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N AJWIĘKSZY BIEG ULICZNY W G OWOROWIE
Polska biega – Goworowo biega.
W ogólnopolskiej kampanii
społecznej promującej zdrowy styl
życia poprzez bieganie od kilku lat
uczestniczą Goworowskie instytucje. Na mecie stanęły przedszkolaki z Goworowa, najliczniejsze rodziny – Wyrębkowie i Dąbkowscy,
najmniejszy i najwyższy, najmłodszy i najstarszy, oraz ci, którzy biegają najszybciej oraz ci, którzy po prostu
lubią biegać. A wśród nich byli: Przewodnicząca Rady Gminy Karolina Łazicka,
Sekretarz Gminy Antoni Mulawka, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Barbara Kuczyńska i Hanna
Siekierska Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Najszybszymi biegaczami Polska biega zostali: Dorota Śnietka (Ostrołęka), Agnieszka Zięba (ZS nr 1 Goworowo), Justyna
Zięba (ZS nr 1 Goworowo), Marcin Dudziec (Jawory Stare), Kamil Faryn (ZS nr 1
Goworowo), Arkadiusz Grabowski
( Szczawin).

W AŻNE TEMATY :
 Inwestycje gminne
 Dyskusja o przedsiębiorczości
 Mistrzowie paraolimpiady w
Goworowie
 Otwarcie placów zabaw w
Kuninie i Pasiekach

Nagrody ufundował organizator lokalnej akcji Polska biega –
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Sportową imprezę wsparli:
PHU Perfekt , Piekarnia J. Romanowski, Sklep spożywczy
Państwa Nikodemskich. Nad
bezpieczeństwem i zdrowiem
uczestników czuwali: Ochotnicza Straż Pożarna z Goworowa,
Posterunek Policji, Przychodnia
Vita – Med., Wolontariusze.
Tekst i foto
Agata Majk

WAKACYJNE ŻYCZENIA
Z okazji wakacji
składamy wszystkim uczniom,
dyrektorom, kadrze pedagogicznej
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Goworowo
życzenia
radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,
udanego wypoczynku pełnego niezapomnianych wrażeń
oraz szczęśliwego powrotu do domu.
Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza
wraz z Radą Gminy Goworowo
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I NWESTYCJE NA TERENIE G MINY G OWOROWO
6 maja 2013r. zostały podpisane umowy na realizację zadania
„Piękno mazowieckiej wsi – wyznaczenie i oznakowanie ścieżki
rowerowej w Gminie Goworowo”,
dofinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi, objętego PROW na
lata 2007 – 2013. Trzy altanki i dwa
grille wykona Firma Remontowo –
Budowlana „FARBMAX” Michał
Mech z Goworowa za kwotę 19
000,00 zł, a trzy rzeźby wykona
Pan Jan Lewicki z Grodziska Małego za kwotę 3 900,00 zł.
Od połowy maja trwają prace budowlane w budynku dawnego
Ośrodka Zdrowia w Goworowie.
Po przeprowadzce lekarzy rodzinnych do nowej siedziby obiekt zostanie zaadoptowany na potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który do tej pory korzysta
z wynajmowanego lokalu. Prace
wykona Firma Budowlano Usługowa Krzysztof Lenkiewicz z Borawego za cenę ryczałtową brutto
155 401,75 zł. Do nowej siedziby
GOPS przeprowadzi się z końcem
lipca.
5 czerwca 2013r. została
podpisana umowa pomiędzy Gminą Goworowo i Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie inwestycji przebudowy placu zabaw
przy ZS Nr 1 w Goworowie. W ramach programu rządowego
„Radosna Szkoła” Gmina Goworowo otrzyma dofinansowanie w
wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Równolegle
Urząd Gminy Goworowo rozpo-

czął postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy
w/w zadania. Otrzymaliśmy 7
ofert przetargowych. Plac zabaw o powierzchni 600 m² zostanie wybudowany w okresie
wakacyjnym.
Do końca września odbierane
będą z terenu gminy Goworowo odpady zawierające azbest.
Umowa z wykonawcą, firmą
Graffiti Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski z
Radziejowa, została podpisana
14 czerwca. Za cenę 70 831,80
zł w/w firma odbierze ponad
262 tony odpadów zawierających azbest od mieszkańców,
którzy do końca ubiegłego roku złożyli w Urzędzie Gminy
Goworowo prawidłowe ankiety. W sprawie terminu odbioru
oraz należytego przygotowania odpadów przedstawiciele
wykonawcy będą się kontaktować z mieszkańcami
osobiście.
Odbiór
odpadów azbestowych jest bezpłatny
– Gmina Goworowo
pozyskała na ten cel
dofinansowanie ze
środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i
G o s p o da rk i
Wodnej
w
Warszawie.
Jednocześnie
przypominam, że wszyscy
mieszkańcy naszej gminy posiadający na własnych nieruchomościach odpady zawierające azbest wciąż mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Goworowo chęć jego odebrania i utylizacji w 2014r.
Czyniąc zadość nowym prze-

pisom prawnym odnośnie
gospodarowania odpadami
komunalnymi, 20 maja 2013r.
Gmina Goworowo ogłosiła
przetarg na odbiór odpadów
komunalnych od mieszkańców gminy Goworowo. W
postępowaniu złożono dwie
oferty przetargowe na kwoty
883 995,38 zł oraz 936 997,20
zł. Z uwagi na zaproponowane ceny postępowanie zostało unieważnione i ogłoszone
ponownie. 5 czerwca zostały
złożone dwie oferty przetargowe na kwoty 734 406,39 zł
i 825 926,28 zł. Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany 6 czerwca 2013r.
Umowa z wykonawcą (MPK
Sp. z o.o.) została podpisana
w drugiej połowie czerwca.
W związku z całkowitą reorganizacją systemu odbioru
odpadów przypominam:
- każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do
posiadania pojemnika
na odpady zmieszane
(niesegregowane). Odbiór takich odpadów
będzie się odbywał co 2 tygodnie. Ważna informacja dla
mieszkańców nie posiadających jeszcze kosza – firma
MPK Sp. z o.o. umożliwi
mieszkańcom dzierżawę
bądź zakup własnych pojemników;
- każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który
zadeklarował selektywną
zbiórkę odpadów, zostanie
wyposażony przez wykonawcę w pojemnik
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pojemnik na odpady segregowane
(papier, tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe).
Odbiór takich odpadów będzie się
odbywał raz w miesiącu;
- każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej, który zadeklarował
selektywną zbiórkę odpadów,
otrzyma od wykonawcy specjalny
worek na szkło. Odbiór szkła będzie
się odbywał raz na kwartał. Przy
odbiorze Wykonawca zaopatrzy
właściciela nieruchomości w nowe
worki;
- o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
oraz innych, ważnych informacjach
w zakresie gospodarki śmieciowej,
mieszkańcy zostaną poinformowani
poprzez rozdawane przez wykonawcę harmonogramy;
- właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dopełnili
obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, proszeni
są o jak najszybsze złożenie takich
deklaracji w Urzędzie Gminy Goworowo, pokój nr 19.
W ramach dofinansowania z
budżetu Gminy Goworowo w wysokości 900 000 tys. złotych, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce rozpoczęło budowę odcinka drogi Żabin –
Goworowo w głównym ciągu drogowym Goworowo – Ostrołęka. Całe zadanie realizowanie jest z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, w ramach którego
Wojewoda Mazowiecki udzielił Powiatowi Ostrołęckiemu dofinansowania w wysokości 50% kosztów
kwalifikowalnych. Niebawem Powiat ostrołęcki rozpocznie również
przebudowę drogi Pasieki – Kunin,
na odcinku od torów w Józefowie
do skrzyżowania w miejscowości
Kunin.
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Goworowo
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dotację ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych na realizację
zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grodzisk
Mały” w wysokości 55 000 zł.
Zadanie będzie realizowane w
II półroczu 2013 roku.
W lipcu firma Zakład
Usługowo – Handlowo - Produkcyjny „HYDRO - MET” rozpocznie prace przy budowie
sieci wodociągowej we wsiach
Jurgi, Zaorze i Dzbądzek wraz z
zasileniami z Czarnowa i Kunina. Na czas trwania inwestycji
proszę mieszkańców i kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności i wyrozumiałość z
powodu mogących wystąpić
ograniczeń w ruchu w tych
miejscowościach. Budowa sieci
wodociągowej jest pierwszym
etapem inwestycji pn.: „Rozwój
gospodarki wodno - ściekowej
w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo”,
która zostanie dofinansowana z
funduszy unijnych w ramach
działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013.
Gmina Goworowo przystąpiła
do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Goworowo. 6 maja 2013r.
została podpisana w tej sprawie
umowa z Firmą Projektowo –
Usługową mgr Renata Radecka
z Ostrołęki. Wnioski dotyczące
studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mo-

gą być składane w terminie
do dn. 1 października 2013 r.
w siedzibie Urzędu Gminy
Goworowo, ul. Ostrołęcka
21 , 07-440 Goworowo.
Wnioski należy składać z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
wniosek dotyczy. Wnioski
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres –
a.ziemek@goworowo.pl. Wartość usługi to 66 420,00 zł.
W ostatnim kwartale podpisano także umowy na usługi
projektowe, które w niedalekiej przyszłości będą podstawą do nowych inwestycji:
- 29 kwietnia 2013 r. została
podpisana umowa z firmą
WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o., 07-410 Ostrołęka, ul. dr. A. Kuklińskiego
3B na przygotowanie dokumentacji projektowej na
przystosowanie istniejącego
budynku magazynowo –
garażowego na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Goworowie na punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Obowiązek
posiadania takiego punktu
na terenie gminy został
wprowadzony w ramach
ustawy z 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012 roku poz. 391 z
późń. zm.);
cd str. 4
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I NWESTYCJE
- 6 maja 2013 r. została podpisana
umowa z firmą INVESTMENTBUDOWNICTWO Krzysztof Piątkowski, Lutobrok 1, 07-214 Zatory
na przygotowanie projektu budowlanego remontu budynku domu nauczyciela w Czarnowie. Projekt obejmie:
a) wykonanie więźby dachowej
drewnianej z pokryciem blachą
trapezową;
b) wymianę otworów okiennych i
części otworów drzwiowych;
c) przebudowę kominów z zapewnieniem wymaganej wentylacji;
d) wykonanie odgromienia.
- 21 maja 2013 r. została podpisana
umowa z firmą gb-arch.pl Architekt Grzegorz Buława, ul. Rybnicka
13/10, 44-100 Gliwice na wykona-

nie projektu budowlanego remontu Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance. Przewidywany zakres prac do ujęcia w projekcie to:
a) na piętrze: remont 3 łazienek,
wymiana podłogi w 4 pomieszczeniach, obniżenie sufitu +
malowanie ścian w jednym pomieszczeniu;
b) na klatkach schodowych wymiana poręczy, malowanie
ścian i sufitu, położenie lamperii;
c) na parterze: wymiana podłogi w 4 pomieszczeniach, malowanie ścian i sufitu w 4 pomieszczeniach, odgrzybienie,
osuszenie i sprawdzenie izolacji
w 1 sali, obudowanie rur na

korytarzu i w 1 sali;
d) na zewnątrz: docieplenie i
malowanie ścian, wymiana
parapetów zewnętrznych,
montaż podbitki dachowej,
instalacja próżniowego kolektora słonecznego, rozbudowa wejścia do budynku,
odprowadzenie i zagospodarowanie wody opadowej
z rynien, utwardzenie terenu
wokół budynku ze wschodniej strony, oświetlenie terenu (parkowe), blaszane zaplecze na podbudowie betonowej.
Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

