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ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY
W GMINIE GOWOROWO
17
września
2014 roku odbyła się w
Goworowie uroczystość
z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla par,
mieszkających na terenie Gminy Goworowo,
które obchodziły Złote
Gody /50 lat/ i Diamentowe Gody /60 lat/ wspólnego pożycia małżeńskiego.
Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Św.
w Kościele Parafialnym
w Goworowie, którą w intencji Jubilatów w
koncelebrze odprawili: Proboszcz Parafii w
Goworowie – ks. Stanisław Siemion, Proboszcz Parafii w Kuninie – ks. Józef Kacperski oraz gościnnie ks. Wiesław Bąkowski –
syn Jubilatów.
Medale nadane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej wręczał Jubilatom przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Pan
Wiesław Opęchowski – Kierownik Delegatury-Placówki Zamiejscowej Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Wójt
Gminy – Małgorzata Maria Kulesza, Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo – Karolina Łazicka oraz Antoni Mulawka Sekretarz
Urzędu - reprezentujący Radę Powiatu
Ostrołęckiego.
Złote Gody obchodziły pary:
1. Archacki Tadeusz i Irena - Józefowo,
2. Damięcki Kazimierz i Krystyna - Damięty,
3. Dobkowski Mieczysław i Lucyna – Gierwaty,

Ważne tematy:
 Złote i Diamentowe
Gody w Gminie
Goworowo
 Droga powiatowa
oficjalnie oddana.
 Zestawienie projektów realizowanych
w Gminie w latach
2011-2014
 Wieści z Rady Gminy
 Funkcje przedszkola wobec dziecka

4. Faryn Stanisław i Zofia – Lipianka,
5. Groszyk Ireneusz i Marianna – Szarłat,
6. Kordasz Władysław i Teresa - Żabin,
7. Orłowski Jan i Jadwiga – Szarłat,
8. Pyskło Fryderyk i Halina – Zaorze,
9. Radecki Jan i Jadwiga – Grabowo,
10. Reczko Mieczysław i Zofia – Goworowo,
11. Skierczyński Jerzy i Kazimiera – Kobylin,
12. Sobiech Roman i Krystyna - Jawory Stare,
13. Traczyk Kazimierz i Wanda – Kółko.
Diamentowe Gody obchodziły pary:
1. Bąkowski Edward i Helena – Goworowo,
2. Ciechowicz Władysław i Jadwiga - Ponikiew
Duża,
3. Gnys Władysław i Helena - Rębisze Kolonia,
4. Klusek Stanisław i Aniela - Ponikiew Duża,
5. Mateusiak Kazimierz i Marianna - Grodzisk
Mały,
6. Pędzich Tadeusz i Halina - Wólka Brzezińska,
7. Twardziak Stanisław i Krystyna – Żabin.
Wszyscy Jubilaci otrzymali pamiątki i kwiaty.
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Oficjalne otwarcie drogi powiatowej

11 września br. w Goworowie dokonano oficjalnego
otwarcia i poświęcenia przebudowanej drogi powiatowej z
Ostrołęki przez Goworowo do drogi krajowej nr 60. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski,
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc,
Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Wójtowie Gmin Rzekuń i
Długosiodło, Nadleśniczy Ostrołęcki, radni i reprezentanci
wszystkich szczebli samorządowych w województwie, przed-

stawiciele duchowieństwa, sołtysi i zaproszeni goście. Honory gospodarza pełniła Wójt
Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza.
W ramach inwestycji na terenie powiatu
ostrołęckiego ułożono nową nawierzchnię
asfaltową na odcinku ponad 22 km, wybudowano most na rzece Orz w Goworowie,
ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, zatoki
autobusowe, nowe oznakowanie itp. Przebudowa drogi finansowana była przez Powiat
Ostrołęcki (ponad 10 mln zł), Gminę Goworowo (2,66 mln zł), Wojewodę Mazowieckiego
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (2,51 mln zł), Gminę Rzekuń (2,21
mln zł) i Nadleśnictwo Ostrołęka (45 tys. zł).
Całkowita wartość inwestycji zamknęła się
kwotą ponad 17 mln zł.
Przebudowany ciąg drogowy ma duże znaczenie w strukturze dróg naszego województwa. Przebiega przez 4 gminy i dwa powiaty. Stanowi także dojazd do drogi ekspresowej S-8 i zarazem najpopularniejszą trasę z Ostrołęki do Warszawy.
Marek Radecki

Zielony kącik edukacyjny
wiedzę mieszkańców z zakresu środowiska przyrodniczego. Zadanie zostało dofinansowane przez
WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 29 677,60 zł.
Jolanta Zalewska

W ramach programu „Edukacja Ekologiczna – Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej” podpisaliśmy
umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie 2 altan edukacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kuninie oraz przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie. Ustawiono również
12 tablic edukacyjnych drewnianych na stelażach (w msc. Goworowo, Lipianka, Czarnowo, Kunin), które pomogą poszerzyć
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Ilość projektów realizowanych w Gminie Goworowo w latach 2011-2014
Rok
2011 rok

Ilość projektów realizowanych w gminie i jednostkach
26

2012 rok

24

2013 rok

30

2014 rok

Ok. 35 projektów

Razem 2011 - 2014

Ok. 115

Całkowita wartość

Kwota dofinansowania

5 300 795,32 zł
(z inwestycją powiatową
6 500 795,32 zł
4 749 568,65 zł
(z inwestycją powiatową
7 896 568,65 zł )
2 242 188,13 zł
(z inwestycją powiatową
6 608 767,13 )
6 166 254,12 zł
(z inwestycją powiatową
7 722 915,12 zł)
Ok. 18 458 806,22 zł
(z inwestycjami powiatowymi 28 729 046,22 zł)

2 924 920,76 zł
(z inwestycją powiatową
3 724 920,76 zł)
2 655 420,00 zł
(z inwestycją powiatową
5 138 420,00 zł )
1 129 700,00 zł
(z inwestycją powiatową
4 596 279 zł )
2 542 765,72 zł
(z inwestycją powiatową
3 899 426,72 zł)
10 137 077,23 zł
(z inwestycjami powiatowymi
17 243 317,23 zł)

Szczegółowy opis realizowanych projektów znajduje się w dodatku do tego wydania biuletynu.

