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19 września 2012 roku odbyła się w Goworowie uroczystość z
okazji Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 20 par małżeńskich, które mieszkają na terenie Gminy Goworowo -z parafii:
Goworowo, Kunin i Wąsewo.
Uroczystość rozpoczęła się
Mszą św. w Kościele Parafialnym w
Goworowie, którą w intencji Jubilatów odprawili: Ksiądz Proboszcz
Parafii Goworowo Stanisław Siemion i Ksiądz Józef Kacperski Proboszcz Parafii Kunin. Dalsza część
uroczystości odbyła się w Restauracji Relaks w Goworowie.
Medale, upominki i kwiaty
wręczali Jubilatom: Wójt Gminy –
Małgorzata Maria Kulesza, Przewodnicząca Rady Gminy – Karolina
Łazicka i Sekretarz Gminy – Antoni
Mulawka.
Złote Gody obchodzili:
1. Jadwiga i Kazimierz Dawidowscy
2. Mieczysława i Stanisław Korczakowscy

3. Władysława i Józef Zięba
4. Irena i Tadeusz Pazuła
5. Krystyna i Kazimierz Krupińscy
6. Teresa i Zygmunt Kwiatkowscy
7. Krystyna i Józef Dąbrowscy
8. Genowefa i Tadeusz Minasiewicz
9. Zofia i Ryszard Mateusiak
10. Jadwiga i Franciszek Zdziarstek
11. Marianna i Kazimierz Dziełak
12. Krystyna i Tadeusz Prusaczyk
13. Janina i Aleksander Skrzecz
14. Teresa i Tadeusz Potoccy
Diamentowe Gody obchodzili:
1. Aniela i Jan Strzałkowscy
2. Irena i Stanisław Łasiewiccy
3. Halina i Henryk Drabot
4. Leokadia i Eugeniusz Kaczmarczyk
5. Teresa i Henryk Kleczkowscy
6. Alicja i Feliks Mierzejewscy
Jubilatom życzymy wszystkiego
najlepszego!
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I NWESTYCJE NA TERENIE G MINY G OWOROWO
Dobiegła końca realizacja
inwestycji pn. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej,
Szkolnej, Głowackiego i Księdza
Dulczewskiego”. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w formie

przetargu nieograniczonego, była
firma Usługi Brukarskie Kruk
Zbigniew z Tłuszcza. W ramach
zadania wybudowano chodniki z
kostki brukowej o grubości 6 cm i
8 cm o łącznej powierzchni 4 564,90 m², wbudowano 2 952,30 mb
obrzeży chodnikowych
oraz 472,20 mb krawężników betonowych, wykonano 2 782,00 m² trawników,
zainstalowano 32 szt. latarni parkowych, 13 koszy na
śmieci, 8 ławek itp. Największa zmiana została dokonana w ul. Szkolnej – naprzeciwko pawilonu handlowego. Dotychczasowy
otwarty rów melioracyjny

został zastąpiony zakrytym
kanałem burzowym, na
powierzchni którego zbudowano nowe miejsca parkingowe, chodniki oraz
miejsce odpoczynku z ławkami i zielenią.
Wartość wykonanych prac zamknęła się
kwotą 796 508,22 zł. Inwestycja jest przewidziana do
dofinansowania w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW
na lata 2007 – 2013 w kwocie 484 516,00 zł. Pozostała
kwota zostanie pokryta ze
środków budżetu Gminy
Goworowo.

B UDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
Ukoń czo na zos tała
„Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem
sanitarnoszatniowym) w Goworowie Nr.
działki: 126/1, 127/5 obręb Goworówek”. Wykonawca - firma Eurocourt Sp. z o.o. z Radomia, w odróżnieniu od poprzedniego nierzetelnego Wykonawcy, zrealizowała całość
prac w wyznaczonym terminie.
W ramach zadania wykonano
boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej o
wymiarach 30 m x 60 m oraz
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1m x 32,1m do gry
w koszykówkę i siatkówkę.
Oba boiska zostały ogrodzone
oraz wyposażone w sztuczne

oświetlenie. Ustawiono także budynek sanitarno – szatniowy oraz wybudowano chodniki oraz ciągi pieszo – jezdne z kostki brukowej. Dodatkowo wybudowano także bieżnię 60-cio metrową (3 tory), zakończoną skocznią w dal oraz trybunę
przy boisku wielofunkcyjnym i ławki przy boisku do piłki nożnej.
Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia procesu odbioru
technicznego nowej inwestycji, dzię-

ki której mieszkańcy gminy
Goworowo oraz uczniowie
Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie zyskają nową
możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
Wartość prowadzonych w tym roku prac zamknie się kwotą 995 540,99
zł. Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania
ze środków Ministerstwa Turystyki i Sportu
(669 000,00 zł) i
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego
(164 000,00 zł).
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M ODERNIZACJA

SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW W

W ramach rządowego
programu pn. „Radosna Szkoła” realizujemy inwestycje pt.
„Modernizacja szkolnego pla-

cu zabaw w Pasiekach” oraz
„Modernizacja szkolnego
placu zabaw w Kuninie” na
terenach miejscowych szkół
podstawowych. Prace budowlane wykonywane są
przez firmę Rafał Grądzki
Prospect Finance z Ostrołęki. W ramach zamówienia
wykonane zostaną nowe
place zabaw z nawierzchnią
bezpieczną o łącznej powierzchni 280 m². Place zostaną wyposażone w nowe zabawki dla
dzieci: karuzelę krzyżową, huś-

S TR . 3

K UNINIE I P ASIEKACH
tawkę podwójną, linarium stożek, platformy zabawowe - 2 szt.
oraz konika na sprężynie. Odbiór techniczny placów przewidziany jest na przełomie września i października.
Wartość prowadzonych
prac to 112 536,00 zł (Kunin)
oraz 112 010,65 zł ( Pasieki). Inwestycja jest przewidziana do
dofinansowania w wysokości
50% ze środków budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W IZYTACJA PRACOWNIKÓW U RZĘDU M ARSZAŁKOWSKIEGO
W dniu 31 lipca br. odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie celem dokonania kontroli realizacji inwestycji „Rozwój gospodarki
ściekowej w dolinie rzeki Orz
poprzez budowę sieci kanaliza-

cyjnej i oczyszczalni ścieków w
Gminie Goworowo”. Sprawdzono poprawność wykonania
kanalizacji w Grodzisku i Wólce Brzezińskiej oraz oczyszczalni ścieków w Brzeźnie. Po przeprowadzonej analizie wykonanych prac i dokumentacji nie
stwierdzono żadnych uwag. Na

podstawie raportu z czynności
kontrolnych Urząd Marszałkowski wystąpił do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie o wypłatę dofinansowania w kwocie
2 371 749,00 zł.

