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 Mijają dwa lata kadencji Pani
Wójt . To nie był stracony czas
 Podsumowanie konkursu gminnego „EKO—gmina”
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyróżniony
 Poszukiwanie tożsamości kulturowej i obyczajów Goworowa,
czyli „Latający animatorzy”
 Młodzież w gminie zapobiega
pożarom konkurs w Pasiekach
 Zaproszenie na wspólną Wigilię

„Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie...”
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych, przyniosą wiele radości, ciepła i optymizmu.
Niech w nadchodzącym Nowym 2013 roku szczęście i pomyślność nigdy nikogo nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowych, radosnych i pogodnych świąt spędzonych w zdrowiu i niezwykłej atmosferze z najbliższymi zgromadzonymi wokół pachnącej choinki i obficie
zastawionego świątecznymi pysznościami stołu.
Niech życzenia składane podczas dzielenia się opłatkiem płyną prosto
z serca i niech spełniają się bez wyjątku…
Wszystkim mieszkańcom gminy Goworowo życzą:
Wójt Gminy – Małgorzata Maria Kulesza
Przewodnicząca Rady Gminy – Karolina Łazicka
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Drodzy mieszkańcy gminy Goworowo
Właśnie mija dwa lata
mojej pracy jako Wójta Gminy
Goworowo. Ta zaszczytna
funkcja zobowiązuje do odpowiedzialnej pracy oraz rozliczenia się przed Państwem z realizacji zadań. Chciałabym
Państwu przedstawić podsumowanie roku 2012.
Z radością komunikuję,
że dokończyliśmy budowę
kompleksu boisk sportowych
„Orlik 2012” przy Zespole
Szkół Nr 1 w Goworowie. Inwestycja rozpoczęta w 2011 r.,
niestety nie dokończona w terminie z powodu nierzetelności
wykonawcy. W wyniku wielu
starań udało mi się pozyskać
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego — 164.000 zł i
Ministerstwa
Sportu
669 .000,00 zł. Wartość całej
inwestycji to 1.282.000,00 zł.
Odroczenie wykonawstwa dało
nam możliwość zmiany ogrodzenia na panelowe oraz dodatkowego wykonania bieżni
60 m (3 tory) z poliuretanu,
zakończonej skocznią w dal
oraz trybuny. W ramach zadania wykonano boisko do piłki
nożnej z nawierzchnią z trawy
sztucznej o wymiarach 30 m x
60 m oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 m x

Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”
przy ZS Nr1 w Goworowie

32,1 m do gry w koszykówkę i
siatkówkę. Oba boiska ogrodzono oraz wyposażono w
sztuczne oświetlenie. UstawioStr. 2

no także budynek sanitarno –
szatniowy oraz wybudowano
chodniki oraz ciągi pieszo –
jezdne z kostki brukowej. Bardzo cieszę się, że obiekt ten
służy młodzieży i dorosłym z
całej gminy. Zachęcam Państwa do korzystania z obiektu
w miesiącach marzec – listopad. Zarówno młodzi jak i starsi winni dbać o rozwój fizyczny
ciała.
W ramach programu
”Radosna Szkoła” powstały
dwa place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Pasiekach i Kuninie. Prace budowlane wykonywane były przez

Plac zabaw przy SP w Kuninie

firmę Rafał Grądzki Prospect
Finance. W ramach zadania
wykonano nowe place zabaw z
nawierzchnią bezpieczną, o
łącznej powierzchni 280 m2.
Place zostały wyposażone w
nowe zabawki dla dzieci: karuzelę krzyżową, huśtawkę podwójną, linarium stożek, platformy zabawowe – 2 szt. oraz
konika na sprężynie. Wartość
wykonanych
prac
to
112.536,00zł (Kunin) oraz
112.010,65zł (Pasieki). Inwestycje są dofinansowane ze
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie
56.268,00zł (Kunin) oraz
56.005,00zł (Pasieki). Wszystkie dzieci klas „0” oraz I-III
mają piękne, kolorowe i bezpieczne miejsce do zabaw.

Jeżeli wspólnie zadbamy, to
teren ten będzie służył przez
długie lata.
W tym też roku przeprowadzono liczne i konieczne
remonty we wszystkich szkołach. W Szkole Podstawowej w
Pasiekach odmalowano zniszczone 4 klasy, salę gimnastyczną i korytarz szkoły na
parterze oraz wybudowano
nowe ogrodzenie (z dwóch
stron), które zabezpieczono
przed korozją.
W Szkole Podstawowej
w Kuninie usunięto zniszczenia po wejściu wody gruntowej, odgrzybiono i odmalowano zniszczone klasy, pomalowano ściany i sufit korytarza
na I piętrze, trzy pomieszczenia kuchenne na parterze. Wykonano nowe podłogi w trzech
klasach. Liczne drobne remonty umożliwiły odnowę i poprawę warunków do nauki.
W Szkole Podstawowej
w Szczawinie dokonano odgrzybienia, usunięto zniszczony tynk oraz odmalowano ściany, lamperie i sufity w salach
lekcyjnych.
W Zespole Szkół Nr 1 w
Goworowie wykonano remont I
piętra Szkoły Podstawowej,
łącznika między Gimnazjum i
Szkołą Podstawową oraz odnowiono liczne klasy w Gimnazjum, bibliotekę i stołówkę
wraz z zapleczem kuchennym.
Remont dotyczył położenia
gładzi, wymiany drzwi i części
podłóg w klasach. Remont
obejmował również szatnię dla
uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej. Zmodernizowano centralne ogrzewanie w
gimnazjum, na stołówce oraz
bibliotece szkolnej, a także
poprawiono automatykę sterowania centralnego ogrzewania
w kotłowni.
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Zmodernizowano monitoring wizyjny w Gimnazjum w
związku z zapewnieniem własnych warunków bezpieczeństwa i zapobiegania dewastacjom. Przystosowano i zaadoptowano dwa pomieszczenia (w
Szkole Podstawowej i Gimnazjum) na potrzeby sklepiku
szkolnego (środki na ten cel
uruchomił najemca, który obsługuje obydwa punkty sprzedaży artykułów spożywczych i
papierniczych).
Przeprowadzono
remont przedszkola w Goworowie. Odwodniono budynek,
położono kostkę brukową wokół budynku (wykorzystano
kostkę zdjętą ze skwerku z
Goworowie w 2011r.). Zagospodarowano teren wokół
Ośrodka Zdrowia w Goworowie
poprzez ułożenie ok. 150 m2
chodnika oraz założenie terenu zieleni.
Dzięki uprzejmości i
pomocy Rady Rodziców zmodernizowano część ogrodzenia
Szkoły Podstawowej w Goworowie (furtka wejściowa dla
gimnazjalistów i brama wjazdowa na teren szkoły). Pragnę
podziękować rodzicom angażującym się w pomoc szkołom
na terenie całej gminy. Państwa aktywność i zaangażowanie jest bardzo pomocne w
prawidłowym funkcjonowaniu
szkół. Bardzo proszę o dalszą,
dobrą współpracę z dyrektorami i organem prowadzącym.
W 2012 roku zrealizowano w ramach programu
„Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2007 —
2013 p.n. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i
ks. Dulczewskiego”.
Wykonawcą inwestycji,
wyłonionym w formie przetargu nieograniczonego, była firma Usługi Brukarskie Kruk
Zbigniew. W ramach zadania

