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28 maja 2014 r. odbyła się XLIV uroczysta sesja Rady Gminy. Głównym punktem
obrad było podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Goworowo: herbu,
flagi, banera, pieczęci oraz Odznaki Honorowej
Gminy Goworowo. Uroczyste nadanie zostało
poprzedzone przemarszem pocztów sztandarowych, władz gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, kierowników jednostek, pracowników
samorządowych gminy, gości i mieszkańców
sprzed budynku Zespołu Szkół Nr 1 do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego. Uroczystą Mszę Świętą celebrował
ksiądz biskup Stanisław Stefanek w intencji
mieszkańców gminy. Podczas nabożeństwa
biskup dokonał poświęcenia insygniów.
Po Mszy Św. odbył się przemarsz do
Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie, gdzie odbyła
się uroczysta sesja Rady Gminy. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Kościoła,

Starostwa Powiatowego, radni gminy, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek, strażacy i
sołtysi. Podczas sesji zostały wygłoszone
referaty przez Jerzego Dziewirskiego - autora monografii „Goworowo i okolice” oraz
historyka Roberta Fidurę, który objaśnił znaczenia symboli heraldycznych.
Insygnia Gminy zostały przekazane
przez Przewodniczącą Rady na ręce Pani
Wójt. Otrzymane tablice herbowe i flagi Wójt
wręczyła dyrektorom i kierownikom jednostek samorządowych podkreślając, że symbole te są wyróżnikiem naszej „Małej Ojczyzny” oraz mocnym akcentem przywiązania i
poszanowania tradycji, historii oraz lokalnego patriotyzmu.
Elżbieta Owczarek
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Inwestycje Gminy Goworowo w pierwszym półroczu 2014 roku.
W pierwszym półroczu 2014 roku samorząd rozpoczął szereg prac inwestycyjnych:
- zakończone zostały roboty
budowlane przy budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w Wólce
Brzezińskiej wzdłuż drogi do
Brzeźna. Sieć o długości ok.
800 mb wraz z przewiertami
pod drogami wykonała firma
SANPROD Sp. z o.o. z Ostrołęki za kwotę 297 897,27 zł. Odbiór końcowy inwestycji planowany jest na koniec czerwca br.
Jest to drugi etap inwestycji
„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie
rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo”, w ramach której w ubiegłym
roku wykonana została sieć wodociągowa w
miejscowościach Dzbądzek, Zaorze i Jurgi wraz
z włączeniami do istniejącej sieci w miejscowościach Czarnowo (przejście sieci pod drogą
krajową nr 60 Ostrów Mazowiecka - Różan Maków Mazowiecki - Ciechanów - Płock – Kutno) i Kunin (przejście sieci pod rzeką Orz). Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;
- zagospodarowanie centrum miejscowości
Pasieki realizuje firma BRUKTIM Usługi Budowlano – Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki za kwotę 523 640,72 zł. W ramach robót na
obszarze parku wykonane zostaną chodniki,
plac zabaw, boisko do siatkówki, siłownia na
powietrzu, pętla i zatoka autobusowa wraz z
wiatą przystankową, miejsca do postoju samochodów osobowych, oświetlenie parkowe wraz
z monitoringiem oraz miejsce pod obelisk.
Wzdłuż drogi powiatowej od parku do szkoły
podstawowej powstanie nowy chodnik, a teren
przed garażem OSP w Pasiekach zostanie
utwardzony. Odbiór końcowy robót budowlanych przewidziany jest we wrześniu br. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie inwestycji pozyskano poprzez Lokalną
Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza”, której
członkiem jest Gmina Goworowo;
- zagospodarowanie centrum miejscowości
Brzeźno realizuje firma TYSZMARK-POL MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOW-

NICTWA OGÓLNEGO MPBO MAREK
TYSZKA z Ostrołęki za kwotę 189849,27 zł. Zagospodarowana zostanie
pętla autobusowa przy wjeździe do osiedla oraz wybudowany zostanie nowy
chodnik od osiedla do świetlicy wiejskiej,
przy której powstanie zewnętrzny plac
zabaw. Odbiór końcowy robót budowlanych przewidziany jest w sierpniu br.
Inwestycja zostanie dofinansowana ze
środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi”. Dofinansowanie inwestycji
pozyskano poprzez Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza”, której
członkiem jest Gmina Goworowo;
- dobiegają końca prace przy przebudowie drogi gminnej Lipianka – Damięty.
Nawierzchnię asfaltową na odcinku 2,21
km, łączącą obecne drogi asfaltowe w
Lipiance i Damiętach oraz remont istniejącej nawierzchni w Lipiance (likwidacja
poprzecznych zagłębień) wykonuje
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania
Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej
za kwotę 754 897,59 zł. Odbiór końcowy
inwestycji przewidziany jest na III kwartał br. Zadanie finansowane będzie w
całości z budżetu Gminy Goworowo;
- dzięki podpisanej z Wojewodą Mazowieckim umowie o dofinansowaniu w
50% inwestycji w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój” (tzw. „schetynówka”), Gmina
Goworowo ogłosiła postępowanie przetargowe na przebudowę ciągu dróg w
ramach inwestycji „Poprawa bezpie-

czeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych: od drogi powiatowej nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka poprzez miejscowości Ponikiew Mała – Kaczka – Jemieliste do drogi krajowej nr 60
Kutno – Ciechanów – Różan –
Ostrów Maz.”. Łączna długość odcinków dróg, podlegających przebudowie, to 6,55 km. Ułożona zostanie
nowa nawierzchnia asfaltowa w
miejsce dotychczasowej żwirowej, a
na części istniejących dróg asfaltowych położona zostanie dodatkowa
warstwa bitumiczna. W obrębie
całego ciągu dróg powstaną nowe
elementy bezpieczeństwa ruchu. Odbiór końcowy inwestycji przewidziany
jest na IV kwartał br.;
- ogłoszone zostało postępowanie
przetargowe na przebudowę placu
zabaw przy szkole podstawowej w
Szczawinie. Plac o powierzchni ok.
288 m² wyposażony będzie w nowoczesne urządzenia zabawowe dla
maluchów oraz specjalną nawierzchnię, zabezpieczającą dzieci przed
skutkami upadków. Prace budowlane
rozpoczną się w lipcu, a odbiór końcowy inwestycji przewidziany jest we
wrześniu br.. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 50% nakładów finansowych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Dzięki budowie placu zabaw w Szczawinie
wszystkie szkoły na terenie gminy
Goworowo będą posiadały nowoczesne place zabaw dla najmłodszych;
- w niosek o do fin anso wan ie
„Rozbudowy oczyszczalni ścieków w
Goworowie”, złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uzyskał akceptację i do końca czerwca zostanie
podpisana umowa o dofinansowaniu
tej inwestycji ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”. Wnioskowana
kwota dofinansowania to 852 721,00
zł. Ogłoszone zostało postępowanie
przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, która zostanie zrealizowana do końca marca 2015 roku;
cd. Str. 3 —>
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- trwa budowa altan (Kunin i Czarnowo) i tablic o tematyce przyrodniczo – ekologicznej (Goworowo, Lipianka, Kunin i Czarnowo) w ramach zadania „Zielony
kącik edukacyjny”. Zadanie zostanie sfinansowane z
dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Oprócz wymienionych wyżej inwestycji samorząd pracuje nad przygotowaniem szeregu projektów budowlanych, na podstawie których można będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach nowego
budżetu unijnego i prowadzone będą inwestycje w
kolejnych latach:
- trwa przygotowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na
obszarze Brzeźna, Brzeźna Kolonii, Szczawina, Daniłowa i Goworowa (wylot na Szczawin);
- trwa przygotowanie projektu budowlanego przebudowy ciągu drogowego Czarnowo (od drogi krajowej
nr 60) – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik. W obrębie
Ludwinowa i Smólnika projekt jest już gotowy. W
obecnym roku Gmina Goworowo będzie składać
wniosek o dofinansowanie tego zadania w roku 2015
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój” (tzw. „schetynówka”);
- trwa przygotowanie projektów budowlanych budowy
bądź rozbudowy oświetlenia drogowego w Michałowie, Daniłowie i Goworówku;
- trwa przygotowanie projektu budowlanego przebudowy ciągu dróg od drogi powiatowej Goworowo –
Pasieki (PGR Ponikiew Mała) do drogi powiatowej

pomiędzy stawami w Czerniach, do
istniejącej powiatowej drogi asfaltowej,
biegnącej wzdłuż Czerni i dalej przez
Wólkę Brzezińską (Zambrzyce) do
drogi powiatowej Goworowo – Brzeźno
- Grodzisk;
Aby inwestycja ta był zgłoszona do „schetynówek” musi być realizowana od drogi krajowej, od której to
biegnie odcinek powiatowej. Dlatego
zwróciłam się z prośbą do Pana Starosty o przygotowanie wspólnego wniosku (droga krajowa Czernie Kol.Czernie Wieś-Wólka BrzezińskaBrzeźno do Suchcic).
W roku 2011 przez naszą
gminę przeszła nawałnica,
która spowodowała wiele
szkód. We współpracy z
Panem Starostą Stanisławem Kubłem podjęłam
starania aby zgłosić powstałe szkody. Udokumentowane wnioski dotyczyły
głównie dróg powiatowych.
Na odcinkach od drogi nr.
60 do Kunina, oraz od Kamianki przez Jawory do Goworowa.
Gmina wnikliwie przeanalizowała lokalizacje szkód i zgłosiła swoją drogę biegnącą między Kruszewem a Jaworami
Wielopole. Poszczególne odcinki
zostały pozytywnie zweryfikowane
przez komisje Wojewody. Już w 2012
r. Gmina Goworowo uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł i wyremontowała uszkodzony odcinek drogi
Jawory Wielopole - Kruszewo.
W 2013 r. Starostwo Powiatowe wyremontowało odcinek drogi biegnący od
torów w Józefowie do Kunina. W roku
obecnym, przy udziale finansowym

Gminy (200 000,00 zł), trwa remont
i przebudowa drogi w Kuninie
(współfinansowana
ze
środków
z odszkodowań od Wojewody). Pan
Starosta cały czas czyni starania aby
jeszcze w tym roku pozyskać środki
na odcinek od drogi nr.60 do Józefowa przez Pasieki. Mamy pewność, że
w następnych latach zostaną zrealizowane pozostałe odcinki (wykonano już
dokumentacje projektową). Z nadzieją
czekamy na realizację wszystkich
pozytywnie zweryfikowanych odcinków dróg.