D YSKUSJA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Jak zostać przedsiębiorcą i osiągnąć sukces mówili
biznesmeni, gospodarze gminy i instytucje wspierające przedsiębiorców. W trakcie panelu dyskusyjnego poprowadzonego podczas III Targów Przedsiębiorczości w Goworowie można było dowiedzieć się jakie spostrzeżenia o przedsiębiorczości mają lokalne władze i przedsiębiorcy.
Prelegenci panelu zachęcali do korzystania z
dotacji unijnych, zarówno na powstanie jak i
rozwój działalności.
W Targach wzięło siedemnastu przedsiębiorców oraz osiem instytucji wspierających
działalność gospodarczą. Gminę Goworowo
reprezentowało sześciu wystawców ( mamy nadzieję, że liczba ta wzrośnie).
Nagrodą dla najciekawszego stoiska był tablet, a
wygrała go firma ODiDZ PPOR Zdzisław Kochanowicz. Publiczność również została obdarowana nagrodami za udział w plebiscycie. Konkurs dla firm i
publiczności przygotowała Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”.
Niedzielne targi uświetnił występ sportowej reprezentacji w gwiazdorskiej obsadzie. Na murawie bo-

iska w Goworowie zagrali: Marcin Mroczek,
Tomasz Bednarek, Jarosław Jakimowicz, Tomasz Kalczyński i Marcin Piętowski kontra
drużyna KS Orz Goworowo. Pełne emocjonujących
chwil
mecz zakończył
się
sukcesem
gwiazd telewizji
z wynikiem 2:1.
Organizatorami
targów byli Wójt
Gminy Goworowo,
Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Według opinii uczestników i wystawców takie wsparcie przedsiębiorców poprzez propagowanie tematyki w formie organizowania
targów jest koniecznym przedsięwzięciem i
wyjściem naprzeciw oczekiwaniom chcącym
założyć nowe przedsiębiorstwa.
Tekst i foto: Agata Majk
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GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

28 kwietnia 2013 r. odbyły się
gminne uroczystości Dnia Strażaka.
Otwarcia uroczystości dokonał Dowódca Komendant Gminny Ryszard
Wyrębek składając meldunek o gotowości pododdziału do uroczystości, a
przyjął go Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Zwiazku OSP RP Stanisław Wojciechowicz. Po przyjęciu
meldunku przywitał on wszystkich
strażaków oraz zaproszonych gości.
Całość uroczystości poprowadził Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Tadeusz Warszawin.
Zaproszonych gości oraz strażaków w
imieniu organizatorów przywitał
Członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Rafał Ostrowski
Prezes OSP w Goworowie. Następnie
przystąpiono do wręczania odznaczeń państwowych i resortowych.
Prezydent Rzeczypospolitej Polski z
dnia 17 stycznia 2013 roku za szczególny wkład w ochronę przeciwpożarową uhonorował:
Złotym Krzyżem Zasługi
Druha. Tadeusza Warszawina
Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

zostali odznaczeni :
Dh Jan Władysław Domasik
Dh Piotr Kaleta
Dh Sławomir Kośnik
Dh Grzegorz Wyrębek
Dh Rafał Ostrowski
SREBRNYM MEDALEM ZA
ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
zostali odznaczeni :
Dh Hanna Wyrębek
Dh Tomasz Dziełak
Dh Artur Piasecki
Dh Paweł Węgielewski
Dh Eugeniusz Zaorski
Dh Krystyna Drabot
Dh Wojciech Owczarek
BRĄZOWYM MEDALEM ZA
ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Został odznaczony
Dh Paweł Sobotka
Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
WZOROWYM STRAŻAKIEM
odznaczony został Dh Tomasz
Drabot.
Odznaczenia wręczyli :
Jarosław Wilga
Komendant
Miejski PSP w Ostrołęce, Małgorzata Maria Kulesza Wójt Gminy Goworowo, Janusz Głowacki
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,
Stanisław Wojciechowicz Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP.
Po dokonanych dekoracjach głos zabrali:
Janusz Głowacki Prezes Zarzą-

du Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP, Małgorzata Maria Kulesza Wójt Gminy Goworowo, Jarosław Wilga Komendant
Miejski PSP w Ostrołęce, Stanisław Wojciechowicz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Goworowie, Rafał
Iwański Radny Gminy Goworowo, dziękując wszystkim strażakom za ich codzienną społeczną

służbę ratującą życie i mienie
ludzkie.
Po wystąpieniach dowódca uroczystości Ryszard Wyrębek złożył
meldunek o zakończeniu uroczystości i wydał polecenie - ,,Poczty
sztandarowe uczestniczące w uroczystościach odprowadzić”.
W uroczystościach uczestniczyły
sztandary:
- Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP w Goworowie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w
Goworowie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kuninie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kruszewie.
Ewa Burzycka

S POTKANIA Z MIESZKAŃCAMI .
N A PRZEŁOMIE MAJA I CZERWCA P ANI W ÓJT ODBYŁA COROCZNE SPOTKANIA Z
MIESZKAŃCAMI G MINY .
M IESZKAŃCY ZOSTALI ZAPOZNANI ZE STANEM REALIZACJI INWESTYCJI , MOŻLIWOŚCIĄ
UTWORZENIA SPÓŁKI WODNEJ I ZASADAMI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH .
M IELI TAKŻE MOŻLIWOŚĆ PRZEDSTAWIENIA WNIOSKÓW I UWAG DOT . SWOICH MIEJSCOWOŚCI .
M ARIANNA S KIERKOWSKA
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PRACA RADY GMINY W II KWARTALE 2013

Rada Gminy Goworowo
w II kwartale 2013 r. obradowała
na 3 sesjach w dniach:
15 marca 2013 r. odbyła się
XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady
Gminy, na której Rada podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
przez Gminę Goworowo projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013. Uchwała ta
była niezbędna do wniosku o
dofinansowanie i realizację
przez Gminę Goworowo projektu pn. „Akademia Maluchów w
Gminie Goworowo”
27 marca b.r. odbyła się następna XXXIII Sesja Rady Gminy na
której Rada podjęła 8 uchwał w
sprawach:
•zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021,
•zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.,
•wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokości
stawki tej opłaty,
•wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Zarządem Powiatu w Ostrołęce w sprawie
utrzymania dróg powiatowych,
•przyjęcia „Programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Goworowo” w 2013 r.
•zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości
Brzeżno na lata 20132020,
•zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości
Pasieki na lata 2013-2020,
•uchylającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez
Gminę Goworowo projektu
konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.
XXXIV Sesja Rady Gminy
Goworowo, która odbyła się
17 kwietnia poświęcona była
utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy w
związku ze zmianą ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada podjęła 2 uchwały:
•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,
•w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo.
Rada Gminy dokonała wyboru projektu herbu Gminy Goworowo.
W dniu tym po sesji odbyło
się uroczyste spotkanie wiel-

kanocne.
Świąteczny nastój spotkania
nadało misterium wielkanocne
wykonane przez uczniów gimnazjum z Goworowa, oraz
świąteczne potrawy przygotowane przez pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goworowie
Były życzenia i dzielenie się
jajkiem.
11 czerwca 2013 r. odbyła się
XXXV Sesja Rady Gminy Goworowo na której Rada dokonała podsumowania wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2012 r. i jednogłośnie
udzieliła absolutorium
dla
Wójta Gminy Goworowo Pani
Małgorzaty Marii Kulesza z
tytułu przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Goworowo za 2012 r.
W sesji udział wzięło 13 radnych.
Ponadto Rada Gminy podjęła
9 uchwał w sprawach:
•zatwierdzenia sprawozdania
fina nsowego Gminneg o
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2012 r.,
•zatwierdzenie sprawozdania
finansowego Gminnej biblioteki Publicznej za 2012 r.,
•zmian w budżecie gminy Goworowo na 2013 r.,
•zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015
•rozpatrzenia skargi na kierownika GOPS
•zarządzenia wyborów sołtysa,
cd. dtr. 7
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•zatwierdzenia do realizacji przez
Gminę Goworowo projektu konkursowego „Wspinamy się ku
szczytom wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
W związku z wystąpieniem Pani
Wójt do Rady o zajęcie stanowiska
w sprawie propozycji finansowania budowy i eksploatacji „Stacji
Segregacji Odpadów Komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” Rada w głosowaniu większością głosów nie
wyraziła zgody na finansowanie
tej inwestycji.
Na tej sesji z okazji „Dnia Samorządowca” Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy wręczyły Sołtysom i Radnym podziękowania
za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności
lokalnej życząc pomyślności, wytrwałości i odwagi w kreowaniu
rozwoju naszej gminy.
Prace w komisjach:
Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia
Komisja na posiedzeniu dokonała
analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za
2012 r. w zakresie oświaty, kultury
i zdrowia, opiniując go pozytywnie.
Komisja również omówiła funkcjonowanie sportu w gminie, zapoznała się z informacją o działalności stowarzyszeń i klubów sportowych oraz formami dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 r.
i celowością ich wykorzystania.
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finan-