U MOWA Z FIRMĄ E KO -P ROJEKT
17 sierpnia 2012r. Wójt
gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza podpisała
umowa z firmą EKO-PROJEKT
Zakład Usługowy – Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz
Szczepański z Przeworska na
opracowanie koncepcji docelo-

wego rozwiązania technicznego
kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Goworowo. Koncepcja
ma określić w sposób analityczny i graficzny docelowe rozwiązanie odprowadzania ścieków sanitarnych ze wszystkich
sołectw gminy wraz z ich ob-

róbką technologiczną i odprowadzeniem do odbiorników z
uwzględnieniem istniejących
urządzeń kanalizacyjnych
(sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków). Wartość podpisanej umowy to 19 987,50 zł
brutto.

K ONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
3 września 2012r. została podpisana umowa na konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Goworowo
z firmą „BEMAR” Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwe-

stycyjnych Marzena Bębenek z
Rzekunia, która prowadziła
konserwację w latach poprzednich. Oprócz konserwacji
oświetlenia drogowego w/w
firma zajmie się wykonywa-

niem drobnych napraw w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo.
Wartość prac wyceniona została na kwotę 2400 zł brutto za
miesiąc.

W DOLINIE ORZA
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G MINA G OWOROWO PRZYSTĄPIŁA DO P ROJEKTU DLA KLAS I-III
W DNIU 11.07.2012 R. W ÓJT
G MINY G OWOROWO P ANI
M AŁGORZATA M ARIA
K ULESZA PODPISAŁA
WNIOSKI DO A GENCJI
R OZWOJU M AZOWSZA S.A.
O DOFINANSOWANIE
ZAKUPU ZESTAWÓW
KOMPUTEROWYCH DLA
UCZNIÓW Z KLAS 1-3 SZKÓŁ
W G OWOROWIE ,
P ASIEKACH , K UNINIE
S ZCZAWINIE .

I

DZIEŃ WEWNĘTRZNY W
URZĘDZIE GMINY
W ÓJT G MINY G OWOROWO
INFORMUJE , ŻE OD
01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
KAŻDA ŚRODA JEST DNIEM
WEWNĘTRZNYM .
W DNIU TYM BĘDZIE
OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ
ZAŁATWIENIA SPRAW .
P ROSZĘ O ZAŁATWIANIE
SPRAW W PONIEDZIAŁEK ,
WTOREK , CZWARTEK I
PIĄTEK .
ZA

NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY .
W ÓJT G MINY G OWOROWO
M AŁGORZATA MARIA K ULESZA

Gmina Goworowo
przystąpiła do realizacji
projektu „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III
szkół podstawowych w
gminie Goworowo” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu kra-

jowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt, obejmujący wszystkie
szkoły podstawowe z terenu
gminy, polega na przeprowadzeniu w szkołach dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce i dla
uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zakupie niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizacją projektu zajmą się firmy Wielkopolska
Akademia Nauki i Rozwoju Jakub
Michałowski z Poznania (zajęcia edukacyjne) za kwotę 60 216,00 zł oraz
Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A. z Łodzi (pomoce dydaktyczne i wyposażenie) za kwotę 72 675,10 zł.

W YBÓR W YKONAWCY P RZETARGU
Dokonano wyboru
wykonawcy w przetargu na
udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

i pożyczek w kwocie 1 9400 000,00 zł.
W drugim postępowaniu (pierwsze
unieważniono z powodu zbyt wysokiej ceny oferty w stosunku do posiadanych środków) wybrano ofertę o
wartości 595 182,80 zł, złożoną przez
Bank Spółdzielczy w Goworowie.

S POTKANIA W ÓJTA Z MIESZKAŃCAMI
Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza w
okresie od czerwca do października b.r. odwiedziła
wszystkie sołectwa.

wych zasadach odbioru śmieci, które będą obowiązywały
od lipca 2013 r. oraz zapoznała się z problemami i bolączkami mieszkańców gminy.

Na spotkaniach Pani
Wójt złożyła sprawozdanie z
realizowanych zadań, poinformowała mieszkańców o no-

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim sołtysom, radnym i uczestnikom
spotkań za życzliwe przyjęcie
i szczere rozmowy.

Spotkania pozwalają
usprawnić przepływ informacji
na linii gmina -mieszkaniec, co
przekłada się na poprawę funkcjonowania i postrzegania urzędu - przyjaznego i gotowego do
pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu Państwa problemów.

PAŹDZIERNIK 3/2012 NUMER 7

S TR . 5

DRODZY ROLNICY - GOSPODARZE GOWOROWSKIEJ ZIEMI
" Bądź pozdrowiona
ziemio rodząca,
z dobroci Boga
świat odradzająca
tonami zboża,
chlebnymi kłosami,
wstęgami rzeki
wonnymi lasami…"
Tak możemy za poetką
zawołać dziś, gdy świętujemy nasze gminne dożynki - święto chleba powszedniego i tych, którzy go
współtworzą - Boga i ludzi - rolników.
Kochani rolnicy - ludzie
ciężkiej, ale pięknej pracy - tak
jak Wy dziękujecie dziś Bogu za
błogosławieństwo w tegorocznych plonach, tak ja dziękuję
Wam za Waszą pracę w imieniu
swoim i wszystkich, którzy korzystają z owoców Waszej pracy.
Proszę Was o to, abyście
szanowali wzajemnie swoje owoce
pracy, a przede wszystkim siebie i
pracę innych ludzi. I abyście w
duchu pracy wychowywali Wasze
młode pokolenie, o którym Ojciec
Święty mówił, że jest przyszłością
i nadzieją świata.
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika - to święto plonów, radości i
odpoczynku po ciężkiej pracy.
Tradycyjnie już na początku września w formie festynowo - sakralnej chcemy Wam rolnikom mieszkańcom wsi podziękować za
trud włożony w zbiór plonów,
którymi obrodziła ziemia.
Przyłączamy się do powiedzenia Papieża - Jana Pawła II "
Oddajcie hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które w trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju,
w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić".
Dożynki są Waszym świętem, ale

mają również przypominać
nam wszystkim, że to dzięki
ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb.
Życzę Wam, mieszkańcy i
goście, aby nigdy nie zabrakło nam tego najważniejszego symbolu dożynek - chleba.
W imieniu wszystkich dziękuje za Wasz wielki trud, za dobrą pracę i za
jakże godną postawę mimo
wielu trudności i problemów.
Już
hi s t o ry c z ny
przywódca ludowców Wincenty Witos powiedział: " W
chłopie żyje i odradza się
naród, z niego czerpie swą
siłę państwo. On najwięcej
daje, najmniej wymaga. Bez
niego nie ma i nie może być
zdrowego narodu i silnego
państwa".
W formie festynowej
chcemy szczególnie poprzez
udział w prezentacji, konkurencjach i zawodach pokazać dorobek poszczególnych
Sołectw i Kół Gospodyń
Wiejskich.
Drodzy uczestnicy Święta
Plonów!
Serdecznie dziękuję
Ks. Kanonikowi Stanisławowi Siemionowi i Józefowi
Kacperskiemu oraz wszystkim księżom, którzy na co
dzień upraszają łaski dla
rolników i ich rodzin.
Słowa wdzięczności kieruję
Pani katechetce Bogumile
Lewickiej - Mróz, za przygotowanie oprawy liturgii,
chórowi pod przewodnictwem Pana Organisty, Dariusza Dymerksiego całej