Jeżeli w wyniku prowadzonych inwestycji Gmina Goworowo
uzyska jakiekolwiek oszczędności,
możliwe jest wykonanie dodatkowych
inwestycji drogowych bądź zlecenie
przygotowania innych projektów budowlanych. Wykonanie dodatkowych
inwestycji będzie także możliwe w
przypadku pozytywnej oceny wniosków o ich dofinansowanie, jakie na
bieżąco są składane przez Urząd
Gminy Goworowo w odpowiedzi na
ogłaszane konkursy.
Małgorzata Maria Kulesza

Sesja podsumowująca wykonanie budżetu.
25 czerwca 2014 r. odbyła się XLV
sesja Rady Gminy Goworowo, na której Rada
Gminy dokonała podsumowania wykonania
budżetu Gminy Goworowo za 2013 r. i jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2013 r.
Ponadto na sesji zostały podjęte uchwały w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w

Goworowie za 2013 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Goworowie za 2013 rok,
3) zawarcia umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim – liderem projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe –
„Moja przyszłość”,
4) upoważnienia kierownika GOPS w

Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących programu dla rodzin
wielodzietnych,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014 – 2024,
6) zmian w budżecie Gminy Goworowo
na 2014 r.
Elżbieta Owczarek
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Rada Gminy Goworowo w II kwartale
odbyła 3 sesje.
27 marca odbyła się XLII sesja Rady
Gminy, na której podjęte zostały uchwały w
sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata
2014-2024,
4) zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok
2014,
5) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków
stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy
na 2015 rok,
6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2014 r.”,
7) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goworowie.
Przyjęte zostały plany pracy Rady i Komisji na
2014 r.
Podczas sesji zostały wręczone nagrody
uczestnikom eliminacji gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”. W konkursie
udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Goworowo oraz z Zespołu
Szkół Powiatowych w Goworowie. Nagrody wręczyli Małgorzata Maria Kulesza - Wójt Gminy i
Tadeusz Warszawin wiceprezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP. Złożono również gratulacje księdzu Józefowi Kacperskiemu w związku z
powołaniem na kapelana powiatowego strażaków.
Wójt Gminy pogratulowała w imieniu własnym i
Rady sołtysowi sołectwa Kunin Krystynie Manowskiej za wyróżnienie w konkursie „O wawrzyn na
najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo w subregionie siedlecko – ostrołęckim.”
15 kwietnia odbyła się XLIII sesja
Rady Gminy, poświęcona bezpieczeństwu i
pożarnictwu na terenie gminy w 2013 roku. Na
sesję zaproszeni zostali:
- kierownik Posterunku Policji w Goworowie Roman Kuczewski i dzielnicowy Sławomir Subczyński,
- z-ca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w
Ostrołęce Grzegorz Pragacz,
- prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP Stanisław Wojciechowicz,
- kapelan powiatowy strażaków ksiądz proboszcz
Józef Kacperski,

- Komendant Oddziału
Gminnego Związku OSP
Ryszard Wyrębek,
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP Tadeusz Warszawin.
Obradom przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy Karolina Łazicka.
Informacje o stanie bezpieczeństwa i pożarnictwa na
terenie gminy w 2013 r.
przedstawili kierownik Posterunku Policji w Goworowie,
prezes Gminnego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Goworowie i z-ca Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Ostrołęce.
Na sesji radni podjęli następujące
uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Goworowo na lata 2014-2024,
2) zmian w budżecie Gminy Goworowo
na rok 2014.
Po sesji odbyło się spotkanie
wielkanocne, któremu towarzyszyły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Kuninie oraz życzenia świąteczne.
28 maja 2014 r. odbyła się
XLIV uroczysta sesja Rady Gminy w
Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie. Ze
względu na uroczysty i historyczny charakter sesji – nadanie herbu gminie Goworowo zaproszeni byli przedstawiciele
Kościoła, Urzędu Marszałkowskiego,
Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,
wójtowie ościennych gmin, dyrektorzy
szkół, kierownicy jednostek, strażacy i
sołtysi.
Na sesji zostały podjęte uchwały w
sprawie:
1) przyjęcia herbu, flagi, banera, sztandaru, łańcuchów władzy i pieczęci Gminy Goworowo oraz zasad ich stosowania,
2) ustanowienia odznaki honorowej Gminy Goworowo oraz zasad i trybu jej
nadawania i noszenia,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goworowo na lata 2014-2024,
4) zmian w budżecie Gminy Goworowo
na 2014 r.
Podczas sesji zostały wygłoszone referaty przez Jerzego Dziewirskiego - autora monografii „Goworowo i
okolice” oraz historyka Roberta Fidurę,
który objaśnił znaczenie symboli heraldycznych.
Insygnia Gminy zostały przekazane przez Przewodniczącą Rady na
ręce Wójta Gminy. Otrzymane tablice
herbowe i flagi Wójt Gminy wręczyła
dyrektorom i kierownikom jednostek
samorządowych podkreślając, że symbole te są wyróżnikiem naszej „Małej
Ojczyzny” oraz mocnym akcentem przywiązania i poszanowania tradycji, historii
oraz lokalnego patriotyzmu.

Podczas uroczystej sesji
Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński i Mirosław
Augustyniak z Małgorzatą Marią Kulesza Wójtem Gminy Goworowo wręczyli
medale i dyplomy nadane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika PRO MASOVIA za
zasługi i całokształt działalności na
rzecz Województwa Mazowieckiego.
Medale „Pro Masovia” otrzymali:
Gmina Goworowo oraz pracownicy z
najdłuższym stażem: Antoni Mulawka
– Sekretarz Gminy 24 lata pracy w
samorządzie, w tym 22 lata w Urzędzie
Gminy, Zofia Okrąglińska – 43 lata
pracy w Urzędzie Gminy.
Dyplomy za zasługi otrzymali:
Radni najdłużej pełniący funkcję: Janina Bąkowska – 16 lat, Tadeusz Żebrowski – 12 lat, Władysław Szymaniak
– 12 lat, Mirosław Markowski – 12 lat,
Małgorzata Gałązka – 11 lat.
Sołtysi najdłużej pełniący funkcję:
Andrzej Ciepierski – 24 lata, Wiesław
Mierzejewski - 24 lata, Leszek Buczyński – 20 lat, Czesław Duninowski – 20
lat, Tadeusz Sobotka – 20 lat, Krzysztof
Kruszewski – 16 lat, Dorota Mościcka –
16 lat, Irena Fidura – 16 lat, Jan Drabot
– 16 lat.
Zaproszeni goście złożyli na
ręce Wójta Gminy i Przewodniczącej
Rady gratulacje i życzenia władzom i
mieszkańcom gminy z okazji nadania
herbu.
Praca w Komisjach
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2013 r., wypracowała wniosek
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie udzielenia absolutorium dla
Wójta Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za
2013 r. Zgodnie z planem pracy komisja przeprowadziła kontrolę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Komisja Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Przestrzegania Prawa i
Porządku na posiedzeniach zapoznała
się programem działania na obszarach
szczególnie narażonych na odpływ
azotu pochodzenia rolniczego. Informację przedstawił pracownik ODR.
Komisja Oświaty Kultury i
Zdrowia na posiedzeniu zapoznała się
z informacją o formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w samorządowych placówkach oświatowych.
Komisja Rozwoju Społeczno
– Gospodarczego i Gospodarki Finansowej na posiedzeniach opiniowała
projekty uchwał budżetowych.
Wspólne posiedzenia komisji.
Na posiedzeniach omawiane były projekty uchwał oraz sprawy wynikające z
bieżących potrzeb Urzędu Gminy i
Rady Gminy.
Elżbieta Owczarek
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Insygnia Gminy Goworowo
Symbole Gminy stanowią trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej,
symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno – ekonomiczną mieszkańców gminy. W
sposób trwały wpiszą się w świadomość mieszkańców, by spełniać jednoczącą rolę w budowaniu pomyślnej przyszłości obywateli tej ziemi, by
na przestrzeni wieków kultywowały tradycje
historyczne, traktując je jako czynnik integrujący
społeczność lokalną, utożsamiającą się z Ziemią Goworowską, później z Powiatem Ostrołęckim, a w końcu z Mazowszem i Polską.
Gminne insygnia to znaki przynależności do Małej Ojczyzny, podkreślające jej tożsamość i autonomię, przydające prestiżu i wyróżniające Gminę jako wspólnotę na tle innych
gmin, ułatwiającą jej rozpoznawalność i promocję.

Herb, obok flagi, jest jednym z najważniejszych atrybutów służących promocji i
identyfikacji Gminy. Jest on znakiem przynależności, integracji społeczności lokalnej i przywiązania do swojej małej ojczyzny, symbolem lokalnego samorządu, wizytówką Gminy.
Herb: na błękitnym polu tarczy
umieszczone są dwa elementy: korona i nad nią
gwiazda, a poniżej półksiężyc osadzony na
ułamanym mieczu. Złota korona (znak św. Zygmunta – patrona diecezji) z gwiazdą symbolizującą Chrystusa - pochodzi z herbu kapituły katedralnej płockiej wskazując na niegdysiejszą
przynależność naszych ziem do tej diecezji.
Drugi element: półksiężyc – symbol maryjny – i
ułamany miecz zaczerpnięto z herbu Trzaska,
którym pieczętowali się Glinkowie, najznaczniejszy miejscowy ród szlachecki.
Barwy godeł i pól w obu herbach są
jednakowe, więc i nowo ustanowiony herb gminy je przejął.

Flaga konsekwentnie utrzymana jest w kolorystyce herbu. Na żółtym
płacie poziomo biegną 2 błękitne pasy
symbolizujące przepływające przez gminę rzeki Narew i Orz. Między nimi widnieje herb gminy.
Baner jest pionowym odwzorowaniem flagi.

Sztandar to zielony płat o wymiarach 100x100 cm, obszytym złotą
frędzlą. Jego prawa strona przedstawia
herb państwowy opleciony wieńcem z
liści topoli białej. W centralnej części
lewego płata znajduje się postać rycerza
w kolczudze i misiurce, wspartego prawą ręką na tarczy z herbem Goworowa,
a lewą na mieczu. Średniowieczny rycerz to legendarny Gowor czy Goworek,
założyciel osady z XIII wieku. Wieniec z
liści topoli białej jest łącznikiem współczesności z przeszłością. We wsi Góry
rośnie topola biała o obwodzie pnia 7,55
m i wysokości ok.30 m, wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Gatunków.

Pieczęcie - 3 wersje – są okrągłe, mają średnicę 36 mm z herbem
Gminy w części centralnej i napisem
otokowym: GMINA GOWOROWO, RADA GMINY GOWOROWO na drugiej
pieczęci i WÓJT GMINY GOWOROWO
na trzeciej.

