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Czternaście par z naszej gminy w
tym roku obchodzi jubileusz 50 – lecia i
rocznicę 60 – lecia pożycia małżeńskiego.
Uroczyste spotkanie dla dostojnych
jubilatów zorganizował Urząd Stanu
Cywilnego w Goworowie. Na zaproszenie Wójta Gminy Goworowo przybyli
jubilaci wraz z rodzinami. By wrócić pamięcią do wzruszającej, pięknej chwili
zawarcia związku małżeńskiego, uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w
goworowskim kościele. Po odnowieniu
przysięgi małżeńskiej przyszedł czas na
uhonorowanie medalem.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyznano dziewięciu Złotym Parom z terenu gminy
Goworowo. Aktu dekoracji dokonali
Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza, zastępca przewodniczącej
Rady Gminy Anna Kwiatkowska i Sekretarz Gminy Antoni Mulawka. Diamento-

wym parom złożono gratulacje i
wręczono kwiaty. Jubileusz obchodzono przy lampce szampana,
słodkim poczęstunku i muzyce
przygotowanej przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Gratulacje i medale odebrali Złoci Jubilaci: Tadeusz i Zofia
Orłowscy, Stefan i Janina Jagiełło,
Ryszard i Eugenia Sobiech, Janusz i
Hanna Mateusiak, Kazimierz i Teresa Majk, Ryszard i Halina Kwiecińscy, Wacław i Elżbieta Drabot, Stanisław i Halina Pietras, Tadeusz i
Krystyna Gałeccy.
Diamentowe gody uczcili:
Jan i Teresa Grabowscy, Zygmunt i
Teresa Zawadzcy, Jan i Halina Szeraszewscy, Józef i Janina Nikodemscy, Antoni i Anna Minota.
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I NWESTYCJE NA TERENIE G MINY G OWOROWO
Gmina Goworowo
rozpoczęła starania o pozyskanie
dofinansowań unijnych w ramach budżetu UE na lata 2014 –
2020. Pierwszym krokiem jest
przygotowanie
dokumentacji
projektowej pod budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo. 8 sierpnia 2013r. została
podpisana umowa z konsorcjum
Usługi Projektowo – Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski, ul. Kazańska 12/27, 18-400
Łomża (Lider) i Usługi Projektowo – Inwestycyjne mgr inż. Mariusz Myśliński, ul. Księcia Janusza I 22/25, 18-404 Łomża
(Partner) na przygotowanie do
dnia 30 czerwca 2014r. w/w dokumentacji. Wartość podpisanej
umowy to 104 058,00 zł.
13 sierpnia została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z

tytułu kredytów i pożyczek w
kwocie 3 000 000,00 zł”. Kredyt
będzie spłacany od 30 września
2015 r. do 30 września 2021 r.
w 13 ratach.

30 sierpnia 2013 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o
dofinansowaniu
inwestycji
„Zagospodarowanie
centrum
miejscowości Pasieki” w kwocie
285 268,00 zł z programu
„Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Prace będą realizowane na
przełomie wiosny i lata 2014 r.
4 września 2013 r. została podpisana umowa z firmą
DROG - PROJEKT WOJCIECH
ZAJĄC z Ostrołęki na wykonanie do 31 marca 2014r. opracowania projektu budowlanego
przebudowy drogi gminnej w
miejscowości Borki, o długości
ok. 1,35 km, biegnącej od
istniejącej
nawierzchni
asfaltowej (dz. o nr ewid.
289) do granicy gminy Goworowo (dz. o nr ewid.
272). Wartość usługi to
6 519,00 zł.
Przed Sądami Rejonowymi w Ostrowi Maz. i
Ostrołęce podpisano ugody sądowe z firmą NOVUM
Stanisław Korzeb z Małkini. Za niewykonanie w 2010 roku placów zabaw w Kuninie i
Pasiekach Sąd zobowiązał w/w firmę do nieodpłatnego wykonania
na rzecz Gminy Goworowo placu zabaw przy
szkole w Szczawinie w
terminie do końca października br.
We
wrześniu
zostały ogłoszone przetargi
na
zadania
„Remont obiektów Zespołu
Szkół Nr 1 w Goworowie w celu
likwidacji barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów
niepełnosprawnych”
oraz

„Budowa linii oświetlenia
ulicznego w Ludwinowie”. Prace zakończą się do 29 listopada
br.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie rozpoczął prace przy „Modernizacji
drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Grodzisk Mały”. W ramach inwestycji pod drogą zostaną wymienione przepusty oraz zostaną wykonane bądź odtworzone rowy wzdłuż drogi. Nawierzchnia drogi zostanie
wzmocniona 15 cm kruszywa
naturalnego, na które zostanie
ułożona warstwa kruszywa
łamanego (tzw. klińca) o grubości 7 cm. Inwestycja zosta-

nie dofinansowana w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
Na ukończeniu są 2
sztandarowe inwestycje gminne 2013 roku, czyli budowa
sieci wodociągowej w miejscowościach Jurgi, Zaorze i Dzbądzek oraz przebudowa placu
zabaw przy Zespole Szkół Nr 1
w Goworowie (szczegółowy
opis
zadań
na
stronie
www.goworowo.pl/inwestycje).
Cd. str. 3 —>
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Zadania objęte są dofinansowaniem zewnętrznym w ramach
PROW 2007 – 2013 i rządowego
programu „Radosna Szkoła”. W
IV kwartale br. składane będą
wnioski o płatność dla tych inwestycji.
W ramach pomocy finansowej w
wysokości 900 000,00 zł, jakiej
Gmina Goworowo udzieliła Powiatowi Ostrołęckiemu, trwa
„Przebudowa drogi powiatowej
nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn
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parkingi i chodniki oraz odwodnienie drogowe.
W Żabinie, Pokrzywnicy i
Goworówku powstają nowe
chodniki oraz zatoki autobusowe. Wykonawca rozpoczął
także układanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od Żabina do Goworo– Brańszczyk – Niemiry – Knu- wa.
rowiec – Długosiodło – GowoWójt Gminy Goworowo
rowo – Ostrołęka – II etap”. W
Małgorzata Maria Kulesza
Goworowie powstają nowe

I NFORMACJA O PRZETARGACH NA TERENIE G MINY G OWOROWO
31 lipca br. została podpisana
umowa z Pocztą Polską S.A. na realizację usług pocztowych dla Urzędu
Gminy Goworowo. Umowa będzie
obowiązywać do 31 lipca 2015 r.
Rozliczenia z Wykonawcą będą się
odbywały na podstawie przedstawionych w ofercie stawek za poszczególne listy i przesyłki i ilości
ich wykorzystania przez Urząd Gminy Goworowo. Szacunkowa wartość
umowy to 148 801,43 zł.
31 lipca 2013 r. została podpisana umowa z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie oraz MDDP
Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy
Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie o zastępstwo

procesowe przed organami
podatkowymi oraz sądami administracyjnymi o zwrot zapłaconego podatku VAT w ramach
inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2011 –
2012. W przypadku sukcesu
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 18% kwoty faktycznie odzyskanego podatku VAT.
30 sierpnia 2013 r. zostały podpisane umowy z formami EURO WIEDZA Tomasz
Mościcki i Olaf Mościcki oraz
REMI S.C. na realizację projektu „Wspinamy się ku szczytom
wiedzy”. Projekt realizowany
jest w ramach działania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zajęcia dodatkowe realizowane
będą od 2 września 2013 r. do
30 czerwca 2014 r. w szkołach
podstawowych w Goworowie,
Pasiekach, Kuninie i Szczawinie na terenie gminy Goworowo. Dla w/w szkół zakupione
zostało także niezbędne wyposażenie do prowadzonych
zajęć.
Marek Radecki

G OSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
1 lipca 2013 r. rozpoczął się
odbiór odpadów komunalnych nowym systemem nałożonym na Gminę nowelizacją „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Wdrożenie nowego systemu
powoduje utrudnienia i niedogodności w odbiorze odpadów komunalnych, które były i są na bieżąco
rozwiązywanie.
Nie wszyscy mieszkańcy złożyli deklaracje na odbiór odpadów

komunalnych. Przypomina się
o obowiązku składania deklaracji. Niezłożenie deklaracji
spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego skutkującego obowiązkiem płacenia 35 zł/miesięcznie.
Do chwili obecnej deklaracje
złożyło 1934 gospodarstwa
domowe i przyjmowane są w
dalszym ciągu.

Usługi w zakresie odbioru odpadów świadczy firma MPK
Sp. z o.o. w Ostrołęce.
Jolanta Zalewska
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S TRAŻACY PODWYŻSZAJĄ SWOJĄ SPRAWNOŚĆ BOJOWĄ
Adam Bierek oraz przedstawiciele
Gminy i Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP:
Antoni Mulawka Sekretarz Gminy,
dh Stanisław Wojciechowicz Prezes Zarządu,
dh Józef Kacperski Wiceprezes
Zarządu,
dh Tadeusz Warszawin Wicepre21 czerwca 2013 r. na te- zes Zarządu.
renie Szkół Podstawowych w Goworowie i Kuninie odbyły się
25 sierpnia 2013 r. na boćwiczenia jednostek Ochotni- isku szkolnym Szkoły Podstawoczych Straży Pożarnych z terenu wej w Kuninie odbyły się po raz
Gminy Goworowo, którymi do- kolejny Gminne Zawody Sportowodził Komendant Gminny Stra- wo - Pożarnicze jednostek Ochotżaków dh Ryszard Wyrębek, ma- niczych Straży Pożarnych z terenu
jące na celu:
gminy Goworowo. W rywalizacji
- sprawdzenie możliwości tak- wzięło udział 6 następujących jedtycznych i technicznych sił i środ- nostek: OSP Goworowo, OSP Kuków w przypadku powstania po- nin, OSP Pasieki, OSP Ponikiew
żaru w obiektach jedMała, OSP Linostek oświatowych.
pianka i OSP
- doskonalenie współCzarnowo. Dodziałania
pomiędzy
świadczenie zdojednostkami ochrony
byte w ubiegłoprzeciwpożarowej ,
rocznych zawo- ocena dowódców w
dach,
coroczne
zakresie kierowania i
ćwiczenia
oraz
realizacji wyznaczowiedza ze szkoleń
nych działań,
zaowocowały wysokim poziomem
- umiejętność wykorzystania po- zawodów.
siadanego sprzętu przez jednost- Poszczególne jednostki zajęły naki OSP.
stępujące miejsca:
Ćwiczenia obserwowali przedsta- I miejsce OSP Pasieki,
wiciele Komendy Miejskiej Pań- II miejsce OSP Goworowo,
stwowej Straży Pożarnej w Ostro- III miejsce OSP Ponikiew Mała,
łęce: brg. Leszek Pragacz, st bryg. IV miejsce OSP Lipianka,