Praca Rady Gminy Goworowo w III kwartale 2014 r.
W III kwartale b.r. Rada odbyła 2 sesje.
29 lipca 2014 r. odbyła się XLVI sesja Rady
Gminy, na której zostały podjęte uchwały w
sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20142024,
2) zmian w budżecie Gminy Goworowo na
2014 r.
3) ustalenia wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Goworowie prowadzone przez Gminę Goworowo,
4) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2021,
5) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Goworowo na lata 2014-2016,
6) przyjęcia Programu na rzecz Osób Starszych w Gminie Goworowo na lata 20142024.
7) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeźno na lata 2014-2021.

2 września 2014 r. odbyła się XLVII
sesja Rady Gminy, na której podjęte
zostały uchwały w sprawach:
1) zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych,
2) rozpatrzenia skargi na działalność
sołtysa wsi Kobylin,
3) zmiany siedziby obwodowej komisji
wyborczej.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r.
Praca w komisjach

Na posiedzeniach radni omówili
projekty uchwał, zapoznali się ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r.
oraz bieżące sprawy wynikające z
potrzeb Urzędu i Rady.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i
Porządku na posiedzeniu rozpatrzyła skargę i wniosek, zapoznała
się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2014 r.

Odbyły się 2 wspólne posiedzenia ko- Odbywają się spotkania z mieszmisji:
kańcami, na których omawiane są
- Oświaty, Kultury i Zdrowia,
sprawy mieszkańców i sołectw.
- Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
Elżbieta Owczarek
- Rewizyjnej,
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Przestrzegania Prawa i Porządku.
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X Piknik Rodzinny „Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo”

6 lipca 2014 roku już po raz 10 odbył się Piknik rodzinny pod
hasłem: „Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo”. Piknik został objęty patronatem Wójta Gminy Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza, a 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.
Tradycyjnie piknik rozpoczął się od mszy świętej w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji trzeźwości mieszkańców
gm. Goworowo. Następnie pokazano bogaty program artystyczny na
scenie. Wystąpili m.in.: laureaci gminnego konkursu piosenki uczniowskiej, klub sportowy karate, kółko teatralne z GOKSiR, przedszkolaki z
Goworowa. Swój program profilaktyczny „Daj siebie innym” wykonał
Piotra Nagiel. Wieczór uświetnił występ gwiazdy-zespołu Power Play,

który mimo deszczu zgromadził liczną widownię. Na
scenie wystąpili również młodzi muzycy z Gminy
Goworowo, czyli zespół Full of hate oraz Astral.
Na wszystkich przybyłych gości czekała
słodka niespodzianka w postaci tortu wykonanego z
okazji Jubileuszowego Pikniku. Celem corocznej
imprezy jest nakłonienie społeczeństwa do prowadzenia zdrowego stylu życia, bez uzależnień i przemocy.
Podczas pikniku odbyła się trzecia już
edycja Biegu Ulicznego o Puchar Wójta Gminy Goworowo. Z roku na rok sportowa impreza ma coraz
większe grono zwolenników, a miłośnicy biegania
licznie pojawiają się na starcie. W tym roku forma
biegu miała profesjonalny charakter. Nad właściwym przebiegiem biegu czuwały elektroniczne czujki. Zawody odbywały się w kilku kategoriach wiekowych. W biegu wzięli udział biegacze z całej Polski.
Po biegu na sportowców czekało domowe ciasto oraz bigos.
Każdy z zawodników po przekroczeniu linii mety
otrzymywał pamiątkowy medal, natomiast trzy najszybsze
osoby z danej kategorii wiekowej wracały do domu z dyplomami, pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi
przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Spośród uczestników biegu na 10 km została wylosowana nagroda główna w
postaci profesjonalnego zegarka elektronicznego dla biegaczy. Również najstarszy zawodnik biorący udział w biegu
otrzymał pamiątkowy puchar.
Wyniki poszczególnych kategorii znajdują się na stronie:
http://www.protimer.pl/bio/wyniki/zawody/77
Ewa Filipiak

10 lat Klubu Seniora w Kuninie

Klub Seniora w Kuninie skończył 10 lat.
Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w niedzielę 29 czerwca 2014 r. w Sali Bankietowej
Państwa Krystyny i Jerzego Manowskich w Kuninie.

Klub Seniora w Kuninie
powstał w 2004 roku z inicjatywy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. Pierwsze
spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Kuninie i cieszyło się
dużym zainteresowaniem. Na spotkanie przybyli seniorzy z Kunina
oraz sąsiadujących miejscowości.
Uczestnicy wspólnie ustalili miejsce
i terminy comiesięcznych spotkań
oraz wybrali Prezesa Klubu, którym
została Pani Wanda Mieczysława
Paprocka, zamieszkała w Szarłacie, pełniąca tę funkcję do dziś.
Uwieńczeniem 10-letniej pracy
było spotkanie w Sali Bankietowej w Kuninie, w którym uczestniczyli zarówno Seniorzy z Klubu z Kunina, jak i z Klubu
Seniora z Goworowa oraz zaproszeni

goście. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele samorządu oraz wszystkie osoby współpracujące z Klubem na przestrzeni 10 lat.
Podczas spotkania nastąpiła prezentacja funkcjonujących chórów z Kunina i Goworowa przy akompaniamencie Pana Tadeusza Kuśmierczyka.
Następnie seniorzy oraz przybyli goście bawili się przy muzyce zespołu
ATEST, który nieodpłatnie zatroszczył
się o oprawę muzyczną podczas tej
uroczystości. Życzymy Seniorom, aby
kolejne lata były równie owocne i twórcze, jak te 10 lat, które mają już za
sobą!
Ewa Filipiak
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Dzień Edukacji Narodowej
Z rąk do rąk podajemy
skromnej mądrości dar zwyczajny.
Czesław Miłosz
Dzień Edukacji Narodowej,
nazywany wcześniej „Dniem Nauczyciela", to polskie święto obchodzone w
naszym kraju 14 października od ponad
200 lat. Jest to święto wszystkich ludzi
związanych z oświatą: władz, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich
rodziców, słowem nas wszystkich. W tym dniu
uczniowie się cieszą: jest to dzień wolny od zajęć
lekcyjnych. W dni poprzedzające uczestniczą w
różnych uroczystościach z nim związanych. Nauczyciele świętują, składane są życzenia, wręczane
nagrody i kwiaty.
Mam zaszczyt, jako ich przedstawicielka
gminnej władzy skierować do Państwa: dyrektorów,
nauczycieli i wszystkich innych pracowników szkoły słowa podziękowania za trud i wysiłek w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego zadania, jakim
jest kształcenie i wychowanie młodzieży.