D ZIEŃ D ZIECKA

W

sowej
Komisja odbyła 3 posiedzenia
na których omówiła i zaopiniowała pozytywnie projekty
uchwał finansowych. Komisja
dokonała również analizy
sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012 r. wydała pozytywną opinię.
Komisja Rolnictwa Ochrony
Środowiska, Przestrzegania
Prawa i Porządku
Komisja odbyła 4 posiedzenia,
na których zapoznała się:
- z bieżącym utrzymaniem
dróg gminnych oraz realizacją
dożwirowań dróg,
- tematem możliwości budowy
elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
Jednym z ważniejszych tematów pracy komisji było omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał o utrzymaniu czystości i porządku na terenie
gminy z przejęciem przez
Gminę od 1 lipca obowiązku
zagospodarowania odpadów
komunalnych.
Komisja zajmowała się również skargą na działalność
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. Wydała opinię o
odrzucenie skargi, uznając ją
za bezzasadną.
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna odbyła 5
posiedzeń. Był to szczególnie
pracowity okres pracy, ponieważ komisja dokonała szczegółowej analizy sprawozdania
z wykonania budżetu gminy

za 2012 r. Wypracowała stanowisko w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo. Zgodnie z przyjętym planem pracy komisja
przeprowadziła także kontrolę z zakresu oświaty w
Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie.
Wspólne posiedzenia komisji
odbyło się 5 wspólnych posiedzeń komisji, na których
radni omówili i zajęli stanowisko w sprawach:
- wyboru rozwiązań do
wniosku w ramach działania
6.2. Turystyka Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013,
- regulaminu wynagradzania
nauczycieli,
- regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy,
- projektów uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi przez
Gminę,
- wyboru herbu Gminy Goworowo,
- sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012 r.,
- przystąpienia do realizacji
przez Gminę projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 -2013 pn.
„Akademia Maluchów w
Gminie Goworowo”
Elżbieta Owczarek

B ARANOWIE

1.06.2013 r uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z opiekunami wzięli
udział w zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie spotkaniu integracyjnym dla osób niepełnosprawnych z okazji Dniu Dziecka. W programie imprezy były liczne
atrakcje, konkursy dla dzieci i młodzieży, kiermasz rękodzieła oraz stoiska gastronomiczne i wiele
innych niespodzianek.

Magdalena Dudziec
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W J AWORACH

Młodzież z gminy Goworowo
oraz sąsiednich miejscowości
zaznaczyła swój udział w
„Europejskim Tygodniu Młodzieży 2013”. Kampania zorganizowana w Jaworach Starych
miała posłużyć nawiązaniu
współpracy samorządu terytorialnego z młodymi ludźmi, poznaniu ich potrzeb i pomysłów.
Rozgrywki sportowe zintegrowały środowisko i wypełniły
ciekawie czas wolny. Mecz towarzyski Samorządowcy
kontra
Młodzież wzbudził wiele dobrych emocji.
W Europejskim Tygodniu Mło-

S TARYCH

dzieży na sportowo w Jaworach St.
wzięło udział dwanaście drużyn.
Motywatorem do gry były nagrody
ufundowane przez Starostę Ostrołęckiego i Radę Gminy Goworowo.
Na zakończenie uczestnicy wypełnili
ankietę, wskazując problemy młodzieży i pomysły na przyszłość. Wyniki tych badań zostaną przekazane
Radzie Gminy Goworowo.
Oto zwycięzcy w piłce nożnej:
I msc. Szczawin
II msc. KS Pikasiaki
III msc. Old Stars
Mistrzowie piłki siatkowej:
I msc. Old Stars
II msc. Team

III msc. KS Pikasiaki
Europejskie spotkanie w Jaworach
zorganizowali: Radna Gminy Goworowo – Agata Majk, Związek Młodzieży Wiejskiej i Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Agata Majk

P IOSENKA RELIGIJNA W PREZENCIE DLA M AMY
Tegoroczna edycja Festiwalu
Piosenki Religijnej w Goworowie przypadła na Dzień Matki,
toteż organizatorzy postanowili
zadedykować radosne pieśni
najukochańszym mamom.
Festiwal to wielkie święto pieśni
chrześcijańskiej. Lubimy śpiewać piosenki biesiadne, wielkie
przeboje znanych wykonawców, a ten rodzaj konkursu jest
dla tych, którzy lubią śpiewać
repertuar kościelny – mówi kierowniczka GOKSiR w Goworowie Barbara Kuczyńska.

Wykonawcom, jak co roku przysłuchuje się Komisja Konkursowa. Pośród solistów i zespołów w gronie
laureatów tegorocznego festiwalu
znaleźli się: Paulina Sówka z Pasiek oraz Agata Sylwia Szypulska z
Ostrowi Maz. Wyróżnienie otrzymał
Michał Bloch z Długosiodła.
W kategorii zespołów, Komisja oceniła najwyżej chór z Gimnazjum w
Goworowie. Występ Skrzatów z
Przedszkola Samorządowego podbił
serca i Komisji i publiczności, a ich
piosenka rozbrzmiewała niemalże w
każdej przerwie miedzy występami.

Po festiwalu śpiewała ją publiczność
i uczestnicy.
Nagrody dla Laureatów i uczestników za udział w XVII Festiwalu
Piosenki Religijnej ufundowali:
Powiat Ostrołęcki, Parafia Rzymskokatolicka w Goworowie oraz
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Goworowie. Nagrody
dla publiczności ufundował Łukasz
Kulik - Hurtownia Ogrodnicza
Agencja Fruti – Chem z Ostrołęki.
Agata Majk

W ZÓR PRAWDZIWEGO M ĘŻCZYZNY — SPOTKANIE W ZSP W G OWOROWIE
Wolniej jeżdżąc, zdążysz
więcej przeżyć – tak najkrócej
można streścić temat wykładu
pana Wojciecha Pasiecznego,
biegłego sądowego w zakresie
rekonstrukcji wypadków drogowych. Spotkanie uczniów z tym
wybitnym specjalistą na długo
zapisze się w pamięci. Obrazowa prezentacja multimedialna
przedstawiała statystyki i materiały, ilustrujące przebieg wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością
jazdy. Szczególnie wstrząsające i
trafiające do świadomości były
sfilmowane przykłady wypadków drogowych oraz przeżyć
ich sprawców i ofiar. Niebudząca wątpliwości symulacja drogi
hamowania oraz proste ćwicze-

nie dowodzące , że brak skupienia
na prowadzeniu samochodu, wbrew
naszej wierze w siebie, skutkuje fatalnie, a podzielność uwagi w ruchu
drogowym to mit. Jeśli nawet nie
czujemy się uczestnikami ruchu drogowego, to i tak możemy być jego
ofiarami.
Pan Wojciech Pasieczny to
jeden z tych rzadkich ludzkich przypadków, z przekonania, zamiłowania i troski o zmotoryzowanych i
pieszych propagujący swoją wiedzę
nie dla korzyści osobistych. Zaangażowanie w wykład, siła przekazu
dowodzą, iż działanie dla bezpieczeństwa na drogach jest jego pasją.
Słuszność twierdzenia o korzyściach
z nieszarżowania na drogach pan
Wojciech udowodnił na bazie swoich zawodowych doświadczeń. Jako

szef stołecznej drogówki poznał 600
wypadków ze skutkami śmiertelnymi. W znakomitej większości powodem była nieuwaga i pośpiech.
Wnioski nasuwają się same i są
oczywiste: zmiana zachowania na
drodze.
Dzięki temu – twierdzi pan Wojciech – zdążyłem zjeździć pół świata, być na najwyższych górskich
szczytach i rozsmakować się w
emocjach, jakie daje zmaganie się z
żywiołem wody mórz i oceanów.
Spotkanie z panem Wojciechem Pasiecznym nie uleci szybko z
pamięci. Działanie w słusznej sprawie przywodzi na myśl Don Kichota, a podróżowanie, odpowiedzialne zmaganie z siłami natury czyni
go prawdziwym mężczyzną.
Irena Minota
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Ważną częścią działalności biblioteki jest działalność
edukacyjna, dlatego też prowadzona jest systematyczna współpraca z uczniami ze szkół podstawowych i gimnazjum. Lekcje
biblioteczne opierają się na bez-

W ARSZTAT

roku

pośrednim kontakcie uczniów z
wszelkimi rodzajami dokumentów
bibliotecznych oraz warsztatem
informacyjnym biblioteki. Ich celem jest wykształcenie u dzieci
zdolności uczenia się, przybliżenie
młodym czytelnikom biblioteki i
zbiorów, korzystanie z wydawnictw i informacji.
14 maja 2013 roku w filii
bibliotecznej w Pasiekach odbyła
się lekcja biblioteczna na temat
„Rok 2013 - rokiem Juliana Tuwima”. W lekcji tej uczestniczyły
dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasie-

INFORMACYJNY

Katarzyna Sobotka

B IBLIOTEKI

bliczną w Goworowie odwiedzili
uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z wychowawczynią p.
Ireną Chorchos. Uczniowie wzięli
udział w lekcji bibliotecznej, której
tematem był „Warsztat informacyjny biblioteki”. Zajęcia zaczęły się
We wtorek 13 maja 2013 od zaprezentowania księgozbioru
Gminną Bibliotekę Pu- dla dzieci, omówiono również po-

T URNUS

kach, pod opieką swojej wychowawczyni Małgorzaty Gałązka. Celem
spotkania było zapoznanie uczniów z
twórczością Juliana Tuwima. Po wysłuchaniu krótkiej biografii poety,
dzieci z chęcią uczestniczyły w pogadance na temat jego wierszy. Następnie wysłuchały recytacji wiersza
„Abecadło”. Dzieci brały aktywny
udział w lekcji, samodzielnie wykonały przepiękne ilustracje związane z
tematyką wiersza. Zajęcia przebiegały
w miłej i sympatycznej, pełnej humoru atmosferze.

dział księgozbioru. Następnie uczniowie zostali zapoznani z rodzajami katalogów i zasadami posługiwania się
nim. Na zakończenie uczniowie odwiedzili wypożyczalnię dla dorosłych
i księgozbiór podręczny oraz zostali
zachęceni do korzystania ze zbiorów
naszej biblioteki

REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W

12 maja 2013 roku o godzinie 8.00 grupa osób
niepełnosprawnych wraz z opiekunami i rodzicami wyruszyła na dwutygodniowy
turnus rehabilitacyjny do Sanatorium Uzdrowiskowego SANVIT w Ciechocinku. Celem
turnusu była rehabilitacja osób
niepełnosprawnych.
Przez
dwa tygodnie uczestnicy korzystali z zabiegów poprawiających ich sprawność ruchową.
Preferowane zabiegi to między
innymi: pływanie, ćwiczenia
indywidualne, ćwiczenia na
siłowni, kąpiele wirowe, masaże itp. W czasie wolnym
osoby niepełnosprawne wychodziły na spacery, gdzie
odpoczywały i wdychały świeże powietrze, a przy okazji zwiedzały i podziwiały Ciechocinek.
W ośrodku odbywały się dyskoteki. Przy dobrej muzyce
i wspólnym biesiadowaniu razem z resztą kuracjuszy