Łańcuchy władz Gminy składają się z 15 ogniw. Na trzech z nich mających kształt małych tarcz znajdują się
herby kapituły katedralnej płockiej, Trzaska rodu Glinków oraz krzyż promienisty. U dołu łańcucha umieszczono nieco
większą tarczkę w kształcie pawęży z

herbem Gminy Goworowo w jego kolorowej wersji. Pozostałe ogniwa łańcuchów
tworzą ornament z powtarzającym się
motywem stylizowanych liści topoli białej
posrebrzonym, obramowanym falistą
krawędzią. Łańcuch Wójta Gminy jest
pozłacany, a Przewodniczącego Rady
posrebrzany.
Pawęż to średniowieczna tarcza. Użycie jej kształtu stanowi nawiązanie do staropolskich czasów, XII - XIII
wieku, na kiedy datują się początki historii
Goworowa. Fundatorem kościoła, wieloletnim sponsorem parafii oraz włodarzem
Księstwa Wieluńskiego była Diecezja
Płocka. Na użycie herbu Trzaska zasłużył
sobie senatorski ród Glinków ze Szczawina głównie zasługami dla gospodarki
gminy i zaangażowaniem w budowę kościoła w k. XIX w. Krzyż promienisty to
nawiązanie do wezwania goworowskiego
kościoła.
Łańcuch podkreśla ważność
funkcji pełnionej przez osoby sprawujące
tę godność, jest oznaką legalnej władzy i
autorytetu.

Odznaka Honorowa Gminy
Goworowo ma postać złotej 10promienistej gwiazdy o średnicy 3,6cm.
Na awersie nałożony jest błękitny okrąg z
herbem Goworowa w złotym obramowaniu, a poniżej biały napis Zasłużony dla
Gminy Goworowo.
Autorami insygniów są Robert
Figura i Kamil Wójcikowski.

Irena Minota
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Porozmawiajmy o przedsiębiorczości w Goworowie.

Jesteśmy dzięki Wam i dla Was –
tak właśnie podczas IV Goworowskich Targów
Przedsiębiorczości określiła cel prowadzenia
swojej działalności Anna Sadowska - zarządzająca firmą PHU Bursztyn w Goworowie.
Przykłady lokalnie i regionalnie działających firm można było poznać w niedzielne
popołudnie 8 czerwca na placu przy kościele
parafialnym. Swój dorobek w wielu branżach
zaprezentowało trzydzieści sześć firm. Główną
ideą Targów Przedsiębiorczości było pokazanie
dobrych praktyk, przyjrzenie się sprawdzonym
obszarom działalności gospodarczej i wdrożenie
podobnych pomysłów na terenie gminy Goworowo. Mieszkańcy mieli doskonałą okazję, aby
indywidualnie porozmawiać ze specjalistami z
różnych dziedzin, z kolei właściciele firm mogli
wspólne dyskutować o przyszłości i kierunkach
rozwoju lokalnej gospodarki. Posłużyła temu
debata z udziałem specjalistów i wybitnych
osobistości: Jan Krzysztof Bielecki – Premier
Polski, Małgorzata Kulesza – Wójt Gminy Goworowo, Justyna Bartosiewicz - wykładowca

rachunkowości i prawa podatkowego, Beata Fidura - liderka Spółdzielni Socjalnej
"Pracuś" z Czerwina, Wioletta
Borys-Kierszniewska - trener
i opiekun spółdzielni socjalnych, Barbara Frączyk i Anna
Sadowska – przedsiębiorcy z
gminy Goworowo, Magdalena
Korczakowska z filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Ostrołęce. Uczestnicy debaty
podkreślali, że w prowadzeniu działalności bardzo ważna jest rozmowa, szukanie informacji, a
przede wszystkim ciężka praca wymagająca cierpliwości i zaangażowania.
Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Kulesza zachęcała mieszkańców do poszukiwania i wdrażania nowych kierunków
prowadzenia działalności poza rolnictwem i korzystania z dostępnych możliwości finansowania z programów unijnych. Oprócz poznawania biznesowych
praktyk zgromadzona na placu publiczność zdobyła informacje od instytucji,
które wspomagają rozwój firm i pomagają w jej założeniu.
Z roku na rok Targi Przedsiębiorczości w Goworowie zyskują nowych
wystawców. Świadczy o tym fakt, iż w
tym roku na placu zaprezentowało się aż
35 przedsiębiorstw, to jest o dziesięć
więcej niż w roku poprzednim. Należy
też wspomnieć, że kilka osób reprezentujących swoje firmy podczas Targów to
też ludzie, którzy wśród licznych obo-

wiązków znajdują czas na pracę społeczną. Przykładem są: Barbara Frączyk, Anna Sadowska, Krystyna Manowska działające w partnerstwie na
Rzecz Rozwoju Turystyki „Gowor”. Wraz
z innymi podmiotami stworzyły sieć
powiązań, mająca przyczynić się do
generowania zysków z działalności w
obrębie turystyki i poprawy jakości życia. Swoją wiedzą i doświadczeniem
dzielą się z innymi członkami partnerstwa, ale też same zdobywają praktyczną wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i
wyjazdach studyjnych.
Atrakcją dnia był mecz piłki
nożnej z udziałem gwiazd telewizji. Na
goworowskim boisku zagrali aktorzy z
serialu „M jak miłość”, tj. Marcin i Rafał
Mroczkowie, Przemysław Cypryański i
Robert Moskwa. W gwiazdorskiej kadrze zagrali również: b. Premier Polski
Jan Krzysztof Bielecki, lider zespołu
Video Wojciech Łuszczykiewicz oraz
gitarzysta grupy Bartek Szymański,
Tomasz Kalczyński – aktor i wokalista
oraz Marcin Buchalski - zawodnik IIligowy. Dwa mecze z zawodnikami KS
Orz Goworowo oraz oldboyami zakończyły się sukcesem gwiazd telewizji.
IV Goworowskie Targi Przedsiębiorczości zorganizowali: Wójt Gminy
Goworowo, Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie z wolontariuszami oraz Zakład Gospodarki
Komunalnej.

Ćwiczenia odbyły się w
miejscowości Szarłat
nad rzeką Narew.
Udział wzięły następujące jednostki: OSP
Goworowo, OSP Kunin, OSP Kruszewo,
OSP Lipianka, OSP
Pasieki i OSP Ponikiew
Mała.
Ćwiczenia miały na
celu:
- sprawdzenie możliwości taktycznych i technicznych sił i środków
jednostek OSP w przypadku powstania
pożaru na kompleksie leśnym,
- doskonalenie techniki gaszenia pożaru
lasu,
- doskonalenie współdziałania pomiędzy
jednostkami OSP,

- ocenę dowódców w zakresie kierowania i realizacji wyznaczonych działań
bojowych.
Ćwiczeniami dowodził Komendant
Gminny - Ryszard Wyrębek,
Ćwiczenia obserwowali: przedstawiciel
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce – ogniomistrz Sławomir Dobrzyński
oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej
RP w Goworowie - Stanisław Wojciechowicz. Przebieg ćwiczeń obserwatorzy ocenili na bardzo dobry , wszystkie
podjęte działania i wykonywane czynności przez ćwiczących wykonane zostały
poprawnie. Po zakończeniu ćwiczeń
strażacy zorganizowali wspólne ognisko.

Agata Majk

Ćwiczenia gminne strażaków.

Na podstawie Rozkazu Nr 1/2014 z
31 marca 2014 r. Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP 18
maja 2014 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia gminne jednostek OSP z terenu gminy
Goworowo.

Ewa Burzycka
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Strażackie święto

3 maja 2014 r. odbyły się gminne
uroczystości związane ze świętem patrona
strażaków św. Floriana.
W uroczystości uczestniczyli:
Tadeusz Nalewajk - członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Mirosław Augustyniak - członek Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP,
Marian Krupiński - Radny Sejmiku Mazowieckiego,
Ksiądz Józef Kacperski - Kapelan Powiatowy
Strażaków,
Małgorzata Maria Kulesza - Wójt Gminy Goworowo,
Józef Dudziec – starszy brygadier,
Karolina Łazicka - Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo,
Janusz Gajewski - były Wójt Gminy Goworowo,

Dariusz Mierzejewski - Dyrektor
WORD w Ostrołęce,
Karolina Zacharek - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie,
Wiesława Wasilewska - Dyrektor
Przedszkola Samorządowego w
Goworowie.
Dowódca uroczystości druh Ryszard Wyrębek Komendant Gminny złożył raport Tadeuszowi Nalewajk o rozpoczęciu uroczystości.
W imieniu gospodarzy, Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w
Goworowie i OSP w Czarnowie, uroczystość otworzył Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Warszawin, witając przybyłych
gości. Następnie głos zabrał Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Goworowie Stanisław Wojciechowicz. Po wystąpieniu przystąpiono
do wręczenia odznaczeń państwowych i
resortowych.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego
Związku OSP RP za szczególne zasługi
dla ochrony przeciwpożarowej Medalem
Honorowym im. Bolesława Chomicza
odznaczony został ksiądz Kapelan Józef
Kacperski, a dekoracji dokonali druhowie Tadeusz Nalewajk i Mirosław Augustyniak.
Złotym medalem Za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
druh Jan Władysław Domasik,

druh Mirosław Szulkowski.
Srebrnym medalem Za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
druh Zdzisław Gadomski,
druh Tomasz Dziełak.
Brązowym medalem Za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
druh Adam Staszczak,
druh Michał Bednarczyk,
druh Bożena Majkowska,
druh Adam Dobek,
druh Barbara Rabuczewska,
druh Krzysztof Dumała.
Odznaczenie Wzorowy Strażak otrzymali:
druh Jan Niegowski,
druh Przemysław Niegowski.
Następnie głos zabrali: Tadeusz Nalewajk, Mirosław Augustyniak, Marian Krupiński, Małgorzata Maria Kulesza, Karolina Łazicka, Ksiądz Józef Kacperski, którzy pogratulowali odznaczonym, podziękowali wszystkim za codzienną społeczną
pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej
oraz złożyli życzenia z okazji święta patrona strażaków – św. Floriana.
Oprawę muzyczną uroczystości przygotował młodzieżowy zespół Full Of Hate z
Zespołu Szkół nr 1 w Goworowie.
Ewa Burzycka

Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w Ciechocinku
18 maja 2014 roku o godzinie 10.00
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 usprawniających ich sprawność ruchową i nie tylko. Preferowane zabiegi to między
innymi basen, ćwiczenia indywidualne, siłownia,
kąpiele wirowe, masaże itp. W czasie wolnym
osoby niepełnosprawne wychodziły na spacery,
gdzie oddychały świeżym powietrzem i przy
okazji zwiedzając podziwiały Ciechocinek oraz
Zasiłki dla opiekunów - informacja

kupowały pamiątki dla bliskich.
W ośrodku odbywały się dyskoteki. Przy
dobrej muzyce i wspólnym biesiadowaniu kuracjusze podrywali się do tańca.
Były organizowane gry i zabawy dla
dzieci i osób niepełnosprawnych oraz
zaplanowane wyjścia na plac zabaw
oraz zorganizowany skromny, ale wspólny Dzień Matki. 25 maja- w niedzielę uczestnicy turnusu wybrali się na zaplanowaną pielgrzymkę do sanktuarium w
Ostrowąsie. Zwiedzali wraz z przewodnikiem całe sanktuarium oraz uczestniczyli
w Mszy w intencji grupy. Niespodzian-

kom nie było końca, gdyż 29 maja cała
grupa wybrała się na ranczo, gdzie było
wspólne zwiedzanie, biesiadowanie przy
muzyce i grillu oraz przejażdżki konne i
wiele innych atrakcji. Wszyscy wynieśli z
tej wycieczki dobre wrażenie oraz cieszyli
się ze sprzyjającej pogody. 31 maja o
godzinie 14.00 grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunkami udała się
w drogę powrotną do domu.
Magdalena Dudziec

Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów weszła w życie 15 maja 2014 r. (Dz. U. 30.04.2014 r. poz. 567).
Zgodnie z art. 8 ww. ustawy organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne do 30 czerwca 2013 r., ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia wejścia
w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów poinformowania wszystkich osób, którym decyzja o przyznaniu im prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
Tutejszy Ośrodek prześle taką informację wraz z drukiem wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna do wszystkich osób, o których mowa w
art. 2 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Wniosek o ustalenie prawa do ww. zasiłku należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekuna tj. do 15 września 2014 r.
Wszelkich informacji udzielą pracownicy GOPS.
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Warsztat „Szczęśliwy senior, to aktywny i zdrowy senior”
W dniach 9-11 maja
2014 r. w ramach programu:
„Aktywizacja i zapobieganie marginalizacji osób starszych z terenu Gminy Goworowo” grupa 54
seniorów uczestniczyła w warsztacie pn. „Szczęśliwy senior, to
aktywny i zdrowy senior”.
Był to warsztat ukierunkowany
na przełamanie barier i schematów w myśleniu i działaniu osób
starszych. Seniorzy przebyli
Szlak Piastowski, który jest wyjątkowym regionem nie tylko ze
względu na bogactwo zabytków z
różnych epok historycznych, ale
również na urozmaicony krajobraz, bogactwo flory i fauny oraz liczne akweny wodne.
W czasie 3-dniowego wyjazdu seniorzy z terenu gminy Goworowo mieli możliwość
zwiedzenia, m.in. jednego z najbardziej znanych polskich rezerwatów archeologicznych

w Biskupinie, miejsc i zabytków związanych z Mikołajem Kopernikiem w
Toruniu, a także spacerowali po Polach Lednickich do Bramy Ryby, zwanej Bramą Trzeciego Tysiąclecia.
Seniorzy zwiedzili również najładniejszą w kraju Palmiarnię Tysiąclecia w
Poznaniu. Na koniec pobytu podziwiali
widok na Jezioro Gopło ze szczytu
Mysiej Wieży.
Bycie seniorem w obecnych
czasach nabiera nowego znaczenia.
Współczesny senior to człowiek zadowolony z życia, wierzący we własne
siły, ciekawy świata i ludzi. Aktywny
tryb życia stanowi dla niego niepodważalnie klucz do sukcesu.
Ewa Filipiak

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego - informacja

W dniu 30 kwietnia 2014 opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2014r., pozycja 559 ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych.
Zmianie ulega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) to jest świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką
nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:
1) w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
2) w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
3) od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.
Ponadto ustawa wprowadza coroczną waloryzację świadczenia. Pierwsza waloryzacja będzie przeprowadzona w styczniu 2017 r.
Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, a więc nie ma konieczności ponownego składania
wniosków. Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Dzień radości - Wszyscy Razem. I Spartakiada Osób Niepełnosprawnych.

7 czerwca 2014 na terenie kompleksu
boisk sportowych „Moje Boisko Orlik” w Goworowie odbyła się I Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawni z gmin: Goworowo, Baranowo, Olszewo-Borki, Myszyniec,
Czerwin i z Ostrołęki stanęli do rywalizacji sportowej. Na zawodników czekało osiem konkurencji, wśród nich m.in. tor przeszkód z płotkami,
rzut piłką do obręczy czy strzelanie goli. Wszyscy startujący w turnieju bardzo się zaangażowali. Dało się poczuć ducha walki ale także
radość z wykonania konkurencji i dumę z tego,
że udało się pokonać własne słabości i ograniczenia. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale
oraz upominki Na wszystkich uczestni-

ków czekały dyplomy, a drużynom wręczono pamiątkowe
puchary. Dekoracji medalowej
dokonali zaproszeni goście:
Mirosław Augustyniak i Marian
Krupiński -radni sejmiku województwa mazowieckiego, Małgorzata Kulesza-wójt Gminy
Goworowo oraz gospodarze:
Barbara Kuczyńska - kierowniczka Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji,
Marta Zduniak-kierowniczka
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, Barbara
Piasecka-prezes i Jadwiga Garbarczyksekretarz stowarzyszenia „Jesteśmy
Betanią”, Jacek Dobrzyński-dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 w Goworowie. Sportowe zmagania zakończył poczęstunek i
zabawa taneczna.
Spartakiadę zorganizowało
Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”.
Patronat nad Spartakiadą objął Adam
Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. W przygotowanie turnieju
włączył się również Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goworowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarno-

wie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie , Zespół Szkół nr 1w
Goworowie oraz wolontariusze.
W tym dniu, członkowie stowarzyszenia świętowali również dziesięciolecie istnienia. To ważny moment w
działalności organizacji, gdyż po okresie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, postanowiliśmy zorganizować imprezę powiatową.
Była to okazja do nawiązywania coraz
bliższych relacji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, osób działających
na rzecz niepełnosprawnych z Goworowa z sąsiednimi gminami. Tym bardziej,
że co roku jesteśmy zapraszani na różne imprezy do zaprzyjaźnionych gmin
naszego powiatu i proces integracji już
trwa.
Aktywność ruchowa jest bardzo ważna dla każdego, jednak szczególnie istotna jest dla osób, które z powodu niepełnosprawności mają wiele
ograniczeń, trudności w realizowaniu się
poprzez ruch. Dlatego organizatorzy i
współorganizatorzy dołożą wszelkich
starań, by Spartakiada Osób Niepełnosprawnych stanowiła stały element kalendarza imprez gminy Goworowo.
Jadwiga Garbarczyk
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Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie to miejsce, gdzie nie tylko wypożycza się książki...

Biblioteka to przestrzeń, w której
spotykają się osoby w każdym wieku.
Kwiecień, maj i czerwiec upłynął pod znakiem
ciekawych spotkań. Uczestnikami naszych spotkań były panie z Klubu Seniora „Jesienne Kwiaty” z Goworowa, uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1

w Goworowie oraz dzieciaki z Przedszkola Samorządowego w Goworowie.
W ramach przygotowań do
Świąt Wielkiej Nocy zostały przygotowane warsztaty pod kierunkiem pani Bogumiły Borkowskiej. W trakcie tego spotkania panie poznały tajniki układania stoików świątecznych. Dzięki takim spotkaniom chcemy pokazać, jak wiele osób
starszych wciąż pozostaje czynnymi i
kreatywnie wykorzystuje czas wolny.
Innym świętem obchodzonym
w bibliotece był Międzynarodowy Dzień
Dziecka, spędzony na sportowo. Ze
względu na deszczową pogodę odbył
się w sali gimnastycznej ZS Nr 1 w Goworowie. Przeprowadzono szereg konkurencji sportowych: drużynowych i
indywidualnych dla klas IV-VI przez
nauczycieli wychowania fizycznego:

Elżbietę Reluga-Grabowską i Michała
Niechodę. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zmaganiach sportowych. Był to
dzień pełen uśmiechu i radości.
Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Goworowie wraz z opiekunami
przybyły na wycieczkę do GBP w Goworowie. Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką. Przedszkolaki
zwiedziły placówkę, dowiedziały się, co
należy zrobić, aby stać się czytelnikiem
biblioteki. Z wielką radością zapoznały się
z magicznym dla nich miejscem.
Dla zdecydowanej większości była to
pierwsza wizyta wśród tylu książek.
Biblioteka to miejsce przyjazne i otwarte dla wszystkich.

także: Karolina Łazicka, przewodnicząca rady gminy Goworowo, Barbara Kuczyńska, kierownik GOKSiR w Goworowie,
Joanna Gryczka, pedagog
szkolna oraz przedstawicielki
zarządu Stowarzyszenia Osób
i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią” Anna Kuitkowska i Jadwiga
Garbarczyk. Z wielkimi emocjami walczyli też dzieci i młodzież,
zarówno na szpady jak i na
boiskach.
Organizatorka młodzieżowego
spotkania w Jaworach Starych Agata
Majk - radna gminy, podkreśla, że to
działanie ma przyczynić się do lepszej
integracji, podtrzymywaniu kontaktów i
przyjaźni wśród młodych ludzi. Najważniejsze jest to, aby tworzyli jedną wielką
drużynę, zarówno do gry, jak i działania.
Do współorganizacji spotkania młodych i
samorządowców włącza się zawsze
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, który wspiera młodzieżowe inicjatywy w sprawach organizacyjnych, funduje nagrody oraz rozwija
sportowe talenty w swojej Akademii
Sportu.
O rozwój młodzieżowych pasji
zadbali też Starosta Ostrołęcki i Rada
Gminy. Nagrody przez nich ufundowane
pozwolą na doskonalenie gier zespołowych. Natomiast darczyńcy PHU Bursztyn i PHUP Pradox umożliwili przyjazd
paraolimpijczyków do Jawor Starych.