To wyjątkowe święto przypomina o szczególnym posłannictwie nauczycieli, których działania pomagają nam
odkrywać i rozwijać swoje zdolności, pasje i zainteresowania. Przypomina też, że,
aby to realizować, potrzebne są bezpieczne i godziwe warunki, które staramy się
zapewnić.
Życzę Państwu, aby podejmowane każdego dnia wyzwania, przynosiły
zawodowe spełnienie, aby przekazywane
przez Was wartości przyczyniały się do

rozwoju naszych dzieci, a
Wam dawały wiele satysfakcji.
W życiu osobistym życzę
przede wszystkim dużo miłości, radości i uśmiechu, zdrowia, zadowolenia i optymizmu.
Nie zapominamy też o emerytach i tych, którzy odeszli, a
którzy swoje życie i siły poświęcili pracy w Szkole. Pochylamy przed nimi z szacunkiem głowy.
Najmłodszym beneficjentom
dzisiejszego Święta życzymy, aby
nauka była dla nich zawsze radością,
a wspomnienie szkolnych lat dodawało sił w trudnych, życiowych sytuacjach.
Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

Wieści z Rady Gminy Goworowo

Edukują w wakacje
W czasie wakacji radne Gminy Goworowo – Karolina Łazicka, Anna Kwiatkowska i Agata
Majk przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie organizowały
wycieczki edukacyjne. Tym razem dzieci poznały
tajniki tworzenia programów telewizyjnych przez
Telewizję Polską oraz dowiedziały się w Centrum
Nauki Kopernik, jak powstają cztery pory roku.
Sportowe pożegnanie wakacji w Kruszewie
W ostatnią niedzielę wakacji w bardzo
aktywny sposób młodzież z gminy Goworowo oraz

ich rówieśnicy z innych miejscowości
pożegnała wakacje.
Spotkali się w Kruszewie na amatorskich
rozgrywkach w piłkę
nożną i siatkową. W
rywalizacji wzięło
udział dziewięć drużyn. Dzięki zaangażowaniu młodzieży z
Kruszewa i Jawor,
radnej Gminy Goworowo Agaty Majk i animatorki sportu w
GOKSiR Anny Wachowskiej zorganizowano sportowe wydarzenie w Kruszewie. Gospodarze KS
Narew Kruszewo z wielką starannością i
zaangażowaniem przygotowali boisko.
Czas na przedstawienie wyników. W
piłce nożnej: I miejsce zajęła drużyna
RESZTA ŚWIATA, II miejsce KS NAREW
KRUSZEWO, III miejsce WÓLKA I
SPÓŁKA. Dziękujemy za udział drużynom MOHEROWE BERETY i WKS ŻABIN. W siatkówkę zwycięzcą została
drużyna RESZTA ŚWIATA, II miejsce 2
STODOŁY, III miejsce GROM. Za udział

w rozgrywkach dziękujemy drużynie
THC. Nagrody dla drużyn ufundowała
Radna Gminy. Za rok planowane jest
kolejne spotkanie. Młodzież gra w
Kruszewie niemalże codziennie, toteż
zaprasza na boisko swoich rówieśników, by ciekawie spędzić czas wolny
od nauki. Kolejnym ich pomysłem jest
stworzenie miejsca na spotkania dla
młodzieży. Wójt Gminy Małgorzata
Kulesza pozwoliła młodym piłkarzom
zagospodarować pomieszczenie gospodarcze na placu szkolnym. Teraz
potrzebują kilku niezbędnych rzeczy,
by ich klubowe miejsce spotkań nabrało sportowego klimatu. Łukasz i
Jarek wyliczają, co muszą jeszcze
zrobić, aby w czasie wolnym mieli
gdzie się spotkać – załatać dach,
wyrównać ściany, odświeżyć farbą,
ocieplić drzwi i położyć podłogę. Rodzice tych młodych ludzi z KS Narew
wspierają ich zamiłowanie do sportu,
użyczają sprzętu rolniczego, by utrzymać boisko w dobrym stanie i, co
ważne, dopingują podczas rozgrywek.
Agata Majk
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Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie tematycznie…

Sportowo…
Dziś mamy tak wiele, że stajemy się mniej aktywni. Nie
musimy wychodzić do sklepu po zakupy, bo są sklepy online, które
przyniosą nam zakupy pod same drzwi. GOKSiR proponuje alternatywne rozwiązania na zwiększenie aktywności. Zdrową aktywność
organizuje na małych boiskach. Aby każdy mógł wyzwolić energię,
zaprezentować swoje umiejętności, stworzono ofertę dla łyżworolkarzy, siatkarzy i piłkarzy. Miłośnicy badmintona, unihokeja i plażówki
też mieli swój dzień. Podsumowaliśmy ilość zawodników biorących
udział w turniejach – 162! Cieszymy się tak wysoką frekwencją, a to
znaczy, że stajemy się coraz bardziej aktywni i niekoniecznie korzystamy z formy online.
Teatralnie…
Cuda niewidy … tak nazywa się kółko teatralne działające w
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Udział w
zajęciach teatralnych pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać
umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwija wiarę w siebie. Służą temu liczne próby, które poprzedzają premierowe
przedstawienia w wykonaniu małych aktorów. Amatorski teatrzyk liczy
dziesięciu członków. Dzieci wraz z opiekunką Sylwią Wilczewską
przygotowują małe i wielkie sztuki, występują na spotkaniach okolicznościowych i dużych scenach. Ich popisowym dziełem jest przedstawienie pt. „Inne kaczątko”. Jeśli czujecie w sobie osobowość aktora,
piszecie teksty, recytujecie lub chcielibyście posiąść takie umiejętności, zgłoście się do GOKSiR i zagrajcie z nami w swojej wymarzonej
roli, sztuce…
Turystycznie…
O tym, że podróże kształcą, wie teoretycznie każdy. Podróżowanie uczy dostrzegać piękno rzeczy małych, codziennych, pozornie banalnych – to bardzo ważna i bardzo skuteczna lekcja krajoznawstwa. W takiej lekcji uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy,
udając się z GOKSiR na wycieczki na północ i południe Polski. Zalew
Wiślany i Tatry – trzeba przyznać, że to warto zobaczyć! Warto też, a
nawet trzeba poznawać i podziwiać piękno swojej najbliższej okolicy.
Propozycją na udany spacer po Goworowszczyźnie są trzy oferty
GOKSiR. Na pieszą wędrówkę zapraszamy na szlak Questu „Między