wybudowano chodniki z kostki
brukowej o grubości 6 cm i 8
cm o łącznej powierzchni
4.564,9 m2, wbudowano
2.952,3 mb obrzeży chodnikowych oraz 472,20 mb krawężników betonowych, wykonano
2.782,00 m2 trawników, zainstalowano 32 szt. latarni, 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
postojowe, chodniki oraz miejsce odpoczynku z ławkami
i zielenią. Odbiór końcowy inwestycji został dokonany 17
września br. Komisja uznała
stan wykonanych prac jako
dobry.
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.
Wykonano remont drogi w
miejscowości Wólka Brzezińska o wartość 115.000,00 zł.
W ramach remontu wymieniono i wykonano przepusty w
drodze oraz nawieziono pospółkę żwirową o gr. 10 cm i
oraz kruszywo łamane o gr. 10
cm na odcinku 715 mb. Na
realizowane roboty pozyskano
środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 45 000,00
zł.
Wykonano remont drogi w Grodzisku z kruszywa łamanego 10 cm oraz 5 cm pospółki żwirowej na odcinku
500 mb. W miejscowości Bor-

ki i Borki Kolonia drogę okopano rowami oraz nawieziono
pospółkę żwirową 10 cm na
długości 2.500 mb.
Przeprowadzono przebudowę drogi w miejscowości
Jawory Wielkopole. Drogę okopano z obydwu stron rowami,
nawieziono pospółkę żwirową
15 cm oraz kruszywo łamane
5 cm na długości 1.050 mb.
Wartość
inwestycji
to
150.000,00 zł (100.000,00 zł
pozyskałam od Wojewody ze
środków przeznaczonych na
likwidację skutków klęsk żywiołowych).
Gmina dofinansowała w
kwocie 670.000,00 zł przebudowę drogi powiatowej na odcinku Borawe–Żabin (4 km).
Doprowadzono do końca
inwestycję
powiatową,
współfinansowaną przez Gminę Goworowo, tj. położenie asfaltu na drogę żwirową łączącą
miejscowości Żabin – Cisk Lipianka.
Wykonano liczne dożwirowania dróg łącznie na odcinkach 10 km, dokonano wymiany 18 przepustów, naprawy
wodociągów oraz budowę przyłączy kanalizacji i rozbudowy
sieci głównej.
Dokończono projektowanie przebudowy drogi w Cisku. Trwają prace nad opracowaniem projektów drogi w Wólce Brzezińskiej, Grodzisku oraz
Kaczka – Jemieliste - Czernie.
Dokonujemy wykupu gruntów
pod drogę Bobin – Lipianka
oraz regulujemy własność pasa
drogi Kaczka – Jemieliste Czernie.
Doposażono straże pożarne w nowy, niezbędny
sprzęt strażacki. W zakresie
działań ochrony przeciwpożarowej utrzymujemy 10 jednostek
OSP, w tym dwie jednostki –
Kunin i Goworowo, przynależące do Krajowego Systemu Ratowniczo—Gaśniczego.
c.d. na stronie 4
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W ramach dodatkowych działań
zakupiono potrzebne materiały
na ocieplenie budynku garażowego jednostki OSP w Pasiekach oraz do wykonania przyłącza wodociągowego z własnego
ujęcia (studni) do budynku
strażnicy jednostki OSP w Kuninie. Dokonano zakupu płytek
ceramicznych i klejów na wykonanie posadzki w budynku
strażnicy jednostki OSP w Czarnowie. Poczyniono liczne wydatki na wyposażenie w podstawowy sprzęt gaśniczo – pożarniczy
dla jednostek OSP z terenu całej gminy Goworowo.
W ramach wydatków na

oświetlenie uliczne wykonano:
- budowę oświetlenia w miejscowości Zaorze – 15szt. lamp
oświetleniowych;
- dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnowo –
3szt. Lamp;
- dobudowa oświetlenia ulicznego w Goworowie na ul. Dulczewskiego – 6 szt. Lamp;
Dążąc do racjonalizacji
wydatków
przeprowadzono
przetargi na olej opałowy, energię elektryczną, ubezpieczenia
dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo,
co pozwoliło na zaoszczędzenie
środków finansowych.

Niestety brak środków
finansowych znacznie ogranicza nasze możliwości rozwoju.
Nadal musimy wnikliwie analizować wydatki i szukać pomysłów na racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami. Liczę, że propozycje składane przez Wójta Radzie Gminy znajdą aprobatę i doczekają się realizacji w przyszłych
latach.
Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

Gminny Konkurs Ekologiczny „EKO- gmina”

W dniu 11.12.2012r w Ze
spole Szkół Nr 1 w Goworowie odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie Gminnego Konkursu Ekologicznego „EKO – gmina”, który został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.100,00zł
oraz Wójta Gminy Goworowo Małgorzatę Marię Kulesza.
W konkursie udział wzięli uczniowie
Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum z terenu gminy. Konkurs składał
się z III etapów, w którym uczniowie
wykonywali plakaty o tematyce ekologicznej, zbierali ankiety w swoich
sołectwach dot. ochrony środowiska
oraz pisali test ekologiczny z wiedzy
ekologicznej.
Miejsce I Gimnazjum w Goworowie.
1. Krupińska Marta
2. Ziemek Katarzyna
3. Daniszewska Aleksandra
4. Daniszewska Paulina
5. Ciborowska Katarzyna
Str. 4