V miejsce OSP Kunin,
VI miejsce OSP Czarnowo.
Zawody obserwowali:
- Małgorzata Maria Kulesza
Wójt Gminy,
- Antoni Mulawka Sekretarz
Gminy,
- ks. Józef Kacperski Kapelan
Gminny Strażaków,
- Tadeusz Warszawin Wiceprezes Zarządu OG ZOSP RP,
- Ewa Burzycka Pracownik
Urzędu Gminy.
Organizatorem toru przeszkód i
dyscyplin była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrołęce. Oceny z przebiegu
zawodów dokonała komisja
również z Komendy Miejskiej
PSP w Ostrołęce.
Za przeprowadzenie zawodów z
ramienia Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP
odpowiedzialnym był dh Ryszard Wyrębek – Komendant
Gminny.
Zwycięska jednostka OSP Pasieki będzie reprezentowała
Gminę Goworowo w powiatowych zawodach sportowo –
pożarniczych.
Tradycja ta będzie nadal
kontynuowana na rzecz rozwoju jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz podwyższania ich gotowości bojowej.
Ewa Burzycka

I NFORMACJA O PRACY R ADY G MINY G OWOROWO III KWARTAŁ 2013 R .
Rada Gminy Goworowo w ostatnim okresie odbyła jedną sesję w sierpniu, na której podjęła uchwały
w następujących sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goworowo,
- zmian w budżecie gminy Goworowo na 2013 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasen-

tów i wynagrodzenia za inkaso.
Rada rozpatrzyła również pismo rodziców
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuninie w
sprawie niełączenia klas.
Z uzyskanych informacji wynika, że łączenie
klas w szkołach odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy i Ustawą o systemie
oświaty.
Cd. Str. 5.—>
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Nowy sołtys w gminie.
W lipcu b.r. dokonaliśmy wyboru
nowego sołtysa w sołectwie Kruszewo. Rada przyjęła rezygnację
poprzedniej pani sołtys i podjęła
uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysa w tym sołectwie.
Mieszkańcy na sołtysa wybrali
Panią Joannę Kwietniak.
Prace w komisjach:
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
W sierpniu odbyło się posiedzenie
Komisji poświęcone sprawom
oświaty z udziałem dyrektorów
szkół i przedszkola. Dyrektorzy
przedstawili informację o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, o wynikach sprawdzianu i egzaminu w poszczególnych szkołach oraz informację o
stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa
i Porządku.
Komisja odbyła 2 posiedzenia:
1.wyjazdowe posiedzenie 2 sierpnia b.r. podczas którego dokonała :
- przeglądu dróg gminnych i po-
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wiatowych na terenie gminy,
- odbyła wizytę na placu przeznaczonym pod PSZOK, zapoznała się z dokumentacją i omówiła
temat odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy,
- zapoznała się również z postanowieniem nr UG.6220.1.2011 13 w sprawie odwieszenia postępowania administracyjnego
dotyczącego wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego
na
„Budowie wieży kratowej wolnostojącej h=148,5 m n.p.t. z kontenerem technologicznym, agregatem prądotwórczym, kontenerową stacją transformatorową i
platformą anten satelitarnych i
ogrodzeniem działki na części
działki nr 383 położonej w obrębie gruntów Jawory Podmaście
gm. Goworowo”.
2. 12 września posiedzenie komisji poświęcone było sprawom
bezpieczeństwa na terenie gminy. Komisja zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie gminy oraz z informacją

o działalności ochotniczych straży
pożarnych z
terenu gminy,
- zapoznała się z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej
w sprawie zatwierdzenia ceny
wody i ścieków na 2014 r.
Komisja rozpatrzyła wniosek
mieszkańców wsi Czarnowo w
sprawie poszerzenia odcinka
drogi we wsi Czarnowo w kierunku Czarnowa – kolonii. Zawnioskowała o wystąpienie do
właściciela działki o sprzedaż
części działki na poszerzenie
istniejącego pasa drogi do ok.
10 m.
Wspólne posiedzenia komisji.
W sierpniu na wspólny posiedzeniu Komisji omówiono projekty uchwał na sesję. Omówiono również bieżące sprawy w
zakresie dróg, oświaty, sprzedaży działek.
Elżbieta Owczarek

G MINA G OWOROWO UCZESTNICZY W PROJEKCIE
Gmina Goworowo wraz z powiatami: Augustowskim i Wysokomazowieckim oraz gminami: Wąsosz,
Chorzele i Szczutowo zawarła umowę partnerską na realizację projektu Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia
efektywności wyników współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Międzynarodowy Instytut Outsourcingu w Elblągu.

Celem projektu jest podniesienie jakości i
dostępności usług publicznych metodą CAF,
działania doradcze w realizacji zadań strategicznych, podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach, doradztwo oraz zakup sprzętu multimedialnego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Marianna Skierkowska

I NFORMACJA O BEZROBOCIU
W związku z problemem bezrobocia na terenie
naszej gminy w celu pomocy osobom poszukującym pracy, Urząd Gminy Goworowo aktywnie współpracuje z
Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce.
W zakresie organizacji pracy dla osób pozostających bez pracy w roku bieżącym zorganizowano nową
formę pomocy - prace społecznie użyteczne w okresie
od kwietnia do października 2013 r. dla 24 bezrobot-

nych. Pozyskano środki finansowe i zorganizowano prace na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i staży dla 20
bezrobotnych z terenu gminy Goworowo.
Bezrobotni wykonują różne prace od typowo
budowlanych do porządkowych.
Marianna Skierkowska
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P OPISOWE D OŻYNKI W G MINIE G OWOROWO
Rolnicy gminy Goworowo modlitwą podziękowali
Bogu za plony i koncertowo
pożegnali lato.
Uroczystości dożynkowe
15 września 2013 roku rozpoczęły się mszą św. dziękczynną,
podczas której delegacja rolników i samorządu złożyła dary
ołtarza. Na scenie w pierwszym
rzędzie nadano odznaczenia
„Zasłużeni dla rolnictwa”. Odznaki honorowe nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz dyplomy Wójta Gminy Goworowo otrzymali rolnicy, którzy rozwinęli swoje gospodarstwa i przekazali je następcom,
kontynuującym dzieło rodziców.
Medale i dyplomy szanownym
rolnikom wręczyli Wójt Gminy
Goworowo Małgorzata Maria
Kulesza, Przewodnicząca Rady
Gminy Goworowo Karolina Łazicka i Sekretarz Gminy Antoni
Mulawka. Odznaczenia wręczono
dla: Jana Zglejszewskiego , Zofii
i Tadeusza Sobotków, Krystyny i
Franciszka Mierzejewskich, Hanny i Janusza Mateusiaków, Krystyny i Józefa Gąsiorowskich,
Teresy i Henryka Gruszków,
Wandy i Mieczysława Ciachów,
Marianny i Kazimierza Krupów,
Krystyny i Tadeusza Gałeckich,
Marii i Franciszka Krawczyków,
Jadwigi i Jana Radeckich, Ireny i
Kazimierza Cichowskich, Lucyny
i Jana Balcerzaków.

Dożynki to okazja, by pochwalić się tym, co najlepsze, tym,
co urosło na naszej ziemi, tym co
mamy i potrafimy robić - zdolną
społecznością szkolną, ludźmi

tworzącymi poezję, rękodzieło,
muzykę. Część artystyczną rozpoczęły dzieci z kółka teatralnego
działającego
przy
Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie Dzieci w swym
przedstawieniu zaakcentowały
rolę i znaczenie dożynkowego
święta. Kolejnymi artystami były
przedszkolaki z Goworowa, z
przepiękną scenografią, strojami
i mistrzowsko opanowanym tekstem o Calineczce. Sołectwo Szarłat popisywało się wokalnie. Swoje talenty zaprezentowali uczniowie lokalnych szkół z: Pasiek, Kunina, Goworowa i Szczawina oraz
z Zespołu Szkół Powiatowych.
Równie zdolni są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czarnowie podkreślając w
swym przestawieniu, że każdy
mieszkaniec ma wpływ na to, co
się dzieje w naszej gminie.
Autorka tekstów Zofia
Korczakowska opowiadała o ciężkiej pracy rolnika.
Gwiazda
dożynkowego
święta Kevin Aiston w
swym występie opowiedział o doświadczaniu
polskich obyczajów i gościnności. Kolejną uhonorowaną grupą byli sportowcy, którzy swoimi suk-

cesami rozsławiają gminę Goworowo. Nagrody z rąk Wójta
Gminy Goworowo odebrali:
Aleksandra Drabot, Mateusz
Sawicki, Jakub Dudziec, Karolina Skrzecz. Nagrody otrzymały
także zwycięzcy Turnieju Dzikich Drużyn i łyżworolkarze.
W rozegranym Turnieju Sołectw zwycięstwo przypadło
wsi Ponikiew Duża. Kolejne
miejsca zdobyły sołectwa: Goworówek, Czarnowo, Brzeźno i
Kunin.
Popisowe występy dały zespoły: Crowley, Kami Dance, Waldemar W., POPIS i GOKSiR SQUAD. Koncert zespołu Soleo zakończył pożegnanie lata tuż
przed północą. Całość imprezy
prowadził konferansjer Zdzisław Dzbeński.