asyście kościelnej za uroczystą
Mszę Świętą dziękczynną za plony oraz w intencji rolników.
Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy wykonali wieniec dożynkowy - sołectwu Kruszewo na czele z Panią Sołtys wsi Agnieszką Kowalczyk, Państwu Małgorzacie i
Tomaszowi Wojciechowicz, Państwu Iwonie i Andrzejowi Chorchos oraz wszystkim, którzy
współtworzyli ten piękny dar wieniec dożynkowy.
Serdecznie dziękuję sołectwom z
gminy Goworowo - Brzeźno,
Żabin, Rębisze Kolonia, Rębisze
Działy, Czarnowo i Kunin za
wystawienie swoich reprezentacji.
Dziękuję również tym, którzy
obsługują rolników na co dzień:
pracownikom Urzędu Gminy
Goworowo, pracownikom Oddziału Doradztwa Rolniczego w
Ostrołęce, pracownikom Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Ostrołęce, pracownikom Nadleśnictwa, pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce,
pracownikom " Zaścianek Mazowsza ", sołtysom i radom sołeckim, oraz mieszkańcom, gościom uczestniczącym w tak
ważnym Święcie.
Za całą organizację imprezy gorące podziękowania dla
Towarzystwa Przyjaciół Gowor owsz czyzny, Gm innem u
Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji, Parafii Rzymskokatolickiej w Goworowie, Zakładowi
Gospodarki Komunalnej i Wolontariuszom.
Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

W DOLINIE ORZA
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I NFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI R ADY G MINY W OKRESIE OD 26 CZERWCA
DO 30 WRZEŚNIA 2012 R .
26

CZERWCA

2012

W dniu 26 czerwca 2012 r. odbyła
się XX sesja Rady Gminy na której
podjęte zostały uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu
Gminy Goworowo za 2011 r.,
- udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury
Sportu i Rekreacji w Goworowie za
2011 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2011 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie

17

LIPCA

nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów,
- zarządzenia wyborów
sołtysa w sołectwie Ponikiew Mała,
- zarządzenia wyborów
sołtysa w sołectwie Rębisze Kolonia.

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Goworowo,
- przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu 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”.

30.12.2011 r. uchwała budżetowa
na 2012 r.,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek,
- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Goworowie w ciągu
ulic Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego „
- wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikat od opłat z tytułu prze-

kształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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.

2012

W dniu 17 lipca 2012 odbyła się XXI Sesja Rady Gminy na
której podjęte zostały uchwały w
sprawach:
- rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie - 3 uchwały,
- regulaminu udzielania pomocy

3

gminy na 2012 r.,
- uchylająca uchwałę w sprawie
określenia zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Goworowo,
- określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych

SIERPNIA

2012 R .

W dniu 3 sierpnia 2012 r.
odbyła się XXII Sesja Rady Gminy na której zostały podjęte
uchwały w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2012 – 2021,
- zmiany uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Goworowo z dn.
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2012 R .

W dniu 19 września 2012 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy, podjęto uchwały w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 –
2021,
- zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dn. 30.12.2011 r. uchwała
budżetowa,

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego pn.
„Przebudowa rogi powiatowej nr 4403W (od drogi nr 8)
Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka II Etap”.
- przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji w 2013
r. zadania drogowego w ra-

mach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych –
Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn. „Przebudowa
drogi gminnej we wsi Ponikiew
Duża”,
- podziału Gminy Goworowo na
okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym,
- zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.

Komisja Rozwoju Społeczno
– Gospodarczego i Gospodarki Finansowej
odbyła 3 posiedzenia na których zapoznała się i omówiła:
- z realizacją inwestycji oraz
pozyskiwaniem funduszy z
zewnątrz w roku 2011,
- uchwały finansowe,
- zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012.

W dniu 3 sierpnia 2012 r.
na XXII Sesji Rady Gminy podziękowano gościom z Belgii reprezentującym Stowarzyszenie Cittaslow za promowanie naszej
Gminy poza granicami kraju. Pani
Wójt i Przewodnicząca Rady Karolina Łazicka wręczyły pamiątkowe statuetki, podziękowanie za
zaangażowanie w podejmowaniu
działań zmierzających do rozwoju
i promocji Gminy Goworowo o
zasięgu międzynarodowym,
- wręczono Kierownikowi Posterunku Policji w Goworowie zakupiony przez Urząd Gminy analizator wydechu.
- XXIII Sesja Rady Gminy poświęcona była sprawom bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
p.poż na terenie Gminy Goworowo. Informacje na ten temat
przedstawili: Kierownik Posterunku Policji w Goworowie Roman
Kuczewski i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goworowie Stanisław Wojciechowicz,
- wręczono Komendantowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zakupiony przez Urząd Gminy
analizator wydechu.

P RACE W K OMISJACH
Komisja Oświaty Kultury i
Zdrowia odbyło się 3 posiedzenia na których omówiono:
- regulamin wynagradzania
nauczycieli
- określenie obowiązkowego
pensum dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 Karty Nauczyciela
- omówiono i zaopiniowano
regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie
Gminy Goworowo ,
zapoznała się:
- z wynikami egzaminów szóstoklasistów i gimnazjalistów,
- informacją o zatrudnieniu nowych nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013
- informacją o przygotowaniu
szkół do rozpoczęcia roku
szkolnego
- informacją o działaniach szkół
w czasie akcji letniej.
Komisja Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Przestrzegania
Prawa i Porządku:
- zajmowała się przede wszystkim rozpatrzeniem skarg na
działalność kierownika GOPS,
oraz omawiała materiały na
sesje.