Renata Dawidowska

C IECHOCINKU .

podrywali się do tańca. Były organizowane gry i
zabawy dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz zaplanowane wyjścia na plac zabaw.
19 maja w niedzielę uczestnicy
turnusu wybrali się na zaplanowaną wycieczkę do Chełmna zwanego miastem miłości.
Zwiedzano z przewodnikiem
całe miasto oraz spędzono
wolny czas na robieniu zdjęć i
kupowaniu pamiątek. Wszyscy wynieśli z tej wycieczki
dobre wrażenie. O godzinie
10.00 25 maja grupa osób niepełnosprawnych wraz
z opiekunkami udała się w drogę powrotną do
domu.
Magdalena Dudziec
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Grupy Wsparcia działające przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goworowie zorganizowały Dzień dziecka dla swoich dzieci.
Dnia 1 czerwca 2013r. z
okazji przypadającego Dnia
Dziecka, Grupy Wsparcia Samotnych Matek oraz Rodzin Wielodzietnych działających przy
GOPS w Goworowie, a także beneficjentki projektu systemowego: „Program aktywizacji kobiet
nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” zorganizowały
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie wspólną
imprezę dla swoich pociech.
Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy przez Panią Bożenę
Pomacho - kierownika GOPS
głos zabrała Przewodnicząca
Grupy Wsparcia Samotnych Matek, która w imieniu wszystkich
rodziców podziękowała osobom,
które przyczyniły się do zorganizowanie tejże imprezy, w szczególności wszystkim sponsorom

za okazane serca.
„Ciągle jeszcze istnieją wśród
nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkim, którzy są w potrzebie.”
Tym cytatem chcemy podziękować wszystkim tym, którzy okazując swą
dobroć pomogli nam zorganizować Dzień
Dziecka, tym samym wywołując uśmiech
na twarzyczkach naszych dzieci, w tym
szczególnym dla nich dniu. Trzeba wielu
dobrych serc by zorganizować tak liczną
uroczystość jaką mamy dziś i z całego
serca my jako rodzice chcemy podziękować.
Serdeczne podziękowania zostały
skierowane:
- Środowiskowemu Domu Samopomocy w Czarnowie
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie
- Zespołowi Muzycznemu ATEST
- Sponsorom, prywatnym przedsiębiorcom, w tym: Cukiernia-Piekarnia
J. Romanowski z Goworowa, Wyrób
wędlin metodą tradycyjną S. Podolak
z Kaczki, Wyrób wędlin domowych
Z. Skrzecz z Brzeźna, Zakład Masarski „Cynaderka” z Goworowa,
„Slavia”-Kostka Brukowa Ostrów Mazowiecka, Hurtownia Raj z Ostrołęki,
Sklep Państwa Zofii i Zdzisława Grzegorczyk z Kuninia, Sklep Państwa
Krystyny i Jerzego Manowskich
z Kunina, Pan Mariusz Dąbkowski z
Goworowa, Państwo Małgorzata i
Jerzy Rurka z Troszyna, Pan Tadeusz

Kuczewski z Goworowa, Pan Janusz Stypiński z Pasiek.
Spotkanie miało na celu
zaciśnięcie więzi rodzinnych poprzez wspólną organizację czasu
wolnego i zabawę. Podczas spotkania odbyły się gry i zabawy dla
dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Na dzieci czekało szereg
konkursów z nagrodami, sporo
słodkości i ognisko z grillem. Dzieci oraz rodzice mogli sprawdzić
swoje siły, m.in. podczas przeciągania liny, w biegach w workach
oraz innych rodzinnych zabawach.
Dla najmłodszych dzieci odbył się
konkurs plastyczny na najciekawszą pracę, której tematem przewodnim było przypadające święto.
Grom i zabawom towarzyszyła
muzyka w wykonaniu Pana Jarka
Kanclerza - wokalistę zespołu
ATEST, który tego dnia nieodpłatnie uświetnił uroczystość.
Dzięki uprzejmości sponsorów wszystkie dzieci zostały
obdarowane upominkami. Matki
we własnym zakresie upiekły domowe ciasta i przygotowały torty
z motywem postaci z bajek.
Dzień dziecka zdecydowanie należał do udanych: pogoda
wspaniał a, d zieci wesoł e
i uśmiechnięte, a impreza pozostawiła w pamięci wiele niezapomnianych wrażeń.
Tekst i foto: Aneta Biesiarska

W IERSZ P ANI J ANINY S ŁUCKIEJ „O G OWOROWIE ”
Na malowniczej równinie, pośród pół, lasów i łąk
Leży gmina Goworowo, my znamy tu każdy kąt.

Tak nam w księgach Pan zapisał: ciesz się życiem póki czas.
Odrzuć smutki i kłopoty, bo przyjaciół wokół masz.

Goworowo, nasza gmina, istnieje od wielu lat.
Teraz kiedy jest Internet, słyszy o nas cały świat.

Bo jesień życia nie musi smutną i pochmurną być.
Tworzymy jedną rodzinę i chcemy wesoło żyć.

Chociaż tutaj różnie bywa, raz dobrze, raz całkiem źle,
My się tym nie przejmujemy, a każdy z nas swoje wie.

Dla rencisty i emerytka, klub seniora fajna rzecz,
Zapomina się o bólach, wszystkie troski idą precz.

Dziś śpiewamy wam kochani, bądźcie z nami w każdy czas.
Żyjcie zgodnie i wesoło, bo macie przyjaciół w nas.
W naszym pięknym Goworowie przyszło nam dożyć tych lat.
Lat pięknych, gdzie wkroczyliśmy w taki zwany „Jesienny
Kwiat”.

Janina Słucka
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S TOWARZYSZENIE O SÓB I R ODZICÓW D ZIECI N IEPEŁNOSPRAWNYCH
„J ESTEŚMY B ETANIĄ ” W G OWOROWIE
Stowarzyszenie Osób i
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „ Jesteśmy Betanią” w Goworowie zostało zainicjowane
przez Panią Bożenę Pomacho
kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goworowie i powołane do życia 27.12.2004 r. postanowieniem sądu.
Stowarzyszenie Osób i Rodziców
D zieci Niepeł nospr aw ny ch
„Jesteśmy Betanią” w Goworowie
skupia w swoich szeregach około
50 osób. Członkowie to osoby
niepełnosprawne intelektualnie,
fizycznie z zaburzeniami psychicznymi. Osoby te biorą udział
w różnych imprezach integracyjnych i kulturalno-oświatowych,
np: piknik antyalkoholowy, bal
andrzejkowy, spotkania mikołajkowe oraz wspólna Wigilia. Osoby należące do stowarzyszenia
nie wstydzą się swojej niepełno-

sprawności i z dużym zaangażowaniem wchodzą w życie całej społeczności lokalnej.
Członkowie Stowarzyszenia korzystają ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, który również powstał dzięki pani Bożenie
Pomacho, która z dużą determinacją
dążyła do zrealizowania zamierzonego planu, czyli w jak największym
stopniu usprawnienie naszych niepełnosprawnych.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie działa grupa teatralna, składająca się również z
osób należących do stowarzyszenia.
Wystawiała ona swoje spektakle nie
tylko na terenie gminy Goworowo,
ale również w powiecie ostrołęckim.
Przebywanie w ŚDS w Czarnowie
uczy wszystkich uczestników samodzielności oraz odpowiedzialności
za drugiego człowieka. Niepełnosprawni potrzebują na co dzień cie-

szyć się życiem i radością ze swoimi
przyjaciółmi, mają ku temu okazję
wyjeżdżając na turnus rehabilitacyjny, czy też na wycieczki, np. wycieczka Szlakiem Papieskim, wycieczka do Gdańska, Gdyni, Sopotu
czy do Doliny Roztocza.
Jako Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
„Jesteśmy Betanią” w Goworowie
pragniemy zaprosić wszystkie osoby
niepełnosprawne wraz z opiekunami oraz osoby wspierające nasze
stowarzyszenie, by wstępowali do
naszej grupy i otworzyli serca na
potrzeby osób niepełnosprawnych
okrutnie dotkniętych przez los.
Kontakt: Barbara Piasecka
Prezes Stowarzyszenia Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
„Jesteśmy Betanią” tel.: 29 7614 142.
Magdalena Dudziec

M ISTRZOWIE PARAOLIMPIADY W G OWOROWIE
Grzegorz Pluta, Radosław Stańczuk i
Arkadiusz Jabłoński pokazali jak
radzić sobie z niepełnosprawnością i
realizować swoje marzenia, osiągać
sukcesy. Przestrzegali też by najpierw pomyśleć, a potem zrobić,
czyli jak skoczyć do wody i nie złaTrzech paraolimpijczy- mać sobie karku.
ków odwiedziło uczniów gowo- Na pokaz multimedalistów przybyli
rowskiej szkoły. Szermierze – przedszkolacy, uczniowie szkoły

podstawowej i gimnazjum w Goworowie. Pokaz szermierki oraz zaprezentowany film zrobiły wielkie wrażenie na oglądających. Paraolimpijczyków do Goworowa zaprosił Rafał
Ostrowski instruktor w Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.
Tekst i foto Agata Majk