Popisowo sprawili się
mieszkańcy gminy Goworowo
wspierając darowiznami rodziców Kubusia Niegowskiego. Sołectwa: Goworówek, Kunin i
Brzeźno przekazały swe wygrane. Podobnie zachowali się finaliści Pierogarni: Towarzystwo
Przyjaciół Goworowszczyzny,
Klub Seniora „Jesienne kwiaty” i
Ośrodek Edukacji Regionalnej.
Obecne firmy i osoby prywatne
wraz z życzeniami zdrowia
przekazywali darowiznę dla
naszego małego mieszkańca.
Cd. str. 7. —>
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W imprezie „Pożegnanie Lata –
Dożynki 2013” uczestniczyły stoiska:
- Pierogarnia,
- Bezpłatny Park Rozrywki AURA
dla dzieci,
- Wystawa maszyn rolniczych ROLBRAT,
- Zakłady mięsne SOMIANKA,
- Łomżyński Park Krajobrazowy
Doliny Narwi,
- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Ostrołęce,
- Wojewódzki Urząd Pracy,
-Lokalna
Grupa
Działania

„Zaścianek Mazowsza”,
- Gminna Biblioteka Publiczna w
Goworowie,
- Stowarzyszenie Osób i Rodziców
Dzieci
Niepełnosprawnych
„Jesteśmy Betanią”,
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
- Klub Seniora "Jesienne kwiaty",
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w
Ostrołęce,

- Zespół Szkół Powiatowych
w Goworowie.
Organizatorzy: Wójt Gminy
Goworowo, Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Sąsiad”, Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w
Goworowie, Klub Wolontariusza, Zakład Gospodarki
Komunalnej.
Organizatorzy
dziękują
wszystkim współtwórcom
dożynkowego święta.
Tekst i fot. Agata Majk

T RENINGI W RAMACH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Od 25 do 28 czerwca 2013 r.
odbyły się 2 treningi: Trening
umiejętności wychowawczych oraz
Trening przeciwdziałania uzależnieniom i radzenia sobie ze stresem.
W treningach uczestniczyło
łącznie 87 osób będących uczestnikami i realizatorami projektu systemowego w ramach Działania 7.1.
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w Priorytecie VIIPromocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 pod tytułem:
„Program aktywizacji kobiet nieak-

tywnych zawodowo z uwagi na
opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo”.
W trakcie 4-dniowych treningów były prowadzone zajęcia
przez psychologa z matkami oraz
przez pedagogów z dziećmi w 3
grupach wiekowych.
Pedagodzy, którzy uczestniczyli w treningach, prowadzili zajęcia
z dziećmi. Zaobserwowane zachowania wśród dzieci podczas tych
zajęć pedagodzy przekazywali
matkom - beneficjentkom projektu.
Udzielali wskazówek i porad, jak
umiejętnie postępować z dziećmi,
jak motywować dziecko do zachowań pozytywnych.
Pedagodzy wraz z pracownika-

mi socjalnymi dokonywali
oceny zachowań dzieci i sporządzono na tę okoliczność
pisemne oceny. Wspólnie z
matką i pracownikiem socjalnym wybierano odpowiedni do sytuacji życiowej
sposób postępowania z
dzieckiem. Celem takiego
kontaktu z rodzicem jest wyzwolenie twórczej postawy
i zmotywowanie rodziców
do podjęcia oddziaływań
wychowawczych, które często wymagają zmiany w samym sobie i w środowisku
rodzinnym.
Ewa Filipiak

Ś WIADCZENIA RODZINNE
Od 1 sierpnia 2013 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie - Dział
Świadczeń Rodzinnych - rozpocznie wydawanie i przyjmowanie
dokumentów na świadczenia z
Funduszu Alimentacyjnego na
okres zasiłkowy 2013/2014.
Osobie, która złożyła wypełniony wniosek wraz z kompletem
dokumentów do 31 sierpnia
2013r., ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących
za październik 2013 r. nastąpi do
31 października 2013 r .
Osobie, która złoży wniosek
wraz z kompletem dokumentów

w okresie od 1 września 2013 do
31 października 2013r., ustalenie
prawa oraz wypłata świadczeń
przysługujących za październik
2013 nastąpi do dnia 30 listopada
2013 r.
Od 15 sierpnia 2013 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie - Dział Świadczeń Rodzinnych - rozpocznie wydawanie dokumentów na zasiłek
rodzinny oraz dodatki na okres
zasiłkowy 2013/2014. Przyjmowanie wypełnionych wniosków
wraz z kompletem dokumentów
rozpoczęło się 1 września 2013 r.
Osobie, która złoży wypeł-

niony wniosek wraz z kompletem dokumentów do 30 września 2013 r., ustalenie prawa
oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2013 r.
nastąpi do 30 listopada 2013 r.
Osobie, która złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 października 2013 do 30 listopada
2013, ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2013 nastąpi
do 31 grudnia 2013 roku .
Wydawanie i przyjmowanie wniosków w godzinach:
800 - 1300.
Bożena Pomacho
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IX

PIKNIK RODZINNY POD HASŁEM

W dniach 6-7 lipca 2013 r.
po raz dziewiąty mieszkańcy gminy Goworowo bawili się na pikniku rodzinnym pod hasłem:
„Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo”. Piknik został zorganizowany
przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Goworowie, Punkt
Konsultacyjny ds. Uzależnień,
Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Akademia Orlika” w Goworowie,
przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji współpracujących z GOPS i
objęty patronatem Wójta Gminy
Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza.
Piknik rozpoczął się już 6 lipca
wieczorem przedstawieniem teatralnym, w wykonaniu uczniów
Gimnazjum w Goworowie pt.:
„Moralność pani Dulskiej”. Do występu młodzież przygotowały nauczycielki z ZS Nr 1 w Goworowie
panie Jolanta Gryczka i Agnieszka
Kosiorek. Uczniowie wraz z opiekunami wykonali kostiumy, scenografię oraz zadbali o miłą atmosferę.
Drugiego dnia piknik rozpoczął się
Mszą Świętą w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie w intencji trzeźwości
mieszkańców gminy. Następnie na
placu przed Kościołem odbył się
już II Bieg Uliczny o Puchar Wójta
Gminy Goworowo. W biegu wzięło

„B AWMY

SIĘ TRZEŹWO I ŻYJMY ZDROWO ”

udział ponad 100 biegaczy z całej Polski w
wieku od 4 do 72 lat.
Wszyscy
uczestnicy
dotarli
do
mety.
Uczestnicy biegu startowali w trzech oddzielnych kategoriach:
szkoła podstawowa,
gimnazjum oraz dorośli. Wśród startujących
osób oprócz miejscowych reprezentantów znaleźli
się biegacze, m.in. z Borawego,
Łomży, Wysokiego Mazowieckiego, Sierpca, Płońska, Warszawy.
Wszyscy startujący otrzymali
pamiątkowe medale, a zwycięzcom wręczono puchary. Wśród
biegaczy zostały wylosowane
trzy nagrody rzeczowe. Po biegu
na zawodników czekały wypieki
domowej roboty oraz bigos.
Oficjalne otwarcie Pikniku przez
Wójta Gminy Goworowo Małgorzatę Marię Kulesza oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goworowie- Bożenę Pomacho odbyło się o godzinie 15.00. Podczas Pikniku wystąpili: laureaci konkursu piosenki uczniowskiej, chór oraz
zespół szkolny z Goworowa, Klub
Seniora z Kunina i Goworowa.
Swój program profilaktyczny
zaprezentował kabaret „Kaczki z
nowej paczki”. Oprócz występów
odbywały się konkursy z nagrodami. O godz.19:00 wystąpiła
gwiazda wieczoru - zespół
HAPPY END. Niestety do Goworowa nie dojechał - ze względów
zdrowotnych - Zbigniew Nowak,
założyciel i lider zespołu. Po koncercie
zaprezentowała
się
uczestniczka programu X-Factor
Larysa Tsoy. Następnie odbyła
się dyskoteka z zespołem MARKIZ, na której bawili się przybyli
goście.
Piknikowi towarzyszyły czynne

stoiska: Przychodni VITA-MED w
Goworowie, Ochotniczej Straży
Pożarnej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie filia w
Ostrołęce, Zespołu Szkół nr 1 w
Goworowie,
Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego, Stowarzyszenia Osób i Rodziców
Dzieci
Niepełnosprawnych
„Jesteśmy Betanią”, Środowiskowego Domu Samopomocy w
Czarnowie
oraz
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goworowie. Celem corocznej
imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie
uzależnieniom oraz integracja
środowiska lokalnego.
Składamy serdeczne podziękowania:
- Wójtowi Gminy Goworowo za
objęcie patronatem imprezy,
- uczestnikom biegu za udział i
wspaniałą atmosferę,
- policjantom z Posterunku Policji w Goworowie,
- strażakom z Gminy Goworowo,
- firmie MEDITRANS za obsługę
medyczną,
- pracownikom GOKSIR, GBP,
GOPS, ŚDS, ZGK i UG w Goworowie,
- wolontariuszom,
- młodzieży
z
Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Orlika” w Goworowie,
- przychodni VITA-MED w Goworowie,
- Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie, filia w Ostrołęce,
- zespołowi „MARKIZ” za oprawę
muzyczną,
- wszystkim osobom, którzy pomagały przy organizacji biegu
oraz pikniku.
Ewa Filipiak
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S TRATEGIA I NTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH G MINY G OWOROWO NA LATA 2014—2021
Trwają prace nad opracowaniem
nowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2014-2021.
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Ustawą o wychowaniu w
trzeźwości każdy samorząd powinien
uchwalić Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
Dotychczasowa strategia, na podstawie której odbywają się poszcze-

gólne działania, kończy się w
grudniu br.
Strategia na kolejne lata powstaje przy współpracy wszystkich instytucji działających na
terenie gminy Goworowo, społeczności lokalnej. Do przedstawicieli różnych grup społecznych zostały wysłane anonimowe ankiety, do instytucji zewnętrznych pisma z prośbami o

informacje, na podstawie
których zostanie opracowany dokument.
Wszystkie zebrane materiały zostaną przekazane do
Ośrodka Kształcenia Służb
Publicznych i Socjalnych w
Częstochowie, który pomoże
w opracowaniu tego ważnego dla rozwoju społeczności
lokalnej dokumentu.
Ewa Filipiak

D NI R ODZINY W S ZARŁACIE

30 czerwca 2013 r. Seniorzy z
Gminy Goworowo oraz zaproszeni
goście po raz kolejny spotkali się na
Dniach Rodziny zorganizowanych w
Szarłacie na posesji przewodniczącej
Klubu Seniora z Kunina pani Mieczysławy Paprockiej.

Jak co roku spotkanie
cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osób
starszych. Spotkanie połączone było ze wspólnym
biesiadowaniem,
pokazem swoich umiejętności
wokalnych, grillowaniem
oraz tańcami.
Szczególnie zadowoleni
byli ci, którzy lubią tańczyć. Ściany z parkowej
zieleni, parkiet z trawy i
lampion z promieni słonecznych
zastąpiły najpiękniejszą salę balową. Wystarczyło tylko włożyć
wygodne buty, bo muzyki i okazji do pląsów nie zabrakło.
Rezultaty, które są widoczne

wśród grupy osób starszych
poprzez właśnie takie działanie to m.in.:
- pobudzenie do działania i
aktywności,
- kultywowanie folkloru i
podtrzymywanie tradycji,
- pokazanie nowych form
spędzania wolnego czasu,
- podniesienie poczucia bycia potrzebnym,
- zmniejszenie samotności,
- zawiązanie nowych przyjaźni,
- zbudowanie pozytywnego
społecznego wizerunku osób
starszych.
Ewa Filipiak

T AŃCZ I ĆWICZ RAZEM Z NAMI

Trzydzieścioro dzieciaków i młodzieży przez trzy dni spędzało czas
wolny tańcząc zumbę. To, czego, nauczyliśmy się podczas zajęć, zapre-

zentowaliśmy na pokazie w Goworowie.
Publiczność zgromadzona na
skwerku obdarowała nas gromkimi brawami, a pani Wójt - czekoladą.
Jak mówi nasz instruktor tańca
Paweł Skibiński - Jeśli jesteś
zmęczony życiem lub szukasz
dobrej energicznej zabawy albo
zwyczajnie lubisz tańczyć – ten
taniec jest dla Ciebie. Zapraszamy na zajęcia zumby do GOKSiR
w Goworowie.