Czas na wyniki. Europejski Tydzień Młodzieży na sportowo – Jawory
Stare 2014 po zaciętej całodziennej rywalizacji został rozstrzygnięty.
W siatkówce pierwsze miejsce
zdobyła drużyna „Zimny Lech”, której
kapitanem był Marcin Dudziec z Jawor
Starych. „Sami swoi”’ to drużyna na miejscu drugim poprowadzona przez Mateusza Bednarczyka z Ponikwi Dużej. Trzecie miejsce na podium wywalczyła drużyna „Łebu bebu” Sebastiana Stepnowskiego z Brzeźna. O miano najlepszej drużyny w piłce nożnej walczyło osiem drużyn.
Najlepszymi okazali się zawodnicy Ponikwi Małej, a do zwycięstwa poprowadził
ich kapitan Damian Markowski. „Zimny
Lech” miał swoich przedstawicieli i w tej
dyscyplinie. Tu zajęli drugie miejsce, a
kapitanem był Sylwester Gąsiorowski z
Kruszewa. Trzecie miejsce należy do
bardzo młodej drużyny „FC po nalewce”
poprowadzonej przez Kacpra Majk z
Ostrołęki.
W młodzieżowym spotkaniu wzięły udział
drużyny: KS Narew Kruszewo, Goworówek Team, THC, Ostrołęka na rowerach,
Jazgacze. Sportowym sędzią ETM na
sportowo była Anna Wachowska- instruktorka sportu w GOKSiR. Organizatorzy radna gminy Agata Majk i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie wraz z wolontariuszami zachęcają do
udziału w kolejnych wydarzeniach sportowych na terenie gminy.

Krystyna Reluga
Renata Dawidowska

Spotkanie na poziomie olimpijskim

Młodzież z powiatu ostrołęckiego w niedzielne popołudnie - 11 maja, miała zapewnione
nie lada atrakcje. W Jaworach Starych spotkała
się z mistrzami Paraolimpiady Londyn 2012.
Utytułowani mistrzowie pokazali, jak radzić
sobie z niepełnosprawnością, realizować swoje
marzenia i osiągać sukcesy. Sportowych emocji
dostarczyły też mecze w piłkę nożną i siatkową.
W sumie zagrało trzynaście drużyn. Szermierze
na wózkach inwalidzkich po zaprezentowaniu
sztuki walki na szpady, bardzo szybko zyskali
ochotników do zmierzenia sił w tej dyscyplinie.
Z paraolimpijczykami – Radosławem
Stańczukiem i Arkadiuszem Jabłońskim zmierzyli się samorządowcy, którzy przybyli do Jawor Starych na spotkanie z młodzieżą i mistrzami. Po krótkiej nauce podstaw walki, włożeniu
stroju sportowego na wózkach inwalidzkich
zawalczyli: wójt gminy Goworowo Małgorzata
Kulesza, starosta ostrołęcki Krzysztof Parzychowski, radny sejmiku mazowieckiego Marian
Krupiński. Do spotkania sportowego dołączyli

Agata Majk
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W Dolinie Orza

Sportowy pasjonat Marcin Dudziec z Jawor Starych

Pasja, hobby – zapewne każdy z nas je
ma. Dla niektórych jest to po prostu czynność,
którą wykonuje się dla tzw. ,,zabicia czasu”, inni
ludzie postrzegają pasję jako cel w życiu, do
którego dążą i starają się być w tym doskonali.
Sport jest jedną z największych pasji wśród

ludzi. Marcin Dudziec – mieszkaniec Jawor Starych jest osobą, dla
której sport jest wyrazem pasji.
Marcin ma 24 lata i jest studentem
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie. Reprezentuje Akademię Sportu działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Wśród licznych dyscyplin sportowych, które uprawia najwięcej uwagi poświęca grze w tenisa stołowego. Jego przygoda z tenisem zaczęła sie w gimnazjum. Podczas gry w
piłkę nożną doznał kontuzji kolana,
lekarz wykluczył dalszą grę na rok.
Zaczął więc grać w tenisa. W 2007
roku wygrał swój pierwszy puchar
na turnieju organizowanym przez
GOKSiR w Goworowie. Pierwszy
sukces zmobilizował go do intensywnych treningów i uczestniczenia
w turniejach. Żeby rozwijać swoje
hobby, Marcin poświęca na treningi
około czterech godzin tygodniowo,
a w soboty i niedziele uczestniczy w
zawodach.
Do jednych z licznych osiągnięć
sportowych Marcina należy I miejsce na tunieju tenisa stołowego w
Prostyni, III miejsce na XVII turnieju
tenisa stołowego o puchar burmistrza
miasta Marki, II miejsce na otwartym
turnieju tenisa stołowego o puchar burmistrza Halinowa, III miejsce w kat. open
na mistrzostwach Ostrołęki, I miejsce w

Długosiodle. Marcin chce stawić czoła
wyzwaniu i wziąć udział w mistrzostwach Polski amatorów w Toruniu i
Częstochowie. Marzy, by stanąć na
podium i poprawić swoje osiągnięcie z
ubiegłego roku w Toruniu. Wtedy to
uplasował się na VI miejscu. W tym
sezonie rozegrał kilka meczy w 4 lidze
dla klubu sportowego w Wąsewie.
Nasz młody i ambitny mieszkaniec gminy poza studiowaniem, podejmuje prace zlecone, pomaga rodzicom i uczestniczy w życiu społecznym
swojej wsi i gminy. Jest członkiem
Związku Młodzieży Wiejskiej- koła
terenowego w Jaworach Starych oraz
członkiem powiatowego zarządu
ZMW. Ukończył kurs na opiekuna
kolonijnego, toteż jeździ na kolonie
jako wychowawca. W swojej miejscowości – Jaworach Starych wraz z
kolegami tworzy nieformalny klub,
skupiony w budynku remizy strażackiej. Jako wolontariusz angażuje się w
działania Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Najczęściej nasze zainteresowania w młodości, mają znaczący
wpływ na wybór naszej kariery w przyszłości. Każdy człowiek w społeczeństwie powinien mieć pasję, ponieważ
to ona przyczynia się do kształtowania
naszej osobowości.

Kształtowanie świadomości ekologicznej to proces, który powinien rozpoczynać się na etapie edukacji szkolnej.
Ponieważ najmłodsi najszybciej uczą się
poprzez zabawę i praktyczne doświadczenia, dlatego też Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, aby przekazać im cenną wiedzę
dotyczącą miejsca i roli człowieka w
świecie przyrody, od kilku lat organizuje
festyn Dzień Ziemi w Lipiance. Dzieci,
które przybyły do Ośrodka Edukacji
Regionalnej w Lipiance podczas licznych konkursów, zabaw i doświadczeń
mogły wykazać się znajomością parków
narodowych, zaśpiewać dla natury, pokonać trasę w nietypowych, aczkolwiek
najbardziej ekologicznych butach świata
i poczuć się jak gąsienica.
W rywalizacji o najcenniejsze
nagrody, które ufundowali dla szkół Powiat Ostrołęcki i MPK Ostrołęka wygrała
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrołęce.
Kolejne miejsca zajęły: szkoła z Pasiek,

równorzędne trzecie uczniowie z Kunina i Goworowa. Miejsce czwarte przypadło dla Szczawina.
Młodzi przyjaciele Ziemi mogli doświadczyć niebywałych emocji w kąciku eksperymentatora u Einsteina,
dowiedzieć się, co w trawie piszczy w
Łomżyńskim Parku Krajobrazowym
Doliny Narwi i jak wieje wiatr w Nadleśnictwie Ostrołęka. MPK Ostrołęka
przypomniała jak segregować śmieci,
Fundusz Współpracy opowiedział o
wzorowej współpracy, a Sanepid
podpowiadał, jak zachować higienę i
dbałość o zdrowie. W kąciku plastyczno – manualnym Eko przyjaciele wyklejali ulubione zwierzęta. Dla podkreślenia ważności witamin dla ciała częstowano owocowymi smakołykami.

Agata Majk

Uczymy dbać o naszą Ziemię!

Agata Majk
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Aktywne Przerwy

Podskakiwanie jest jednym z naturalnych ludzkich ruchów. Trudno się, więc dziwić,
że idea skakanki pojawiła się bardzo dawno
temu. Nie można określić konkretnie, kiedy
stworzono pierwszy egzemplarz, ale z badań

archeologicznych wynika, iż była znana
już we wczesnej starożytności (około
1600 roku przed naszą erą). Na skakance (wykonanej z winorośli) skakali
Egipcjanie. Teraz skaczemy my.
W ramach "aktywnych przerw" w Szkoły
Podstawowej w Pasiekach 12 maja
2014 roku został zorganizowany ,,Dzień
skaczących przerw”. Podczas długiej
przerwy w sali gimnastycznej zebrali się
uczniowie, którzy rywalizowali o tytuł
„najskoczniejszego”. Wyłoniono mistrzów poszczególnych klas, którzy w
czwartek 15 maja 2014 roku walczyli o

tytuł mistrza szkoły.
Mistrzem szkoły w skokach przez skakankę jest Kacper Kowalczyk z klasy IV.
Zwycięzcy gratulujemy, a pozostałym
uczestnikom dziękujemy za aktywny
u d z ia ł i s p o r t o w ą p o s t a w ę .
Skoki na skakance doskonale wpływają
na organizm, polepszają sprawność
fizyczną, poprawiają krążenie, wzmacniają organizm.
Tekst: M. Długołecka
Fot. M. Długołęcka

Nie! Dla wypalania traw na Mazowszu.

Szkoła Podstawowa w Pasiekach włączyła
się do kampanii społecznej „Nie! dla wypalania traw na
Mazowszu”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na skalę
problemu oraz podejmowanie działań edukacyjnych
podnoszących świadomość o zagrożeniach
i skutkach tego zjawiska. Podjęliśmy szereg działań
mających na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń i
skutków bezmyślnego wypalania traw, łąk i nieużytków.
Jednym z naszych działań zaplanowanych w ramach

realizacji założeń kampanii było spotkanie uczniów klas IV-VI z przedstawicielami Nadleśnictwa Ostrołęka panami Adamem Staszczukiem i Ireneuszem
Kucińskim oraz przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej panem Rafałem Ostrowskim, którzy przybliżyli nam problem związany z wypalaniem
traw.Akcja uświadomiła uczniom, że wypalanie traw, jest nie tylko niebezpieczne, ale także nieopłacalne i szkodliwe. Dzięki interesującej pogadance
przeprowadzonej przez zaproszonych gości, dzieci mogły dowiedzieć się
ciekawych rzeczy na temat ekologii. Uczniowie uświadomili sobie, że to na
nich spoczywa ogromne zadanie jakim jest przełamanie stereotypów na temat korzyści płynących z wypalania traw. Ważnym elementem wzbogacającym spotkanie był wyświetlony edukacyjny filmy ZABÓJCZY OGIEŃ o zagrożeniach, jakie niesie wypalanie łąk i torfowisk, a przede wszystkim o niezwykle groźnych pożarach lasów oraz ginących w pożarach zwierzętach. Na
koniec spotkania podziękowaliśmy naszym gościom za poświęcony nam
czas i zaprosiliśmy na kolejną wizyt.ę Mamy nadzieję, że to spotkanie nauczy dzieci szacunku dla przyrody i jeszcze bardziej uwrażliwi na potrzeby
środowiska.
Tekst: M. Długołęcka
Fot. M. Długołęcka

Bieganie łagodzi, wyostrza i wzpamacnia!

