami
z Przedszkola Samorządowego
w Goworowie pojechały na
wycieczkę do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle aby lepiej
poznać budownictwo sprzed
100 lat z terenu Puszczy Kurpiowskiej. Na przedszkolaków
czekał już Pan przewodnik,
który bardzo ciekawie opowiedział o zagrodzie, życiu i obyczajach Kurpiów. Ilość i różnorodność eksponatów zebranych w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle bardzo zaciekawiła małych podróżników. Z
wielkim zaciekawieniem oglądały: chaty kurpiowskie, spichlerz, stodołę z wozownią,

drwalnię, studnię z żurawiem,
maneż - pomieszczenie do
młocki kieratowej, kierat, ule
kłodowe, ule skrzynkowe, wozy, młocarnie, żarna, krosna,
sieczkarnie, sprzęty gospodarcze. Kontakt z zabytkami i
wytworami sztuki ludowej był
bardzo dobrą okazją do dostarczania przeżyć estetycznych, a
także służył zaspokajaniu potrzeb poznawania świata. Dzięki temu mali przedszkolacy
stali się ,,małymi poszukiwaczami przygód” w świecie historii. Dzieci miały również
okazję poznać i samodzielnie
wykonać zwierzęta z mąki i
wody, jakimi dawniej bawiły
się dzieci. Sprawiało im to wie-

le radości. Na koniec każdy mógł
skosztować placka drożdżowego z
kruszonką oraz napić się ciepłej
herbaty. Pełni wiedzy i niezapomnianych wrażeń wszyscy wrócili
do przedszkola.

PRÓBNA EWAKUACJA
29 maja w Przedszkolu
Samorządowym w Goworowie
została przeprowadzona próbna ewakuacja na wypadek pożaru. Celem akcji było ćwiczenie w szybkim, zorganizowanym czasie opuszczenie budynku przedszkola przez
wszystkie dzieci oraz personel.
Ewakuacja przebiegła bardzo
sprawnie, spokojnie, z zachowaniem wszystkich procedur. Po odwołaniu alarmu
dzieci miały okazję spotkać się
ze strażakami, poznać ich

sprzęt i wyposażenie wozu strażackiego. Dowiedziały się również w jakich
sytuacjach należy wzywać straż pożarną. Same natomiast pochwaliły się
znajomością numeru alarmowego 998
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„Języki –przepustką w zjednoczonej Europie” Goworowo 2012
W
dniach
46.06.2012r. w Zespole Szkół
Nr 1 w Goworowie odbyły
się obchody Dnia Języków
Obcych. Już po raz trzeci do
pojedynku na wiedzę, umiejętności wokalne stanęły klasy
podstawowe oraz gimnazjalne. Konkursy te cieszą się
ogromną popularnością. W
tegorocznych konkursach
wiedzy w kategoriach: język
angielski, język niemiecki, język
rosyjski i dyktando ortograficzne z języka polskiego wzięło
udział prawie 300 osób. Po raz
pierwszy uczniowie mieli możliwość zaprezentować się w
pokazie mody. Na scenie pojawiły się gwiazdy muzyki.
Jury miało nie lada
problem, jednak po długich
obradach udało się wyłonić
zwycięzców.
Dzień Języków Obcych to doskonała okazja by propagować

naukę języków
obcych, popularyzować wiedzę z zakresu
historii języków
na świecie, a
także dziejów polszczyzny. Dzięki
temu stwarza sposobność dostarczania młodzieży sporej dawki wiedzy oraz przygotowania zadań,
które pozwalają dobrze się bawić.
Charakter imprezy i ciekawy program sprawiły że uczniowie naszej szkoły dobrze się bawili i przyswoili dużą dawkę wiedzy.
Organizatorami Dnia Języków Obcych byli nauczyciele z Zespołu
Lingwistycznego i Humanistycznego przy współpracy z Dyrekcją
Szkoły.
Sponsorami imprezy byli: Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza, nauczyciel języka rosyjskiego p.Ewa Grabowska,
nauczyciel języka niemieckiego p. Karolina Dąbrowska oraz zaprzyjaźnione wydawnictwa: Oxford University Press, Macmillan, Pearson
Longman, PWN. Wsparcia udzieliła również Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie.