Komisja Rewizyjna odbyła
2 posiedzenia, na których:
- omówiła wnioski przyjęte
do realizacji z przeprowadzonych kontroli przez doraźne Zespoły kontrolujące,
- zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za I pół. 2012 r.
Na wspólnych posiedzeniach Komisji omawiano:
- materiały na sesje,
- temat wspólnych inwestycji z Powiatem,
- zmianę ustawy utrzymania
czystości i porządku w gminach tzw. „ustawę śmieciową”.
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K OLEJNE ZARĘCZYNY W S ZARŁACIE
To już drugie takie miłosne wyznanie na imprezie „Noc
z gwiazdami pod gwiazdami w
Szarłacie”. Tego roku uczynił to
Paweł Dziełak. Z bukietem
kwiatów w ręku i pierścionkiem
oświadczył się Sylwii Groszyk.
W takich okolicznościach nie
sposób było odmówić…
Gwiazdy estrady muzyki tanecznej zgromadziły tłumy. Blisko 3
tys. osób bawiło się przy zespołach Buenos Ares i Jorrgus.
Na muzycznej scenie zagrał rów-

nież zespół Weekend Show,
zaśpiewała Joanna Korzeniak,
a Dj Rawa zagrzewał publiczność do zabawy.
Dla gości „Nocy z
gwiazdami pod gwiazdami”
przygotowano atrakcje w
postaci pokazu ćwiczeń
jednostek OSP z gminy Goworowo, mecz w piłkę siatkową, park rozrywki.

Ostrowski.
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie, Sołectwo Szarłat, Zakład Gospodarki Komunalnej i Wolontariusze.

Koordynatorem letniej imprezy był instruktor kultury w GOKSiR Rafał

18 – TE URODZINY P RZEGLĄDU Z ESPOŁÓW M UZYCZNYCH
Dziewięć zespołów muzycznych na 18 – te urodziny
Przeglądu Zespołów Muzycznych zagrało na polanie nad rzeką Orz w Goworowie. Koordynacją muzycznego wydarzenia
zajął się instruktor kultury w

GOKSiR Arkadiusz Kuśmierczyk. Prezentujący swój dorobek
artystyczny amatorskie zespoły
w różnych stylach wykonawczych przyjechali z powiatów:
makowskiego, ostrowskiego,
wyszkowskiego i ostrołęckiego.
Na początek grupa teatralna z
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie
przybliżyła publiczności magiczne moce nocy świętojańskiej. In-

struktorka kultury z GOKSiR
Sylwia Wilczewska wraz z
grupą dzieci przygotowali inscenizację o zwyczajach świętojańskich do scenariusza Szymona Dąbrowskiego z Rębisz
Kolonii.
Jurorzy przeglądu tj. Mirosław Wawrzyniec Dziewa
(fagocista łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej i wykładowca szkoły muzycznej, radiowiec), Cezary Domański (lider zespołu Vinyl) i Adam Bełdycki
(emerytowany nauczyciel
muzyki) postanowili przyznać pierwsze miejsce dla
zespołu Kasyno z Ostrowi
Maz., drugie - Evil Music Dealers z Różana, a trzecie dla
The Hot Chase z Wyszkowa.
Wyróżniono także indywidualności - gitarzystów i wokalistów. Nagrody ufundował
Powiat Ostrołęcki i sklep muzyczny Kam-i Łomża.
Szczególnie uzdolnieni i wyróżnieni to:
- wokalistka z grupy Feniks;

- wokalista z grupy Evil Music
Dealers;
- gitarzysta z Nixon za atmosferę;
- perkusista z Kanon;
- gitarzysta z Demo;
- basista z Fire in the Hole;
- perkusista z Demo;
Urodzinowym tortem
organizatorzy uczcili pełnoletność imprezy (osiemnasty
przegląd). Na pożegnanie wystąpił zespół Vinyl. Świętojańskie granie na polanie zakończyło się tuż po północy.
Relację foto i video można zobaczyć
na
stronie
www.goksirgoworowo.pl i
www.facebook.com/
goksirgoworowo oraz na stronie patrona medialnego
www.moja-ostroleka.pl
Organizatorzy: Towarzystwo
Przyjaciół Goworowszczyzny,
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Klub Wolontariusza.
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S PORTOWA N IEDZIELA W J AWORACH S TARYCH

T RZY DRUŻYNY PIŁKARSKIE
ZAGRAŁY
NAGRODĘ

W

TURNIEJU

RADNEJ

O

GMINY

A GATY M AJK .
Boisko przy remizie w Jaworach przygotował współorganizator niedzielnych rozgrywek – Związek Młodzieży
Wiejskiej Koło w Jaworach
Starych. Dla bardzo walecznych zawodników radna
okręgu Jawory – Kruszewo
ufundowała sportowe nagrody.
FANTASTYCZNA

GRA
DZIEWCZĄT W SIATKÓWKĘ

J AWORACH S TARYCH .
Przez dwa dni rywalizowało
siedem drużyn w piłkę siatkową. Największych emocji
dostarczyły mecze z udziałem dziewcząt. W turnieju
mogli wziąć dzieci, młodzież
i dorośli z okręgu Jawory –
Kruszewo. Do gry zaproszono zaprzyjaźnioną z młodzieżą z Jawor Starych drużynę
dziewcząt z Goworówka. Po
bardzo emocjonujących meW

czach finał finałów wygrali Damian Sobiech, Krzysztof Pietras i
Rafał Pawełczyk z Jawor Starych.
Dla zwycięskiej trójki nagrody
rzeczowe ufundowała Radna
Gminy Agata Majk – inicjatorka
siatkarskich zmagań. W trakcie
trwania turnieju można było posilić się pieczoną kiełbaską na
ognisku. To już drugie wydarzenie sportowe w Jaworach Starych, które wraz z grupą młodzieży
skupioną w Związku
Młodzieży Wiejskiej zorganizowała radna z okręgu Jawory –
Kruszewo. Pomysł organizowania lokalnych rozgrywek podchwyciła młodzież ze świetlicy
„Info Bank” w Brzeźnie i zaprosiła na swoje boisko sportowców z
Jawor i Kruszewa.
W AKACJE Z K OPERNIKIEM I
BIZNESEM .
Grupa dzieci i młodzieży wraz z
opiekunami z miejscowości Wólka Brzezińska, Grodzisk Mały,
Cisk, Lipianka, Kruszewo i Jawory poznały warszawskie atrakcje
turystyczne. Dzięki zaangażowaniu radnych gminy Goworowo i
sponsorów, wycieczkowicze doświadczyli mnóstwa wrażeń
zwiedzając Centrum Nauki
„Kopernik”, ogród botaniczny na
dachu biblioteki uniwersyteckiej i
park fontann.
Organizatorami wyjazdu były

Radne Gminy: Karolina Łazicka,
Anna Kwiatkowska, Agata
Majk przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Sponsorami wycieczki edukacyjnej byli: Anna Sadowska
(PHU Bursztyn), Elżbieta Romanowska (Piekarnia – Cukiernia), Wacław Brodzik
(Piekarnia), Dorota Groszyk –
Twardziak (Apteka), Michał
Kaczmarczyk (Pradox).
K OLEJNĄ

ATRAKCJĄ

WAKA-

CYJNĄ DLA DZIECI BYŁA WYCIECZKA DO PARKU WODNEGO „A QUARIUM ”.