Na pewno wiecie, że bieganie jest zdrowe. Tych, którzy jeszcze nie spróbowali tego
rodzaju aktywności fizycznej, spróbuję przekonać oto tymi argumentami, jak korzystnie bieganie wpływa na Twoje ciało: 1. Chrząstka rośnie!
2. Wyostrza się słuch! 3. Chroni skórę! 4. Zapomnij o migrenie! 5. Regeneruje mięśnie! 6. Łagodzi stres! 7. Zapobiega nowotworom! 8. Mocniejszy mózg! 9. Wzmacnia kości!

Ruszaj na trening, bo warto!
Uczestnicy majowego Weekendu
Polska Biega dobrze o tym wiedzą.
Mimo deszczu postanowili wystartować
i pobiegli po zdrowie. Na starcie z kompleksu boisk Orlik stanęło 270 biegaczy. Miłośnicy biegania po raz ósmy
mogli wystartować w Weekendzie Polska Biega w Goworowie, spośród dziesięciu edycji, które dotychczas odbyły
się w Polsce. Biegaczom niestraszny
był deszcz, a ich zaangażowanie jak
co roku doceniają organizatorzy. Za
sportowego ducha i popularyzację biegania zostali nagrodzeni: koła gospodyń
wiejskich w Brzeźnie i Lipiance, klub
seniora „Jesienne kwiaty” z Goworowa,
najliczniejsze rodziny Wyrębek i Dąbkowscy. Dla wyczynowców też ufundowano nagrody. Pierwszy na mecie biegu
był Arkadiusz Grabowski, tuż za nim
Marcin Dudziec i Rafał Drabot. Wśród

żeńskiej reprezentacji najszybciej na
mecie pojawiły się Ewelina Pawłowska,
Agnieszka Zięba i Natalia Mateusiak.
Organizatorzy lokalnej akcji wyróżnili
biegaczy na miejscu 15.Eryka Głażewskiego, 50.Wiktora Wyrębka, 100.Jakuba
Kaczmarczyka, 150.Teresę Dąbkowską,
200.Aleksandrę Wyrębek i 250.Eryka
Dudę. Peleton biegaczy zamknął Dawid
Cieślak.
Nad bezpieczeństwem biegaczy
czuwali: Policja, ochotnicze straże pożarne z Goworowa i Kruszewa, przychodnia Vita – Med. oraz wolontariusze.
Nagrody dla miłośników biegania zapewnił Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Goworowie, zaś PHU Perfekt i Piekarnia Wacława Brodzika zadbała o siły witalne zawodników.
Agata Majk
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Współpraca przedszkola z rodziną
„Gdy dzień wstaje i wita świat, ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się, do przedszkola prowadzi mnie.
Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
a po spacerze, w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.”

Przedszkole to środowisko edukacyjne, które ma za zadanie rozwijać możliwości
wychowanków, zapewniając im lepsze przygotowanie do nauki w szkole. Pozytywne wyniki w
„... kierowaniu rozwojem dziecka przedszkole
może zapewnić tylko wówczas, gdy jest w stanie zaspokoić przynamniej najistotniejsze dla
wychowanka potrzeby: bezpieczeństwa, przynależności i kontaktu uczuciowego z innymi ludźmi”. Z nowej podstawy programowej wynika, że
„... wychowanie przedszkolne spełnia wobec
dziecka przede wszystkim funkcję wspomagającą jego rozwój". Chodzi o to, aby przedszkole i
nauczyciel stworzyli dziecku sytuacje sprzyjające do rozwoju poprzez tworzenie wielorakich
form aktywności, np. ruchową, umysłową, techniczną i estetyczną.
Jednym z przejawów dążenia do zapewnienia
dziecku optymalnych warunków rozwoju jest
współdziałanie rodziny i przedszkola, czyli środowisk, w których ten rozwój przebiega. Właściwe relacje między nauczycielami i rodzicami są
szansą na ustalenie wspólnego kierunku działań
wychowawczych.
W rodzinie dziecko przygotowuje się do życia,
uodparnia na trudności i niepowodzenia, uczy
się odpowiedzialnego podejmowania obowiązków i zadań. Zadaniem rodziny jest dbałość o
rozwój fizyczny, intelektualny, zaspokajanie
potrzeb emocjonalnych dziecka. Rodzina wzbogaca życie uczuciowe dziecka, rozwija pozytyw-

Żegnaj szkoło!

Wraz z końcem czerwca następuje
zakończenie roku szkolnego. To czas podsumowania rocznej pracy uczniów i ich ocena.
Towarzyszy temu swoiste napięcie. Niektórzy
podejmują rozpaczliwe próby udowodnienia
nauczycielom, że są mądrzejsi, niż się wszystkim wokół wydaje. Inni ciężko pracują nad
wyśrubowaniem średniej ocen. Większość ma
powody do zadowolenia, jeśli nie z powodu
dobrego świadectwa, to przynajmniej ze względu na perspektywę wakacji.

ne dyspozycje psychiczne, wpływa na niwelowanie negatywnych
cech. Bez udziału rodziny nikt nie jest w stanie
wpoić dziecku zasad
moralnych, którymi będzie kierowało się w
dalszym życiu.
Przedszkole rozszerza i
uzupełnia pracę wychowawczą rodziców, a czasami przeprowadza konieczną korektę. Nauczyciele tylko przez
ścisły związek z rodzicami i środowiskiem mogą zachować ciągłość i skuteczność oddziaływań wychowawczych
domu rodzinnego i placówki przedszkolnej.
W naszym przedszkolu podejmujemy szereg działań prowadzących
do tworzenia dobrych relacji z rodzicami
ukierunkowanych na rozwój dziecka.
Oprócz tradycyjnych form współpracy,
tj. zebrania, spotkania ze specjalistami,
uroczystości przedszkolne, zajęcia
warsztatowe, kącik informacyjny, wycieczki do zakładów pracy rodziców,
inscenizacje, wspólne festyny rodzinne,
pomoc materialna, sponsoring, udział w
akcjach charytatywnych włączamy także rodziców do udziału w konkursach.
Na przełomie maja i czerwca odbył się w
naszym przedszkolu konkurs recytatorski pt. „Kocham, lubię, szanuję” promujący wartości wychowawcze tj. przyjaźń,
szacunek, radość, dobro, miłość, wyrozumiałość itp. zorganizowany we współNajwcześniej szkołę opuściło 25
absolwentów
technikum.
Otrzymali świadectwo ukończenia szkoły już w końcu kwietnia. Monika Ponichtera, Anita
Podolak, Renata Radecka i
Mariusz Podolak mają na tych
świadectwach biało – czerwony
pasek. Jedenaścioro przystąpiło w maju do matury, w ostatnim tygodniu czerwca absolwenci przystąpili do egzamin
potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. Wszyscy niecierpliwie oczekują na wyniki, bo ich
prace egzaminacyjne sprawdzane są poza szkołą.
Swoje wyniki końcoworoczne
znają uczniowie niższych klas szkoły zasadniczej i technikum. Najwyższe średnie
osiągnęli: Klaudia Dziełak, Paweł Kapuściński. Paulina Jarka, Tomasz Gałecki,
Natalia Jadacka, Ewelina Dąbrowska,
Milena Pietras, Edyta Małkowska, Bartosz
Bacławski, Michał Idzikowski, Karolina
Ciborowska, Piotr Radecki, Paulina Rabuczewska, Katarzyna Głosek, Iwona Damięcka, Anna Kapuścińska, Renata Pietras.

pracy z Gminną Biblioteką Publiczną
w Goworowie.
„Wspólne gotowanie gwarantuje zdrowe odżywianie”, to rodzinny konkurs fotograficzny, którego
głównym zadaniem było kształtowanie
nawyków zdrowego stylu odżywiania
nie tylko w przedszkolu, ale także w
domu.
Głównym celem konkursów
było włączenie rodziców w działania
edukacyjne przedszkola sprzyjające
realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w zakresie kształtowania umiejętności społecznych dzieci, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych oraz
dbałości o zdrowie własne i innych.
Na podstawie :
1. Damięcka Anna: Znaczenie współpracy przedszkola
z rodziną.
2. Ryba Grażyna: Efektywna współpraca z rodzicami
szansą na doskonały rozwój dzieci w placówce przedszkolnej.
3. Tokarska Elżbieta, Kopała Jolanta: Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”.

Wiesława Wasilewska

Zwykle wszyscy oni mają
bardzo dobrze lub wzorowo ocenione
zachowanie i wszyscy byli kandydatami do prestiżowego stypendium Prezesa Rady Ministrów. Decyzję o wyborze podjęła Rada Pedagogiczna. Stypendystką Premiera zostanie Anna
Kaczmarczyk, uczennica III klasy technikum.
W trakcie roku uczniowie
odnosili sukcesy także na innych polach. Mieli wiele szans na start w konkursach i zwykle wykorzystywali te
szanse. Wygrali w większości konkursów. Zdobyli wiedzę i umiejętności z
zakresu pozaprogramowego i to jest
cenniejsze od dyplomów. Do grupy
zwycięzców dołączyła 28 maja drużyna
w składzie Bartosz Bacławski, Karolina
Ciborowska i Michał Idzikowski startując w międzypowiatowym konkursie
przyrodniczo – łowieckim i zdobywając
II miejsce, zaraz po uczniach ZSP w
Kadzidle, gdzie kształci się leśników.
Przeciwnik był groźny. Uczniowie zasłużyli na odpoczynek. Życzymy im, by
ze swobody korzystali rozumnie i bezpiecznie.
Irena Minota
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Cudze chwalicie swego nie znacie

8 maja 2014 r. uczniowie gimnazjum
Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie pod opieką p.
Bogumiły Lewickiej-Mróz, ks. Pawła Kaczmarczyka i dyrektora Jacka Dobrzyńskiego wybrali
się na planowaną wycieczkę do Łomży. Wyjazd
miał charakter religijny. Uczniowie mieli okazję

poznać „stolicę” diecezji łomżyńskiej. Na wycieczkę wybrał
się i pomagał również absolwent gimnazjum Adam Owczarek.
Zwiedzanie rozpoczęto od
wizyty w Wyższym Seminarium
Duchownym w Łomży. Uczestników wycieczki powitali: absolwent gimnazjum im. Papieża
Jana Pawła II w Goworowie,
obecnie kleryk III roku Mariusz
Chorchos i wicerektor tejże
uczelni. W Wyższym Seminarium Duchownym uczniowie
mieli okazję obejrzeć m.in. kaplicę, oratorium, sale wykładowe, stołówkę, bibliotekę, salę gimnastyczną. Dowiedzieli się
także, że klerycy grają w piłkę nożną,
odnosząc sukcesy i honorowo oddają
krew. Następnie gimnazjaliści udali się
do Diecezjalnego Muzeum, w którym

mogli podziwiać wiele zabytkowych
eksponatów religijnych i świeckich.
Niektóre pochodzą także z parafii
Goworowo. Sztukę sakralną mieli
okazję także podziwiać w katedrze
łomżyńskiej. Tam pokłonili się Matce
Bożej Pięknej Miłości i adorowali Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Odwiedzili także Wspólnotę Braci
Mniejszych Kapucynów. Sympatyczny
o. Jan Bońkowski pięknie snuł opowieść o Łomży, kościele klasztornym
Matki Bożej Bolesnej, pokazał katakumby, dom i ogród. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Rynek i uliczkę z
ławeczką – pomnikiem, na której
siedzi aktorka Hanka Bielicka.
Ten dzień był pełen wrażeń i
poczucia dobrze spędzonego czasu.