GMINNY KONKURS ORTOGRAFCZNY
17 maja 2012r.odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny "Mały Mistrz Ortografii". Wzięli
w nim udział uczniowie klas trzecich
szkół podstawowych z Kunina, Pasiek,
Szczawina i Goworowa. Łącznie 12
uczestników. Pierwsze miejsce zdobyła
uczennica ze szkoły w Kuninie, II - ze
szkoły w Goworowie, dwa miejsca
trzecie z Goworowa i Kunina Najlepsi
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe,
pozostali nagrody pocieszenia. Wręczył je
dyrektor ZS Nr 1 w Goworowie mgr
J.Dobrzyński. Organizatorami konkursu
były: Kr. Zacharek, K. Chilicka i E. Pędzich.
Wyjazd na basen
UKS TROPS informuje, iż od dnia
03. Kwietnia 2012r. rozpoczęły się wyjazdy
na basen. Zajęcia odbywają się bezpłatnie i
trwać będą raz w tygodniu dwie godziny
przez pięć miesięcy tj. (kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik). Na zakończenie
nauki pływania odbędzie się egzamin, na kartę pływacką.

I Mistrzostwa MKKK Shinkyokushin
w Karate
Dnia 03 06.2012
odbyły się I Mistrzostwa
MKKK Shinkyokushin w
Karate. Startowało 70
zawodników wyłonionych z przeprowadzonych wcześniej eliminacji
w poszczególnych sekcjach, tj. Goworowo, Kadzidło, Różan, Maków Maz.,
oraz Ostrołęka. Start naszych zawodników możemy
zaliczyć do bardzo udanych. Siedmiu z naszych reprezentantów stanęło na podium, w tym pięciu na najwyższym.

FILMOTEKA SZKOLNA
Dnia 17 maja 2012 roku odbyła się prezentacja filmu J. Machulskiego „Kołysanka” Projekcja przeznaczona była dla
gimnazjalistów w ramach Filmoteki Szkolnej przez grupę SEMAFOR. Po seansie odbyła się dyskusja prowadzona przez
lidera grupy – Przemka Grabowskiego.
KONKURS MATEMATYCZNY „PIĘKNY UMYSŁ”
Dnia 6.06.2012 roku 16 najwybitniejszych, ścisłych umysłów
z klas I-III z gimnazjum zmagało się z trudnymi i zawiłymi
zadaniami na konkursie matematycznym „Piękny umysł”.
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Pola Nadziei 2012
30 kwietnia 2012 r.
uczennice naszego gimnazjum:
Sylwia Netkowska, Aneta Dudziec, Marta Orłowska i Monika Zawadzka z katechetką Bogumiłą Lewicką-Mróz zbierały
pieniądze na rzecz Hospicjum
Caritas Diecezji Łomżyńskiej
przy par. Zbawiciela Świata w
Ostrołęce.
Dziewczyny w żółtych koszulkach, z żonkilami w ręku –
symbolem nadziei, prowadziły
zbiórkę w szkole, w Urzędzie
Gminy i innych placówkach w
Goworowie.
13 maja 2012 r. pod opieką:

Bogumiły Lewickiej-Mróz, Anety
Brzezińskiej, Beaty Piechockiej i ks.
Pawła Kaczmarczyka, młodzież
(Paulina Sobiech, Mariusz Brzozowski, Damian Walczak, Dominik Dąbrowski, Marta Krupa, Justyna Podolak, Agnieszka Wiewiórska, Klaudia Kaczmarczyk, Cezary Łazicki,
Milena Ciskowska, Natalia Trzcińska, Milena Plata, Katarzyna Orłowska, Agnieszka Kędzierska, Tomasz Bialik, Norbert Piechocki, Karol
Kucharczyk, Kamil Ciskowski, Robert Ciskowski, Anna Kot, Adrianna Szewczyk, Paulina Majkowska, Kamila Pietras) przeprowadziła
zbiórkę po Mszach Świętych w kościele parafialnym oraz kaplicach w
Kruszewie i Suchcicach.
Akcja spotkała się z dużą życzliwością i zrozumieniem. Puszki z pieniędzmi zostały przekazane Hospicjum w Ostrołęce.

NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE POLSKIE W HOŁDZIE PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II

25 V 2012 r. o godz.
11 00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Goworowie
odbyła się VIII już edycja
konkursu recytatorskiego poświęconego Pamięci Wielkiego
i Wyjątkowego Polaka, a także
Patrona Gimnazjum, Jana
Pawła II.
Całą uroczystość poprzedził krótki montaż słowno – muzyczno – multimedialny pod hasłem: „Na początku
było SŁOWO…” poprowadzony przez laureatów VII
edycji: A. Dudziec i J. Święcickiego którzy, przy dźwiękach

scholi „Niedzielni”, dowodzili w swoim krótki programie, że „SŁOWO”
ma wielką moc…”Mówili też, że Jan
Paweł II nadał wyjątkowy kształt
„SŁOWU”. Cytując ks. Jana Twardowskiego stwierdzili, że „wiersze są
odtrutką, bronią przed demoralizacją,
złością i polityką”.
Od 8 lat konkurs cieszy się
ogromną popularnością. Młodzież
gimnazjalna – 34 osoby – uczniowie
kl. I – III Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie przygotowała najpiękniejsze utwory polskich poetów o dowolnej tematyce pod okiem swoich polonistek (A. Dudziec, B. Grabowskiej, E.
Grabowskiej, i A. Kosiorek). Młodzi recytatorzy musieli jednak pamiętać, aby treść wiersza była odzwierciedleniem ich nastrojów, potrzeb, doznań i spojrzenia na świat.

Klasa z klimatem
Polskie Biuro
Regionalnego Centrum Środowiskowego na Europę Środkową i Wschodnią
jest organizatorem
programu edukacji
ekologicznej pod tytułem „Klasa z Klimatem”.
Program obejmuje zagadnienia związane ze zmianami klimatu w kontekście wykorzystania energii. Prezentuje
nie tylko najnowsze badania

dotyczące problemu zmian
klimatycznych, omawia także
możliwości rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i
systemowych. Program jest tak
zaprojektowany, aby udostępnić nauczycielom najnowszą
wiedzę z zakresu zapobiegania
zmianom klimatycznym dzięki
wdrażaniu zasad efektywności
energetycznej oraz metod edukacji klimatyczno – energetycznej.

W Gimnazjum koordynatorem projektu i trenerem był
Marek Skierczyński. Udział wzięli
nauczyciele: Joanna Głażewska,
Aneta Kosek, Ewa Grabowska,
Barbara Grabowska, Sylwester
Zduńczyk, Joanna Janowska –
Milczarek, Adam Dąbrowski,
Agnieszka Kosiorek, Mirosława
Duch, Krzysztof Duda i Edyta
Furmaniuk.
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"Ekologicznie, ekonomicznie, estetycznie - moda, czy stały trend w
mojej gminie?"
Witam! Nazywam się
Damian Damięcki. W kończącym się już roku szkolnym
2011/2012 wykonywałem pracę stypendialną pt.
"Ekologicznie, ekonomicznie,
estetycznie - moda, czy stały
trend w mojej gminie?" Jej
głównym celem jest poznanie
działań związanych z ochroną
środowiska. W ramach projektu przeprowadziłem cztery wywiady. Oto one:
Z wywiadu z prezesem
OSP w Goworowie panem
Rafałem Ostrowskim wywnioskować można, że tutejsza

straż pożarna używa nieszkodliwych dla środowiska środków pianotwórczych. Dowiedziałem się również, że w 2011
roku ne terenie gminy Goworowo odnotowano 5 pożarów
terenów leśnych i 11 wypalań
traw.
Z wywiadu z kierownikiem ZGK w Goworowie panem Ryszardem Mikulskim
dowiedzieć się można, że w
naszej gminie znajdują się dwie
oczyszczalnie ścieków stosujące ekologiczne technologie.
Do kanalizacji podłączonych
jest dotychczas tylko kilka wsi,
lecz w planach są nowe połączenia.
Z wywiadem z pracownikiem
Urzędu Gminy Goworowo ds.
ochrony środowiska panią Jolantą Zalewską można stwierdzić, że w gminie Goworowo
podejmuje się wiele działań