Zajęcia zumby przewidziane
są dla dzieci do lat 16
(BEZPŁATNE), zaś druga
grupa dla młodzieży i dorosłych. Zadzwoń, napisz lub
przyjdź i zapytaj o szczegóły
tanecznych zajęć. Informacji
udziela instruktorka kultury
w GOKSiR Agata Majk.
Agata Majk
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WKS Ż ABIN ROZPOCZYNA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ
WKS Żabin to młodzieżowy, Wiejski Klub Sportowy, który
powstał z inicjatywy młodzieży
oraz bibliotekarza z Żabina, a
także dzięki uprzejmości Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie Pani Krystyny
Reluga, która stara się zapewnić
młodzieży jak najlepsze warunki
dla rozwoju fizycznego, przy dużej aprobacie społeczności wiejskiej. Młodzież również wykazuje
dużą inicjatywę i chęć wspierania
wspólnego przedsięwzięcia.
Drużyna WKS Żabin liczy
około 20 zawodników w przedziale wiekowym 10-17 lat. Przekazaną przez bibliotekę nieużywaną szopkę zagospodarowali
oni na szatnię.
Młodzi ludzie stworzyli
sobie również piękne logo, które
będzie ich odróżniać od innych
zawodników.
W niedzielę 7 lipca 2013
roku na terenie boiska WKS Ża-

bin należącego do Filii Bibliotecznej w Żabinie odbył się mecz towarzyski
między młodzieżą z WKS
Żabin, a dorosłymi mieszkańcami Żabina i okolic
rozpoczynający działalność
Wiejskiego Klubu Sportowego w Żabinie pod patronatem Filii Bibliotecznej w
Żabinie. Mecz ten zorganizowany został przez młodzież oraz dorosłych, a nad
wszystkim czuwała pani sołtys
Bożena Brzostek i bibliotekarz
Piotr Twardziak. Jak się okazało,
ten mecz, mimo że organizowany po raz pierwszy, przyciągnął
bardzo dużą widownię. Okoliczni mieszkańcy z dużym zainteresowaniem przyszli obserwować
poczynania zawodników, a pomimo braku miejsc siedzących i
palącego słońca, wszyscy wytrzymali do końca.
Po gorszej pierwszej po-

łowie, nasza drużyna zdołała
wygrać mecz wynikiem 5:3.
Dorośli w tej sytuacji postanowili odegrać się i w sobotę
za tydzień zorganizowali drugi
mecz, który po znacznej wymianie składu wygrali 3:2. Młodzież
cały czas jednak intensywnie
ćwiczy i następny mecz na pewno wygra, a nawet jeśli przegra,
to na pewno będzie się dobrze
bawić.
Piotr Twardziak

P OŻEGNANIE WAKACJI
O tym, że udane wakacje to nie
czytelników. Nad bezpieczeństwem
tylko te nad morzem, w górach czy na
dzieci i organizowaniem dla nich
jeziorach przekonali się wielokrotnie
miłego spędzenia czasu czuwały pauczestnicy wakacji w bibliotece.
nie Barbara Kwiecińska i Katarzyna
Jak co roku filie przygotowały coś dla
Sobotka.
dzieci, bowiem biblioteka jest nie tylPo sporej dawce ruchu na świeżym
ko miejscem, w którym zdobywa się
powietrzu oraz kiełbaskach upieczowiedzę, ale również miejscem spędzenych na ognisku z uśmiechem na
nia czasu wolnego, daje możliwość własnego rozwoju kul- buzi dzieci wracały do domu.
turalnego, azylem spokoju.
Katarzyna Sobotka
Na koniec wakacji filie w Kuninie i Pasiekach
Barbara Kwiecińska
wspólnie zorganizowały ognisko dla najaktywniejszych

B IBLIOTEKA NA G MINNYCH DOŻYNKACH
Podczas dożynek gminnych 15 września 2013 roku
nie zabrakło przedstawicieli biblioteki. Gminna Biblioteka
Publiczna w Goworowie we współpracy z filiami bibliotecznymi miała własne stoisko, przy którym dla najmłodszych czytelników przygotowano atrakcje, niespodzianki i
konkursy. W trakcie tegorocznego święta rolników najmłodszych zaproszono do konkursu plastycznego. Dzieci
mogły wykazać się wyobraźnią i zdolnościami plastycznymi wykonując prace do wiersza Jana Brzechwy „ Na straganie”. Na twórców najładniejszych i pomysłowych prac czekały nagrody. Dzieciom, którym bliska jest literatura i w

niej szukają radości, zaproszono do spróbowania swoich sił w
specjalnie przygotowanej dla nich literackiej zabawy. Zabawa polegała na odgadnięciu postaci bajkowych. Dzieciom, które udzieliły poprawnych odpowiedzi wręczono nagrody.
Krystyna Reluga
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„O RLIK 2012”

28 czerwca przy Zespole
Szkół Nr 1 w Goworowie odbyło
się uroczyste otwarcie kompleksu boisk „MOJE BOISKO ORLIK
2012”. Obiekt powstał dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Goworowo, a przede wszystkim dyrektora szkoły pana Jacka Dobrzyńskiego.
W ramach kompleksu powstały
dwa boiska. Jedno o nawierzchni
sztucznej trawy - boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 50 m i
drugie boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni
poliuretanowej
przeznaczone do piłki siatkowej
i koszykowej. Dodatkowo została
zbudowana bieżnia ze skocznią
w dal, dwa rzędy trybun wraz z
szatniami i zapleczem socjalnym
oraz ciągi pieszo-jezdne z kostki
brukowej. Wykonawcą była firma Eurocourt z Radomia.
Na inaugurację przybyli

PRZY

Z ESPOLE S ZKÓŁ N R 1

zaproszeni goście, a wśród nich m.
in. Marian Krupiński – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Teresa Michalak – dyrektor
ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wiesław Opęchowski –
dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, Joanna Słomska- Przychodnia Lekarska „Vita – Med” w Goworowie,
Stanisław Jastrzębski – wójt Gminy Długosiodło, Stanisław Godzina – wójt Gminy Rzekuń oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy i
radni Rady Gminy Goworowo,
których bardzo miło przywitała
wójt pani Małgorzata Maria Kulesza i dyrektor pan Jacek Dobrzyński. Po okolicznościowych wystąpieniach nastąpiła uroczysta
chwila poświęcenia obiektu, której dokonał ksiądz Paweł Kaczmarczyk. Przecięcia wstęgi dokonali wszyscy goście. Następnie
uczniowie naszej szkoły wraz z
nauczycielami wychowania fizycznego oraz dyrektorem złożyli
przyrzeczenie, że będą współzawodniczyć w oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji.
Potem nastąpił pokaz freestylu piłkarskiego w wykonaniu
Adriana Duszaka, a podopieczni
pana Senseja Michała Gibniewskiego z MKKK sekcja Goworowo
zaprezentowali elementy sztuk

W

G OWOROWIE

walki. Nie zabrakło też części
artystycznej
przygotowanej
przez nauczycieli wychowania
fizycznego. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności
taneczne, recytowali wiersze
oraz wystąpił chór szkolny i zespół CROWLEY, który uświetnił
imprezę. Dekoracja podkreślała
sportowy charakter uroczystości. Prowadzącymi byli sportowcy roku 2012/2013 –
Aleksandra Drabot i Mateusz
Sawicki, którzy na koniec w
imieniu
całej
społeczności
szkolnej i lokalnego środowiska
podziękowali wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania
pięknego obiektu sportowego
„Orlik 2012” w Goworowie. Prowadzący zaprosili drużynę samorządowców i drużynę nauczycieli do rozegrania pierwszego meczu na boisku Orlik
pod hasłem „Niech na naszym
boisku zagości duch walki, woli
zwycięstwa. Bądźcie wzorem
odwagi, siły i męstwa”.
Po meczu wszyscy spotkali się
na skromnym poczęstunku przy
pysznym torcie. Radość, zadowolenie i duma towarzyszyły
wszystkim w tak uroczystym
dniu.
Elżbieta Bieniecka,
Aneta Gąsior

B ASEN „A QUA - FUN ”
Od 19 lipca
2013 r. do 30 sierpnia
2013 r. przy Zespole
Szkół Nr 1 w Goworowie funkcjonował basen rozporowy o wymiarach: długość 10
m, szerokość 5 m, głębokość - 1,10 m. .
„AQUA-FUN” czynny
był pięć godzin dziennie przez siedem dni w tygodniu.
Przed dopuszczeniem do użytku kąpielisko zostało wnikliwie zbadane przez Inspektorat Sanitarny w Ostrołęce.
Obiekt ten został pozyskany dzięki hojności naszego rodaka - Wójta Gminy Długosiodło – pana Stanisława Jastrzębskiego, a także dzięki zaangażowaniu Dyrektora

Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie - pana Jacka Dobrzyńskiego oraz Wójta Gminy Goworowo – pani Małgorzacie Marii Kulesza.
Basen - pierwszy w historii Goworowa i
pierwszy w historii powiatu - budził ogromny podziw. Z powodzeniem służył uczniom,
dzieciom i dorosłym w czasie wakacyjnych
upałów. Nad bezpieczeństwem użytkowników obiektu czuwał ratownik WOPR-u pan
Adam Janczewski, który prowadził także lekcje nauki pływania.
Na razie basen został wypożyczony, ale dołożymy wszelkich starań, aby pozostał u nas na
stałe.
Jacek Dobrzyński

W DOLINIE O RZA
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O BCHODY 40- LECIA S ZKOŁY P ODSTAWOWEJ
W G OWOROWIE
„S ZTANDAR TO SYMBOL , ŚWIĘTOŚĆ . J EGO MIEJSCE TKWI GDZIEŚ
MIĘDZY HYMNEM NARODOWYM ,
A PRZYSIĘGĄ WOJSKOWĄ ” K ARD.
S TEFAN W YSZYŃSKI
… tak swoje przemówienie rozpoczął Dyrektor ZS Nr 1 w Goworowie.