„Umiem pływać” jest adresowany do
uczniów klas III Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Goworowie. Zakłada systematyczny i powszechny
udział 105 dzieci w zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej, nabycie
podstawowych umiejętności pływania
oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.
Odpowiedzialnymi za realizację
projektu są: prezes UKS TROPS Dorota

Ciskowska, Grzegorz Dzierzgowski i
instruktor sportu w GOKSiR Anna
Wachowska.
W roku 2014 również uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej w
Goworowie mają możliwość uczestniczenia w nauce pływania na basenie
w Ostrołęce. Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki środkom
finansowym (w wysokości 8 200 zł),
które pozyskał Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” z Urzędu Gminy Goworowo.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie. Celem konkursu była popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich,
rozbudzanie wrażliwości na piękno
poezji oraz upowszechnianie kultury
żywego słowa wśród dzieci.
Uczniowie recytowali wybrane
wiersze Marii Konopnickiej, Doroty
Gellner, Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.
Komisja w składzie: Krystyna
Reluga, kierownik GBP w Goworowie, Karolina Zacharek – dyrektor
Szkoły Podstawowej, Teresa Leśniewska - nauczyciel biblioteki Zespołu
Szkół Nr 1 w Goworowie i Barbara Fidura – logopeda w Szkole Podstawowej,
wysłuchała 16 uczestników. Zafascyno-

wana umiejętnościami recytatorskimi
wyłoniła 4 zwycięzców.
I miejsca:
Zuzanna Nowak – uczennica klasy II
a, recytowała wiersz „Pechowy bal”
Doroty Gellner,
Aleksandra Dobkowska – uczennica
klasy Ia, recytowała wiersz „O Grzesiu
kłamczuchu i jego cioci” Juliana Tuwima,
Bartłomiej Subzda - uczeń klasy I a,
recytował wiersz „Na straganie” Jana
Brzechwy,
Julia Kowalczyk – uczennica klasy
Ib, recytowała wiersz „Przyjście lata”
Jana Brzechwy.
Pozostali uczestnicy otrzymali II miejsca oraz nagrody.

Bogumiła Lewicka-Mróz

UMIEM PŁYWAĆ
Uczniowski Sportowy Klub TROPS przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Sportu i Rekreacji w Goworowie złożył wniosek
do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
na dofinansowanie nauki pływania dla uczniów
klas III.
Projekt został pozytywnie rozpatrzony i
dofinansowany na kwotę 15450 zł, co stanowi
80% wartości projektu. Pozostałe 20 % to koszt
samorządu Gminy Goworowo. Dzięki wsparciu
Wójta Gminy Goworowo Małgorzaty Marii Kuleszy projekt jest realizowany.
Projekt powszechnej nauki pływania

Dorota Ciskowska

Najpiękniejsze wiersze

21 maja 2014 r. uczniowie klas I-III
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Goworowie przedstawiali swoje umiejętności
recytatorskie w konkursie „Najpiękniejsze wiersze”. Patronat nad konkursem sprawowała

Anna Kaczmarczyk
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„Powiadam Państwu i daję słowo, nie masz miasteczka nad Goworowo”.
Nie znamy autora tego popularnego
już przed II wojną światową wierszyka. Być
może jest to Wacława Linowska, która napisała
(zachowany w kronice parafialnej) bardzo podobny budową wiersz z okazji oddania do użytku Domu Parafialnego 14 września 1910 r.
Bez względu na to, kto był autorem rymowanki,
mnie zawsze poruszała jej trafność. Typowo
miejski charakter zabudowy z dużym rynkiem,
na którym odbywały się cotygodniowe targi
(początkowo w piątki a od XIX w. w czwartki) a
po 15 każdego miesiąca jarmark. Obie te cechy
(układ przestrzenny i przywilej targowy) wskazują na miejskość Goworowa, choć nie znajduje
to potwierdzenia w źródłach historycznych. Nie
zachował się żaden dokument świadczący
o nadaniu praw miejskich dla Goworowa. Jerzy

w. Znajdujemy tam informację, że Goworowo należało do grona wsi kościelnych, mających przez pewien okres
prawa miejskie z przywilejem targowym,
które to prawa z czasem utraciły. Stano-

zaś stronie, na nadrzecznej skarpie w
pobliżu rynku stoi kościół.
Przywileje lokacyjne nadawane były
przez książąt mazowieckich dla pojedynczych miejscowości a czasami
zbiorowo. Taki gromadny
przywilej lokacyjny na prawie
niemieckim dla większości
osad położonych w dobrach
biskupstwa płockiego, nadał
w roku 1254 Siemowit I.
Lokacja bywała też nadawana dla części osady, co tłumaczyłoby różnicę w wyglądzie zabudowy Goworowa,
po jednej i drugiej stronie
kościoła.
Mapa. Różnice w układzie
zabudowy Goworowa w jego
zachodniej i wschodniej
części.

Dziewirski uważa, powołując się przy tym
na Kronikę Parafialną, że miejski układ przestrzenny powstał po pożarze, jaki miał strawić
Goworowo w roku 1859. Mógłby wówczas powstać rynek, ale do nadania praw miejskich nie
doszło. Co prawda ks. Brykczyński wspomina,
że w tym roku spaliły się zabudowania gospodarcze ówczesnego proboszcza, ale nic nie
pisze o wielkim pożarze.
Informację o przejściowym posiadaniu przez
Goworowo praw miejskich w wieku XIX znajdziemy też w pracy Stanisława Pazyry, zatytułowanej: Geneza i rozwój miast mazowieckich.
W 1992 roku, w zeszycie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, ukazał się artykuł autorstwa prof. Samsonowicza zatytułowany: Ośrodki
gospodarcze w Puszczy Białej na początku XIX

wiło miejscowość
graniczną, pomiędzy ziemią
łomżyńską,
a ziemią nurską
(granica na rzece
Orz), będąc miejscem wymiany
towarowej między strefą leśną i
rolniczą.
Jeśli patrzymy na
plan goworowskiego rynku oraz otaczających go ulic,
uwagę zwraca podobieństwo do układów przestrzennych wielu miast zakładanych na prawie niemieckim w wieku
XIV i XV. Zawsze ilekroć wjeżdżam do
Makowa Mazowieckiego (prawa miejskie
nadane w roku 1421 przez księcia Janusza I Starszego) od strony Różana,
zwraca moją uwagę niemal bliźniacze
podobieństwo z Goworowem. Najpierw
mijamy zabudowania Bazaru (u nas jest
to Wólka Brzezińska), następnie groblą
docieramy do mostu na rzece Orzyc (u
nas Orz), by w końcu znaleźć się na
dawnym rynku, podobnie jak w Goworowie zamienionym na skwer. Po lewej

Jeszcze do II wojny światowej dzisiejsza część Goworowa z ulicami Sienkiewicza, Dulczewskiego, Głowackiego i Witosa, nosiła
nazwę Goworowo Probostwo (w wieku XVI Proboszczewice). Ta część
stanowiła dawniej oddzielną wieś
rolniczą, z charakterystycznym układem tzw. ulicówki i była uposażeniem
proboszczów goworowskich. Część
obecnego Goworowa z Rynkiem
i ulicami: Kościelną, Kościuszki,
Ostrołęcką, Przechodnią i Strażacką
z typowo miejskim układem ulic położonych prostopadle wobec siebie,
miała przed wojną status osady miejskiej. Kościół usytuowany jest pośrodku, dzieląc wieś na dwie odmienne
części. Prawdopodobnie „miejska”
część Goworowa z rynkiem przejściowo posiadała prawa miejskie. Czy były
one nadane przed XIX wiekiem i ile
czasu obowiązywały, nie wiadomo.
Można jeszcze dodać, że dzisiejsza
ulica Szkolna i teren położony na północ od Goworowa (na mapie) nazywany był Glinkami. Prawdopodobnie
właścicielami tych terenów była rodzina Glinków ze Szczawina.
Piotr Kosiorek

V GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY „CO SŁYCHAĆ W LESIE?”
Tegoroczna edycja miała charakter konkursu matematycznego pod
hasłem:
„Matematyka zawitała do lasu”
Organizatorem konkursu była
Szkoła Podstawowa w Szczawinie wraz z
Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie
klas III szkół podstawowych z Gminy Goworowo.
Wszystkie szkoły wytypowały swoich
uczestników, więc test matematyczny
pisało 12 uczniów.
Powołana przez organizatorów
komisja konkursowa stwierdziła wysoki

poziom wiedzy i umiejętności trzecioklasistów.
Najlepsze wyniki osiagnęli:
Eksterowicz Natalia - Goworowo,
Kaczmarczyk Kamil - Kunin, Wilczewski Mateusz - Goworowo, Adam
Machnowski - Szczawin, Gutowska
Ewelina - Szczawin, Gurzyńska Zuzanna - Kunin, Kowalski Wiktor—
Pasieki. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali piękne nagrody książkowe
oraz pamiątkowe dyplomy.
Elżbieta Sobotka
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Kocham Cię jak Irlandię.