6. Laskowska Renata
7. Brzezińska Katarzyna
8. Sklorz Anna
9. Wroński Michał
10. Szczęsna Klaudia
11. Majkowska Aleksandra
12. Zyśk Amelia
13. Piątek Kasandra
14. Gutowski Mateusz
15. Szewczyk Daniel
16. Ciechowicz Patryk
17. Archacka Klaudia
Miejsce II Szkoła Podstawowa w Kuninie.
1. Rybaczyk Julia
2. Masłowska Wiktoria
3. Rybaczyk Aleksandra
4. Szabłowski Bartłomiej
5. Zajda Łukasz
Miejsce III Szkoła Podstawowa w
Goworowie
1. Wrońska Ewa
2. Rybaczyk Laura
3. Fabisiak Natalia
4. Ślesińska Klaudia
5. Kuśmierczyk Natalia
Miejsce IV Szkoła Podstawowa w
Pasiekach.
1. Zyśk Maciej
2. Grabuś Grzegorz
3. Kacprzyk Weronika
4. Sówka Paulina
5. Podolak Paulina
Miejsce V Szkoła Podstawowa w
Szczawinie.
1. Filipiak Agata
2. Mateusiak Natalia
3. Podleś Ewelina
4. Rutka Natalia
5. Sopuch Maja

Wszyscy uczniowie za udział
w konkursie i za liczne zaangażowanie otrzymali MP3 ufundowane
przez Wójta Gminy Goworowo Małgorzatę Marię Kulesza, natomiast
szkoły otrzymały nagrody dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie
takie jak :
I miejsce – Laptop – Gimnazjum w
Goworowie ( 17 osób) – 450 punktów
II miejsce – Projektor – Szkoła Podstawowa w Kuninie (5 osób) – 131
punktów
III miejsce – Kamerę- Szkoła Podstawowa w Goworowie ( 5 osób) –
118 punktów
IV miejsce – Aparat fotograficzny –
Szkoła Podstawowa w Pasiekach ( 5
osób) –105 punktów
V miejsce – Aparat fotograficzny –
Szkoła Podstawowa w Szczawinie
( 5 osób) –103 punkty.
Wszystkim biorącym udział w konkursie dziękujemy .
Konkurs przeprowadziła: Zalewska
Jolanta podinsp. d/s ochrony środowiska i gosp.kom.

Rok 2012, numer 8

Informacja z pracy Rady Gminy Goworowo
W miesiącu październiku odbyły się
dwie sesje:
16 października 2012 r. odbyła się
XXIV Sesja Rady Gminy, na której podjęte zostały uchwały:
― uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
― uchwała w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
― uchwała w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy
Goworowo.
30 października 2012 r. odbyła się
XXV sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały:
― zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,
― zmiany uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30
grudnia 2011 r. uchwała budżetowa
na 2012 r.
― określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
― uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
― uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii na
2013 r.
― przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej.
W dniu 22 listopada 2012 r. odbyła
się XXVI Sesja Rady Gminy, podjęto
następujące uchwały:
― zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2012 – 2021,
― zmiany uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30
grudnia 2011 uchwała budżetowa na
2012 r.,
― w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze gminy,
― w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze
gminy,
― w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na ternie gminy Goworowo na
rok podatkowy 2013,
― zmieniająca uchwałę w sprawie
poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów, terminów
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płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
― w sprawie zarządzenia wyborów
sołtysa,
― w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok
2013,
― w sprawie rozpatrzenia skarg na
działalność Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
W dniu 10 grudnia odbyła się XXVII
Sesja Rady Gminy, na której Rada
podjęła uchwały dotyczące zmiany
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęcie przez
Gminę odbiór odpadów komunalnych:
― w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości
stawki tej opłaty,
― w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości,
― w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
― w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Goworowo na 2013 r.

Prace w Komisjach.

Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia, na których:
• omówiła regulamin wynagradzania
nauczycieli,
• analizowała projekt budżetu gminy
na 2013 r. i Wieloletnią Prognozę finansową na 2013 r., wypracowała
opinię.

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
odbyła 3 posiedzenia, na których
omówiono:
• programy pomocy społecznej, program współpracy Gminy Goworowo z
organizacjami pozarządowymi, oraz
podmiotami o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, regulamin wynagradzania nauczycieli,
• projekt budżetu Gminy Goworowo
na 2013 r.,
• Komisja zapoznała się z informacją o stanie technicznym i potrzebach remontowych obiektów gminnych przedstawionych przez Dyrektorów Szkół i Kierowników jednostek.
• programy lokalne pomocy społecznej oraz program alkoholowy i narkomanii na 2013 r.,
• omówiono projekt budżetu Gminy

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku
odbyła 4 posiedzenia, na których:
• Rozpatrzyła i wypracowała stanowiska do 4 skarg,
• omówiła i wypracowała stanowisko
w sprawie stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz
cenę wody i taryfy za odprowadzanie
ścieków,
•programy pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii na 2013 r.,
• uchwały w sprawie zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych
na terenie Gminy Goworowo,
• odbyła objazdowe posiedzenie, na
którym dokonała przeglądu dróg,
• omówiono projekt budżetu Gminy
Goworowo na 2013 r. i Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 20132021, wypracowała opinię.
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej
odbyła 3 posiedzenia na których omówiła:
• uchwały podatkowe na 2013 r.,
• programy lokalne pomocy społecznej, oraz program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na
2013 r.,
• uchwały finansowe,
• uchwały w sprawie zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych
na terenie Gminy Goworowo,
• Komisja dokonała analizy projektu
budżetu na 2013 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2021,
wypracowała opinię.