D ZIEŃ D ZIECKA Z B IBLIOTEKĄ
Dzień Dziecka to radosne święto wszystkich dzieci,
obchodzone od ponad pół wieku. W Polsce, podobnie jak w
wielu krajach, jest obchodzone 1
czerwca jako Międzynarodowy
Dzień Dziecka. W tym dniu dzieci oczekują zwiększonej dawki
przyjemności, łakoci, prezentów,
organizacji imprez i większej
swobody. Przecież to ich dzień,
dzień uśmiechu i radości. 3
czerwca 2013 roku Gminna Bi-

blioteka Publiczna w Goworowie
wraz z filiami w Pasiekach, Kuninie i
Żabinie oraz ZS Nr1 w Goworowie
zorganizowały Dzień Dziecka dla
uczniów klas IV - VI, który odbył się
na placu filii bibliotecznej w Żabinie.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: dyrektor szkoły Jacek Dobrzyński oraz kierownik GBP Krystyna
Reluga, życząc wszystkim dzieciom
dużo uśmiechu i radości w tym
szczególnym dla nich dniu. Głównym celem spotkania było propago-

wanie wśród uczniów aktywności
ruchowej i dbałości o ich rozwój fizyczny. Program zawierał różnorodne formy zajęć rekreacyjno sportowych. Konkurencje sportowe
przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Elżbieta RelugaGrabowska i Michał Niechoda.
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody
i słodki poczęstunek ufundowany
przez GBP w Goworowie.
Pracownicy bibliotek.
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G OWOROWSKI POZYTYWISTA A NTONI B RYKCZYŃSKI (1843-1913)
7 stycznia tego
roku, minęła niezauważalnie setna
rocznica
śmierci
jednego z najbardziej zasłużonych
mieszkańców goworowszczyzny.
Na jego temat napisano wiele książek i artykułów. Chciałbym w wielkim skrócie przypomnieć tę
nietuzinkową i jednocześnie skromną postać.
Ks. Antoni Brykczyński urodził
się 24 maja 1843 r. w rodzinnym majątku
Ossa w powiecie opoczyńskim. Wychowany w rodzinie szlacheckiej z nastawieniem patriotycznym, o czym świadczy
jego czynny udział w Powstaniu Styczniowym od lutego do października 1863 r. (w
tym roku mija 150 rocznica tych wydarzeń). Całe życie poświęcił pracy dla dobra innych, zasługując na miano
„pozytywisty w sutannie”. Ksiądz, publicysta, archeolog, historyk sztuki (członek
komisji archeologicznej Akademii Krakowskiej), podróżnik i społecznik.
8 listopada 1887 r. został mianowany proboszczem parafii Goworowo,
której pasterzem był przez 26 lat. Od 19
stycznia 1891 r. systematycznie prowadził
kronikę parafialną (jest prowadzona
do dnia dzisiejszego przez wszystkich
kolejnych proboszczów, stanowiąc nieocenione źródło wiedzy). Zapisał w niej informacje dotyczące historii Goworowszczyzny na podstawie dokumentów znajdujących się w kancelarii parafialnej, a które
uległy zniszczeniu w czasie I wojny światowej (kronikę uratował ks. Dołęgowski
uciekając przed frontem z jedną tylko walizką, w lipcu 1915 r.) Głównym jego zadaniem było wyposażenie nowo wybudowanego
(przez
jego
poprzednika,
ks. Antoniego Grodzkiego) kościoła. Jako
znawca zadbał aby wystrój świątyni tworzyli wybitni artyści końca XIX w., m.in.
Gerson, Giecewicz, Panasiuk czy wybitny
architekt Leandro Marconi (więcej na ten
temat w mojej pracy pt. „Kościół
w Goworowie”). Opublikował wiele prac
literackich, m.in. „Krzyż goworowski”,
„Opowiadania
Pana
Jacentego”,
„Wycieczka na Kurpie”. Napisał ponad
300 artykułów prasowych dotyczących
zagadnień społecznych, gospodarczych,
historycznych i sakralnych, podpisując je

pseudonimem „Gwiaździc” (od rodzinnego herbu Gwiaździcz – nadanego dziadkowi ks. Antoniego, też
Antoniemu w roku 1791, przez króla
S. A. Poniatowskiego).
Podejmował wiele inicjatyw
z różnych dziedzin życia, które aktywizowały
społeczeństwo
i prowadziły do wszechstronnego
rozwoju Goworowszczyzny. Był
założycielem i współorganizatorem
wielu organizacji, instytucji i stowarzyszeń użyteczności publicznej:
- 27 marca 1904 r. powołano do
życia spółkę rolną „Gwiazda”,
- w 1910 r. przy nowo wybudowanym
Domu
Parafialnym
(istniejącym do dzisiaj), rozpoczęła
działalność Spółdzielnia Spożywców
„Nadzieja”,
- 2 marca 1911 r. założono Koło
Żywego Różańca,
- 5 maja 1911 r. otwarto spółdzielczą mleczarnię, której produkty
sprzedawano na rynku warszawskim,
- 23 czerwca 1911 r. powstał
pierwszy polski bank w Goworowie,
„Kassa pożyczkowa”.
Ksiądz Brykczyński
poświęcał
wiele uwagi sprawom
oświaty i wychowania
goworowskich dzieci
w trudnych czasach
zaboru rosyjskiego. Z
jego inicjatywy 23
września 1906 r. założono „Koło Macierzy
Szkolnej”. Koło mieściło się w prywatnym mieszkaniu, gdzie znalazła
się także biblioteka i czytelnia. 16
stycznia 1909 r. nastąpiło otwarcie
ochronki
dla
małych
dzieci
(odpowiednik dzisiejszego przedszkola).
Wymieniłem tylko najbardziej znane przykłady działalności
społecznej ks. Antoniego. Do dzisiaj
widoczne są ślady jego inicjatyw,
które po stu latach nadal służą naszemu społeczeństwu. Mało kto wie, że
rosnące przy drogach prowadzących
do Goworowa jabłonie, to jeden z
przykładów jego wizjonerskich pomysłów. Również lipy rosnące obok
kościoła sadzone były osobiście

przez ks. proboszcza. Szkoda, że mimo wyraźnego zakazu ks. Brykczyńskiego zapisanego w kronice, wycięto
kilka lat temu lipy w alei prowadzącej
do cmentarza.
Świadectwem całego życia,
poświęconego w dużej części Goworowszczyźnie, ks. Antoni Brykczyński dał przykład bezinteresownej pracy na rzecz ogółu. Nie zabiegał nigdy
o splendor i osobiste korzyści.
Współcześni mu mieszkańcy Goworowa zapamiętali jego zgarbioną postać w wytartym kapeluszu i połatanej
sutannie. Był człowiekiem wykształconym, podróżował po całej Europie,
mógł z powodzeniem kontynuować
karierę naukową, poświęcił się jednak
pracy dla społeczności Goworowa, o
czym powinniśmy pamiętać. Jest w
Goworowie ulica ks. Dulczewskiego

i plac ks. Jaroszka
(w pełni zasłużenie), ale w porównaniu z nimi ks.
Brykczyński zrobił dla swoich
parafian
wiele,
wiele więcej.
O jego postawie życiowej
niech zaświadczy fakt, że spoczywa
w okazałym grobowcu na naszym
cmentarzu wbrew ostatniej woli. Tak
zdecydowała rodzina i społeczność
parafii, on sam chciał być pochowany
na środku cmentarnej alei, aby każdy
przechodzień deptał jego nagrobną
płytę. A może tu też okazał się wizjonerem. Gdyby tak się stało, dzisiaj
każdy mieszkaniec Goworowszczyzny wiedziałby, kto spoczywa pod
kamienną płytą, kiedy zmarł i jak
ważną rolę odegrał w przeszłości.
Piotr Kosiorek
Na podstawie Kroniki Parafialnej.
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E LIMINACJE P OWIATOWE I W OJEWÓDZKIE O GÓLNPOLSKIEGO
Eliminacje
powiatowe i wojewódzkie Ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej ,,Młodzież
zapobiega pożarom” oraz rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Zapobiegamy pożarom”
14 marca 2013 roku w Komedzie Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce
przeprowadzone zostały eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom” w których udział
wzięli zwycięscy w eliminacjach
gminnych. W eliminacjach powiatowych uczniowie z naszej gminy zajęli
następujące miejsca:
w grupie szkół podstawowych
IV miejsce - Karol Sarnecki Szkoła
Podstawowa w Pasiekach
V miejsce - Natalia Ciechowicz Szkoła
Podstawowa w Pasiekach
w grupie gimnazjalnej
IV Miejsca ex aequo zajęli Monika
Kukulska i Paweł Dudziec Zespół
Szkół Nr 1 w Goworowie

Rozstrzygnięty został również Ogólnopolski konkurs
plastyczny ,,Zapobiegamy
Pożarom” w którym prace
naszych uczniów zajęły
pierwsze miejsca na szczeblu powiatu w następujących grupach wiekowych
kwalifikując się do etapu
wojewódzkiego.
W grupie szkół podstawo-

wych:
- Ciechowicz Natalia uczennica
Szkoły Podstawowej w Pasiekach
- Sarnecki Karol uczeń Szkoły Podstawowej w Pasiekach
W grupie szkół gimnazjalnych:
- Dudziec Paweł uczeń Zespołu
Szkół Nr 1 w Goworowie
- Kukulska Monika uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Goworowie
W grupie szkół ponadgimnazjalnych:
- Damięcka Iwona uczennica Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie - Radecka Kamila uczennica
Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie
Grupa II
I miejsce - Daniel Podolak Szkoła
Podstawowa w Pasiekach

KONKURSU

Grupa IV gimnazjum
I miejsce - Katarzyna Brzezińska
Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie
Grupa V ponadgimnazjalna
I miejsce - Kamila Radecka Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
Na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Zapobiegamy pożarom” ..
praca uczennicy Kamili Radeckiej z klasy I TA Zespołu Szkół
Powiatowych
w Goworowie
zakwalifikowała się do eliminacji
centralnych.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu. Dziękujemy również opiekunom grup konkursowych Dorocie Kwiatkowskiej, Elżbiecie Kuczyńskiej, Mariuszowi Fidelis,
Jarosławowi Karpińskiemu i Januszowi Frydryk za przygotowanie i opiekę nad uczniami
podczas przeprowadzonych
eliminacji konkursowych.
Ewa Burzycka