Na prośbę dzieci do programu
włączono wizytę w restauracji
Mc Donald’s. W organizację
wycieczki dla dzieci zaangażowały się radne gminy: Karolina
Łazicka, Anna Kwiatkowska i
Agata Majk oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie.

W imieniu Rady Gminy i
dzieci serdecznie
dziękujemy przedsiębiorcom
za uświetnienie akcji
wakacyjnej pn. „Biznes
spełnia marzenia” oraz
Barbarze Kuczyńskiej –
Kierownik GOKSiR za
pomoc w organizacji
wycieczki.

W IEJSKIE PTACTWO
Integracyjny biwak dla
dzieci z Ostrołęki i gminy Goworowo odbył się w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance.
Dzieci wspólnie bawiły się i korzystały z atrakcji w postaci pie-

czenia rogalików, gry terenowej i wycieczki do gospodarstwa ekologicznego w Lipiance. Tu przewodnikiem po eko
gospodarstwie była 8 - letnia
Alicja Dudziak, która przed-

stawiła wszystkie gatunki
zwierząt, jakie hoduje wraz z
rodziną. Biwak dla podopiecznych ostrołęckiej świetlicy w
Wojciechowicach sfinansował
Urząd Miasta Ostrołęki.
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P ÓŁKOLONIE W OŚRODKU REGIONALNYM W LIPIANCE

W dniach 9 - 20 lipca w
Ośrodku Edukacji Regionalnej w

Lipiance odbyły się półkolonie dla dzieci z rodzin ubezpieczonych w KRUS. Głównym organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie. Dla
dzieci przygotowane zostały
zajęcia artystyczne, zajęcie ta-

neczne, zajęcia sportowe,
zajęcia muzyczne "karaoke”,
spotkanie z twórczynią ludową, pokaz strażacki OSP
Lipianki, wycieczka do parku wodnego w Ostrołęce,
wycieczka do fabryki cukierków "Krówka" do Milanówka. Na zakończenie dzieci
otrzymały również w prezencie mini wyprawki szkolne.

M AJÓWKA W C ZARNOWIE
Gry zespołowe, konkursy i
dużo muzyki tak spędzano popołudnie w Czarnowie. Na zaproszenie
Ochotniczej Straży Pożarnej i Sołectwa Czarnowo przeprowadziliśmy
zabawy dla dzieci, młodzieży i doro-

słych. Dla zwycięzców w
konkursach
nagrody
ufundowali Organizatorzy oraz radna gminy
Hanna Dąbkowska.

P OŻEGNANIE LATA DOŻYNKI 2012

Blisko trzy tysiące osób
bawiło się w Goworowie podczas gminnych dożynek.
Gwiazda wieczoru, zespół
Weekend, zachwycił publiczność. Program święta rolników
został rozpoczęty mszą św.
dziękczynną za plony. Artystycznie na scenie zebranych
gości przywitały dzieci ze świetlicy Info Bank w Brzeźnie z
widowiskiem dożynkowym.
Rozegrano Turniej Sołectw, w
którym swoje miejscowości reprezentowali ich mieszkańcy.
W rywalizacji sołectwo Brzeźno

pokonało Rębisze Kolonia,
równorzędne trzecie miejsce
zajęli Kunin i Żabin. O zwycięstwie Brzeźna zadecydował
show w wykonaniu KGW i ich
autorskiego hitu do przeboju
"Ko ko ko ko, Euro spoko".
Nagrody otrzymały również
sołectwa Żabin i Rębisze Działy.
W Gościńcu Szlacheckim można było skosztować
potraw sołeckich w wykonaniu delegacji wsi: Kruszewo,
Żabin, Rębisze Kolonia, Rębisze Działy, Czarnowo, Kunin i
Cisk. Pierogową ucztę dla
podniebienia zaserwowały
Koło Gospodyń Wiejskich z
Lipianki, Klub Seniora
"Jesienne Kwiaty", Stowarzyszenie "Sąsiad" i panie z Kunina. Uhonorowano najlepszych
sportowców roku 2011/2012,
rolników i przedsiębiorców

oraz zwycięzców wakacyjnych
rozgrywek sportowych. Na scenie zatańczył ZTL "Ostrołęka",
wystąpili uczniowie z SP w
Szczawinie i ZSP w Goworowie.
Muzycznie popisywał się Michał
Ptak oraz zespół GOKSiR Squad.
Starostami dożynkowego święta
rolników byli Anna i Grzegorz
Bielarczyki z Jawor Podmaście.
Imprezie towarzyszyły stoiska
informacyjne i edukacyjne instytucji. Park maszynowy zorganizował przewodniczący gminnej
komisji rolnictwa Rafał Iwański.
Wieniec dożynkowy zaprezentowała wieś Kruszewo.
Organizatorzy: Towarzystwo
Przyjaciół Goworowszczyzny,
Parafia Rzymskokatolicka,
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej i Klub Wolontariusza.
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S TOWARZYSZENIE N A R ZECZ
W ramach realizacji
projektu pt: "Pożyteczne
wakacje 2012" dzieci zadbały o cmentarz i kapliczkę w Cisku.
Dzieci z gminy Goworowo w wyjątkowy
sposób spędziły tegoroczne wakacje. Oprócz wypoczynku i zabawy, zadbały
o miejsca pamięci w miejscowości Cisk. Organizatorem zajęć dla dzieci było
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi "Sąsiad" oraz
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Akcję
„Pożyteczne Wakacje” dla
szesnastu dzieci sfinansowała Fundacja Wspomagania Wsi w ramach udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia „Sąsiad”.

P RZEWODNIK
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ROZWOJU

W SI „S ĄSIAD ”

Dzięki zaangażowaniu
dzieci i ich opiekunki Anny Wachowskiej (koordynatorki projektu) posprzątano cmentarz i odnowiono przydrożną kapliczkę w
Cisku. Przez 10 dni, dzieci korzystały z bazy Ośrodka Edukacji
Regionalnej w Lipiance. Dodatkowo uczestniczyły w grach i zabawach, ognisku oraz w nagrodę
wyjechały do kina i na basen. W
ramach projektu dzieci wybrały
się do gospodarstwa ekologicznego w Lipiance, by zaobserwować
warunki życia zwierząt gospodarskich. Ciekawskich zwiedzających
po gospodarstwie rodzinnym
państwa Dudziaków oprowadziła
8-letnia Ala wraz z rodzeństwem i
babcią.
Dzięki bardzo dobrej
przewodniczce, dzieci z większą
wyobraźnią i wiedzą mogły wykonać ilustracje na temat obejrzanego gospodarstwa. Powstałe prace zaprezentowali w Ośrodku

Edukacji Regionalnej w Lipiance.
Zachęcamy do obejrzenia galerii
z Pożytecznych wakacji na stronie
partnera
projektu
www.goksirgoworowo.pl
Prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi "Sąsiad" Jadwiga Farat dziękuje za zaangażowanie w prace porządkowe
przy pomnikach pamięci p. Annie Kwiatkowskiej (sołtys wsi
Cisk) i Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Goworowie.