Na wspólnych posiedzeniach Komisji
omówiono:
• projektu uchwał na poszczególne
sesje,
• projekt budżetu Gminy Goworowo
na 2013 r.
• Wieloletnią Prognozę Finansową na
lata 2013-2021.
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Powiatowy Bal Andrzejkowy dla osób niepełnosprawnych
W dniu 24 listopada 2012r.
w Goworowie odbył się już ósmy Powiatowy Bal dla osób niepełnosprawnych. Na Balu Andrzejkowym bawiły
się osoby niepełnosprawne z gmin:
Goworowo, Czerwin, Olszewo-Borki,
a także Ostrołęki wraz ze swoimi
opiekunami. Po raz kolejny impreza
została zorganizowana w Zespole
Szkół Nr 1 w Goworowie. Zgromadzonych gości przywitała Pani Bożena Pomacho - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. Podziękowała wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji
balu oraz za okazane wsparcie.
Głos zabrała Pani Małgorzata Maria
Kulesza - Wójt Gminy Goworowo.
Swoją obecnością zaszczycili nas
również: Pan Antoni Mulawka - Sekretarz Gminy, Pani Karolina Łazicka
- Przewodnicząca Rady Gminy, Ks.
Stanisław Siemion-Proboszcz Parafii
Goworowo, Dyrekcja Zespołu Szkół
Nr 1 oraz kierownicy i opiekunowie
Ośrodków Pomocy Społecznej z ww.
miejscowości. Bal rozpoczął się występem grupy z Przedszkola Samorządowego w Goworowie pod opieką

Pani Dyrektor Wiesławy Wasilewskiej i
Pań nauczycielek. Przedszkolaki za
swój występ otrzymali gromkie brawa i
słodkie niespodzianki. Uczestnicy spotkania integracyjnego bawili się na zabawie tanecznej, którą umilał zespól
muzyczny MARKIZ oraz zaprzyjaźniony
od lat zespół ATEST.
Kolorowa i pięknie udekorowana sala wzbudziła wiele radości i zadowolenia. Wszystkie osoby niepełnosprawne, przebywające w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie,
aktywnie włączyły się w prace przygotowawcze, motywem przewodnim dekoracji sali był świat bajek. Na balu można było spotkać, m.in.: Shreka z Fioną,
Maję z Guciem, Smurfy i księżniczki.
Kolorowa sala wzbudzała uśmiech na
twarzy każdego przybyłego gościa.
Bal Andrzejkowy zapisał się na
stałe w kalendarzu imprez Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. Impreza ta ma na celu zintegrowanie niepełnosprawnych z różnych gmin,
jak również wymianę doświadczeń między opiekunami. Łącznie w balu uczestniczyło około 180 osób. Tegoroczny bal
po raz kolejny udowodnił, jak ważną

rolę odgrywa integracja i ruch wśród
osób z tego typu problemami. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za poświęcony czas
oraz bezinteresowną pomoc niesioną z dużym zaangażowaniem.
Organizatorami balu byli:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
• Stowarzyszenie Osób i Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych„Jesteśmy
Betanią”
• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czarnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie wyróżniony!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
otrzymał wyróżnienie za wdrażanie nowego modelu działań opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej.
Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się podczas Konferencji pt. „Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji” promującej działania aktywnej integracji na Mazowszu w ramach projektu systemowego 7.1.3. PO KL „Razem
dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w 2012r., która
odbyła się w dniach 22 – 23 listopada 2012r. w Pałacu

Chodkiewiczów w Warszawie, ul. Miodowa 14. GOPS został
uhonorowany, jako instytucja pomocy społecznej realizująca dobre praktyki w aktywnej integracji społeczności lokalnych we wspieraniu osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, znakiem „Zawsze pomocni”.
W konferencji, odbywającej się pod honorowym
patronatem Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego, uczestniczyła i odebrała wyróżnienie Bożena Pomacho - Kierownik GOPS w Goworowie.

Komunikat GOPS
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
informuje, że z dniem 1 października
2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca
2012r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej.
Rozporządzenie wprowadza
nowe zweryfikowane kwoty kryteriów
dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej:
• dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542,00zł
• dla osoby w rodzinie - w wysokości
456,00zł
• maksymalna kwota zasiłku stałeStr. 6

go - w wysokości 529,00zł
• kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250,00zł.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do
ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz
wysokości świadczeń rodzinnych
(Dz. U. poz. 959), od 1 listopada
2012 r. podwyższone zostaną kwoty
kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz
wysokość zasiłku rodzinnego. Kwoty
kryteriów dochodowych będą wynosić:
• od dnia 1 listopada 2012 r. do

dnia 31 października 2014 r. - 539 zł na
osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w
rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
• od dnia 1 listopada 2014 r. - 574 zł
na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę
w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
• 77 zł na dziecko do 5 lat,
• 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18
lat,
• 115 zł na dziecko w wieku od 19 do
24 lat.
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
Rok 2012, numer 8

Sportowe sukcesy naszej młodzieży
Nasz reprezentant "Akademii Sportu" w GOKSiR Jakub Dudziec zajął II miejsce
w VIII Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka.
Jakub w kategorii wiekowej klasy IV – VI. Gratulujemy Jakubowi. Marcin Dudziec - nasz
reprezentant zajął IV miejsce w kategorii Open. Zawody odbyły się 1 grudnia 2012r w
Nagoszewie. Gratulujemy sportowcom i czekamy na kolejne sukcesy. Instruktorem sportowym „Akademii Sportu” i jej zawodników jest Anna Wachowska – pracownik GOKSiR.
Dołącz do naszej „Akademii sportu”
Wtorek
Zajęcia na hali - 16.30-18.00
Zajęcia na siłowni - 16.30-18.00 (osoby dorosłe), 18.00-19.30 (dzieci i młodzież)
Aerobik - 18.00-19.30
Czwartek
Zajęcia na hali - 17.00-18.00
Zajęcia na siłowni - 17.00-18.00 (osoby dorosłe), 18.00-19.30 (dzieci i młodzież)
Aerobik - 18.00-19.30

Czary i magia na przeglądzie legend
Na X Przeglądzie Legend
Mazowsza w Goworowie wystąpiło
siedem grup teatralnych, które przybyły z: Amelina, Ostrołęki, Pasiek,
Kunina, Szczawina, Goworowa. Najmłodszymi uczestnikami były
„Skrzaty” z Przedszkola Samorządowego w Goworowie. Na goworowskiej scenie królowały roztańczone
wiedźmy, uczciwy szewc Boguszko,
krawiec Niteczka, który został królem i smukła syrena. Można było
dowiedzieć się, jak powstał kościół w
Goworowie i miasto Bodzanów oraz
poznać zwyczaje wigilijne. Nagrody
za prezentacje teatralne otrzymały

wszystkie grupy, a ufundowali je Starosta
Ostrołęcki i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie. Dodatkowego
wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
łącznie z patronatem Marszałka. Na dziesiąte urodziny przeglądu organizatorzy podarowali uczestnikom i publiczności prezent w
postaci występu iluzjonisty i „strasznie”
pyszny tort. Organizatorzy: Konferansjerem
jubileuszowego magicznego spotkania z legendą była Sylwia Wilczewska instruktorka kultury w GOKSIR w Goworowie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Ochotnicza Straż
Pożarna w Goworowie i wolontariusze. Serdeczne podziękowania dla młodych
artystów, opiekunów grup i wolontariuszy za zaangażowanie w magiczne spotkanie.