U ROCZYSTOŚĆ B OŻEGO C IAŁA

Uroczystość Ciała i Krwi
Chrystusa, zwana też Bożym Ciałem obchodzona jest w Kościele
Katolickim 60 dni po Wielkanocy,
jest to więc święto ruchome. Bezpośrednio wypływa z Ostatniej
Wieczerzy, czyli pierwszej Mszy
Świętej, którą sprawował sam
Chrystus w Wielki Czwartek. Ze
względu na powagę Wielkiego
Tygodnia nie obchodzi się tego
wydarzenia w tym czasie w radosny sposób, lecz przenosi na
czwartek Okresu Zwykłego. Wtedy to świętujemy prawdziwą
obecność Jezusa Chrystusa w
chlebie i winie – Jego Ciele i Krwi.
Sama procesja, to symbol wę-

drówki przez życie i w przypadku
tej uroczystości „ukazanie Ciała
Chrystusa wychodzącego na zewnątrz” wiernym.
Początek uroczystych procesji
Bożego Ciała datowany jest na połowę XIII w., najpierw wprowadzono je we Francji, później w Niemczech, a od 1320 r. również w Polsce, na początku w Krakowie. Zwyczaj ten rozpowszechnił się stopniowo na cały kraj.
Centralnym elementem procesji
jest eucharystyczna postać Chrystusa, niesiona ulicami miast i wsi
w monstrancji, czyli ozdobnym
naczyniu liturgicznym, do czterech
ołtarzy, zbudowanych specjalnie na
ten dzień. Ilość ołtarzy odzwierciedla czterech Ewangelistów, których
fragmenty Ewangelii są czytane.
W Polsce, tak więc i w Goworowie, procesji towarzyszy bogata
liturgicznie oprawa. Wtedy niesie
się święte obrazy, feretrony, figury,
symbole religijne (różaniec, znaki
Męki Chrystusa itp.), nad Najświęt-

szym Sakramentem niesiony jest
baldachim. Jej uczestnicy, czyli
członkowie Kółek Różańcowych,
strażacy, ministranci, dzieci pokomunijne, młodzież i pozostałe osoby
ubrani są odświętnie. Czasem widzi
się stroje ludowe czy historyczne,
np. cechowe lub wojskowe. Okna i
balkony domów na trasie zwykle
dekorowane są przez mieszkańców
emblematami religijnymi
W naszej miejscowości trasa
procesji przebiega tradycyjnie ulicami: Ks. Dulczewskiego, Kościelną,
Rynkiem i Kościuszki. Rozpoczyna
się po głównej Mszy świętej czyli
Sumie. W tym roku ołtarze dekorowali mieszkańcy Żabina, ulicy Kościuszki, Suchcic a także strażacy z
Ponikwi Małej. Przy tej okazji jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przebiegu naszej procesji. Dopisała nam też pogoda i liczny
udział wiernych. Bóg zapłać!
Ks. Dariusz Święcki
Fot. Anna Gałązka
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P ANI J ANINA S ŁUCKA O S OBIE ...
Pani
Janina
Słucka opowiada Kamili Radeckiej o swoim
życiu i pasji.
Czy
mogłaby
Pani na początek opowiedzieć
o swoim życiu ?
Urodziłam się na
wsi i tu się wychowałam. Pochodzę ze wsi Rębisze
Parcele zd. Kowalska. Do szkoły podstawowej chodziłam w Goworowie.
Kocham wieś i wszystko, co jest z nią
z nią związane. Chociaż czasem marzę, by pomieszkać w mieście (lubię
teatr).
Czy jest Pani trwale związana z nasza gminą?
Tak. Po skończeniu szkoły zawodowej w Warszawie wróciłam w rodzinne strony. Wyszłam za mąż i
zamieszkałam w Goworowie. Od
1975r. do chwili obecnej mieszkam w
Goworowie. Tu urodziłam dzieci, tu
pracował mąż, Ja udzielałam się tylko społecznie dla Goworowa.
Jakie jest Pani hobby inne poza pisaniem? Jak spędza Pani wolny
czas?
Dużo rzeczy: umiem szyć, rysować,
śpiewam w klubie seniora „ Jesienne
Kwiaty”, nie są mi obce robótki ręczne. Lubię prace w ogrodzie, przy
kwiatach. W wolnych chwilach piszę,
pomagam dzieciom. Jak wspominałam, udzielam się społecznie, spotykam się z moimi koleżankami- seniorkami. Mamy próby na występy
na różne okazje, np. dożynki, dzień
trzeźwości, dzień seniora, itd.
Jakie jest najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa, które utkwiło Pani w pamięci?
Moje dzieciństwo to piękne dni przeżyte w domu rodzinnym. Wspaniała
mama, najdroższa na świecie
i
wszystko co z rodziną związane. Cudowne święta, niepowtarzalne. Niekoniecznie wystawne, ale przepełnione ciepłem domowego ogniska.
Jakie jest Pani najskrytsze marzenie?
Moim marzeniem jest zdrowie dla

mojej rodzinny i szczęśliwe życie
z dziećmi i wnuczkami.
Chciałabym aby trwało jak najdłużej we wzajemnej miłości i
zrozumieniu.
Jak zaczęła się Pani przygoda z
poezją i jak się potoczyła?
Nie wiem, czy mogę mówić o
poezji, bo to zbyt piękne słowo.
Pierwsze wiersze pisałam jako
młoda dziewczyna. Pisałam o
miłości uczuciu, jak to jest w młodym wieku. Były to wiersze jednorazowe, niepowtarzalne. Czasem pisałam do poduszki. Potem
było trochę przerwy. Później zaczęłam znów pisać
w latach 80
-tych i piszę do tej pory. Tak z
potrzeby serca.
Jakie utwory Pani pisze? Czy
jest coś, o czym pisać łatwiej lub
trudniej?
Tematyka moich wierszy jest różna w zależności od potrzeb. Piszę
wiersze okolicznościowe, a szczególnie pod melodie, aby powstała
piosenka. Mam również wiersze
szczególnie dla mnie ważne np.
Zginęli pod Smoleńskiem, O księdzu
Popiełuszce, O śmierci Papieża itp.
Piszę o ludziach zwykłych, biednych. Myślę, że łatwiej mi scharakteryzować ich uczucia. Piszę o
ludziach starszych, zostawionych
samym sobie.
A jak jest u Pani z natchnieniem
twórczym? Czy to ciężko przychodzi? W jakich okolicznościach Pani tworzy?
Piszę potrzebą danej chwil, chociaż czasem mi się wydaję, że już
nic nie napiszę, to jednak przychodzi myśl szybka i ulotna. Muszę ją zapisać, bo za chwilę nie
umiem zebrać jej w całość. Coś w
tym jest, to pewnie siła wyższa.
Jak ludzie odbierają Pani wiersze? Czy kieruje się Pani ich opiniami?
Myślę, że moje pisanie podoba
się ludziom, którzy przeczytali
którykolwiek tekst jako piosenkę
czy wiersz. Nie piszę zawodowo,
dla mediów, więc nie znam opinii
krytyków na moje pisanie, ale

moje seniorki- koleżanki oceniają
mnie bardzo pozytywnie i to jest
moja motywacja.
Co Pani czuje, kiedy ludzie czytają
Pani wiersze?
Czuję radość, że mogę cząstkę swego serca i życzliwości dla ludzi
przelać na papier i dzielić się tym.
Wiersze dotyczą mnie i ludzi mi
bliskich, więc razem przeżywamy
radości i smutki codziennego życia.
A rodzina? Czy szuka Pani w niej
inspiracji ?
Pewnie. Moja rodzina, najbliżsi są
ze mną. Myślę, że cieszą się, gdy
usłyszą od ludzi miłe słowo na mój
temat. Chociaż nie napisałam wierszy dotyczących bezpośrednio mojej
rodziny, czasami myślę o tym.
Wkrótce może coś napiszę.
Czym jest dla Pani poezja?
Poezja to bardzo bogate pojęcie.
Długo by o tym mówić. To słowo
piękne, uczuciowe i bardzo bogate
w treść. To cały świat, gdy czuje się
choć odrobinę artystycznej duszy.
Być może tę cząstkę mam w sobie.
Jakie wartości w życiu są dla Pani
najważniejsze?
Najważniejszy dla mnie jest człowiek. Nie znoszę obłudy i zakłamania. Każdy ma w sobie coś dobrego
i gorszego niezależnie od pochodzenia i wykształcenia oraz pozycji zawodowej. Człowiek tyle jest wart,
ile umie dać z siebie innym ludziom.
Jakie rady dałaby Pani młodym
ludziom?
Aby byli mądrzy, silni w dążenie do
celu. Żyją w trudnych czasach.
Trudnych w sensie braku perspektyw na przyszłość. Musimy też ich
zrozumieć, ale oni sami muszą być
rozważni w dorastaniu.
Czego mogę Pani życzyć?
Najpierw zdrowia, bo trochę mi
szwankuje. Pogody ducha i cierpliwości, takiej jak mam dotąd.
No i natchnienia, to będę jeszcze na
pewno pisać.
Więc oczywiście życzę Pani tego i
serdecznie dziękuję za rozmowę.
Kamila Radecka
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N AJMŁODSI M IESZKAŃCY N ASZEJ G MINY
„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
– przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych
chwil”.

Janusz Korczak

Wiek przedszkolny to czas wielkich zmian. Mały człowiek dobrze już opanował najbliższe otoczenie. Radzi sobie z wymaganiami jakie stawia mu
środowisko domowe – poznał je i podporządkował.
W początkowym okresie swojego życia uczył się
świata głównie przy użyciu własnych rąk (dotykał,
smakował, manipulował) i obserwacji zachowania
innych ludzi.
Przekroczenie progu przedszkola daje możliwości do nowego poznania, do podboju nowych
terytoriów. Dziecko wkracza w nieznane, przesycone bodźcami otoczenie. Znów poznaje i bada z użyciem coraz sprawniejszych i wytrenowanych mięśni, precyzyjnych ruchów i nową zdobyczą – mową.
Może więc pytać, mieć wątpliwości, opisywać. Poznaje świat relacji społecznych. Stara się znaleźć w
nim miejsce dla siebie, dorosłych i rówieśników,
którzy nagle wypełnili jego otoczenie. Zadań do
wykonania w tym okresie jest bardzo wiele.
Dziecko w momencie pójścia do przedszkola
poszerza obszar środowiska, w jakim przebywa.
Dzięki środowisku przedszkolnemu uzyskuje większą możliwość nawiązywania kontaktów ze swoimi
rówieśnikami. Dodatkowo w sposób usystematyzowany i planowy, zapoznaje się z nowymi umiejętnościami oraz normami, co umożliwia dalszy rozwój nie tylko psychiczny, ale i społeczny. W przedszkolu dziecko ma możliwość zbierania dodatkowego doświadczenia poprzez poznawanie budynku,
wszystkich jego pomieszczeń, placu zabaw na terenie przedszkola czy też szeregu nowych przedmiotów i zjawisk.
Wiek przedszkolny to okres, w którym dziecko
powinno mieć zapewnione takie warunki, które
dadzą możliwość dalszego rozwoju zarówno fizycznego, społecznego oraz emocjonalnego. Umożliwią
mu w ten sposób lepsze funkcjonowanie w momencie rozpoczęcia nauki szkolnej oraz rozwiną potrzebną w tym okresie większą samodzielność. Kontakt dziecka ze środowiskiem pozadomowym uczy
sposobu życia w świecie pełnym ludzi i przedmiotów, większego usamodzielnienia się oraz radzenia
sobie z nowymi sytuacjami. Pragnie ono nie tylko
biernie, ale przede wszystkim aktywnie zapoznać
się z tym dalszym, a zarazem nowym dla niego otoczeniem.
„Nasze przedszkole jest bliskie i przyjazne dzieciom, w którym są podróżnikami odkrywającymi
nieznane, a każdy dzień jest dla nich nową przygodą” Zgodnie z powyższą misją naszego przedszkola - staramy się na bieżąco dostarczać dzieciom
wielu sytuacji edukacyjnych Sprzyjają one ich wie-