PO NAJPIĘKNIEJSZYCH TRADYCYJNYCH OGRÓDKACH WIEJSKICH

Zachęcamy do nabycia publikacji, w której można zobaczyć najpiękniejsze
ogrody z trzech gmin partnerskich należących do Lokalnej Grupy Działania
„Zaścianek Mazowsza”, czyli Czerwin, Goworowo i Troszyn. Zaangażowani członkowie
s t o wa rz y sz e n i a
„Sąsiad” oraz pracownik
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie przeprowadzili prace
dokumentacyjne u piętnastu
właścicieli najładniejszych
ogródków. O współpracę
poproszono doradców rolnych z Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Panie Annę Buczyń-

ska i Bożennę Onyszk. Właścicieli
najpiękniejszych ogródków z
gminy Goworowo wytypowano
na podstawie wyników konkursu
na najpiękniejszy tradycyjny
ogródek wiejski organizowany
przez GOKSiR w Goworowie.
Wyróżnione w publikacji ogródki
zostaną oznakowane dodatkowymi tabliczkami, by zwiedzający
mogli obejrzeć piękne kwiaty i
poznać tradycyjne odmiany. O
efektach pracy zespołu redakcyjnego można było przekonać się
już na tegorocznym „Pożegnaniu
lata – Dożynki 2012”, gdzie po raz
pierwszy zaprezentowany został
„Przewodnik po najpiękniejszych
tradycyjnych ogródkach wiejskich”.

Autorami przewodnika są Barbara Kuczyńska, Agata Majk i
Arkadiusz Kuśmierczyk, a czyje
ogródki zasłużyły na umieszczenie w publikacji? Szukajcie w
przewodniku.
Realizacja projektu pod nazwą
„Przewodnik po najpiękniejszych tradycyjnych ogródkach
wiejskich produktem turystycznym Lokalnej Grupy Działania
„Zaścianek Mazowsza” został
współfinansowany z dotacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
ramach Programu „Leader” objętego PROW 2007-2013 i środków własnych Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Wsi „Sąsiad”.
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Z AWODY P OWIATOWE W PIŁKĘ NOŻNĄ CHŁOPCÓW
Dnia 7 października 2012 r. na „ORLIKU” przy
Zespole Szkół nr 1 w
Goworowie odbyły się
zawody powiatowe w
piłkę nożną chłopców.
W rozgrywkach wzięło
udział sześć drużyn tj.
Łyse, Czerwin, Olszewo
– Borki, Nowa Wieś Zachodnia, Kadzidło i nasi
chłopcy z gimnazjum .
Nie zabrakło też kibiców, a wśród nich zaszczyciła nas swoją osobą pani Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria
Kulesza, która przywitała wszystkich zawodników i
życzyła zdrowej rywalizacji.
Nasi chłopcy dzielnie walczyli. Pierwszy miecz rozegrali z drużyną Olszewo – Borki remisując 3:3 kolejny

mecz wygrali 2:0 z Kadzidłem. W półfinale
strzelili bramkę w dziewiątej minucie gry
drużynie z Nowej Wsi Zachodniej. W finale nasi chłopcy grali bardzo dobrze, ale
lepszą drużyną okazali się chłopcy z Łysych wygrywając 4:0.
Po zakończeniu rozgrywek kolejność była
następująca:
I miejsce – Łyse
II miejsce – Goworowo
III miejsce Olszewo – Borki
IV miejsce - Nowa wieś Zachodnia
V miejsce - Czerwin
VI miejsce - Kadzidło
Puchar za pierwsze miejsce i statuetkę dla
najlepszego zawodnika wręczyła pani
Małgorzata Maria Kulesza – Wójt Gminy
Goworowo. Podziękowała wszystkim zawodnikom za wspaniałą grę i życzyła dalszych sukcesów sportowych.

P OMOC NA RZECZ O STROŁĘCKIEGO H OSPICJUM
„Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi,

ogólnopolskiej Kampanii
„HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE”.

ma wieczną wartość przed oczami
Boga.”

p. Beaty Ciepierskiej i opieką p. dyrektora Jacka Dobrzyńskiego i p. Dyrektor
Karoliny Zacharek.
Uczennice: Paulina Krupa,
Paulina Majkowska i Karolina Dziełak kwestowały na
loterii fantowej. Ofiarodawcami fantów byli m.in. nauczyciele i uczniowie naszego gimnazjum.

(bł. Jan Paweł II)

Uczniowie Gimnazjum im.
Papieża Jana Pawła II w Goworowie z katechetką Bogumiłą Lewicką-Mróz po raz drugi włączyli się
w pomoc na rzecz ostrołęckiego
Hospicjum Domowego Caritas
Diecezji Łomżyńskiej w ramach
5 października 2012 r. uczniowie posadzili w szkolnym ogródku 150 cebulek żonkili (żonkil jest
międzynarodowym symbolem nadziei).
6 października natomiast
na scenie przy „Kupcu”
w Ostrołęce podczas
koncertu wystąpił szkolny chór pod kierunkiem
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T RADYCJE

KULINARNE

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Goworowie
wraz ze współorganizatorami zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.
Celem konkursu jest umożliwienie
seniorom pełnego korzystania z istniejących form aktywności kulturalnej poprzez organizowanie i udział
w konkursach, przeglądach twórczości oraz ożywienie działalności
klubów seniora, Kół Gospodyń
Wiejskich na terenie Mazowsza.
Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział Seniorzy (kobiety od
lat 55, mężczyźni od lat 60) z województwa mazowieckiego.
Termin i miejsce konkursu: 26 października 2012r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance.