mających na celu ochronę środowiska. Do takich akcji należą: "Sprzątania świata", zbiórki
makulatury, baterii, azbestu
oraz zużytego sprzętu AGD i
RTV.
Z wywiadu z leśniczym z leśnictwa Kruszewo panem Tomaszem Zychem dowiedziałem się, że zwierzęta żyjące w
lesie w Kruszewie są systematycznie dokarmiane, a chronione rośliny są specjalnie oznaczane. Drzewa są regularnie
wycinane i sadzone. Wywnioskować można, że różnorodność flory i fauny odpowiada
za dobry stan terenu
leśnego. Obowiązek
sprzątania lasu spoczywa zazwyczaj na
leśnictwie, które zatrudnia specjalnych
robotników. W przypadku znalezienia
niewybuchów leśnictwo Kruszewo zawiadamia o zdarzeniu
saperów z Nowego
Dworu Mazowieckiego, a w czasie ich dojazdu wraz
z policją leśnictwo pilnuje niewybuchu.
Przeprowadziłem również ankietę wśród
swoich rówieśników.
Ma ona na celu zapoznanie się z opinią innych na temat ochrony środowiska.
68% ankietowanych
uznało stan środowiska w naszej gminie
jako dobry, 18% jako
średni, a 14% jako niepokojący. 64% opiniodawców uważa, że w naszej gminie przeprowadza
się wystarczającą ilość
działań mających na celu
ochronę środowiska. Inaczej myśli 36% respondentów. 100% badanych
przyznało, że chociaż raz
wzięło udział w takim

działaniu. 86% ankietowanych
uznaje, że troszczy się o losy środowiska i uważa taką tematykę za
ważną. 14% respondentów uważa

przeciwnie.
Podsumowując wszystkie
wywiady i wyniki ankiety uważam,
że większość mieszkańców ocenia
stan środowiska w naszej gminie
bardzo dobrze. Przejmuje się losami środowiska, uważa taką tematykę za ważną, aktywnie bierze
udział w akcjach typu "sprzątanie
świata". Krótko mówiąc gmina
Goworowo dąży do bycia ekologiczną, ekonomiczną i estetyczną.
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Wycieczka do Łysych
1 kwietnia 2012r.
członkowie Klubu Szalonych
Twórców brali udział w wycieczce do miejscowości Łyse,
na najhuczniejsze w naszym
regionie, obchody Palmowej
Niedzieli. Dzieci, pod opieką
mgr Ewy Wójtowicz i mgr
Agnieszki Podleś, były tam po
raz pierwszy. Miały możliwość

obejrzenia pięknych palm i innych
wyrobów ludowych twórców, którym nie mogły się nadziwić. Wycieczkę uatrakcyjnił również pobyt
w McDonald`s. Wyjazd zorganizowany był za zarobione – podczas
szkolnych kiermaszów – pieniążki.

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ptaki – cudaki”
Uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Ptaki – cudaki” zorganizowanym przez Rzeszowski Dom
Kultury „Wilkowyja”, który
rozstrzygnięty został w dniu 18
kwietnia br. . Uczniów klasy
pierwszej przygotowywała do

konkursu mgr Barbara Rutkowska,
natomiast członków Klubu Szalonych Twórców – mgr Ewa Wójtowicz i mgr Agnieszka Podleś. Na w/
w konkurs nadesłanych zostało 4631
prac, a nasza uczennica – Aleksandra
Sopuch z kl. VI – otrzymała wyróżnienie.

III Gminnym Konkursie Plastycznym „Co słychać w lesie?”

24 kwietnia 2012 roku
piętnaścioro pierwszoklasistów
wzięło udział w III Gminnym

Konkursie Plastycznym „Co
słychać w lesie?”. W tym roku
uczestnicy przygotowywali prace plastyczne na temat
„Chrońmy las i jego mieszkańców”. Oto laureaci:
I miejsce- Zuzanna Gurzyńska
SP Kunin
II miejsce-Patryk Ogrodowczyk SP Szczawin
III miejsce- Igor Grabowski

SP Goworowo
wyróżnienia- Natalia Krawczyk SP
Pasieki, Julia Romanowska SP
Szczawin
Wszyscy otrzymali nagrody i dyplomy. Organizatorzy konkursu to
Barbara Rutkowska oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Goworowie.