„Latający animatorzy” w Goworowie
Pra cow ni cy Gm i nneg o
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie wraz z „Latającymi
animatorami”, mieszkańcami i miłośnikami Goworowszczyzny przez
cztery dni poszukiwali tożsamości
kulturowej i obyczajów Goworowa i
okolic.
W dniach 13 – 14 listopada
można było przyjść do GOKSiR w
Goworowie, zabrać ze sobą zdjęcia,
pamiątki i podzielić się wspomnieniami o ludziach, wydarzeniach, zwyczajach Goworowszczyzny. Na spo-

tkanie zostali zaproszeni regionaliści – Krystyna Drabot, Agnieszka i Piotr Kosiorkowie. Dodatkowym elementem wydarzenia było wykonanie sobie bezpłatnego
zdjęcia za sprawą animatorek z Tymczasowego Zakładu Fotograficznego, który
rozstawił się w GOKSiR.
Obecnie trwają prace – spisywanie nagranych wywiadów do zredagowania jednodniówki, w której zawarte będą informacje z przebiegu akcji, a w szczególności o odkrytej tożsamości kulturowej Goworowa i okolic. Akcja z „Latającymi
animatorami” to początek zainicjowanego przez Krystynę Drabot i pracowników
GOKSiR cyklu spotkań tematycznych. Już w styczniu wielkie wydarzenie kulturalne – konferencja pt. „Goworowo to nie Kurpie” . O szczegółach poinformujemy
Państwa specjalnym zaproszeniem poprzez plakaty i portale internetowe.
Działanie „Latający animatorzy” zrealizowane zostało ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś koordynatorem akcji w Goworowie była
Agata Majk – instruktor kultury w GOKSiR.

Sukces „Arki Arka” w Wąsewie

Konkurs multimedialny, do wygrania 1.5 tys. zł

Zespół „Arka Arka”, działający w Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprezentował się 8
października 2012r. w Wąsewie na V Festiwalu Pieśni Maryjnej. Zespół zasłużył na zdobycie II miejsca. Zmagania artystów
- 14 solistów, 9 zespołów do lat 16, 3 zespoły powyżej lat 16
oraz 3 chóry oceniała Komisja Konkursowa. Imprezę uświetnił
występ muzykującej rodziny Lewiarz z Piątnicy. Ze zwycięskim
zespołem „Arka Arka” na co dzień ćwiczy nasz muzyczny instruktor Arkadiusz Kuśmierczyk.

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do udziału w
konkursie multimedialnym. Należy wykonać prezentację
multimedialną o gminie Goworowo, osobiście lub w grupie, w języku polskim i angielskim. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna wysokości 1.500 zł.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym w biurze Koordynatora konkursu – Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

W Dolinie Orza
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Najpyszniejszy konkurs to tylko w Lipiance
Po raz dziewiąty miał
miejsce w Lipiance najpyszniejszy konkurs w
regionie.
Tradycyjne
potrawy regionalne zaprezentowali w dniu 27
października
2012r.
seniorzy z gmin: Szelków, Krasnosielc, Rzekuń i Goworowo w konkursie pod hasłem
„Więcej życia w życiu.
Tradycje kulinarne seniorów”. Za najpyszniejszą regionalną
potrawę w daniach mięsnych, półmięsnych i zupach Komisja
uznała dania w wykonaniu: Ireny Heromińskiej z Krasnosielca,
Barbary Drabot z Lipianki i Barbary Kowalczyk z Krasnosielca.
Najlepsze sałatki wykonała pani: Irena Fidura z Goworówka.
Pani Irena ma na swoim koncie zwycięstwa w każdej kategorii
wykonawczej. Jest najbardziej utytułowaną seniorką tegoż konkursu. Kolejne nagrody, w tej kategorii trafiły do Jadwigi Zięby i

Jadwigi Pietras z Lipianki. Mistrzyniami w kategorii deser zostały Halina Zyśk z Zabiela, Teresa Dudek z
Lipianki i Zofia Podpora, reprezentująca gminę Krasnosielc. W kategorii napoje alkoholowe i bezalkoholowe tym razem królowały kobiety: Krystyna Fabisiak z
Szelkowa, Zofia Maliszewska z Lipianki i Celina Szladowska z Amelina. Swoimi napojami wywarły na komisji „mocne” wrażenie. Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych ufundowali Starosta Ostrołęcki, Radne Gminy
Goworowo Anna Kwiatkowska i Karolina Łazicka, Radny Sejmiku Mazowieckiego Marian Krupiński oraz
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Oprócz kulinarnych popisów, seniorzy mogli wykazać się umiejętnościami wokalnymi. Panie z koła gospodyń wiejskich w Lipiance i Brzeźnie zaprezentowały
gościom autorskie piosenki do melodii największych
hitów polskich, czym zafascynowały słuchaczy. Organizatorami pysznego konkursu byli: Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Towarzystwo
Przyjaciół Goworowszczyzny i Wolontariusze.

Promujemy lokalnych artystów i nie tylko
Wystawę szkiców
autorstwa Krzysztofa Mórawskiego można podziwiać w GOKSiR. Specjalnością Krzysztofa jest szkic
ołówkiem. Tego fachu oraz
wielu innych nauczył się w
trakcie swojej edukacji w
warszawskiej szkole artystycznej. Najbardziej ulubił
sobie właśnie szkic. W
swoim dorobku ma ponad
trzydzieści prac, które prezentuje na portalu społecznościowym Facebook na
profilu
prywatnym
i
GOKSiR. Jeśli tworzycie coś ciekawego, macie pasje
(rękodzielnicze, fotograficzne, kulinarne, …) i chcielibyście pochwalić się nimi na forum - skontaktujcie

się z nami. Przyjedziemy do Państwa, sfotografujemy i opublikujemy. Proszę kontaktować się z panią Agatą Majk – instruktor
kultury w GOKSiR w Goworowie. Swoją pasją podzielił się z nami
pan Krzysztof Guzik – wczasowicz przebywający w Dzbądzku.
Dzięki zamiłowaniu do fotografii możemy podziwiać piękne zdjęcia, na których pan Krzysztof uwiecznia osobliwości przyrody
naszej gminy. Fotografie możecie Państwo obejrzeć na stronie
internetowej Urzędu Gminy Goworowo www.goworowo.pl lub na
profilu www.facebook.com/goksirgoworowo. W następnym numerze biuletynu przedstawimy kolejne sylwetki artystów Goworowszczyzny.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „HERB GMINY GOWOROWO”