lostronnemu rozwojowi, który jednocześnie pozwala
poznać małego przedszkolaka.
Poznanie dziecka przez
nauczyciela wymaga
przede wszystkim uchwycenia zasadniczych właściwości takich jak zdolności, zainteresowania, cech temperamentu i charakteru. Pozwala też zaplanować szereg działań edukacyjnych warunkujących prawidłowy
rozwój. Osiągnięcie zamierzonych celów zależy od
dopasowania treści i metod do rzeczywistych możliwości każdego dziecka. Jedną z takich metod jest obserwacja. Dzięki niej nauczyciel może ustalić poziom
rozwoju, ocenić tempo zmian, określić potrzeby oraz
możliwości każdego wychowanka. Równolegle do
obserwacji pedagogicznych nauczyciel tworząc odpowiednie sytuacje zadaniowe umożliwia dzieciom zaspokajanie podstawowej potrzeby poznawania otaczającego świata m.in. poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, badanie , poszukiwanie.
W tym celu
dzieci spotykały
się z pracownikami
miejscowych
zakładów pracy i
instytucji działających na terenie
naszej gminy w
celu poznania charakteru pracy ludzi w różnych zawodach.
Obserwowały pracę ludzi na scenie teatru oglądając
przedstawienie pt. „Calineczka” w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora z Łomży oraz aktorów teatru objazdowego z Białegostoku w przedstawieniu
„Pierwsza pomoc w Bajkolandii".
Wzbogacone o takie doświadczenia podjęły samodzielnie próbę występu na scenie biorąc udział w konkursie recytatorskim „Zdrowym być” organizowanym przez nasze przedszkole oraz w Festiwalu Piosenki Religijnej organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
Rozbudzone ciekawością poznawania
przedszkolaki
uczestniczyły także w
warsztatach dla rodziców pt. „Pisanki,
pisanki, jajka malowane” oraz w akcji „
POLSKA BIEGA” .
Przed nimi jeszcze
wrażenia z organizowanego w przedszkolu „Dnia Rodziny”, wycieczki i
zakończenia roku szkolnego.
Barbara Ostrowska i Wiesława Wasilewska
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M ARIUSZ Ż BIKOWSKI OTRZYMAŁ NAGRODĘ S TAROSTY
różnieniem. Wysoka średnia ocen
w szkole oraz doskonała na zajęciach praktycznej nauki zawodu
frekwencja to niejedne atuty, jakie
posiada. Postawa Mariusza Żbikowskiego zasługuje na wyróżnienie i naśladowanie przez młodDzięki swojej sumienności i praco- szych uczniów.
witości każdą klasę kończył z wyMariusz Żbikowski z III klasy ZSZ to uczeń bardzo pracowity,
chętny do pomocy i udziału w różnych wydarzeniach związanych z
życiem klasy i szkoły, uprzejmy i
życzliwy.

Nagroda Starosty Ostrołęckiego będzie pięknym uhonorowaniem pobytu Mariusza w Zespole Szkół Powiatowych oraz motywacją dla uczniów młodszych
klas.
Hanna Rostkowska

K ONIEC ROKU SZKOLNEGO
Koniec kwietnia i maj to
czas, gdy na ulicach widzimy młodzież w uroczystych strojach. Znak
to widomy, iż nadszedł czas egzaminów, a dla uczniów kończących naukę w liceum i technikum moment
rozdania świadectw potwierdzających ten fakt.
W ZSP w Goworowie ta doniosła
uroczystość odbyła się 26 kwietnia
2013, a uświetnili ją swoją obecnością: proboszcz goworowskiej parafii
ks. Stanisław Siemion, radny powiatowy i sekretarz UG pan Antoni Mulawka, dyrektor ZS nr 1 pan Jacek
Dobrzyński oraz rodzice.
Dyrektor rozdał świadectwa
28 absolwentom Technikum Agrobiznesu nagradzając tych, którzy w
szczególny sposób zapisali się w

życiu szkoły. Anna Pacuszka została
doceniona jako sumienna uczennica,
Katarzyna Gawek i Sylwester Gąsiorowski uznani za najlepszych sportowców. Najbardziej prestiżową nagrodę -wójta gminy – otrzymała Kamila Prekiel, dobra uczennica, wolontariuszka i osoba wzruszająca
swym pięknym śpiewem na wszystkich szkolnych uroczystościach.
Ze strony absolwentów były
podziękowania, wyrazy wdzięczności i kwiaty, a życzenia powodzenia
na egzaminach, studiach, w pracy
zawodowej i życiu prywatnym od
gości, nauczycieli i młodszych koleżanek i kolegów.
W roku szkolnym 2012/2013
szkolne mury opuściło 50 absolwentów, w tym: 28 z Technikum Agro-

biznesu, 9 z ZSZ i 13 słuchaczy
liceum dla dorosłych. Do matury
przystąpiło 35 abiturientów. W
większości młodzież ograniczyła
się tylko do obowiązkowego zestawu przedmiotów. Nieliczni
wyszli poza ramy obowiązku.
Wybrali biologię i historię.
17 i 18 czerwca młodzież przystąpiła do egzaminu zawodowego
dającego uprawnienia do wykonywania zawodu.
Irena Minota

M ŁODE KADRY — NASZA PRZYSZŁOŚĆ
Od 01.09.2011 do 31.08.2014
w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie trwa projekt „Młode kadry
– nasza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego /Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Program operacyjny Kapitał Ludzki/.
Polega na prowadzeniu dydaktyczno-wychowawczych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z
przedmiotów ogólnokształcących
oraz zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego w technikum.
Na rok szkolny 2012/2013 przypada
jego drugi etap. Zaplanowane zajęcia
właśnie zakończono, jest więc okazja
do dokonania podsumowania. Przeprowadzili je nauczyciele specjaliści
w łącznym wymiarze 376 godzin w
pięciu blokach przedmiotowych obejmujących: język polski, język rosyj-

ski, język angielski, matematyka,
przygotowanie do egzaminu zawodowego. W każdym bloku uczestniczyło średnio 11 uczniów w wymiarze średnio 75 godzin. Zajęcia przeprowadzano
z wykorzystaniem
sprzętu audiowizualnego, tablic poglądowych i innych pomocy. Wyposażono uczniów w książki pomocnicze, takie jak zbiory zadań, antologie, słowniki. Uczniowie mieli szansę pogłębiać wiedzę, kształcić umiejętności bez stresu, towarzyszącego
często zwykłym zajęciom lekcyjnym,
a nauczyciele dysponowali większą
swobodą czasową i mieli możliwość
wyjść poza ramy programów szkolnych i wymagań edukacyjnych.
Tematycznie zajęcia były
zróżnicowane, ale zawsze w sferze
wychowawczej nakierowane na osobowość ucznia i jego potrzeby, rozwijały poczucie własnej wartości i
dawały wiarę w swoje możliwości .

Szczególnie ważny i cieszący się zainteresowaniem
uczniów był liczący niewiele
godzin blok „Równość szans
kobiet i mężczyzn”, ponieważ
uświadamiał wkraczającym w
dorosłe życie młodym ludziom,
że będą podlegać stereotypom i
manipulacji masmediów.
Reasumuj ąc, można
stwierdzić, iż dodatkowe zajęcia
dały uczniom większą wiedzę o
kulturze współczesnej i przypomniały o potrzebie uczestniczenia w niej, kształciły umiejętności w posługiwaniu się językami
obcymi, które są dziś niezbędne
młodym Europejczykom i doskonaliły umiejętności matematyczne, co jest podstawowym
narzędziem w życiu zawodowym i osobistym.
Irena Minota
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„JĘZYKI PRZEPUSTKĄ W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE”
23 maja 2013r. w Zespole
Szkół Nr 1 Gimnazjum im. Papieża
Jana Pawła II w Goworowie odbyły się obchody Dnia Języków Obcych. Już po raz czwarty do pojedynku na wiedzę, umiejętności
wokalne i kulinarne stanęli
uczniowie klas gimnazjalnych.
Koordynatorami Dnia Języków
Obcych były panie: Joanna Głażewska, Aneta Kosek i Edyta Nurczyk. W prace włączyli się również
nauczyciele z Zespołu Lingwistycznego: Iwona Dobkowska,
Karolina Dąbrowska, Ewa Grabowska
oraz
Anna
Rurka,
Agnieszka Dudziec, Elżbieta Bie-

niecka, Beata Piechocka przy współpracy z dyrekcją szkoły.
W tym roku po raz pierwszy nasza
szkoła zaprosiła inne szkoły gimnazjalne do zmagań drużynowych w
Międzyszkolnym
Drużynowym
Konkursie Języka Angielskiego
„Journey”, gdzie tegorocznym tematem przewodnim była Szkocja.
Nasze zaproszenia przyjęło 5 szkół:
Gimnazjum K.K Baczyńskiego w
Nowej Wsi gm. Olszewo-Borki,
Gimnazjum Publiczne im. Armii
Krajowej w Długosiodle, Publiczne
Gimnazjum w Zespole Placówek
Oświatowych im. Jana Pawła II w

Dylewie, Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu oraz Gimnazjum w Troszynie. Rywalizowały one z trzema
naszymi drużynami: Goworowo,
Kunin, Pasieki.