Ciskiem a Lipianką”, jednośladem można
udać się po oznakowanej ścieżce rowerowej z Goworowa przez Szczawin, Kruszewo do Lipianki. Kajakiem rekomendujemy
trasę od Brzeźna do Grodziska, a dla
bardziej wytrwałych do Szarłatu. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do
podjęcia aktywności fizycznej – kajaki z
transportem, rowery i przewodnik po trasie Questu. Wystarczy zarezerwować
sprzęt w GOKSiR i wyruszyć na zwiedzanie Goworowszczyzny. Opis ofert można
znaleźć
na
stronie
internetowej
www.goksirgoworowo.pl. Kolejną ofertą,
która promuje walory krajobrazowe naszej gminy i sprzyja rozwojowi turystyki,
jest impreza plenerowa pod nazwą „Noc z
gwiazdami pod gwiazdami” w Szarłacie.
Na plaży rozciągającej się wzdłuż doliny
dwóch rzek Orz i Narew można aktywnie
spędzić czas wolny. Kajakiem przepłynąć po rzekach, rowerem pokonać ścieżki polne, a nad brzegiem Narwi zażyć
kąpieli. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić czas relaksu w
Szarłacie, GOKSiR wraz z sołectwem Szarłat podczas „Nocy
z gwiazdami pod gwiazdami” zapraszają mieszkańców gminy i sąsiednich miejscowości, turystów na spotkanie przy
muzyce. Zapraszamy do skorzystania z naszej wypożyczalni
sprzętu turystycznego i ścieżek.
Muzycznie...
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Goworowie przez dwadzieścia lat swojego funkcjonowania
stworzył przestrzeń do rozwijania zainteresowań i zdolności
muzycznych. Zajęcia w pracowni muzycznej prowadzone
przez instruktora Arkadiusza Kuśmierczyka pozwalają na
wyeksponowanie twórczej aktywności uczniów. Podczas dni
otwartych pracowni muzycznej można sprawdzić swoje predyspozycje, ale też indywidualnie zgłosić się do instruktora
na pierwszy test muzyczny.
Przegląd Zespołów Muzycznych od dwudziestu lat
promuje twórczą młodzież, dla której wykonanie choćby
najłatwiejszego utworu daje satysfakcję i przyjemność. W
tegorocznej edycji - najbardziej znanym w regionie muzycznym wydarzeniu zabrzmiało dziewięć zespołów. Komisja
konkursowa w osobach: Adam Wołosz (Droga na Ostrołękę), Wojciech Jezierski (Vinyl) i Barbara Kuczyńska
(Kierownik GOKSiR w Goworowie) rozpoczęli ogłoszenie
wyników od przedstawienia nagrodzonych indywidualności
muzycznych. Oto najzdolniejsi: gitarzysta Mariusz Mierzejewski (Full of hate), basista Damian Kośnik (Full of hate) i
perkusista Mateusz Badeja (Rock Walkers). Zwycięzcami
przeglądu został skład z Różana - Evil Music Dealers. Zespół The Alley z Kadzidła uplasował się na miejscu
drugim, zaś Crowley z Goworowa na miejscu trzecim. Wyróżnienie otrzymał Full of hate z Goworowa.
C.d. str 7 —>
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Forever Freedom z Wyszkowa otrzymał osobiste wyróżnienie i nagrodę od jurora Wojciecha
Jezierskiego z zespołu Vinyl. Nagrodą dla
zespołu jest występ jako support na jednym z
koncertów grupy Vinyl. Nagrody dla zespołów
ufundowali: Starosta Ostrołęcki, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie,
sklepy muzyczne Kam-I z Łomży i Gramy z
Ostrołęki. Najstarsze muzyczne wydarzenie w
regionie z najbardziej otwartą sceną na każdy
gatunek muzyki – XX Przegląd Zespołów Muzycznych w Goworowie zorganizowali: Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
i wolontariusze.
Społecznie …
Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami i klubami nieformalnymi GOKSiR może
podejmować szereg inicjatyw obywatelskich na
rzecz dobra wspólnego. Zarówno członkowie
stowarzyszeń jak i samorządowcy posiadają
potencjał do rozwiązywania swoich problemów.
Gdy ten potencjał będą wspierać instytucje
publiczne, wtedy można szybciej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość. Nasze koła gospo-
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dyń wiejskich w Lipiance
i Brzeźnie pełnią bardzo
ważną rolę w środowisku
wiejskim. Wspierają działania Ośrodka i rozwijają
swoje zainteresowania.
Szydełkują,
gotują,
uczestniczą w szkoleniach, występują na scenie oraz podejmują próby
pozyskiwania funduszy
na realizację swoich
pomysłów. Organizowane przez nie warsztaty
są bezpłatne, może w
nich uczestniczyć każdy, kto potrzebuje
spędzić czas ciekawie i pożytecznie.
Panie z KGW w Lipiance podczas półkolonii dla dzieci poprowadziły warsztaty
pieczenia rogalików i ciasteczek. Panie
służą również pomocą w pracach Ośrodka Edukacji Regionalnej, dbając o jego
wizerunek. Upiększają podwórko, dbają
o wystrój pomieszczeń. Panie z KGW w
Brzeźnie organizują cykl zajęć pod nazwą „Gotuj z Malinami”. Członkinie kultywują staropolskie tradycje na ich warsztatach można dowiedzieć się, jak przygotować pyszne pierogi z kapustą i grzybami i wiele innych tradycyjnych dań.
Panie z Kół rozpoczęły już przygotowania do udziału w konkursie kulinarnym
„Tradycje kulinarne seniorów”, na które
już teraz zapraszamy. Członkowie klubów to ludzie wierni swojej tożsamości,
którzy chcą czynnie i skutecznie przekształcać rzeczywistość.