Mamy już finalistów naszego konkursu plastycznego „Herb
Gminy Goworowo”, który zorganizowany został przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Goworowie.
W dniu 11 grudnia 2012
roku w Gminnej Bibliotece PubliczStr. 8

nej w Goworowie Komisja Konkursowa dokonała przeglądu prac konkursu plastycznego.
Bardzo przyjemnie zaskoczyła nas ilość prac. Uczestnicy na
rozmaite sposoby próbowali uwiecznić w herbie kościół, rzekę, zboże.
Największym jednak powodzeniem
cieszył się niedźwiedź. Nazwa Goworowo najprawdopodobniej pochodzi od imienia Gowor. W herbie Gowora z rodu Rawiczów widniał właśnie niedźwiedź.
Jury starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić prace biorąc
pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, estetykę wykonania pracy i jej zgodność z tematyką. Spo-

śród nadesłanych prac Jury wybrało 3
prace zwycięskie oraz 6 wyróżniło.
I miejsce Klaudia Archacka
II miejsce Aleksandra Rybaczyk
III miejsce Kinga Steć
Wyróżnienia: Michał Wroński, Ewelina
Podleś, Bartłomiej Gurzyński, Bartłomiej Szabłowski, Aleksandra Szymaniak, Katarzyna Ziemek.
Niestety, wiele dobrych prac
musieliśmy odrzucić, ponieważ przedstawiały niewłaściwą formę herbu.
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie plastycznym
gratulujemy wyobraźni, twórczej ekspresji oraz wysokiego poziomu prac.

Rok 2012, numer 8

Konkurs z zakresu profilaktyki zdrowia

Jak żyć długo i zdrowo
to temat corocznego konkursu z
zakresu profilaktyki zdrowia zorganizowanego w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie.
Celem konkursu było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej świadomości, że nie leczenie,

lecz profilaktyka jest najlepszym
sposobem na poprawę zdrowotności społeczeństwa. Ponadto
zdobywanie i pogłębianie wiedzy
na temat zagrożeń zdrowotnych,
higieny i profilaktyki zdrowia w
celu obniżenia liczby zachorowań
w przyszłości.
26 listopada 2012 do
szkoły zjechały 3-osobowe reprezentacje 5 szkół powiatowych z
Baranowa, Kadzidła, Czerwina,
Troszyna i oczywiście Goworowa
oraz gimnazjum z terenu naszej gminy, łącznie 23 uczniów. Zawodnicy
rozwiązali test liczący 40 pytań. Rozstrzygnięcia dokonało jury, złożone z
nauczycieli-opiekunów. W kategorii
gimnazjów poszczególne miejsca
zajęli: I Monika Tomaszewska

(Pasieki), II Kamil Duda (Kunin) i III
Aleksandra Hromiuk (Goworowo). W
kategorii szkół ponadgimnazjalnych
najbogatszą wiedzą popisały się:
Monika Ponichtera, Anita Podolak i
Renata Radecka – ZSP Goworowo.
Uczestnicy zostali obdarowani cennymi nagrodami. Za pierwsze miejsce w obu kategoriach otrzymali
kamery, za drugie aparat fotograficzny, a za trzecie słuchawki bezprzewodowe. Uczniowie, którym powiodło się nie najlepiej, nie wyszli zawiedzeni, ponieważ otrzymali upominki i
pamiątki w gustownych ekologicznych torbach z marketingowym nadrukiem szkoły. Konkurs został przygotowany przez panią Grażynę Wicepolską - nauczyciela biologii w
ZSP w Goworowie.

Mikołajki na ulicach Goworowa
6 grudnia na ulicach Goworowa pojawili się Mikołaje. Dwie pary
młodych ludzi, którzy „w cywilu” noszą imiona Anita, Monika, Kamil i
Paweł, wyposażone w kosz słodyczy
składały przechodniom bożonarodzeniowe życzenia. Świąteczne kartki i świece samodzielnie wykonane
przez uczniów Zespołu Szkół Powiatowych były sprzedawane za uznaniową kwotę, która zostanie przekazana na szlachetny cel. Akcję chary-

tatywną na rzecz 12-letniej Karoliny,
chorej na dystrofię mięśniową, przeprowadziliśmy z inicjatywy III klasy
technikum i jej wychowawczyni Barbary Gołębiewskiej po raz drugi.
Ubiegłoroczna zbiórka pomogła jej
rodzicom w zakupie wózka inwalidzkiego.
Mikołaje spotkali się z zainteresowaniem, sympatią i hojnością. Takie
niecodzienne spotkanie szczególnie
przeżywały dzieci, które obdarowane

były cukierkami. Do goworowskiego
przedszkola Mikołaje zostali specjalnie gorąco zaproszeni. Wszystkim
darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Dzięki mieszkańcom Goworowa i
okolic przekażemy Karolinie ponad
1200 zł.
Akcja naszych uczniów nie wyczerpuje działań wspomagających. Dalszy
ciąg nastąpi w dzień św. Walentego,
a plastikowe nakrętki zbieramy od
dawna.