3 września 2013 r. Szkoła Podstawowa
uroczyście obchodziła
Jubileusz 40-lecia nadania jej imienia Mikołaja Kopernika.
Honorowy patronat nad obchodami objęła wójt gminy GoworowoMałgorzata Maria Kulesza, honorowe członkostwo uzyskał proboszcz
miejscowej parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ksiądz kanonik
Stanisław Siemion.
Przygotowania do uroczystości
trwały nieprzerwanie od wielu miesięcy. Włączyła się w nie cała społeczność szkolna, nauczyciele emeryci, byli dyrektorzy szkoły, rodzice
oraz samorządowcy.
Obchodom Jubileuszu w roku
2013 towarzyszyło wiele imprez,
między innymi:
- uroczyście przygotowany przez
uczniów i nauczycieli Dzień Patrona
Szkoły i towarzyszące mu konkursy,
projekcje filmów, wystawy,
- bal karnawałowy, z którego dochód zasilił jubileuszowe konto,
- publiczna zbiórka pieniędzy w formie cegiełek,
- publikacja zredagowana przez p.
Krystynę Drabot we współpracy z p.
Reginą Dobrzyńską i p. Jackiem Dobrzyńskim.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą, podczas
której biskup Janusz Stepnowski

IM .

M IKOŁAJA K OPERNIKA

przybliżył zgromadzonym gościom sylwetkę patrona szkoły,
wybitnego Polaka- Mikołaja Kopernika.
Po nabożeństwie, które odbyło się w kościele parafialnym
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie, wszyscy zaproszeni goście, nauczyciele,
uczniowie i absolwenci udali się
na dziedziniec szkoły. Tu nastąpiło odsłonięcie popiersia sławnego astronoma.
Dalszy ciąg tej uroczystości
miał miejsce w murach
szkoły. Po ciepłym powitaniu Gości przez panią wicedyrektor Karolinę Zacharek
i wspólnym odśpiewaniu
hymnu szkoły, rodzice
przekazali sztandar dyrektorowi p. Jackowi Dobrzyńskiemu i młodzieży. Był to
historyczny moment dla
naszej szkoły, który na
długo pozostanie w pamięci
wszystkich uczestników uroczystości.
Następnie przemawiający pan
Henryk Zacharek Gminny Dyrektor Szkół w latach 1973- 1979 ,
obecny dyrektor Zespołu Szkół
Nr 1 w Goworowie pan Jacek Dobrzyński przybliżyli historię i
dorobek szkoły.
Goście z podziwem mówili o jej
sukcesach. Na ręce pana dyrektora złożyli gratulacje i upominki. Dzięki prelekcji dra Romana
Gawrycha każdy mógł odpowiedzieć sobie na pytanie: Dlaczego
warto się uczyć?
Po oficjalnych przemówieniach i wspomnieniach dawnych lat nadszedł
czas na program artystyczny
przygotowany przez uczniów
naszej szkoły. Montaż poetyckomuzyczny wprowadził wszystkich zgromadzonych w szczególny nastrój. Widzowie przenieśli
się do czasów bliskich wybitnemu Polakowi, a „Szkoła" podzieliła się odczuciami, które towarzyszyły jej przez te wszystkie
lata.

Obchody jubileuszowe zakończono zwiedzaniem bazy
szkoły i okolicznościowych
wystaw. Goście mogli dokonać
wpisu do księgi pamiątkowej
wyłożonej w holu. Na koniec
uroczystości odbyło się spotkanie integracyjne przy słodkim poczęstunku w stołówce
szkolnej.
Przybyłym Gościom wręczono okolicznościowe pamiątki
oraz publikację zatytułowaną
„Minęło 40 lat."

Całej społeczności szkolnej
było miło świętować tak ważne
wydarzenie w obecności tylu
Honorowych Gości i Sympatyków szkoły, gdyż …prawdziwe
święto można obchodzić jedynie z przyjaciółmi, wtedy
wszystko jest prawdziwe, nieprzymuszone i serdeczne....
Ta wyjątkowa uroczystośćwręczenia sztandaru szkoły z
imieniem patrona- była godna
chwili i pozostanie na długo w
naszych sercach!
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie składają serdeczne podziękowania sponsorom, darczyńcom i wszystkim osobom,
które przyczyniły się do
uświetnienia
rocznicowych
obchodów.
Krystyna Mucińska
Małgorzata Dobkowska
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M ORALNOŚĆ PANI D ULSKIEJ NA GOWOROWSKIEJ SCENIE
Szkolne koło teatralne „T(y) Ja(k) Teatr” przygotowało dla
społeczności lokalnej spektakl pt. „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Wystawiliśmy ją 6 lipca 2013 r. w przeddzień pikniku „Bawmy
się trzeźwo, żyjmy zdrowo”. Sztuka była owocem pracy warsztatowej z uczniami, która zaczęła się w grudniu i trwała do 6 lipca
2013 r.
20-osobowa grupa gimnazjalistów uczestnicząca w warsztatach,
to uczniowie ZS Nr 1 w Goworowie. Jest to młodzież zdolna, pracowita i wytrwała. Spotkania w kole teatralnym były alternatywą dla nudy i siedzenia przy komputerze. Dawały szansę rozwijania zdolności, ale
miały też wartość
profilaktyczną.
Pierwszy tydzień wakacji uczniowie spędzili wraz z nami, prowadzącymi koło teatralne, w remizie
strażackiej na próbach i przygotowaniach sali do przedstawienia.
6 lipca 2013 r. o godzinie 19:00 publiczność wypełniła salę i z entuzjazmem uczestniczyła w tej wspaniałej uczcie duchowej, jaką niewątpliwie był spektakl.
Cieszymy się niezmiernie, że publiczności spodobało się nasze
dzieło. Żałujemy, że nie spełniliśmy próśb wielu osób o powtórzenie spektaklu, ale aktorzy-uczniowie wyjechali na wakacje.
Mamy nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania pomysłodawców.
Dziękujemy GOPS za wiarę w nas i w nasze umiejętności, GKRPA
za sfinansowanie tego przedsięwzięcia, Dyrekcji ZS Nr1 w Go-

P OMOC

PSYCHOLOGICZNO

Punkt Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Goworowie jest placówką ogólnodostępną,
udzielającą pomocy uczniom, ich
rodzicom oraz
nauczycielom
przedszkoli i szkół, także ośrodkom mających siedzibę na terenie
działania poradni. Korzystanie z
usług specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne. Punkt poradni
zatrudnia psychologa, pedagoga i
logopedę. Można również skorzystać z pomocy rehabilitanta, który
przyjmuje w punkcie poradni na
terenie gminy Rzekuń.
Oferta punktu poradni
obejmuje m.in. takie działania jak
diagnoza psychologiczno – peda-

-

worowie i niektórym pracownikom
za użyczenie rekwizytów, kostiumów
oraz pomoc w przygotowaniu sali.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by ten spektakl się odbył. W przestawieniu wzięli udział następujący uczniowie:
Karolina Dziełak – Dulska,
Mateusz Dębski – Dulski,
Aleksandra Turkiewicz – Hesia,
Aleksandra Hromiuk – Mela,
Eryk Romanowski – Zbyszko Dulski,
Monika Jagielska – Hanka (służąca
Dulskich),
Katarzyna Ziemek – lokatorka,
Magdalena Koszelak – Tadrachowa
(matka chrzestna Hanki),
Adrianna Szewczyk – Juliasiewiczowa,
Michał Garwacki – kolega Zbyszka,
Agnieszka Wiewiórska – sufler,
Michał Ciach, Łukasz Dudziec, Michał
Kosiorek - obsługa techniczna,
Arkadiusz Kuśmierczyk – nagłośnienie
i muzyka.
Spektakl uświetnili:
grą na saksofonie i akordeonie – Mateusz Dębski,
na gitarze – Eryk Romanowski, na
skrzypcach – Ola Hromiuk.
Animatorki koła teatralnego:
Joanna Gryczka,
Agnieszka Kosiorek

PEDAGOGICZNA

gogiczna, przede wszystkim
wydawanie opinii dla dzieci i
młodzieży z ogólnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce, opinii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz
orzeczeń do nauczania specjalnego i indywidualnego. Pomagamy również w ocenie gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej
szkoły podstawowej. Prowadzona jest także terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, mająca charakter indywidualny bądź grupowy. Celem

prowadzonych oddziaływań jest
pobudzenie rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego
oraz mowy. Na terenie punktu
poradni organizowane są spotkania z nauczycielami, rodzicami
oraz uczniami, dotyczące popularyzacji wiedzy psychologiczno –
pedagogicznej. Poszczególni specjaliści udzielają indywidualnych
porad i konsultacji. Siedziba poradni mieści się przy ul. Ostrołęckiej 27 w budynku Zespołu Szkół
Powiatowych.
Ewelina Kossakowska

W DOLINIE O RZA
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P IERWSZY DZWONEK

Tradycyjnie początek września
oznacza dla dzieci i młodzieży
koniec wakacyjnej beztroski i
wejście w codzienny krąg obowiązków, polegających na systematycznej pracy nad sobą, którą
organizuje szkoła. To właśnie w
tych placówkach, odświeżonych i
wysprzątanych, nastąpiła 2 września 2013 roku uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Odświętnie ubranych 627 uczniów
szkół
podstawowych,
239
uczniów gimnazjum i 133
uczniów szkoły ponadgimnazjalnej przekroczyło progi 6 szkół,
aby poddać się procesom dydaktycznym i wychowawczym pod
fachowym okiem 115 nauczycieli.
Uroczystości
odbyły
się
z zachowaniem ceremoniału i w
oprawie artystycznej. Wagę tego
dnia podkreślili goście: w szkole
w Pasiekach – wójt gminy p. Małgorzata M. Kulesza, w Goworowie
– sekretarz p. Antoni Mulawka, w
Kuninie – inspektor ds. oświaty p.