o naszą Ziemię i stan świadomości ekologicznej i przyrodniczej młodych mieszkańców Goworowszczyzny, propaguje działania zmierzające do kształtowania postaw
proekologicznych. Aby zwiększyć swój
udział w ochronie środowiska zorganizowano konkurs dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z gminy Goworowo pt. „Patrzę, podziwiam, poznaję,
chronię uroki otaczającej nas przyrody”.
Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i przyrody oraz przygotowanie reportażu to zadania dla młodych przyrodników, a zwycięzcom konkursu i placówkom szkolnym ufundowano nagrody rzeczowe, sfinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Goworowie. Laureatów konkursu będzie można poznać zaglądając na
stronę internetową goksirgoworowo.pl.
Co wkrótce?
29 listopada – konkurs teatralny na przedstawienie legendy mazowieckiej pod hasłem „Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza”
Skontaktuj się z nami: telefonicznie 29 76
15 246, elektronicznie goksirgoworowo@op.pl
Przeczytajcie o naszych działaniach i propozycjach na stronie
www.goksirgoworowo.pl
Agata Majk

Ekologicznie …
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie w trosce

POŻEGNIANIE WAKACJI W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W CZARNOWIE
29 września 2014 r. w ŚDS w Czarnowie odbyło się pożegnanie
wakacji. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Jesteśmy Betanią”,
które bogato zastawiło stół dla wszystkich biesiadujących.
Pensjonariusze wraz z członkami Stowarzyszenia wspólnie
dokazywali na świeżym powietrzu. Zabawie towarzyszyły przez cały czas
uśmiechy na twarzy, dobra muzyka oraz skwierczące kiełbaski na grillu i
inne specjały. Pogoda dopisała i humory też, a zabawie nie było końca.
Wszyscy wspólnie z niecierpliwością czekamy na następne wakacje.
Magdalena Dudziec

Str. 8

W Dolinie Orza

Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty!
1 września 2014 zabrzmiał
pierwszy po wakacjach dzwonek. Do
Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie wrócili uczniowie starszych klas i
to oni na uroczystości inauguracji powitali młodsze koleżanki i kolegów z
klas pierwszych technikum, życząc im
hartu ducha i wytrwałości w zmaganiach z tajnikami wiedzy. Formalnego
otwarcia dokonał dyrektor szkoły mgr
inż. Janusz Frydryk. Przed nami kolejne 10 miesięcy nauki. „Mam nadzieję,
że dla wszystkich będzie to czas stawiania sobie nowych wyzwań, budowania więzów przyjaźni i wzajemnego
szacunku. Aby odnieść sukces, nie-

zbędne jest zaangażowanie i chęć
współpracy” – mówił. Nauczycielom,
wychowawcom i pracownikom życzył w
nowym roku szkolnym zadowolenia z
wykonywanej pracy oraz radości z osiągnięć uczniów. Szczególnie gorąco powitano pierwszoklasistów. Aby ich szkolny
start przebiegał bezboleśnie, wdrożono
w szkole wrzesień jako miesiąc bez ocen
niedostatecznych, a biblioteka szkolna
rozpoczęła giełdę podręcznikową.
Uczniowie już zaplanowali ognisko integracyjne i wybrali klasową władzę.

Irena Minota

Wyniki egzaminu zawodowego
Znane są wyniki czerwcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kończącego etap kształcenia. Spośród 10 zdających tytuł technika agrobiznesu uzyskało 6
absolwentów, w tym dwoje uzyskało w etapie praktycznym 98 % możliwych do zdobycia
punktów. Jeszcze lepszy wynik uzyskało 6 absolwentów Technikum Handlowego, albowiem zdali go w 100 % przy wysokich notach procentowych.
Irena Minota

Kurs dla dorosłych umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych.
R.3. – prowadzenie produkcji rolniczej.
12 września 2014 r. rozpoczął
się w Zespole szkół Powiatowych w
Goworowie, kurs z kwalifikacji R.3.
Zajęcia będą się odbywają się w formie
zaocznej jako trzydniowe zjazdy
(piątek, sobota niedziela). Dokładny
plan zajęć został przedstawiony pod-

czas spotkania inauguracyjnego. Warunkiem uczestnictwa jest pełnoletność i
przedstawienie świadectwa ukończenia
dowolnej szkoły. Uczniowie szkół dla
młodzieży, którzy ukończyli 18 lat, mogą równolegle z nauką w szkole dziennej uczestniczyć w naszym kursie i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Kurs zakończy się w czerwcu 2015 r. zdobyciem

Aktywne przerwy
Pierwsze otwarte mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Pasiekach w hula
– hop rozstrzygnięte.13 czerwca wszyscy chętni spotkali się na boisku szkolnym i
stanęli w szranki„zakręconych ”. Do konkursu zgłosiło się 10 zawodników. Zgodnie z regulaminem wszyscy musieli wykazać się umiejętnością jak najdłuższego
kręcenia kołem hula-hop. Zacięta walka rozegrała się pomiędzy trzema zawodniczkami: Martą Baranowską, Patrycją Kaczmarczyk i Kamilą Skarzyńską. Po
ponad 40 minutowej rywalizacji tytuł Mistrza Szkoły w kręceniu hula-hop przypadł
Kamili Skarzyńskiej z klasy V. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i
dziękujemy za wspólną zabawę.
Tekst: M. Długołęcka
Fot.: M. Długołęcka

świadectwa ukończenia kursu, które umożliwi zdawanie egzaminu z kwalifikacji i
zdobycie uprawnień do prowadzenia gospodarstwa.