Mikołajki na ulicach Goworowa
Działalność wolontariatu prowadzi do
doświadczenia,
że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy,
gdy kocha i daje siebie innym…
Jan Paweł II
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto obchodzone corocznie 5 grudnia. Celem tego święta
jest uznanie za trud, czas i umiejętności wolontariuszy na rzecz innych. O
tym święcie nie zapomniano również w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
W Dolinie Orza

w Goworowie. W tym dniu zorganizowano spotkanie z wolontariuszami,
by podziękować im za pracę, trud,
umiejętności, zaangażowanie w organizacji imprez okolicznościowych
organizowanych przez GOPS oraz za
wszelką bezinteresowną pomoc na
rzecz mieszkańców naszej gminy.
W dowód wdzięczności wolontariusze otrzymali dyplom uznania oraz
drobne upominki.
Dziękujemy za czas, zainteresowanie oraz poświęcenie, a
przede wszystkim za serce pełne

miłości ofiarowane innym! Jako wyraz
szczególnej postawy, pełnej wrażliwości, zrozumienia, i chęci niesienia Pomocy, radości, które sprawiasz ludziom
potrzebującym.
Z całego serca dziękujemy!
Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goworowie
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Młodzież Zapobiega Pożarom
W dniu 5 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbył się gminny etap konkursu wiedzy zorganizowanego przez
Straż Pożarną pod hasłem "Młodzież
zapobiega pożarom". W konkursie
wzięło udział 16 uczestników w
trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła
ponadgimnazjalna. Przyjechali do
nas uczestnicy ze wszystkich szkół
podstawowych, gimnazjum w Goworowie oraz Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie. Uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w testach. Nad przebiegiem całego konkursu czuwała komisja w składzie:
Tadeusz Warszawin przewodniczący,
Ewa Burzycka pracownik Urzędu
Gminy w Goworowie, Stanisław Wojciechowicz Prezes ZOG OSP RP w
Goworowie, kapelan straży pożarnej

Dekanatu Różan ksiądz Józef Kacperski oraz Adam Grabowski dyrektor Szkoły Podstawowej w Pasiekach.
Najwyższym poziomem wiedzy w poszczególnych kategoriach wykazali się:
Szkoły Podstawowe
1. Sarnecki Karol SP Pasieki
2. Ciechowicz Natalia SP Pasieki
Gimnazjum
1.Kukulska Monika
2. Dudziec Paweł
Szkoła ponadgimnazjalna
1. Damięcka Iwona
2.Radecka Kamila
Te osoby wezmą udział w powiatowym
finale konkursu w Ostrołęce.
Komisja oceniała także prace plastyczne uczniów. Zwycięzcami zostali:
Kategoria klasy "0"
1. Maja Ptak SP Goworowo
2. Mateusz Ciechowicz SP Pasieki

Kategoria Klasy I - III
1. Daniel Podolak SP Pasieki
2.Cezary Miłek SP Goworowo
Kategoria klasy IV - VI
1. Alicja Tabor SP Pasieki
2. Gabriela Rybaczyk SP Kunin
Kategoria gimnazjum
1. Katarzyna Brzezińska
2. Sebastian Kowalczyk
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne
1. Kamila Radecka
2. Paulina Rabuczewska
Organizatorzy konkursu skłądają
serdeczne podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do
konkursu: paniom Annie Kanclerz,
Agnieszce Gałązka, Dorocie Kwiatkowskiej, Elżbiecie Kuczyńskiej, oraz
panu Januszowi Frydryk i Mariuszowi
Fidelis.

Ciężary z sukcesem wróciły do Kunina
Po kilku latach
przerwy ponownie ruszyła sekcja
Ludowego
Międzyszkolnego
Uczniowsk ieg o
Klubu Sportowego w podnoszeniu ciężarów w
Kuninie, a jej
zawodnicy pod
okiem doświadczonego fachowca
Ireneusza
Pepłowskiego odnoszą pierwsze sukcesy.
Damian Malanowski ze srebrem

Mistrzostw Mazowsza (fot. P. Jagielski)
Zawodnicy z sekcji podnoszenia ciężarów na przełomie października i listopada wzięli udział w
zawodach w Dobryszycach, gdzie
odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików do lat 16.
Punkty w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży zdobyli: Damian Malanowski – kat. 45 kg,
Jakub Duda – kat. 56 kg, Piotr Bobowski, Mariusz Ostrowski i Kamil
Kozłowski – kat. 69 kg.
Największy sukces odniósł z kolei
Damian Malanowski, który w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów do

lat 16 zdobył brązowy medal w kat
50kg. Zawody odbyły się w 3 listopada w Pułtusku. Na tej samej imprezie Piotr Bobowski zajął szóste miejsce w kat. 69 kg. W klasyfikacji drużynowej LMUKS Kunin uplasował się
na szóstej pozycji.
W tym roku zorganizowaliśmy u siebie mikołajkowy turniej dla
młodzików – mówi członek zarządu
Paweł Jagielski. 8 grudnia do remizy
strażackiej przybyli miłośnicy podnoszenia ciężarów. Gośćmi specjalnymi imprezy byli medaliści Igrzysk
Olimpijskich Adrian Zieliński oraz
Szymon Kołecki.

100 urodziny pana Władysława Ziemka
Pan Władysław Ziemek, mieszkaniec Czarnowa, obchodził 17 grudnia
2012 roku 100 urodziny.
Z tej okazji z życzeniami i kwiatami odwiedzili Jubilata:
- Wójt Gminy Goworowo – Małgorzata
Maria Kulesza,
- Sekretarz Gminy – Antoni Mulawka,
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego –
Hanna Damięcka
- Reprezentująca Radę Gminy – radna
Hanna Dąbkowska,
- Kierownik Placówki KRUS w Ostrołęce –
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Tadeusz Wiśniewski i Z-ca Kierownika – Eleonora Borowiecka,
- Kierownik Delegatury – Placówki
Zamiejscowej Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce – Wiesław Opęchowski,
- Lekarz Rodzinny Jubilata – Joanna Słomska.
Jubilatowi życzymy przeżycia w
zdrowiu kolejnych 100 lat!
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Projekcja profilaktyczna
W dniu 15 października w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbyła się projekcja profilaktyczna "Przemoc i agresja obecne są wszędzie".
Uczniowie naszej szkoły poznali sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i agresją wobec siebie. Poznali instytucje pomagające w rozwiązywaniu problemów związanych z agresją fizyczną i psychiczną. Został ogłoszony też konkurs związany z tym tematem.