Wręczenie nagród w OCK

„Nie ulegaj nałogom!”

W Ostrołęckim
Centrum Kultury, 11 maja
2012 roku odbyło się wręczenie nagród laureatom
XIX Konkursu Plastycznego „Miejsce urodzenia
pastelami malowane”.
Wśród nich była Partycja
Krystofik – uczennica klasy I, która zajęła II miejsce
w kategorii 7-9 lat otrzymując nagrodę rzeczową i dyplom. Podziękowanie otrzymała również pani Barbara
Rutkowska za przygotowanie swojej wychowanki.

„Nie ulegaj nałogom!” to hasło
szkolnego konkursu plastycznego dla klas
IV- VI promującego zdrowy styl życia,
ogłoszonego przez Samorząd Uczniowski.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Katarzyna Ziemek
II miejsce – Amelia Zyśk
III miejsce – Ewelina Podleś
wyróżnienie – Renata Laskowska
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i
dyplomy, które zostały wręczone na uroczystym apelu w dniu 30.05.2012r.
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Wycieczka śladami Janusza Korczaka
Dnia 25 kwietnia odbyła się wycieczka do Warszawy
"Śladami Janusza Korczaka".
Uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl muzyczny pt.
Pinokio w teatrze Rampa. Kolejną atrakcją były warsztaty w
Domu Spotkań z Historią.
Uczniowie klas 0-III uczestniczyli w zajęciach "Spotkanie z
Królem Maciusiem I", a dzieci
z klas IV-VI - "Gdybym był

Kajtusiem Czarodziejem". Po
zajęciach wycieczkowicze udali
się na spacer po warszawskiej
Starówce, a potem odwiedzili
pomnik Janusza Korczaka - patrona naszej szkoły. Uczennica
klasy V w drodze losowania wygrała zwrot kosztów wycieczki.
Na zakończenie udaliśmy się do
Mc Donalds na posiłek i lody.

Z podwórka na stadion
8 maja 2012r. uczniowie klasy II i III wzięli udział
w turnieju piłki nożnej dla
dzieci w kategorii U-10. Turniej został zorganizowany
przez firmę Tymbark pod patronatem PZPN. Nasi chłopcy
po czteromiesięcznych trenin-

gach rozegrali w Ostrołęce 3 mecze
w eliminacjach powiatowych. Niestety nie udało się nam zakwalifikować do turnieju finałowego w Przasnyszu. Chłopcy w drodze powrotnej powiedzieli jednak - "Do zobaczenia za rok".

Konkurs na klomb
Dyrektor naszej szkoły
ogłosił konkurs dla klas 0-VI
na najpiękniejszy klomb.
Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali grządki i
posadzili na nich kolorowe
kwiaty. Poniżej zamieszczamy

zdjęcia, na których widać efekty naszej pracy. Kierujemy gorące podziękowania do rodziców, którzy zaangażowali się w przygotowanie zielonych zakątków wokół szkoły.

STOP UZALEŻNIENIOM

Dnia 22 maja 2012 roku odbył się szkolny konkurs
wiedzy pod hasłem STOP
UZALEŻNIENIOM, w którym wzięło udział 22 uczniów
z klas IV- VI. Młodsi uczniowie z klas I-III przygotowali
plakaty JAK SPĘDZAM

WOLNY CZAS Z RODZINĄ. Celem konkursu było dostarczenie
podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających i propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia roku szkolnego. Szkolnymi organizatorami konkursu są Urszula Napiórkowska i Ewelina Zych. Fundatorami nagród jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie.