Piotr Kosiorek
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Spotkanie seniorów z poetą
Goworowa i Kunina z poetą Januszem Dłużniewskim, który
zaprezentował swoją twórczość.
Janusz Dłużniewski to poeta w Jadwisina(powiat legionowski). Na co dzień pomaga żonie prowadzić sklep. Po
godzinach pracy oddaje się swojej pasji, czyli rzeźbieniu
w drewnie i pisaniu wierszy. Jego twórczość jest przepełniona miłością do Ojczyzny i ziemi mazowieckiej.
Podczas spotkania poeta zapoznał seniorów ze swoją twórczością, przedstawił m.in. wiersze pt. „Zapominasz o miłości”, „Ekologia dziadka”. W trakcie spotkania swoje wiersze
zaprezentowały również nasze miejscowe poetki. Pani Halina Reluga – emerytowana Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goworowie, która zarecytowała cztery wiersze
własnego autorstwa oraz pani Janina Słucka, która napisała
wiele wierszy, w tym utwór pt. „Pamięci poległym”, który
ukazał się w książce „Zginęli pod Smoleńskiem”.
Ewa Filipiak

21 sierpnia 2014 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Czarnowie odbyło się spotkanie uczestników Klubów Seniora z

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku!
Podczas wakacji w Szkole Podstawowej w Szczawinie
odbywały się zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze dla wszystkich
chętnych dzieci przebywających
na naszym terenie. Mogły one miło
spędzić czas w gronie swoich
rówieśników, korzystając z komputerów i różnego rodzaju gier. Ponadto rozwijały swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach
artystycznych.

Wakacje to również okres, kiedy można przeprowadzić niezbędne prace remontowe w budynku
szkolnym bez narażania uczniów na niebezpieczeństwo. W tym czasie położono nawierzchnię
na schody wejściowe, urządzono salę rekreacyjno – sportową, a także wymieniono drzwi. Rozpoczęto prace mające na celu wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.
Agnieszka Podleś
Ewa Wójtowicz-Koncewicz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Szczawinie
Dzień dobry, szkoło! Tymi
słowami przywitali nowy rok szkolny
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Szczawinie. Pani dyrektor Elżbieta Sobotka w swoim przemówieniu zwróciła
się szczególnie do pierwszoklasistów
oraz ich rodziców, życząc odwagi na
początku drogi edukacyjnej.
Uroczystość swoją obecnością

zaszczycili: Wójt Małgorzata Maria Kulesza
oraz Sekretarz Antoni Mulawka. Życzyli
uczniom samych sukcesów, a nauczycielom
wytrwałości i kreatywności.
Barbara Rutkowska

Wyrównywanie szans edukacyjnych
Od września 2014 r., w Szkole Podstawowej w Szczawinie, trwają zajęcia dla uczniów klas IV – VI w ramach projektu pn.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.
Rodzice, poinformowani o tym fakcie w trakcie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, wyrazili zadowolenie z tego, że ich pociechy

będą mogły brać udział w w/w projekcie. Zajęcia odbywałją się w
trzech blokach tematycznych: matematyczno-przyrodniczym, języka angielskiego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Ewa Wójtowicz-Koncewicz
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Funkcje przedszkola wobec dziecka
Przedszkole pełni ogromnie ważną rolę w życiu każdego dziecka przede
wszystkim w kształtowaniu samodzielności,
budowaniu zaufania do samego siebie,
oraz nabywaniu umiejętności adaptacyjnych. Grupa przedszkolna pozwala dziecku
doświadczyć różnorodnych przeżyć. Dziecko zatem doświadcza emocji zarówno pozytywnych jak i negatywnych, przez to
uczy się m.in. sposobów rozwiązywania
konfliktów, a także poznaje podstawowe
normy zachowania obowiązujące w społeczności dziecięcej. Przedszkole to ogniwo
łączące wychowanie w rodzinie z wychowaniem w szkole i pełni jednocześnie funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.
Zgodnie z założeniami zawartymi
w "Podstawie programowej wychowania
przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych"
celem wychowania przedszkolnego jest
wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju
dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w
relacjach ze środowiskiem społeczno –
kulturowym i przyrodniczym.
Do zadań przedszkola należy
wszechstronne wychowanie dzieci, opieka
nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem,
współpraca z rodziną, ze szkołą i środowiskiem. Podkreślona jest także potrzeba
pobudzenia rozwoju dzieci oraz wyrównywania odchyleń w tym rozwoju.
Funkcja wychowawcza przedszkola to świadome organizowanie działalności społecznej, oparte na stosunku wychowawczym między wychowankiem a
wychowawcą, której celem jest „wywołanie
zamierzonych zmian w osobowości wychowanka".
Wychowanie to proces obejmujący czynności nauczycieli, rodziców a także
dzieci, umożliwiający wychowankom zmienianie się w pożądanym kierunku, a więc
kształtowanie i przekształcanie uczuć,
przekonań i postaw społecznych, moralnych, estetycznych, kształtowanie woli
charakteru oraz wszechstronne rozwijanie
osobowości. Wychowanie wymaga czasem pracy wyrównawczej, usuwania lub
łagodzenia stwierdzonych u dzieci zaburzeń.
Z istoty wychowania przedszkolnego wynika, że jego funkcje są ze sobą
ściśle powiązane, jedna warunkuje drugą i
wszystkie razem składają się na efekty
działalności przedszkola.
Przedszkole nazywa się często