A DAPTACJA

Jan Zięba, a w gimnazjum sekretarz i wójt gminy, którzy
życzyli uczniom satysfakcjonujących
wyników
w
„naukowych”
zmaganiach.
Powagi uroczystościom dodało wspomnienie wybuchu
drugiej wojny światowej.
Szczególnie wzruszający był
widok najmłodszych, nieświadomych ogromu szkolnych
doświadczeń. Przed nimi długa droga, wiele lat zmagań ze
szkolnymi wymaganiami i własną słabością. Ważne jest, aby ci
młodzi adepci szkolnej nauki nie
stracili zapału i nie zniechęcili
się, bo szkoła oferuje im – poza
wiedzą i umiejętnościami programowymi – wiele innych zajęć
dających szansę rozwoju w kierunkach preferowanych przez
nich lub ich rodziców.
Jak
informuje
inspektor
gminny do spraw oświaty p. Jan
Zięba, nie nastąpiły żadne zmiany na stanowiskach kierowniczych. Także kadra oświatowa
nie została dotknięta zwolnieniami, jak to miało miejsce w
kraju. Na emeryturę odeszła
magister historii p. Weronika
Białobrzewska, której złożono
serdeczne podziękowania za
długoletnią ciężką służbę na
rzecz dzieci.
W Zespole Szkół Powiatowych nowy rok szkolny rozpoczęło 133 uczniów, w tym 33 w

klasie pierwszej technikum
kształcącego w zawodach: technik agrobiznesu i technik handlowiec oraz 10 uczniów w ZSZ,
gdzie młodzież zdobywa zawód
mechanika, fryzjera, piekarza i
inne. Dla uczniów technikum,
bez względu na kierunek kształcenia, szkoła organizuje i przeprowadza kurs na prawo jazdy
kat. B. Młodzież po lekcjach ma
możliwość korzystania z sali
gimnastycznej i siłowni, a
uczniowie bardziej dbający o
rozwój intelektualny niż fizyczny
będą uczestniczyli w pracy kół
zainteresowań według własnych
potrzeb.
Placówka stwarza możliwość
zdobycia lub podniesienia kwalifikacji dorosłym. W bieżącym
roku szkolnym można kształcić
się w Liceum Ogólnokształcącym
dla dorosłych. Jest to zaoczna 3letnia szkoła dla absolwentów
gimnazjum i ZSZ, przy czym ci
drudzy rozpoczynają naukę od
klasy drugiej.
Kurs kwalifikacyjny w zawodach rolnik i sprzedawca to nowość. Szkoła przyjmuje jeszcze
chętnych dorosłych, którzy chcą
zdobyć uprawnienia w wymienionych zawodach w przeciągu
jednego roku w systemie zaocznym.
Irena Minota

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

„Dzieciństwo to nie tylko najpiękniejszy etap życia człowieka.
Dla dziecka jest to także czas niezwykle trudny, przesycony lękiem przed nowością i odrzuceniem, niepokojem i tęsknotą za
rodzinną bliskością"
Prawidłowy przebieg współpracy i
koordynacji oddziaływań wychowawczych między rodzicami i
przedszkolem ma wpływ na proces
adaptacji dziecka. Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest nadzwyczaj trudnym

przeżyciem, dlatego konieczne
jest wspieranie go przez rodzinę
i nauczycieli. Z tego względu
szczególną uwagę należy poświęcić procesowi przystosowania się dzieci do instytucji wychowania zbiorowego, jaką jest
przedszkole.
Adaptacja do przedszkola dotyczy zarówno dziecka, jak i jego
rodziców. Obserwuje się, iż rodzice oddający swoje dziecko do
przedszkola przeżywają pewne

obawy oraz są zaskoczeni wymaganiami wobec przyszłych
przedszkolaków. Szczególnie
trudne momenty przeżywają
rodzice, gdy pojawią się pierwsze problemy z przystosowaniem do warunków i wymagań
przedszkola. Często po prostu
nie potrafią tych problemów
rozwiązać i pomóc dziecku.
Cd. str. 15 —>
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Dlatego przedszkole jako profesjonalne środowisko wychowawcze,
może udzielić rodzicom wsparcia,
służyć radą i pomóc w rozwiązywaniu problemów z adaptacją oraz
zapobiegać ich powstawaniu.
Stwarzając dogodne warunki adaptacji rodziców, ułatwia się ten proces dzieciom, tworząc podstawę
nawiązania współpracy w ramach
realizowanego w naszym przedszkolu Programu Adaptacyjnego
„JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”. Jednym z głównych zadań programu
jest organizowanie cyklu spotkań,
dla dzieci i rodziców. W czerwcu
zostało zorganizowane spotkanie z
rodzicami dzieci nowo przyjętych
do przedszkola, na którym otrzymali wskazówki jak przygotować siebie i dzieci do przedszkola. W trosce
o sferę emocjonalną dzieci, rodzice
w czasie spotkania mogli przekazać
informacje na temat swojego dziecka i określić oczekiwania wobec
przedszkola, które następnie stanowią
podstawę
do
ustalenia
„KONTRAKTU WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ”.
Dziecko wymaga wsparcia w pokonywaniu trudności adaptacyjnych, a
więc należy tak zorganizować środowisko przedszkolne , aby ułatwić
dziecku uzyskiwanie pozytywnych
rezultatów w pokonywaniu owych
trudności. Od 8 do 12 lipca odbyła
się druga część spotkań w formie
zajęć adaptacyjnych. Chcieliśmy,
aby dni te i zajęcia były dla dzieci
okazją do zapoznania się z przed-
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szkolem i jednocześnie dostarczyły pozytywnych skojarzeń z
nowym miejscem, a także aby
umożliwiły wspólną zabawę w
większej grupie rówieśniczej.
Maluszki razem z rodzicami
przez cały tydzień miały okazję
brać udział w warsztatach malarskich, zabawach zespołowych,
konstrukcyjnych i na świeżym
powietrzu.
Proces wstępnej adaptacji miał
na celu:
– ułatwienie dzieciom startu
przedszkolnego,
– obniżenie lęku przed rozstaniem z rodzicami, a także obniżenie lęku rodziców związanego z
koniecznością oddania dziecka
pod opiekę personelu przedszkola,
– skrócenie czasu adaptacji
dziecka do przedszkola,
– integrację ze środowiskiem
przedszkolnym,
– uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka,
– nawiązanie więzi emocjonalnych między dzieckiem a nauczycielem i innymi dziećmi.
Program wstępnej adaptacji
przyniósł duże korzyści zarówno
dzieciom, rodzicom jak i przedszkolu.
Dzieci poznały nowe otoczenie w
poczuciu bezpieczeństwa. Nieznane dzieciom środowisko powoli stało się bardziej przyjazne.
Rodzice mieli możliwość wyja-

śnienia swoich wątpliwości,
zastrzeżeń, otrzymali wskazania od nauczycieli. Poznali nauczyciela wychowawcę , co dało im poczucie pewności, że
oddają dziecko w dobre ręce.
Mieli możliwość obserwowania zachowań swojego dziecka
na tle grupy.
Pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych
napięć emocjonalnych utrudniających im przystosowanie.
Jednak przedszkole jest dobrym środowiskiem do uczenia
dziecka niezależności i uspołecznienia. Kontakty z rówieśnikami uczą norm współżycia
i respektowania grupy społecznej. Dziecko szybciej się do niego przystosuje i zniesie niedogodności życia zbiorowego.
Przemyślany i dobrze zorganizowany proces adaptacyjny, w
który włączeni są rodzice, dla
których najważniejsze jest
dziecko i jego dobro w każdym
tego słowa znaczeniu, gwarantuje powodzenie w realizacji
tego procesu oraz odniesienie
sukcesu pedagogicznego.
Można powiedzieć, że sukces
pedagogiczny został osiągnięty, ponieważ większość dzieci
bardzo szybko zaadaptowała
się w przedszkolu, w czym pomogli im rodzice.
Barbara Ostrowska

S TWORZYLIŚMY JAKO PIERWSI W POWIECIE OSTROŁĘCKIM QUEST
Pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Lokalna Grupa
Działania
Zaścianek
Mazowsza, Koło Gospodyń Wiejskich w
Lipiance,
młodzież
oraz
Nadleśnictwo
Ostrołęka - to właśnie my stworzyliśmy pierwszy w
gminie i powiecie quest. To świetna zabawa w terenie,
do której nie potrzeba kompasu tylko kompana. Poprowadzi cię wierszyk rymowany, a na końcu wyprawy jest skarb schowany. Kto ten skarb zdobędzie, te-

mu szczęście pisane będzie. Wyprawa pod hasłem „Między Ciskiem a Lipianką…” , podczas
której uczestnicy utworzyli scenariusz wyprawy
i przemierzyli trasę, zorganizowała Lokalna
Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju Osi
4 Leader PROW na lata 2007-2013. Oficjalne
otwarcie pieszej i rowerowej wyprawy – Quest
„Między Ciskiem a Lipianką” odbyło się 21
września. Po zakończonym rajdzie wspólnie
rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski.
Agata Majk
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CYKL: „WARTO ROZMAWIAĆ O PROBLEMACH”
PRZEMOC W RODZINIE
CZYM JEST PRZEMOC?
Przemoc w rodzinie, mimo że żyjemy w cywilizowanym
świecie, jest ciągle zjawiskiem
powszechnym.
Przemoc w rodzinie definiowana jest jako jednorazowe
albo powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste
osób w rodzinie w szczególności
narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołującą cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą.
Przemoc ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie człowieka, okazanie przez to wyższości i
władzy sprawcy. W relacji przemocowej jedna strona ma przewagę nad drugą – następuje nierównowaga sił. Przemoc narusza
prawa i dobra osobiste (prawo do
nietykalności fizycznej, wolności, szacunku, godności). Przemoc powoduje ból i cierpienie –
ból fizyczny, kiedy ofiara doznaje
przemocy fizycznej, cierpienie,
kiedy oprócz tego doświadcza
upokorzenia, umniejszenia własnej osoby, pogardy, lekceważenia, uprzedmiotowienia. Przemocą może być również zaniechanie
działania, czyli niezrobienie tego,
co się powinno zrobić – pozbawienie opieki nad dzieckiem lub
inną osobą zależną, ignorowanie
ważnych potrzeb życiowych tej
osoby – pozbawienie jedzenia,
ubrania, kontaktu emocjonalnego, kontaktu z bliskimi itp.
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem – jest przestępstwem.
Każdy ma prawo do obrony
przed przemocą w rodzinie.