Uczniowie Szkoły w Pasiekach na II GTP
Uczniowie naszej szkoły na co dzień śpiewający w
chórze szkolnym w dniu 3
czerwca 2012r. zaprezentowali
swoje umiejętności wokalne na
II Goworowskich Targach
Przedsiębiorczości, które odbyły się w sali gimnastycznej

Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie.
Nasze dzieci wspaniale wykonali rytmiczne
utwory czterech wykonawców, czym znakomicie zaprezentowali pozalekcyjną działalność
naszej szkoły. Publiczność nagrodziła ich występy gromkimi brawami.
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"20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują".
19 kwietnia 2012r. został
rozstrzygnięty szkolny etap Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”.
Spośród wielu prac, które wpłynęły na konkurs, najlepszymi okazały

się te, które wykonały Estera Sotomska z klasy 0a i Kinga Steć z
klasy V. Obie dziewczynki zajęły I
miejsce, a ich prace przeszły do
etapu gminnego.
Uczennice wykonały swoje dzieła
pod opieką p. B. Sotomskiej i p. W.
Wójcik.

"Co słychać w lesie?" - Gminny Konkurs Przyrodniczy
Dnia 24.04.2012r.
pierwszoklasiści ze Szkoły
Podstawowej w Kuninie
uczestniczyli w III Gminnym
Konkursie Przyrodniczym
zorganizowanym przez
Szkołę Podstawową w
Szczawinie. Tegoroczną edycja przyjęła formę konkursu
plastycznego pod hasłem "Chrońmy las i jego mieszkańców".

Prace pod kierunkiem p. B Sotomskiej wykonało 3 uczniów naszej szkoły: Julia Lubiak,
Andżelika Zięba i Zuzanna Gurzyńska.
I miejsce jury przyznało Zuzannie Gurzyńskiej. Zuzia w nagrodę otrzymała atrakcyjną
książkę, piękny kuferek i kredki. Pozostałe
uczennice dostały nagrody pocieszenia książki i kredki.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

II miejsce w konkursie KRUS na szczeblu powiatowym

Praca plastyczna naszej uczennicy zajęła II miejsce w konkursie KRUS na
szczeblu powiatowym.
Popularyzacja bezpiecznego
zachowania się dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w
gospodarstwie rolnym i - szerzej - w otoczeniu działalności rolniczej ich rodziców jest
jednym z wielu działań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Od ub.r. kierunki prewencyjnego oddziaływania Kasy wzbogacił, ogłoszony przez Prezesa KRUS i
objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Treningi piłki nożnej
Dwa razy w tygodniu (w poniedziałek i piątek)
w godz. 15.00-17.00 odbywają się w naszej szkole treningi piłki nożnej. Zajęcia prowadzone są
przez zawodnika Ostrołęckiego Towarzystwa
Sportowego Korona Ostrołęka Marcina Manowskiego.
15 osób pod fachowym okiem trenera zgłębia tajniki gry w piłkę nożną wykonując różnego rodzaju specjalistyczne ćwiczenia. Chłopcy z dużym
zaangażowaniem biorą udział w treningach.

„Bezpiecznie na wsi” dla uczniów szkół
podstawowych.
II konkurs ogłoszony w br. pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek?” ma szczególnie na celu uwrażliwienie
dzieci, ich rodziców i opiekunów na zagrożenia upadkami, które są główną przyczyną
wypadków w gospodarstwach rolnych.
Praca plastyczna Zuzanny Iwańskiej - uczennicy klasy IV naszej szkoły zajęła II miejsce
na szczeblu powiatowym w/w konkursu.
Gratulujemy Zuzi sukcesu.
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Ukończenia zajęć szkolnych uczniów ostatnich klas technikum.
27 kwietnia 2012 to dzień ukończenia
zajęć szkolnych uczniów ostatnich klas technikum. Świadectwa ukończenia szkoły uzyskało 56
abiturientów szkoły młodzieżowej oraz ze szkoły dla dorosłych. Przed nimi dorosłe życie, ważne decyzje o studiach i pracy. Uroczystości towarzyszyły życzenia, podziękowania. Ci, którzy
pięknie zapisali się w życiu szkoły, zostali nagrodzeni: za najwyższe wyniki w nauce Dominika

Miłek i Marlena Gołębiewska. To one właśnie zostały uhonorowane nagrodami Starosty Ostrołęckiego i Wójta gminy Goworowo. Dyrektor szkoły
ufundował nagrodę dla Kamila Podolaka za jego
wkład w artystyczne życie szkoły, a Rada Rodziców
doceniła absolwentów z wysokimi wynikami w nauce oraz sportowców obdarowując ich nagrodami
książkowymi i statuetkami.

Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie sięga swoją
historią końca lat 50–tych ubiegłego wieku. Więc siłą rzeczy posiada historię obrosłą tradycjami,
nie wolną od burzliwych wydarzeń i wspomnień we wszystkich
kolorach tęczy. Od zawsze szkoła
służyła społeczeństwu swą działalnością statutową, ale też wrosła
w klimat i codzienne życie goworowskiej społeczności. Tak jest
też dziś.
W szkole kształci się
młodzież w systemie dziennym na
poziomie technikum i szkoły zasadniczej oraz dorośli w systemie
zaocznym, wykorzystując do tego
celu bardzo bogate wyposażenie
w nowoczesne środki techniczne
w świetnie przystosowanym
obiekcie. Styl budynku i otoczenie

przyciągają wzrok. Obiekt jest
ośrodkiem skupiającym różne
grupy środowiskowe /
Ochotnicza Straż Pożarna, Koło
Seniorów/ oraz instytucje, np.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki, który potężną część
swej działalności organizuje wykorzystując salę gimnastyczną i
siłownię. Służą one też miejscowemu gimnazjum. Dzięki infrastrukturze sportowej szkoła osiąga sukcesy, szczególnie w tenisie,
piłce nożnej i siatkowej, a spływy
kajakowe weszły już do tradycji.
Uczniowie korzystają z dożywiania, a szczególnie uzdolnieni uzyskują stypendia. Swoje zdolności i
zainteresowania mają szanse rozwijać i chwalić się wiedzą na konkursach i olimpiadach. Społeczności znane są dokonania arty-

styczne prezentowane na uroczystościach gminnych i w kościele. Bogate
życie wewnętrzne szkoły jest możliwe
dzięki kadrze pedagogicznej /72 % to
nauczyciele dyplomowani i mianowani/, która poza wiedzą przekazuje młodzieży swoje różnorodne pasje.
W nowym roku szkolnym znajdą w naszej szkole miejsce osoby, które
chcą kształcić się w zawodach: technik
agrobiznesu i handlowiec.. Wykształcenie ogólnokształcące można zdobyć w
klasie mundurowej /policyjna, pożarnicza/, a zasadnicze - w klasie wielozawodowej. Dorośli mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym na podbudowie ZSZ i gimnazjum
oraz zdobyć zawód technika agrobiznesu – tu nabór przeprowadzamy po raz
ostatni.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie
na rok szkolny 2012/ 2013

Szkoły dla młodzieży
1.Technikum (4-letnie) – w
zawodzie:
a.technik agrobiznesu
b.technik handlowiec
c.technik ekonomista
d.technik logistyk
2.Szkoły ogólnokształcące (3letnie):
a.Liceum Ogólnokształcące –
rozszerzenie humanistyczne
b.Liceum Ogólnokształcące klasa
mundurowa (policyjna, pożarnicza) – rozszerzenie humanistyczne
3.Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia:
- oddział wielozawodowy

Szkoły dla dorosłych
1.Technikum Uzupełniające dla dorosłych (3 letnie) w zawodzie
– technik agrobiznesu, na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
2.Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (3 letnie) – na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Gimnazjum
Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
ul. Ostrołęcka 27, 07-440 Goworowo
tel/fax 29-7614011
www.zspgoworowo.pl
e-mail : zsp_goworowo@oswiata.org.pl
Regulamin przyjęć wraz ze wzorami pism odnajdziesz na
szkolnej stronie internetowej.