B IEGI

PRZEŁAJOWE W

S ENIORÓW ” –

KONKURS

Godz.13.00 – przyjazd uczestników
na konkurs i przygotowanie prezentacji potrawy.
Godz. 14.00 – rozpoczęcie uroczystości Dnia Seniora
Godz. 16.00 – rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego i wręczenie nagród. Wspólna biesiada.
Uczestnicy konkursu przygotowują 1 potrawę charakterystyczną dla regionu Mazowsze z
wybranej jednej kategorii:

potrawy mięsne,, półmięsne, zupa,

deser – potrawy słodkie i ciasta,

napój bezalkoholowy lub alkoholowy,

przystawki – sałatki, surówki

K UNINIE

W dniu 26.09.2012 w Szkole Podstawowej w Kuninie odbyły się
biegi przełajowe dla szkół podstawowych eliminacje gminne szkół

z terenu gminy Goworowo.
W zawodach wzięło udział 92
uczniów, którzy rywalizowali
w trzech kategoriach wiekowych (klasy IV, V i VI). Po
zakończeniu biegów najlepszym zawodnikom z każdej
kategorii wiekowej pamiątkowe dyplomy wręczyła Pani
Karolina Zacharek z-ca dyrektora ZS nr 1 w Goworowie
oraz Konrad Drabot – sędzia
główny sportowego wydarze-

nia. W organizację biegów zaangażowani byli pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie. Dziesiątka najlepszych
sportowców z każdej kategorii
będzie reprezentować naszą
gminę w powiatowych indywidulnych biegach przełajowych, które się odbędą 29
września 2012r. (sobota) w
Ostrołęce.

P OWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE W O STROŁĘCE
Dnia 29 września na plaży
miejskiej w Ostrołęce odbyły się
biegi przełajowe. Uczniowie biegli
na dystansach:
Szkoła Podstawowa klasy IV, V, VI
- dziewczęta – 800 m
- chłopcy – 1000 m
Gimnazjum klasy I, II, III
- dziewczęta – 1000 m
- chłopcy – 1500 m
Jako pierwsze wystartowały

dziewczęta z klas IV, V, VI, a
następnie chłopcy w takiej
samej kolejności. Po ukończeniu biegu przez uczniów ze
szkół podstawowych rywalizację rozpoczęła młodzież z
gimnazjum. Pierwsze ruszyły
dziewczęta z klas I, II, III a
potem chłopcy.
Do zawodów międzypowiatowych zakwalifikowały się

następujące osoby: Kamil Faryn z klasy VI „B”, który zdobył I miejsce, otrzymał statuetkę oraz medal i dyplom. VI
miejsce uzyskał Jakub Głażewski z klasy IV „A”, IX miejsceAleksandra Zięba klasa V „C”,
XII miejsce – Oliwia Dzbeńska
klasa VI „C”.
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P RZEGLĄD P IOSENKI K LUBOWEJ
Baranowo
7 sierpnia 2012 r. chóry z
Klubów Seniora z Kunina i
Goworowa uczestniczyły w
Przeglądzie Piosenki Klubowej w Baranowie
Podczas przeglądu zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, jak i kulinarne.

Klub Seniora z Kunina za przygotowanie Żebrek w miodzie zajął I
miejsce w konkursie. Z pieczonym
pasztetem zaprezentował się także
Klub Seniora z Goworowa.
Seniorzy z naszej Gminy już po raz
czwarty uczestniczyli w Przeglądzie Piosenki Klubowej w Baranowie.

P IECZENIE Z IEMNIAKA
25 sierpnia 2012r.
Seniorzy z Klubu Seniora
z Goworowa przy współpracy GOPS zorganizowali Pieczenie ziemniaka.
Na spotkanie zaproszono
przedstawicieli władz

samorządowych, Klub Seniora z Kunina, Koło Gospodyń Wiejskich z
Lipianki oraz seniorów z Baranowa.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 100
osób. Potrawy na spotkanie przygotowali sami seniorzy z Goworowa.

W YJAZD E DUKACYJNY
W dniach 8-9.08.2012 r.
Grupa Wsparcia Samotnych Matek uczestniczyła
w wyjeździe edukacyjnym
z warsztatem kompetencji
społecznych. W wyjeździe
uczestniczyło 11 kobiet i
21 dzieci. Podczas wyjazdu
odbywały się zajęcia tera-

peutyczne matek z psychologiem oraz
spotkania dzieci z pedagogami i pracownikami socjalnymi.
Wyjazd miał na celu integracje
grupy oraz odnowienie kontraktu zasad funkcjonowania grupy. Oprócz
zajęć tematycznych cała grupa była w
kinie 3 D oraz w parku linowym.

K OCHAM , L UBIĘ , S ZANUJĘ … N IE Ś MIECĘ !
Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna
akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i
Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Hasło
„Kocham. lubię, szanuję… nie śmiecę!” nawiązuje
do ludowej wyliczanki, zachęca do refleksji nad
działaniami człowieka w otaczającym świecie,
które degradują nasz świat. Przedszkole Samorządowe w Goworowie również przyłączyło się
do akcji. Dnia 21 września w każdej grupie przedszkolnej prowadzone były rozmowy dotyczące
problemu zaśmiecania naszej Ziemi. Przedszkolaki wyposażone w rękawice ochronne oraz worki

na śmieci ruszyły do pracy.
Dzieci sprzątały
teren
wokół
przedszkola.
P rz ed szk o lak i
bardzo zaangażowały się w
akcję i starały się jak najdokładniej wykonać
zadanie. Najważniejsze jest to, że wartości wychowawcze i świadomość narastającego problemu świata została również przekazana najmłodszym dzieciom.
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85-LECIE OSP KUNIN

W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku w Kuninie gm.
Goworowo uczczono podwójne święto, którym było 85lecie powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kuninie
oraz wejście tej jednostki do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się zbiórką przy strażnicy OSP Kunin, spod której nastąpił uroczysty przemarsz do
Kościoła p.w. N.P.N.M.P. w
Kuninie na mszę świętą, którą
gościnnie sprawował ks. Kanonik Ryszard Kłosiński.
Na uroczystości odznaczono
druhów, którzy w szczególny
sposób zasłużyli się dla pożarnictwa.
Odznaczenia wręczył
p. Andrzej Wyszogrodzki – vce Prezes Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej
Wyjątkowy nastrój całej uroczystości tworzyła zaproszona przez strażaków Orkiestra Dęta z Ostrowi Mazowieckiej pod batutą kapelmistrza Sławomira Gąglewskiego. Strażakom swój repertuar artystyczny przedstawiły również dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Kuninie, wśród których szczególną
uwagę zwrócili na siebie chłopcy z
zespołu gitarowego przygotowywani do występu przez p. Konrada
Drabota.
OSP w Kuninie powołano w 1927 roku. Jedynym
wyposażeniem ówczesnej jednostki były trąbka alarmowa,
drewniana beczka na kołach
ciągnięta przez konie będące
własnością strażaków, pompa
ręczna (tzw. sikawka), węże i
bosaki. Trzy lata później w
czynie społecznym wybudowano remizę, w której po powstaniu parafii w 1937 roku
odprawiano msze święte. Lata wojny i okupacji przyczyniły się do
zniszczenia drewnianego budynku,
dlatego w 1964 roku rozpoczęto
budowę murowanej strażnicy, która stoi do dzisiaj. W latach 90-tych
oraz do połowy roku 2005 działal-

ność OSP Kunin nie cieszyła
się zasługami, wręcz zaczynała całkowicie obumierać.
Dzięki inicjatywie ks. Józefa
Kacperskiego, zjednanych i
zaangażowanych społecznie
ludzi dobrej woli oraz druhów, OSP w Kuninie zaczęła
się odradzać. W szeregi tej
małej jednostki zaczęło wstępować coraz więcej ochotników, wśród których nie zabrakło także „młodzieżówki”.
Ogromny trud, ciężka praca i
wzorowa organizacja zaowocowały w efekcie przystąpieniem w 2012 roku OSP Kunin

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a jednostka jest stawiana za wzór
do naśladowania przez władze samorządowe na szczeblu
wojewódzkim.