4 czerwca 2014 r. w Gimnazjum im.
Papieża Jana Pawła II w Goworowie odbyły się
obchody Dnia Języków Obcych. Już po raz
piąty do pojedynku na wiedzę i umiejętności
wokalne stanęli uczniowie klas gimnazjalnych.
Tegorocznym tematem przewodnim była Irlandia. Koordynatorami Dnia Języków Obcych były:
Joanna Głażewska i Aneta Kosek.
W prace włączyli się również nauczyciele z Zespołu Lingwistycznego: Iwona Dobkowska, Karolina Dąbrowska, Ewa Grabowska oraz
Anna Rurka przy współpracy z dyrekcją szkoły.
Po raz drugi szkoła w Goworowie gościła inne szkoły gimnazjalne. Zaproszenia przyjęły: Gimnazjum K.K Baczyńskiego w Nowej Wsi,
Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle, Gimnazjum im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Rzekuniu oraz Gimnazjum w

Troszynie.
Uczniowie zmagali się w następujących konkursach: Powiatowym Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie
Języka Angielskiego „Journey”,
Konkursie Wiedzy
z Języka Rosyjskiego, Konkursie
Wiedzy z Języka
Niemieckiego, I
Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie
o tytuł Mistrza Ortografii Polskiej, konkursie na najpyszniejsze niemieckie
ciasteczka, Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.
W tym roku wszyscy mieli możliwość obejrzenia parodii popularnej bajki
pt. ”Królewna Śnieżka” przygotowanej
przez uczniów gimnazjum, występu
chóru szkolnego wraz z zespołem instrumentalnym oraz grupy uczniów, którzy
swoim występem tańca irlandzkiego
uświetnili szkolną imprezę.
Tego dnia zawitała również do
szkoły lektorka „Deutsch-Wagen-Tour”,
pani Magdalena Jurowska z Olsztyna.
Dyrektor szkoły oraz gimnazjaliści powitali gościa krótką relacją ze współpracy

ze szkołą partnerską z Zielitz oraz
prezentacją znanych obywateli mieszkających w Niemczech. Zaproszony
gość przeprowadził bardzo ciekawe
zajęcia. Młodzież chętnie wykonywała
różne zadania. Była nauka niemieckich piosenek, rozpoznawanie niemieckich zespołów muzycznych i
nazw instrumentów, zabawy z kolorową chustą animacyjną wraz z utrwalaniem nazw miesięcy, pór roku i zjawisk atmosferycznych. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał upominek od
pani animatorki.
Dzień Języków Obcych to
doskonała okazja, by propagować
naukę języków obcych, popularyzować wiedzę z zakresu historii języków
na świecie, a także dziejów polszczyzny. Dzięki temu stwarza sposobność
dostarczania młodzieży sporej dawki
wiedzy oraz przygotowania zadań,
które pozwalają dobrze się bawić.
Charakter imprezy i ciekawy program
sprawiły, że uczniowie naszej szkoły
dobrze się bawili, przyswoili dużą
dawkę wiedzy i zadeklarowali aktywne
uczestnictwo w przyszłym roku szkolnym.
Aneta Kosek, Joanna Głażewska

Gminny konkurs poetycki „Dziś dla Ciebie Mamo...”
TY Pierwsza, TY Jedyna.
Ty najbardziej ukochana.
Wszystkie twarze miłości
W jednej – Twojej.
5 czerwca 2014 r.
został rozstrzygnięty Gminny
Konkurs Poetycki
„Dziś dla Ciebie
Mamo…” zorganizowany przez
Szkołę Podstawową im. Mikołaja
Kopernika w Goworowie i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Goworowie. W konkursie
w z ię li
u d z ia ł
uczniowie klas IVVI szkół podstawowych. Do organizatorów wpłynęło 26 prac w postaci wierszy adresowanych
do kochanych Mam.

Utwory konkursowe oceniała
komisja w składzie: Krystyna Mucińska,
Małgorzata Dobkowska, Aneta Gąsior,
Teresa Leśniewska, Krystyna Reluga.
Jury wzięło pod uwagę: zgodność wiersza z tematem, dobór środków artystycznego wyrazu, oryginalność ujęcia
tematu, wartość literacką.
Laureaci konkursu:
I miejsce: Emilia Majkowska, kl. IVa SP
Goworowo, Wiktoria Dumała, kl. V SP
Pasieki
II miejsce: Amelia Nadwodna, kl. IVBb
SP Goworowo, Aleksandra Sadowska,
kl. VIa SP Goworowo
III miejsce: Katarzyna Bartkowska, kl.
VIb SP Goworowo, Jakub Sawicki, kl.
VIc SP Goworowo
Wyróżnienie: Sandra Piątek, kl. VIb SP
Goworowo, Oliwia Piskorek, kl. VI SP
Kunin, Zuzanna Zięba, kl. VIa SP Goworowo

Emilia Majkowska, kl. IVa SP Goworowo
Dla Mamy
Już setki wierszy o mamie napisanosławiących Jej dobroć i mądrość
życiową...
A ja w swoim wierszu, dziękuję Ci,
Mamo,
że bardzo mnie kochasz, pozwalasz
być sobą.
Jak lekarz - cierpliwie wsłuchujesz
się w oddech
i bicie mego serca badasz stroskana.
Ale to serduszko, choć jeszcze jest
młode,
wie, że najważniejsza na świecie jest
Mama.
Małgorzata Dobkowska
Krystyna Mucińska

BEZPŁATNY BIULETYN
GMINY GOWOROWO

W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II

Kanonizacja
Jana Pawła
II była jednym z największych wydarzeń historycznych w dziejach chrześcijaństwa w Polsce.18 maja 2014 r. o
godz. 13 00 w kościele parafialnym w
Goworowie odbył się X- jubileuszowy
konkurs recytatorski ,, W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”. 23 uczniów
gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II,
poprzez piękną recytację wierszy o
Janie Pawle oraz wierszy Jego autorstwa, wyraziło radość z okazji włączenia w poczet świętych Wielkiego Polaka.
Całą uroczystość poprzedził
krótki montaż słowno - muzycznomultimedialny pod hasłem: „Szukałem
Was, teraz Wy przyszliście do mnie… ”
poprowadzony przez laureatów IX edycji konkursu: Anetę Dzwonkowską i
Mateusza Sawickiego. Następnie wystąpił chór szkolny pod opieką Beaty
Ciepierskiej. W krótkim programie młodzież oddała hołd Świętemu Janowi

Pawłowi II, który
nadal umacnia nas w
walce o zdobywanie
takich cnót jak wiara,
miłość, uczciwość,
czystość i szlachetność.
W tym roku w skład
komisji konkursowej
wchodziły następujące osoby: Teresa
Kupiszewska, wdowa
po poecie Edwardzie Kupiszewskim członek TPO, Barbara Kuczyńska - kierownik GOKSiR w
Goworowie, Krystyna Reluga - kierownik GBP w
Goworowie, Ks. Dariusz Święcki - wikariusz
Parafii Goworowo
Podczas konkursu jury oceniało: interpretację tekstu, dobór repertuaru, kulturę słowa,
ogólny wyraz artystyczny. I miejsce nagrodzono
rowerem, II – dyskiem przenośnym, III- markowym piórem i długopisem, a wyróżnienie – wartościową książką. Poza tym wszyscy uczestnicy
zostali obdarowani książkami oraz dyplomami.
Gdy komisja udała się na naradę, przed zebranymi wystąpili: dyrektor ZS Nr1 w Goworowie
Jacek Dobrzyński, który przeczytał wiersz Karola
Wojtyły pt.: „Matka”, dedykując go wszystkim
matkom, Bartosz Garliński -zaśpiewał w hołdzie
Papieżowi piosenkę własnego autorstwa- oraz
Karolina Jankowska, która przeczytała wiersz
swojej babci Janiny Słuckiej, napisany po kanonizacji naszego Papieża.
Na zakończenie uroczystości, ukochana
przez Świętego Jana Pawła II, młodzież gimnazjum z uśmiechem na ustach zaśpiewała ulubioną pieśń Papieża pt. ,,Barka’’.

Komisja oceniła bardzo wysoko
umiejętności wszystkich recytujących.
Pani Teresa Kupiszewska pogratulowała
organizatorom i uczestnikom wysokiego
poziomu konkursu. Odczytała wiersz swojego męża śp. Edwarda Kupiszewskiego
napisany 13 maja 1981 r. w dniu zamachu
na Papieża Jana Pawła II.
Za najlepszych w tym roku uznano:
I miejsce - Sylwia Chorchos III B „Kim
byłeś Janie Pawle” , A. Przybylska,
II miejsce - Oliwia Dzbeńska I C „Na
Twym pogrzebie”, R. Makowski,
III miejsce -Julia Niegowska I C „Papież”,
E. Bryll,
Wyróżnienie: Katarzyna Ziemek IIA „Co
mi mówisz górski strumieniu?”, Jan Paweł
II
Cieszy fakt, że uczniowie tak licznie chcą brać udział w tym konkursie. O
ich wrażliwości, miłości i pamięci świadczy najlepiej atmosfera, jaka panowała podczas uroczystości poświęconej
Wielkiemu Człowiekowi, Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II.
To już 10 wspólnych spotkań z
poezją, która jest wartością samą w sobie,
a dodatkowo wywołuje potrzebę skupienia,
zamyślenia i zadziwienia otaczającym
światem. W dobie łączenia się Europy i
przeplatania się kultur nie wolno zapomnieć o pięknie i bogactwie naszej polskiej literatury. Pielęgnujmy więc polskie
tradycje oraz pamiętajmy o pięknie słowa
poetyckiego.
Ewa Grabowska , Agnieszka Kosiorek

Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
ul. Osrołęcka 27, 07-440 Goworowo,
tel. (29) 761-40-11
e-mail : zsp_goworowo@oswiata.org.pl

Prowadzi zapisy na BEZPŁATNY!!! kurs zawodowy na rolnika
(kwalifikacyjny kurs zawodowy – R.3.)
Ukończenie kursu daje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego w zawodzie – Rolnik
Zdobyte kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem upoważniają do prowadzenia własnego gospodarstwa
rolnego i są honorowane przez wszystkie agencje państwowe!
Zakres kursu:
- produkcja roślinna
- produkcja zwierzęca
- obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Czas trwania kursu: 2 semestry (zakończenie - czerwiec).
Formy zajęć: zajęcia zaoczne (sobota, niedziela),
Uczestnicy kursu:
Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła, będąca absolwentem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Wyższej Uczelni.

Kształcenie w zawodzie: rolnik uznane jest za wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z
2012r., poz. 109).