Aneta Kosek

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 21-24.05.2013 r.
21 maja 2013 przybyli do
ZS Nr1 w Goworowie goście z
Niemiec, z miejscowości Zielitz,
znajdującej się w Saksonii-Anhalt,
której stolicą jest Magdeburg. Uczniowie niemieccy po raz
pierwszy przyjechali do Goworowa, był to trzydniowy pobyt, a
program spotkania pozwolił zaprezentować atrakcje turystyczne
naszej gminy i powiatu. Celem

tegorocznego spotkania była integracja młodzieży polskiej i niemieckiej,
poznanie polskiej historii, kultury,
tradycji, doskonalenie konwersacji w
języku niemieckim i angielskim oraz
realizacja projektu dotyczącego
gliśmy wziąć udział w tej wymiauprzedzeń.
nie, która dzięki wielu wspólnym
Razem spędziliśmy wspaniałe chwi- dniom sprawiła, że czas ten był
le, a wrażenia na długo pozostaną w niezwykły.
naszej pamięci. Cieszymy się, że moIwona Dobkowska

I P OWIATOWY K ONKURS P IOSENKI U CZNIOWSKIEJ „N UTKA ”

W I Powiatowym Konkursie Piosenki Uczniowskiej „Nutka”,
który odbył się w Zespole Szkół Nr
1 w Goworowie, wzięło udział 29
solistów ze szkół powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego. Przyjechali
do nas z Borawego, Czerwina,
Kleczkowa, Kadzidła, Łątczyna,
Nowej Wsi, Ołdak, Ostrołęki, Pasiek, Rzekunia, Troszyna, Wąsewa.
Wystąpili w 4 kategoriach wiekowych. Wokalistów oceniała profe-

sjonalna komisja w składzie: Władysława Niedźwiedzka – emerytowana
nauczycielka muzyki, Larysa Tsoy piosenkarka, Henryk Gadomski –
nauczyciel muzyki, Jarosław Białobrzeski – nauczyciel szkoły muzycznej. Jury zwracało uwagę na wartość
artystyczną utworu, warunki głosowe wykonawcy, dobór repertuaru,
ogólny wyraz artystyczny, premiowało piosenki nowe, autorskie. W
przerwie
między
występami
uczniów szkoły podstawowej a gimnazjum zaśpiewała dla nas pani Larysa Tsoy, która „porwała” na scenę
rzeszę uczniów, a oni włączyli się do
śpiewu razem z wokalistką. Entuzjazm udzielił się widowni i właściwie śpiewała cała sala, bo któż nie
zna takiego szlagieru jak: „Biełyje
Rozy”, czy utworu „Ale to już było”.
Joanna Gryczka, Aneta Brzezińska

WYDARZENIA SPORTOWE
XV MAZOWIECKIE IGRZYSKA
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
26 kwietnia 2013 r. odbyły się XV
MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁO
DZIEŻY SZKOLNEJSOCHACZEW 2013
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁA
JOWE. Uczeń Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w
Goworowie, Kamil Faryn, wziął
udział w tych zawodach, na które
udał się wraz z opiekunem p.
Karoliną Zacharek. Miejsce
zawodów to Szkoła Podstawowa w
Kamionie k/
Wyszogrodu. Zawodnik
wystartował na dystansie 1000 m
Kamil godnie reprezentował naszą
szkołę.
Elżbieta Bieniecka
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O TWARCIE PLACU ZABAW

15 maja 2013 r. o godzinie
11.00 nastąpiło uroczyste oddanie
do użytku placu zabaw "Radosna
Szkoła" przy Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Pasiekach.
Na uroczystość licznie

przybyli przedstawiciele Urzędu
Gminy, Rady Gminy, Delegatury
Kuratorium Oświaty, parafii, zaprzyjaźnionych szkół i przedszkola
oraz przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pasiekach. Wszystkich zebranych powitał
dyrektor szkoły pan Adam Grabowski, który poinformował, że plac
zabaw "Radosna Szkoła" powstał ze
środków MEN przy bardzo dużym
wsparciu UG w Goworowie. To
dzięki pomocy pani wójt dzieci z
naszej szkoły mają gdzie miło i bezpiecznie spędzać wolny czas. Następnie uczniowie przekazali zaproszonym gościom nożyce do uroczy-

stego przecięcia wstęgi. Kolejnym
etapem uroczystości byłą wspólna modlitwa i poświęcenie obiektu przez księdza Dariusza Święckiego. Imprezę uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach. Na zakończenie
dyrektor szkoły podziękował
wszystkim za zaangażowanie w
dzieło utworzenia placu zabaw, a
dzieciom życzył, by ten plac służył długo i bezpiecznie.
Tekst: A. Ruszczyk,
fot: A. Ruszczyk

W YCIECZKA DO W ARSZAWY
24 kwietnia 2013 r. uczniowie szkoły w Pasiekach z klas „O”
– VI uczestniczyli w jednodniowej
wycieczce do Warszawy. Pierwszą
atrakcją wyjazdu był film w kinie
3D „Oz Wielki i Potężny”. Na
uczestnikach seansu ogromne wrażenie zrobiły efekty specjalne. Po
krótkiej przerwie przejechaliśmy

autokarem do warszawskiego ZOO,
gdzie spacerując, podziwialiśmy
różnorodność gatunków zwierząt.
Aby wzmocnić swoje siły, odwiedziliśmy MC DONALDS, gdzie
każdy zakupił sobie ulubione danie.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy
się nad Zalewem Zegrzyńskim,
gdzie karmiliśmy łabędzie, spacero-

waliśmy po piaszczystym brzegu i zbieraliśmy muszelki. Wycieczka była bardzo udana,
wszyscy wrócili zadowoleni i
pełni wrażeń.
Tekst: A. Solmińska,
fot: A. Skrzecz

O CZYMA J ULIANA T UWIMA
Na to pytanie 16 maja odpowiadali sobie uczestnicy konkursu czytelniczego zorganizowanego w Szkole
Podstawowej w Kuninie. Uczniowie
rozwiązywali rebusy, testy, pięknie
czytali fragmenty wierszy. Oczywiście
wszystko w formie zabawy, ale
też fascynacji twórczością tego wybitnego poety. W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie kl. II
szkół podstawowych z terenu gminy
Goworowo.
Rok 2013 został ogłoszony
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Rokiem Juliana Tuwima. Na ten rok
bowiem przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci i setna rocznica poetyckiego
debiutu Juliana Tuwima. ,,Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu
temu wielkiemu Poecie, który kształtował język, wyobraźnię i wrażliwość
wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia(…)”- głosi

tekst uchwały przyjętej w grudniu 2012 r.
Julian Tuwim współcześnie znany jest przede wszystkim z niezapomnianej poezji dla dzieci. Jego wiersze, choć
minęło tyle lat, nadal są ulubioną lekturą
najmłodszych. Chyba wszyscy znają
utwory dla dzieci, takie jak: Lokomotywa, Okulary, Rzepka, Słoń Trąbalski,
Dwa Michały, Bambo, Abecadło, Zosia
Samosia, Kotek itd.
Na pewno zaś świetnie znają i
czytają wiersze Juliana Tuwima laureaci
konkursu:
I miejsce – Julia Lubiak, SP Kunin
II miejsce – Aleksandra Mateusiak, SP
Goworowo
III miejsce – Ewelina Gutowska, SP
Szczawin
III miejsce – Andżelika Zięba, SP Kunin
wyróżnienie - Wiktor Kowalski, SP Pasieki
Julita Krupka, SP Goworowo
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki ze Szkoły Pod-

stawowej w Kuninie p. B. Sotomska
i p. J. Łojek oraz Gminna Biblioteka
Publiczna w Goworowie, filia w
Kuninie – p. K. Reluga i p. B. Kwiecińska. Dziękujemy bibliotece w
Goworowie za ufundowanie pięknych nagród książkowych.

foto: Bożena Sotomska
tekst: Joanna Łojek

K OLEJNY PLAC ZABAW DLA D ZIECI W G MINIE G OWOROWO

Dzień – 15 maja 2013 roku
– trwale zapisze się w historii
szkoły podstawowej w Kuninie.
Spełniło się marzenie wielu dzieci,
rodziców i nauczycieli – mamy
piękny plac zabaw. Długo i cierpliwie czekaliśmy na ten moment,
dlatego jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi podwójnie.

W 2009 roku został złożony na
ręce pana Janusza Gajewskiego –
ówczesnego wójta gminy Goworowo, wniosek o udzielenie
wsparcia finansowego na modernizację szkolnego placu zabaw w
ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła”. Wniosek zyskał akceptację, jednak mimo
wielu starań budowy nie udało
się sfinalizować. Dopiero drugie
podejście w 2012 roku zakończyło się sukcesem. Pod koniec 2011
roku ponownie został złożony
wniosek do Urzędu Gminy w
Goworowie na ręce pani wójt
Małgorzaty Marii Kulesza. Gmina postanowiła wesprzeć nasze
starania o modernizację placu

zabaw i zabezpieczyć odpowiednie
środki finansowe. Tym razem
wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem. Koszt placu zabaw
w Kuninie wyniósł prawie 112,6 tys.
zł. Inwestycja została w 50 proc. sfinansowana z budżetu Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Dzięki Radzie Gminy i pani Wójt,
dzieci z naszej szkoły, oddziału
przedszkolnego i okolicznych miejscowości (plac zabaw dostępny jest
dla dzieci do lat 14) mają możliwość
w miły i bezpieczny sposób spędzać
wolny czas.
foto: Paweł Jagielski
Marzanna Grzyb, Bożena Sotomska

W YJAZD UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W S ZCZAWINIE NA M AZURY
no – krajoznawczą na zakończenie roku szkolnego dla członków
Klubu Szalonych Twórców, pod
opieką Agnieszki Podleś i Ewy
Wójtowicz. Tym razem, w
dniach 17 – 20.06.2013r., udaliśmy się na Mazury, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Muzeum
Indian w Spytkowie, Wioskę
Tradycją szkoły w Szcza- eskimosko – indiańską w Ścibowinie stał się wyjazd uczniów na rach, piramidę w Rapie, wiadukkilkudniową wycieczkę turystycz- ty w Stańczykach, Park Miniatur

Warmii i Mazur w Kętrzynie, Sanktuarium w Świętej Lipce, Wilczy Szaniec, Twierdzę Boyen, Wieżę widokową w Giżycku, fermę jeleniowatych w Kosewie Górnym. Ponadto
odbyliśmy rejs statkiem „Bosman”
oraz kąpaliśmy się w mazurskich
jeziorach. Wszyscy wrócili bardzo
zadowoleni.
mgr Ewa Wójtowicz, mgr
Agnieszka Podleś

IV G MINNY K ONKURS P RZYRODNICZY
styczny pod hasłem „Jakie
korzyści daje nam las?".
Wzięli w nim udział
uczniowie klas drugich ze
szkół
podstawowych:
Szczawin, Pasieki, Kunin,
Goworowo.
Oto laureaci:
I miejsce-Patryk Ogrodowczyk SP Szczawin;
II miejsce-Julia Lubiak SP
6.05.2013 r. w Szkole Pod- Kunin, Dominik Puczkowski ZS
stawowej w Szczawinie odbył się Nr 1 Goworowo;
IV Gminny Konkurs Przyrodniczy.
Tegoroczna edycja to konkurs pla-

III miejsce-Maja Książek SP Pasieki.
Wyróżnienia otrzymali: Ewelina Gutowska, Julia Romanowska, Daria
Ptak, Natalia Krawczyk, Kacper Kusik, Zuzanna Gurzyńska, Kamil
Kaczmarczyk.
Organizatorami konkursu
byli: Barbara Rutkowska-nauczyciel
SP Szczawin oraz Gminna Biblioteka
Publiczna w Goworowie.
Nagrody i dyplomy ufundowali organizatorzy konkursu.
mgr Barbara Rutkowska