N OWY ROK SZKOLNY 2012/2013 ROZPOCZĘTY
3 września 2012 zabrzmiał pierwszy po
wakacjach dzwonek. Do Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie wrócili uczniowie starszych
klas i to oni na uroczystości inauguracji powitali
młodsze koleżanki i kolegów z klas pierwszych
technikum i szkoły zasadniczej, życząc im hartu
ducha i wytrwałości w zmaganiach z tajnikami
wiedzy. Formalnego otwarcia dokonał dyrektor
szkoły mgr inż. Janusz Frydryk. Przed nami kolejne 10 miesięcy nauki. „Mam nadzieję, że dla
wszystkich będzie to czas stawiania sobie nowych wyzwań, budowania więzów przyjaźni i
wzajemnego szacunku” – mówił. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom życzył w nowym roku szkolnym zadowolenia z wykonywanej pracy oraz radości z osiągnięć
uczniów.
Uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy powinni już myśleć o swoich zawodowych

karierach w przyszłości, czeka od września sporo nowości. M.in. o rok wydłuża się nauka w
dotychczasowych dwuletnich szkołach zawodowych, do szkół wprowadzone zostały nowe
zawody, wdrażana jest nowa podstawa programowa w kształceniu ogólnym i zawodowym w
kl. I. .Nowością jest też to, że w pierwszym roku
nauki w technikum oraz szkole zawodowej
obowiązywać będzie ta sama podstawa programowa co w liceach. Wychowawczynią klasy I
technikum została mgr Jolanta Borowska, a
opiekę nad klasą I szkoły zasadniczej będzie
sprawował mgr Piotr Kosiorek.
Szkoła dla dorosłych rozpocznie zajęcia w innym terminie, a nabór do klasy pierwszej trwa.
Szkolna biblioteka rozpoczyna giełdę podręcznikową, aby ułatwić zakup podręczników.

III T URNIEJ O P UCHAR P REMIERA
29.09.2012 r. o godz. 10 chłopcy z
roczników 1999 i 2000 rozpoczęli swój
udział w eliminacjach wojewódzkich III
Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska, które odbyły się na boisku Orlik w
Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza. Chłopcy
udział w eliminacjach wojewódzkich zapewnili sobie zwycięstwem w turnieju
gminnym rozegranym w Rzekuniu. W
sobotę po bardzo dobrej grze w meczach
grupowych z drużynami z Szelkowa i

Wąsewa, awansowaliśmy do fazy
finałowej. W grach finałowych przyszło nam rywalizować z bardzo mocnymi drużynami z Przasnysza i Jednorożca. Ostatecznie zajęliśmy III
miejsce w turnieju w stawce 9 najlepszych drużyn z powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego,
przasnyskiego i wyszkowskiego. W
tym niewątpliwie dużym sukcesie
wzięli udział chłopcy reprezentujący

Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie:
1. Drabot Daniel
2.Garliński Arkadiusz
3.Głogowski Mikołaj
4.Kośnik Kamil
5.Majkowski Bartłomiej
6.Selwon Dominik
7.Stepnowski Paweł
8.Szymański Konrad

F ESTYN P OWITANIE J ESIENI
Dnia 23 września 2012 r. w Szkole
Podstawowej w Pasiekach odbył się szkolny
festyn pod hasłem
„Powitanie jesieni”.
Uroczystość
rozpoczęła się o godz.
14.00
wystąpieniem
dyrektora szkoły Adama Grabowskiego, który powitał wszystkich zebranych
i przedstawił program imprezy.
W pierwszej części wystąpił zespół seniorów
„Rozmaryn” z ciekawym repertuarem muzycznym.
Następnie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Pasiekach, były to występy chóru, piosenki
indywidualne, a także krótkie scenki dotyczące życia
szkoły oraz rozmówki kurpiowskie. Zaprezentowano
krótki występ sztuk walki karate.
Po zakończeniu części artystycznej odbyły się
zawody sportowe dla uczniów i ich rodzin, w których
aktywnie brali udział dzieci i rodzice. Jednocześnie
trwał konkurs plastyczny pod hasłem, Twórczość Janusza Korczaka w oczach Dziecka”. Odbył się również
mecz piłki siatkowej oraz konkurs o bezpiecznym poruszaniu się po drogach.
Na uczestników zawodów i konkursów czekały
bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów tej imprezy.
Przez cały czas trwania
festynu można było odwie-

dzić stosika gastronomiczne zorganizowane przez
rodziców.
Na chętnych czekała też loteria fantowa, oraz możliwość malowania twarzy.
Przygotowano też wystawę eksponatów z Muzeum
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, gdzie można
podziwiać wytwory pracy kurpiowskiej.
Można też było zobaczyć wóz strażacki drużyny
OSP Pasieki.
Najmłodsi uczestnicy festynu mogli przejechać się na kucyku i korzystać
z
dmuchanych
zjeżdżalni.
Muzyczną oprawę przygotował zespół
„Marzenie”, który swoim występem uświetnił uroczystość.
Składamy serdeczne podziękowania:
Rodzicom, Staroście powiatu Ostrołęckiego, Pani
wójt Gminy Goworowo, Bankowi Spółdzielczemu
w Goworowie, Bankowi Polskiej Spółdzielczości w
Ostrołęce, WORD Ostrołęka, Niepublicznemu Zakłądowi Opieki Zdrowotnej w Kuninie, Klubowi
Seniora ROZMARYN z Kunina, OSP w Pasiekach,
Piekarni państwa Renaty i Dariusza Klimaszewskich, MJWPU w Warszawie Placówka terenowa w
Ostrołęce, Masarni państwa Stanisława i Iwony Podolak z Kaczki, Muzeum Kultury
Kurpiowskiej w Ostrołece, Sklep
przemysłowy pani Marzeny Minasiewicz w Pasiekach, Sklep przemysłowy państwa Urszuli i Janusza Stypińskich oraz Zespołowi
MARZENIE.
Składamy podziękowania za patronat medialny Kurierowi Ostrołęckiemu, Tygodnikowi Ostrołęckiemu, Mojej Ostrołęce oraz Nowej
Ostrołęce.