placówką opiekuńczo-wychowawczą,
ponieważ do jego zadań obok zadań
pedagogicznych, należy opieka nad
dziećmi w zastępstwie rodziny, zaspakajanie ich codziennych potrzeb, czuwanie nad zdrowiem. Przedszkole
ponosi także odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo fizyczne dzieci.
Czynności opiekuńcze,
wplecione w proces wychowania,
wyrażają się stosunkiem nauczycielki do dzieci,
obejmują różne sytuacje związane z ich
trybem życia, zabawami i zajęciami. Dzieci w wieku przedszkolnym są jeszcze
mało samodzielne życiowo i bardzo uzależnione emocjonalnie od otoczenia. Nauczycielka spełniając funkcję opiekuńczą
wytwarza w nich poczucie bezpieczeństwa, a także okazuje gotowość pomocy,
gdy czują się bezradne i natrafiają na
przeszkody, z którymi same nie umieją
sobie poradzić. Funkcję opiekuńczą powinni spełniać wszyscy pracownicy przedszkola, okazują dzieciom zainteresowanie
i gotowość przyjścia z pomocą.
Kierowanie, pobudzanie rozwoju dziecka w procesie wychowania polega
przede wszystkim na dostarczeniu bodźców i treści wyzwalających jego własną
aktywność, potrzebę ruchu i działania w
połączeniu z przeżyciami, umacniającymi
dobre samopoczucie i wiarę we własne
możliwości. Jeżeli chodzi o funkcję wychowawczą, to w zakresie tej funkcji nauczycielka powinna :
- orientować się w indywidualnych możliwościach rozwojowych dzieci, (aby mogła
postawić odpowiednie wymagania),
- śledzić systematycznie rozwój i obserwować dzieci podczas zabawy i zajęć,
- zorientować się wg reakcji dzieci, ich
wytworów plastycznych, opowiadań, pytań, jakie czynią postępy.
Gdy dzieci wymagają specjalnych zabiegów pedagogicznych, przedszkole podejmuje pracę wyrównawczą,
kompensacyjną.
Funkcja kształcąca to całość
doświadczeń składających się na proces

zdobywania przez dziecko wiedzy, umiejętności, rozumienia otaczającego je świata.
Między wychowaniem i kształceniem zachodzi ścisła integracja. Programowi

wychowania w przedszkolu podporządkowane są treści kształcenia, nie ma natomiast,
tak jak w szkole, programu nauczania z podziałem na różne przedmioty.
Z założeń programowych wynika
zatem, że przedszkole wobec dziecka spełnia
przede wszystkim funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Działalność przedszkoli w tych zakresach obejmuje więc proces
przygotowania dziecka do nauki w szkole.
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Dzieje goworowskiego szkolnictwa. (cz.1)
14 października obchodzimy
Dzień Edukacji Narodowej, zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Polskie święto
oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. upamiętnia rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej
(KEN), która została utworzona z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i
zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w
dniu 14 października 1773 r. Jest to święto
nie tylko nauczycieli, ale także uczniów,
pracowników niepedagogicznych oraz rodziców, którzy uczestniczą w trudnym procesie wychowania. Dziś nauka w szkole
jest bezpłatna i przymusowa (do 18 roku
życia), a przez to traktowana jak zło konieczne. Dawniej nauki pobierali nieliczni,
zamożni oraz najzdolniejsi, którzy mogli
liczyć na czyjąś finansową pomoc.
W Goworowie szkoła pojawiła sie
na długo przed powołaniem KEN. W połowie XVI w. znajdowała się tu szkoła przykościelna, w której zatrudniony był scholastyk
(nauczyciel) i minister scholae (pomocnik
nauczyciela – woźny). Mieli oni obowiązek,
wspólnie z altarystą (duchownym opiekującym się ołtarzem), śpiewania podczas nabożeństw żałobnych. Nasuwa się wniosek,
że skoro do pracy w szkole zatrudniono
dwie osoby, to musiało być w niej co najmniej kilkunastu uczniów. W 1215 roku
Sobór Laterański nakazywał tworzenie
szkół przy każdym lepiej uposażonym kościele, a w ciągu wieku XIII zaczęło się
rozwijać szkolnictwo parafialne. Nie było to
jednak zjawisko powszechne na wsi, co
potwierdzałoby, że Goworowo w XVI w.
mogło mieć prawa miejskie.
W czasach Królestwa Kongresowego nieprzerwanie działała w Goworowie
jednoklasowa szkoła parafialna (uczył w
niej jeden nauczyciel). Zgodnie z ustawą z
1808 roku, rok szkolny składał się z 2 okresów: zimowego i letniego. Dzieci miały 8
tygodni wakacji oraz wolne w okresie świątecznym. Program nauczania obejmował
naukę czytania, pisania i rachunki. W 1821
r. zwolniono ludność od opłat obowiązkowych, co spowodowało gwałtowny spadek
liczby szkół. Sytuacja ta zmusiła władze do
przywrócenia opłat w roku 1834. Wiele
szkół wznowiło wtedy swą działalność, ale
nie na długo. Należności pochodzące od
rodziców pobierano nie tylko w pieniądzu,
ale także w naturze. Od gospodarzy zbierano zboże, groch, ziemniaki, itp.
W 1819 roku do szkoły w Goworowie uczęszczało 8 dziewczynek i 26

chłopców, a nauczycielem był Jan
Lipiński. W 1820 r. szkoła mieściła
się w domu rządowym. Do szkoły
uczęszczało 10 dziewcząt i 15
chłopców, a nauczał Anastazy Boryszewski. W roku 1856 naukę w
szkole pobierało sześcioro dzieci,
zaś nauczycielem był Szymon Olszewski. Obowiązkowym od 1841
roku stał się język rosyjski, a do
wyboru uczniowie mieli: znajomość
miar, wag i pieniędzy, rysunek i gospodarstwo
wiejskie. Lekcje trwały 4 godziny dziennie. W
szkole nauczano religii, czytania drukowanych
książek i rękopisów w języku polskim, pisania
oraz czterech podstawowych działań arytmetycznych. W 1864 r. szkolnictwo wyłączono
spod opieki parafii i przekazano gminom. Od
roku 1872 wprowadzono naukę czytania i pisania w języku rosyjskim. W 1875 r. zmieniono
nazwy szkół powszechnych na wiejskie i gminne, zaczęto też stosować przepisy szkolne,
obowiązujące dotąd na obszarze Cesarstwa.
Nie przewidywano w nich w ogóle nauki języka
polskiego, później dopuszczając taką możliwość w wyjątkowych okolicznościach w ilości
dwóch godzin tygodniowo. Pierwszeństwo w
przyjęciu do szkoły miały dzieci pisarzy gminnych i strażników ziemskich oraz te, których
rodzice płacili regularnie składki. W roku 1899
do szkoły w Goworowie uczęszczało 95
uczniów, w tym 28 dziewcząt i 67 chłopców.
W 1905 roku rząd zezwolił na posługiwanie się
językiem polskim na lekcjach arytmetyki w
klasie pierwszej, w rok później na innych
przedmiotach z wyjątkiem lekcji języka rosyjskiego. Działania zaborcy w tym okresie miały
na celu uspokojenie opinii publicznej po wydarzeniach rewolucji grudniowej w Rosji. Dzieci
mogły wówczas rozmawiać na przerwach w
języku ojczystym. Innym przejawem „odwilży”
była zgoda caratu w październiku 1905 r. na
tworzenie prywatnych szkół, których wiele
powstało dzięki stowarzyszeniu oświatowemu
o nazwie Polska Macierz Szkolna. W Goworowie koło PMS zawiązano 23 września 1906 r.
Prezesem zarządu został Stanisław Budny,
sekretarzem Anna Glinczyna, skarbnikiem F.
Zaleski. W skład komisji rewizyjnej weszli:
Tarkowski i „włościanin” Błaszczak. Jako
przedstawiciele ludu w zarządzie zasiedli gospodarze: Gąsiorowski, Prusak i Ziemba. Na
siedzibę Macierzy Szkolnej i biblioteki wynajęto
mieszkanie, które ówczesny proboszcz
ks. Brykczyński poświęcił 28 października. W
bibliotece znajdowało się około 300 tomów
książek, których połowę zebrani od razu wypożyczyli. Na miejscu można było przeczytać