RÓŻNICE MIĘDZY PRZEMOCĄ I AGRESJĄ
Nie każde zachowanie
agresywne czy przykre jest
przemocą.
Najistotniejszym elementem je
odróżniającym jest nierównowaga sił. Jeżeli dojdzie do wymiany ciosów fizycznych lub
nawet obelżywej wymiany
słownej pomiędzy osobami
mającymi podobne możliwości fizyczne, to mamy do czynienia z agresją, która może
wyrażać konflikt. Jeżeli dojdzie do obelżywej wymiany
słownej pomiędzy osobami
mającymi podobne możliwości psychiczne, to mamy do
czynienia z agresją, która może wyrażać konflikt.
Ważnym
rozróżnieniem jest też intencja działania
osoby silniejszej. Nie jest przemocą działanie, które nastąpiło przypadkowo, niechcący –
mimo
doznania
jakiegoś
uszczerbku przez osobę pokrzywdzoną (np. wypadek lub
inne działanie nieumyślne).
FORMY PRZEMOCY
Przemoc może występować w różnych formach:
fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i jako zaniedbanie.
Przemoc fizyczna to np. bicie,
kopanie, duszenie, potrząsanie, popychanie, szarpanie za
włosy, zadawanie bólu cielesnego w inny sposób.
Przemoc psychiczna to
np. obrażanie, wyzywanie,
ośmieszanie,
krytykowanie,
umniejszanie wartości, poniżanie, grożenie, straszenie,
izolowanie lub ograniczanie
kontaktów z bliskimi, okazywanie lekceważenia, pogardy.
Przemoc seksualna to
np. zgwałcenie, wymuszenie
współżycia, nakłanianie do
nieakceptowanych
form

współżycia seksualnego, kazirodztwo, molestowanie seksualne (molestowaniem seksualnym jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze
seksualnym lub odnoszące się
do płci osoby, którego celem
lub skutkiem jest naruszenie jej
godności, poniżenie albo upokorzenie; na zachowanie to
mogą składać się fizyczne,
werbalne lub pozawerbalne
elementy); nadużycie seksualne (pod pojęciem nadużycia
seksualnego rozumie się wciąganie dziecka przez osobę seksualnie dojrzałą w jakąkolwiek
aktywność z zamiarem seksualnego pobudzenia drugiego
człowieka, obejmującą zarówno stosunek płciowy jak i dotykanie, eksponowanie genitaliów, pokazywanie materiałów
pornograficznych oraz rozmowy na tematy seksualne w erotyczny sposób).
Przemoc ekonomiczna
to np. ograniczenie dostępu do
dóbr materialnych w sposób
niewspółmierny do potrzeb i
możliwości innych osób w
rodzinie, pozbawianie zarobionych pieniędzy, niełożenie na
potrzeby rodziny.
Zaniedbanie polega na
niezaspokojeniu lub niewystarczającym zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i emocjonalnych (odmawianie lub niedostatek jedzenia, snu, higieny, dbałości o zdrowie), niereagowanie na potrzeby emocjonalne, odmawianie zainteresowania. Zaniedbanie dotyczy
dzieci i osób zależnych z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności uniemożliwiającej samodzielne zaspokajanie potrzeb.
Cd. str. 17 —>
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DLACZEGO W RODZINACH
DOCHODZI DO PRZEMOCY I
PRZEMOC CZASEM TRWA
LATAMI?
Jednym z powodów jest
zapewne to, że jesteśmy różnymi
osobami, mamy różne wartości,
dążenia, przeżywamy różne
uczucia i z tego powodu nie sposób uniknąć konfliktów, które
mogą przybierać czasem drastyczne formy. Ponadto żyjemy
w pewnej rzeczywistości społeczno – kulturowej, w której funkcjonują określone normy i przekonania. Są one przekazywane z
pokolenia na pokolenie i z trudem poddają się modyfikacji. Silnie na nas wpływają przekonania
o tym jacy są i jacy powinni być
mężczyźni, jakie są i jakie powinny być kobiety, co wolno jednym
i drugim, a czego nie wolno, jak
wychowywać dzieci, do czego
one mają prawo. W naszym kręgu kulturowym, przez lata obowiązywania patriarchalnego modelu rodziny, utarły się przekonania o tym, że mężczyzna jest
głową domu, a kobieta powinna
być uległa mężczyźnie. Konsekwencją takiego myślenia nierzadko bywa egzekwowanie uległości siłą (rozumianej jako posłuszeństwo, podporządkowanie,
zgadzanie się), gdyż niektórzy
mężczyźni myślą, że maja prawo
egzekwować od kobiet taką postawę.
W naszym społeczeństwie, mimo postępu cywilizacyjnego i kulturowego, nadal istnieje przyzwolenie na przemoc w
rodzinie. Jest szereg przekonań
społecznych, które stojąc na straży istotnych wartości, jednocześnie sprawiają, że możliwe i akceptowane jest stosowanie przemocy.
Potrzeby więzi emocjonalnej, przynależności, miłości,
są niezaprzeczalnymi, najważniejszymi potrzebami każdego
człowieka. Ich najpełniejsza realizacja odbywa się w rodzinie. Aby
stworzyć sobie warunki do realizacji tych potrzeb, ludzie łączą
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się w pary i zakładają rodziny.
Stąd rodzina jest jedną z najwyżej cenionych wartości w
życiu człowieka. Jeśli coś jest
dla nas cenne a czasem najcenniejsze, nie oddajemy tego łatwo, nie rezygnujemy łatwo.
Raczej skłonni jesteśmy do poświęceń, do rezygnacji z innych ważnych rzeczy na rzecz
tej wartości. Wydaje się, że
struktura psychiczna kobiet
czyni je bardziej skłonnymi do
poświęceń w tym względzie.
Częściej niż mężczyźni gotowe
są poświęcić własny dobrostan, godność, doświadczyć
przykrości i upokorzeń, wyrzec się pragnień i własnych
celów, aby zapewnić trwanie
rodzinie. Utrata rodziny jest
dla człowieka wielką stratą a
nawet traumą i z pewnością
zaburza poczucie bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że
moment doświadczenia tych
przykrych stanów ludzie odsuwają na dalszy plan. Czasem więc dla ochrony wartości, jaką jest rodzina, sytuacje
destrukcyjne trwają latami.
Nie kwestionując samej wartości rodziny, konieczne jest czasem zakwestionowanie sposobów zachowania i
zasad., które obowiązują w
rodzinie, a szczególnie tych,
które przyzwalają na krzywdzenie słabszych.
Sztywne wzorce, definiowanie wartości i formułowanie przekonań w sposób
bezwzględny, stwarzają pole
do wprowadzania lub tolerowania destrukcji w imię wyższego celu. Dlatego m.in. rodziny tolerują przemoc latami
a jej ofiary przystosowują się
do niej na różne sposoby, aby
przetrwać sytuację. Przystosowanie do trudnej sytuacji
oznacza jednocześnie, że przyzwala się na jej istnienie i nie
podejmuje zmiany.
SKUTKI PRZEMOCY
 Fizyczne: urazy (złamania,
zwichnięcia, stłuczenia, opa-

rzenia, skaleczenia, obrażenia
wewnętrzne), choroby związane ze stresem, tzw. psychosomatyczne (wrzody żołądka,
kołatanie serca, nerwice, łysienie, odczyny alergiczne skóry,
astma, itp.), samouszkodzenia
(np. w wyniku prób samobójczych i nie tylko), śmierć.
 Psychiczne i moralne: dominacja uczuć przykrych, niepewności, lęku, rozczarowania, choroby psychosomatyczne, depresja, nieadekwatny
obraz siebie (obniżone poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie), utrata sił i kompetencji życiowych, zaburzony
obraz świata (wszyscy tak żyją, świat jest niebezpieczny),
życie w ciągłym napięciu,
trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z bliskimi osobami, zespół stresu pourazowego, destrukcja więzi
rodzinnych, zatarcie granicy
między dobrem i złem.
 Społeczne: utrudnienia w
podjęciu i utrzymaniu pracy,
zaniedbywanie siebie i dzieci,
brak dbałości o podstawowe
potrzeby,
częste
choroby,
ostracyzm społeczny w stosunku do rodziny, w której jest
przemoc, zła opinia o rodzinie,
przechodzenie dysfunkcji z
pokolenia na pokolenie, zaburzenia w pełnieniu ról społecznych (np. dziecko – opiekunem krzywdzonego rodzica,
albo agresorem wobec niego,
jeśli utożsami się ze sprawcą),
rozpad rodziny.
Materialne: niedostatek, ubożenie osób doznających przemocy, zadłużenia, kłopoty
mieszkaniowe.
Ciąg dalszy nastąpi.
Opracowano na podstawie
„Poradnika o rozwiązywaniu konfliktów i przeciwdziałania przemocy w
rodzinie”.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Goworowo
Bożena Pomacho

W DOLINIE O RZA
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O G OWORÓWKU SŁÓW KILKA
Do niedawna tablice z nazwą
Goworowo (od strony Ostrołęki) ustawione były w taki sposób, że myląco powiększały Goworowo kosztem Goworówka.
Korzystając z okazji, jaką dał
udział sołectwa Goworówek w
dożynkach gminnych, chcemy
przybliżyć kilka faktów dotyczących naszej miejscowości.
Wieś Goworówek leży na
prawym brzegu rzeki Orz, a dokładniej na skraju doliny Orza.
Zajmuje powierzchnię ok 260
ha. Od wschodu graniczy z Pokrzywnicą, od południa z Wólką
Brzezińską, od zachodu z Goworowem (granicę stanowią
ulice Szkolna, Ostrołęcka i Strażacka), a od północy z Rębiszami Kolonią. Goworówek liczy
206 mieszkańców: 112 kobiet i
94 mężczyzn. W wieku do 18
roku życia mieszka tu 46 osób,
w wieku "produkcyjnym" 130
osób oraz 30 emerytów. Rządzą
u nas kobiety, Sołtysem wsi jest
pani Irena Fidura, a wspomagają ją dwie panie należące do
Rady Sołeckiej i reprezentujące
dwa krańce wsi, pani Katarzyna
Dzwonkowska i pani Bogumiła
Piątek.
Podobnie jak w przypadku
Goworowa nazwa Goworówek
pochodzi od imienia Goworek
lub Gowor i została nadana
przez założyciela wsi o tym
imieniu lub przeniesiona wraz z
osadnikami ze starszej części
Mazowsza pod Płockiem. Tereny te były zamieszkiwane od
czasów przedsłowiańskich. Na
południowo-zachodnim krańcu
wsi znajdują się pod powierzchnią ziemi ślady osady starożytnej z I-IV w n.e.
Goworówek wraz z sąsiadującymi wsiami został założony
ok XII-XIII w. i należał do uposażenia prepozytury płockiej

wchodząc w skład tzw. Księstwa
Sieluńskiego w kluczu rębiszowskim, razem z wsiami: Rębisze, Goworowo i Jawory. W czasach staropolskich aż do III rozbioru Polski,
administracyjnie należał do ziemi
łomżyńskiej, powiatu ostrołęckiego. Po III rozbiorze znalazł
się w zaborze pruskim. W latach
1807-1815 należał wraz z pozostałymi wsiami byłego ks. Sieluńskiego do napoleońskiego marszałka
Francji księcia Elchingen i Moskwy,
Michała Neya. W czasach Królestwa
Kongresowego Goworówek był
wsią prywatną, dopiero po roku
1864 uwłaszczono chłopów, którzy
stali się właścicielami gospodarstw
o powierzchni ok. 10 ha. W latach
1896-97 został przedzielony przez
linię kolejową prowadzącą z Ostrołęki do Tłuszcza. Aż do 1918 r. Go-

worówek wraz z okolicznymi wsiami przynależał do guberni łomżyńskiej, która była integralną częścią
Cesarstwa Rosyjskiego. W okresie