Mikołajki w Kuninie

Mikołajki uwielbiają wszystkie dzieci i wszyscy dorośli. To wtedy
Święty Mikołaj przynosi prezenty.
Zazwyczaj są to drobne upominki,
słodycze lub małe zabawki, które
zostawia w czyściutkich bucikach,
pod poduszką lub w skarpecie. Mikołaj to postać bardzo tajemnicza,
słynie z dobroci, pobożności i hojności. Swoją dobrocią zaraża innych.
Wciąż znajduje się wielu ludzi, którzy
chcą zostać Mikołajami, aby nieść
radość innym.
6 grudnia 2012r. stał się
dla wszystkich dzieci w naszej szkole
dniem wyjątkowym. Maluchy z zerówki i klasy drugiej odwiedził Święty
Mikołaj. W zamian za piosenkę lub
wierszyk zostawiał im podarunki.
Wraz z Mikołajem w klasach i na
korytarzach szkolnych pojawiła się
świąteczna i zimowa dekoracja pięknie ozdobione drzewka świerkowe.
Donośnie brzmiały mikołajkowe melodie.
Dzieci z klas: Ia, Ib i III wyruszyły na wycieczkę do Ostrołęki. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Mikołajki sprawiły, że przy pomocy organizatorki p. Doroty Kubiak
i opiekunów: p. Sylwii Zięba, p. Anny
Karamuz i p. Jacka Krupki, ucznio-

W Dolinie Orza

wie postanowili sprawdzić, jak
przebiegają przygotowania do
świąt i czy w mikołajki można
spotkać Świętego Mikołaja.
Pierwszym etapem poszukiwań stało się Kino Jantar.
Już w wejściu dzieci przywitały
piękne Śnieżynki, pomocnice
Świętego Mikołaja, które częstowały wszystkich pysznymi lizakami. Film wyświetlany w kinie, w
technologii 3D, zatytułownay:
„Renifer Niko ratuje brata”, również
nawiązywał do tematyki wycieczki.
Następnie dzieci udały się do Ostrołęckiego Muzeum Kultury Kurpiowskiej, gdzie obejrzały wystawę czasową „Nim rozbłyśnie pierwsza gwiazda. Przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia”.
Potem wszyscy wzięli udział w warsztatach etnograficznych, podczas
których maluchy tworzyły „światy” z
opłatków i inne ozdoby choinkowe.
Cuda zrobione własnymi rękami
można było zabrać do domu.
Uczniowie klas 4-6 także
spędzali mikołajkowy dzień aktywnie
i ciekawie - wszyscy pojechali na
wycieczkę do Warszawy gdzie, jak
potem dzieci stwierdziły, atrakcji nie
brakowało. Wszystko rozpoczęło się
od oglądania filmu w technologii 3D
„ASTERIX I OBELIX: W SŁUŻBIE JEJ
KRÓLEWSKIEJ MOŚCI”. Kolejny etap
to gwóźdź programu wycieczki –
Centrum Nauki Kopernik. Młodzież
była ogromnie zafascynowana znajdującymi się tam interaktywnymi
wystawami. Każdy eksponat można
było nie tylko zobaczyć, ale też dotknąć, usłyszeć, powąchać, co niewątpliwie bardzo ułatwiało zrozumie-

nie zasady działania urządzeń lub
zjawisk fizycznych, których na co
dzień się nie zauważa, nie rozumie.
Oczywiście stałym, końcowym punktem zarówno jednej, jak i drugiej wycieczki była restauracja McDonalds.
Obie wyprawy można śmiało uznać
za bardzo udane, zwłaszcza że na
drugi dzień słyszało się w szkole z ust
uczniów opinie: "proszę pani/proszę
pana musimy taką wycieczkę powtórzyć".
Należy tu również dodać, że
wyjazd do Warszawy dla części dzieci
był finansowany ze środków projektu
Dziecięca Akademia Przyszłości. Organizatorem wycieczki był koordynator projektu – p. Paweł Jagielski, a
opiekę sprawowały panie: Iwona Duda, Katarzyna Dzwonkowska, Joanna
Łojek.
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Hospicjum to też życie
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”
(bł. Jan Paweł II)
30 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie z kierownik Hospicjum Domowego w
Ostrołęce Panią Jadwigą Dudek. Uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich
gimnazjum w Zespole Szkół Nr1 w Goworowie.

Pani kierownik przybliżyła zebranym
pracę i potrzeby hospicjum, mówiła
też o akcjach, które prowadzi Caritas, aby pozyskać środki na działalność tej instytucji. Dziękowała nam
za włączenie się do kampanii „Pola
Nadziei”. Obejrzeliśmy też bardzo
wzruszający film.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie
i za to, że możemy wspomagać tak
zacne dzieło, które uwrażliwia nas
na drugiego człowieka.

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI NA WYCIECZCE
29 listopada 2012r. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Goworowie klas 5 i
6 uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu unijnego Dziecięca Akademia Przyszłości brali udział w
wycieczce do Ostrołęki. Na rozgrzewkę
obejrzeliśmy w OCK spektakl teatralny pt.
„Szatan z siódmej klasy”. Następnym
punktem było Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Panie przygotowały bardzo ciekawą lekcję muzealną połączoną z
warsztatami tworzenia kurpiowskich ozdób Bożonarodzeniowych. Piękne ozdoby wykonane przez uczniów przywieźliśmy do szkoły. Następnie po drobnym

posiłku w McDonalds , pozostając
nadal w atmosferze świąt, obejrzeliśmy w kinie film 3D „Renifer Niko
ratuje brata”. Cali, zdrowi i szczęśliwi
wróciliśmy
do
szkoły
około
godz.18.00.
Uczniowie uczestniczący w
wycieczce nie ponieśli żadnych kosztów. Wszystkie bilety wstępu sfinansowane były ze środków przeznaczonych na realizację projektu.

Zaproszenie
Wójt Gminy Goworowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Parafia Rzymsko — Katolicka w Goworowie
serdecznie zapraszają w dniu 23 grudnia 2012r. na

SPOTKANIE OPŁATKOWE
osoby samotne, niepełnosprawne, a także wszystkich
należących do grup wsparcia: samotnych matek, rodzin
wielodzietnych, seniorów, osób niepełnosprawnych
działających na terenie gminy Goworowo.
Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11.00
w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Goworowie.
Po Mszy Świętej zapraszamy do Restauracji „Relaks”
w Goworowie
na spotkanie opłatkowe z władzami gminy i Parafii działających na terenie gminy Goworowo.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z GOPS Goworowo?
- wystarczy nawiązać kontakt
Pani Krystyna Subczyńska
GOPS Goworowo
ul. Szkolna 10
07-440 Goworowo
Tel. 29 7614015 (w.24)
e-mail: kancelaria@gops.goworowo.pl
JEŚLI MOŻESZ POMÓC:
- dzieciom i młodzieży w nauce
- ludziom niepełnosprawnym
- osobom starszym, samotnym
- w organizowaniu imprez okolicznościowych

DOŁĄCZ DO NAS
I ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!