W DOLINIE ORZA

Podsumowanie sezonu piłkarskiego drużyny seniorów ,,ORZ” Goworowo

Drużyna seniorów ORZ
Goworowo prowadzona przez
trenera pana Waldemara Marczaka
po przygotowaniach na obozie
sportowym w Jastrzębiej Górze
(zdjęcia w załączeniu), w dniach
18-24.07.2011 roku, od dnia
.09.2011 r., przystąpiła do rozgrywek ligowych w B-Klasie. W rundzie jesiennej drużyna rozegrała
siedem meczy, wygrywając pięć i
remisując dwa mecze, co dało drużynie pozycje lidera na koniec rundy. Po rozegraniu ostatniego meczu w rundzie jesiennej sezonu
2011/2012 w dniu 15.X.2011 roku, nastąpiła przerwa w treningach
do 10.01.2012. Od tego dnia drużyna rozpoczęła okres przygotowawczy na hali, a następnie pod
koniec lutego na boisku trawiastym, do rundy wiosennej sezonu
2011/2012.
W okresie przygotowawczym piłkarze klubu ,,ORZ” Goworowo
uczestniczyli w turniejach halowych.
Na silnie obsadzonym turnieju
halowym w Chudku, w którym
wystąpiły drużyny:
1.ORZ Goworowo I w składzie:
Paweł Kośnik-bramkarz, Gęsich
Cezary, Gęsich Radosław, Brzozowski Mateusz, Brzozowski Michał, Sujkowski Patryk, Zalewski
Mateusz i Mulawka Jacek.
2.ORZ Goworowo II w składzie:
Kośnik Paweł-bramkarz, Dumała
Łukasz, Bieniecki Kamil, Bieniecki
Rafał, Krupka Michał, Dzbeński
Paweł, Owczarski Łukasz, Dziełak
Bartosz i Kaczyński Michał
3.Lelis
4.Tęcza Łyse (LO) Liga Okręgowa.
5.Olszewka

6.Kurpik Kadzidło (A-klasa)
7.Bartnik Myszyniec (A-Klasa)
8.Ruciane Nida (LO)
9.Zalesie
Drużyna ORZ Goworowo I
wywalczyła I miejsce pokonując w finale drużynę Ligi Okręgowej Tęczę Łyse 3: 1 zdobywając puchar Wójta Gminy
Kadzidło. Natomiast drużyna
ORZ Goworowo II uplasowała się na 4-miejscu.
Kolejnym udanym występem był udział drużyny
ORZ Goworowo w turnieju o
puchar Wójta Gminy Troszyn
(zdjęcia w załączeniu), w którym to turnieju drużyna zajęła
3 miejsce występując w składzie Gęsich Cezary, Brzozowski Michał, Bieniecki Kamil,
Dziełak Bartosz, Gęsich
Adam, Tomaszewski Kamil,
Zalewski Mateusz, Sujkowski
Patryk, Kośnik Paweł i Krupka
Michał.
W okresie przygotowawczym do rundy wiosennej
drużyna rozegrała 6 sparingów.
Od 14 kwietnia 2012 roku rozpoczęły się rozgrywki rundy
wiosennej sezonu 2011/2012
Drużyna ORZ Goworowo
rozegrała 6 spotkań, wygrywając
3 spotkania, 1
remisując, doznała 2 porażek i
uzyskała jeden
walkower. Decydującym meczem
o
u z y s ka n ie
awansu do AKlasy był mecz
na szczycie 13
kolejki pomiędzy
ORZ-em Goworowo a Świtem
Baranowo, który
niestety drużyna przegrała tracąc tym samym szanse na awans
do A-Klasy plasując
się na drugim miejscu
w tabeli ze stratą jednego punktu do lidera.

Po zakończeniu sezonu 2011/2012 z dniem 31.05.2012 wygasła
umowa z dotychczasowym trenerem Panem Waldemarem Marczakiem. Ze względu na brak pozytywnych wyników w rundzie wiosennej i nie uzyskaniem awansu do
A-Klasy umowa nie zostanie przedłużona na następny sezon.
Zarząd Klubu ORZ Goworowo na swym posiedzeniu postanowił powierzyć funkcję trenera
pierwszej drużyny obecnemu zawodnikowi panu Łukaszowi Dumała.
Funkcję trenera juniorów
rocznik 1988-89 zarząd klubu powierzył także zawodnikowi klubu
Panu Radosławowi Gęsich.
Natomiast najmłodszych
zawodników z rocznika 2000 i
młodsi poprowadzi trener i jednocześnie sędzia ligowy Pan Jacek
Mulawka.
Wszystkim trenerom życzę samych sukcesów w pracy z piłkarską młodzieżą
PS. W miesiącu sierpniu zarząd
klubu wraz z trenerami zaplanował obóz w Lipiance dla juniorów
i trampkarzy.
J.J.M.