międzywojennym należał do
woj. białostockiego, w powiecie ostrołęckim, a w latach 1940-1944 do Generalnego Gubernatorstwa, w powiecie
ostrowskim. Po II wojnie w
woj. warszawskim, w latach
1975 – 1999 w woj. ostrołęckim, obecnie w woj. mazowieckim, powiecie ostrołęckim.
Goworówek od zawsze
związany był z rolnictwem.
Zmiany, jakie zaszły po wstąpieniu Polski do UE spowodowały, że coraz mniej jest gospodarstw utrzymujących się
wyłącznie z działalności rolniczej. Istniejące dziś gospodarstwa prowadzą produkcję mleka, zbóż oraz żywca, głównie
wołowego. Do największych
producentów mleka należą
gospodarstwa: pana Andrzeja Fronczyka (roczna
produkcja ok. 400 tys. l),
państwa
Wójcików
(roczna produkcja ok. 180
tys. l), pana Wojciecha
Dudźca (roczna produkcja
ok. 120 tys. l), pana Jana
Dudźca (roczna produkcja
ok. 100 tys. l) oraz państwa Sobotków (roczna
produkcja ok. 70 tys. l
mleka).
Goworówek składa się z
dwóch odmiennych części. Jedna jest typowo rolnicza, od skrzyżowania
dróg do Ostrołęki i Rębisz
w stronę Pokrzywnicy.
Druga sąsiadująca z Goworowem ma charakter
miejski, gdzie mieszkańcy
nie posiadają gruntów
rolnych i utrzymują się z
pracy zawodowej.
Cd. str. 19 —>
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W Goworówku ma swoje
siedziby kilka prywatnych
przedsiębiorstw: Usługi Radiowo -Telewizyjne pana Ryszarda Mucińskiego, Przewóz Osób
pana Andrzeja Okrąglińskiego,
Piekarnia pana Sebastiana Romanowskiego, Zakład Transportowo-Handlowo-Usługowy
oraz Tartak pana Wojciecha
Dziełaka, "DREW-BUD" Przedsiębiorstwo
HandlowoUsługowe Spółka Cywilna państwa Elżbiety i Stanisława Wyrębków, "ABMKF Trans" pani
Barbary Fronczyk, Usługi
Transportowe pana Jacka Wyrębka, "Majk-Bud" Usługi Remontowo-budowlane
pana
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Sylwestra
Majka.
Mieszkają
w Goworówku właściciele masarni "Cynaderka" PPHU państwo
Barbara i Andrzej Skowrońscy. W
Goworówku znajduje się sklep
"Perfekt" Spółka Cywilna pani
Katarzyny Kwiatkowskiej i pana
Michała Bakuły oraz gabinet stomatologiczny pana Mirosława
Suchcickiego. W Goworówku ma
swoją siedzibę Zespół Szkół nr 1
(Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika oraz Gimnazjum im.
Jana Pawła II), przy szkole znajduje się kompleks boisk sportowych "Orlik 2012”.
Ponieważ szkolnictwo od wielu lat związane jest z Goworówkiem, w naszej wsi mieszka wraz

z emerytami aż 17 nauczycieli.
Drugą, liczną i bardzo ważną grupą są członkowie Ochotniczej
Straży Pożarnej. Chlubne rodzinne strażackie tradycje kultywuje
rodzina Wyrębków: druhna Hanna oraz druhowie Ryszard, Grzegorz, Jacek, Piotr i Paweł. Członkami OSP są też: druhna Krystyna
Dziełak oraz druhowie Sławomir
Fidura, Tomasz Drabot i Paweł
Sobotka.
Goworówek to wieś z tradycjami i ciekawą przeszłością, której
nie da się przedstawić w krótkim
artykule. Mamy nadzieję, że choć
w niewielkim stopniu przybliżyliśmy ją szerszemu gronu.
Piotr Kosiorek

D OŻYNKI — PRADAWNE ŚWIĘTO
Plon przynieśli, plon!
Przynieśli nam wieniec
Z kłosów naszej ziemi,
Ślicznie przewijany
Wstęgami krasnemi!
-tak o dożynkach pisała
Maria Konopnicka w wierszu
Dożynki.
W niedzielę 15 września
2013 roku uczestniczyliśmy w
gminnych dożynkach w Goworowie. W związku z tym może
warto pogłębić swoją wiedzę
na ich temat.
Dożynki lub inaczej Święto
Plonów to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i
prac polowych. W czasach
przedchrześcijańskich było to
etniczne święto słowiańskie,
przypadające na równonoc
jesienną 23 września. Zwyczaj
ten, praktykowany przez Słowian i plemiona bałtyckie, w
różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne.
Na Śląsku opolskim nazywano
je żniwniokiem. Obrzęd doży-

nek prawdopodobnie związany
był pierwotnie z kultem roślin i
drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w
XVI wieku dożynki zagościły na
dworach majątków ziemskich.
Urządzano je dla żniwiarzy
(służby folwarcznej i pracowników najemnych) w nagrodę za
wykonaną pracę przy żniwach i
zebrane plony.
Dawne zwyczaje dożynkowe
Tradycyjnie dożynki obchodzone były w pierwszy dzień je-

sieni. Święto poświęcone było
tegorocznym zbiorom zbóż, w
czasie którego dziękowano bogom za plony i proszono o jeszcze
lepsze w przyszłym roku.
Dożynkom towarzyszyły różne
praktyki i do niedawna zachowane zwyczaje związane np. z ostatnią garścią, kępą lub pasem niezżętego zboża, które po żniwach
czas jakiś pozostawiano na pustym już polu dla ciągłości urodzaju. Pozostawione na polu kłosy zwano na Mazowszu i Podlasiu
przepiórką, perepełką na kresach
wschodnich, brodą we wschodniej części Mazowsza, kozą w Małopolsce, pępem lub pępkiem
(w Poznańskiem). Zwano je także
wiązką, wiązanką lub garstką.
Ścinane były uroczyście przez
najlepszego kośnika, po czym
wręczane były najlepszym żniwiarkom do uplecenia wieńca.
Niemniej ważny był ostatni zżęty
snop zboża, który w celu udekorowania przechowywano do
Święta Godowego.
Cd. str. 20 —>

W wielu regionach przyszłoroczny siew rozpoczynano z
ziarna pozyskanego z tegoż
właśnie snopa.
Obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca z pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały zwykle
kształt wielkiej korony lub koła. W przeszłości umieszczano
w nich także żywe (z czasem
sztuczne) koguty, kaczęta lub
małe gąski, bo miało to zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski.
Wieniec dożynkowy nazywany bywał „plonem", bo
też i uosabiał wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Niosła
go na głowie lub wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka, czasami z pomocą parobków i innych żeńców. Za nią
postępował orszak odświętnie
ubranych żniwiarzy, niosących
na ramionach przybrane kwiatami, wyczyszczone kosy i sierpy.
Wieniec niesiono do poświęcenia do kościoła, a następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie, udawano się
do dworu lub do domu gospodarza dożynek. Wieniec dożynkowy przechowywany był w stodole
do kolejnego roku,
do nowego siewu.
Wykruszone z niego
ziarna wsypywano
do worków z ziarnem siewnym. W
czasie dożynek organizowano
biesiady z poczęstunkiem i
tańcami, dawniej poprzedzane
rytualnymi obrzędami i modlitwami.
U schyłku XIX wieku, wzorem
dożynek dworskich, zaczęto
urządzać dożynki chłopskie,
gospodarskie. Bogaci gospodarze wyprawiali je dla swych

domowników, rodziny, parobków
i najemników. W okresie międzywojennym zaczęto organizować
dożynki gminne, powiatowe i parafialne. Organizowały je lokalne
samorządy i partie chłopskie, a
przede wszystkim koła Stronnictwa Ludowego, Kółka Rolnicze,
Kościół, często także i szkoła. Dożynki w tamtych czasach były
manifestacją odrębności chłopskiej i dumy z przynależności do
rolniczego stanu. Towarzyszyły
im wystawy rolnicze, festyny i
występy ludowych zespołów artystycznych.
Po II wojnie światowej gospodarzami dożynek byli zwykle przedstawiciele władz administracyjnych i różnych szczebli i miały
charakter polityczny, (wyrażały
poparcie dla ówczesnej władzy i
polityki rolnej). Zachowywano w
nich jednak elementy tradycyjne:
uroczyste pochody z wieńcami i
pieśni; odbywały się na ogół w
którąś z niedziel bliskich równonocy jesiennej. Towarzyszyły im
także różne festyny ludowe. Dożynki w czasach PRL były ważnym przedsięwzięciem propagandowym, mającym na celu podkreślenie siły tzw. „sojuszu robotniczo-chłopskiego", ważnego elementu władzy komunistycznej.
Wykorzystywano je także do innych celów propagandowych, np.
dożynki centralne obchodzone
11
września
1949 odbyły się
na wrocławskim
Psim Polu, a
wzbogacono je o
inscenizację historyczną nawiązującą do rzekomego wielkiego zwycięstwa średniowiecznego polskiego oręża
nad Niemcami – bitwy na Psim
Polu
Przebieg współczesnych dożynek.
Po 1980 r. dożynki zmieniły swój
charakter, pozostając świętem
rolników o charakterze dzięk-

czynnym (religijnym) i odbywają
się na Jasnej Górze. Odbywają się
także Dożynki prezydenckie w
Spale.
Obecnie uroczystości dożynkowe
mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów.
Oczywiście podziękowania za
plony składane są z reguły chrześcijańskiemu Bogu i Matce Bożej,
rzadziej słowiańskim bogom - co
nadal kultywują mniejszości wyznaniowe, odwołujące się do etnicznych wierzeń Słowian.
Ceremoniom dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna
dożynkowi. Najpierw wnoszone
są wieńce dożynkowe wykonane
z kłosów zbóż, owoców, warzyw,
polnych kwiatów. Następnie Starosta i Starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki
pochodzącej z ostatnich zbiorów
Gospodarzowi dożynek. Gospodarzem najczęściej jest kapłan, a
w przypadku dożynek świeckich
przedstawiciel lokalnej administracji państwowej bądź samorządowej. Następnie składane są
symboliczne dary z najnowszych
plonów, przetwory mięsne, owoce - często stanowią one wystawę
osiągnięć lokalnych rolników. W
przypadku, kiedy uroczystość ma
charakter religijny, odprawiany
jest obrzęd liturgiczny. Dożynki
kończy najczęściej festyn ludowy.
Zwyczajem stały się też ostatnio
liczące wielu uczestników pielgrzymki chłopskie do miejsc kultu religijnego, zwłaszcza do sanktuariów maryjnych, w tym do
sanktuarium na Jasnej Górze w
Częstochowie. Tu odbywają się
największe i najbardziej uroczyście obchodzone uroczystości
dożynkowe. Uczestniczą w nich
tłumy pielgrzymów i delegacje
rolnicze z całej Polski w tradycyjnych strojach z darami z płodów
ziemi, z wieńcami i chlebami
upieczonymi z mąki pochodzącej
z tegorocznych zbiorów.
Irena Minota