takie czasopisma, jak: Głos Ludu, Polak,
Katolik i Naród. Działalność edukacyjna
koła zaczęła nabierać rozmachu. 11
listopada 1906 r. rozpoczęto cykl pogadanek „z objaśnieniem latarni magicznej” czyli rodzaju rzutnika. Wykorzystywano również gramofon do odtwarzania
pieśni patriotycznych i religijnych oraz
przedstawień słowno muzycznych, np.:
modlitwy O władco świata, mazura Namysłowskiego czy humorystycznego
dialogu nauczyciela i uczniów. Głoszone
były również przez proboszcza nauki,
min. o żywocie Maryi. Frekwencja na
tych spotkaniach była dosyć duża, często osiągając 100 osób.
Radość z działalności Koła
Macierzy Szkolnej w Goworowie nie
trwała długo. Już 17 grudnia 1907 roku
organizacja została rozwiązana. Rozgoryczony tym faktem ks. Brykczyński
obwiniał kierownictwo Macierzy, zarzucając mu nadmierne upolitycznienie i
wciągnięcie do organizacji przedstawicieli Wielkopolski, Galicji, Wileńszczyzny. „(...) z ogólnej Macierzy zrobili
wszechpolską demonstrację
co przyspieszyło tragedię”.
W szkole w Goworowie w drugiej połowie XIX w. pracowali: Franciszek Mierzejewski 1871, Józef Jakacki
1871, Władysław Dobrosławski 18711873, Włodzimierz Bomasz 1873,
Edward Milewski 1873-1875, Ksawera
Żabicka 1875-1876, Edward Borzyński
1876-1881, Michał Stawikowski 18811900, Bartłomiej Talewicz 1901-1905. W
roku 1906 pracę w szkole rozpoczął
Maciej Stankius (Litwin). Pełnił funkcję
nauczyciela aż do odzyskania przez
Polskę niepodległości, kiedy to władze
oświatowe, w uznaniu zasług, powołały
go na kierownika szkoły. (cdn)

Piotr Kosiorek

BEZPŁATNY BIULETYN
GMINY GOWOROWO

Wakacje z biblioteką
1 lipca 2014 roku rozpoczęły się wakacje, czyli czas wolny od
pracy oraz czas odpoczynku od szkoły dla wszystkich dzieci. Ale był
czasem wytężonej pracy dla bibliotek z terenu gminy. Przez cały lipiec i
sierpień Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie oraz filie biblioteczne w Żabinie, Kuninie i Pasiekach odwiedziły rzesze czytelników, zarówno z gminy, jak i osoby przyjezdne. Wszyscy pracownicy bibliotek
wkładali dużo wysiłku, aby młodzi ludzie mogli miło i w rozsądny sposób spędzić swój czas. Pomimo różnych zabaw i konkursów największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się komputery, przy których spędzały one najwięcej czasu.
Piotr Twardziak

Treningi w ramach projektu systemowego
Od 7 do 9 sierpnia 2014 r. w GOPS w Goworowie odbyły
się 2 treningi: Trening rozwoju osobistego oraz Trening przygotowujący do powrotu na rynek pracy w ramach projektu systemowego: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi
na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” / Kapitał Ludzki/.
W treningach uczestniczyło łącznie 87 osób. W trakcie 3dniowych treningów były prowadzone zajęcia przez psychologa z
matkami oraz przez pedagogów i pracowników socjalnych z dzieć-

mi w trzech grupach wiekowych. 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.
Ewa Filipiak

Informacja dot. Rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – „Karta Dużej
Rodziny”
Celem programu jest podjęcie działań na
rzecz rodzin wielodzietnych zarówno przez właściwych ministrów jak i przez inne podmioty, w tym
niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ten ma zasięg ogólnokrajowy i jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.
Beneficjentami programu są członkowie rodziny
wielodzietnej:
- rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do
ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko
uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
- rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba
(osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
- dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni
wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w rodzinnej pieczy zastępczej albo rodzinnym
domu dziecka na zasadach określonych w art. 37

ust. 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z
2013 r. poz. 135, z
późn. zm.)
Dokumentem identyfikującym
członków rodziny
wielodzietnej jest
Karta Dużej Rodziny,
wydawana bezpłatnie
na wniosek członka
rodziny wielodzietnej bez względu na jej
dochód. Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających stanowienie rodziny
wielodzietnej. Rodziny korzystające ze
świadczeń rodzinnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy społecznej w Goworowie są zwolnione z tego obowiązku.
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie – pokój nr
6 – Dział Świadczeń Rodzinnych.

Oferta partnerów, którzy
przystąpili do programu wspierania
rodzin wielodzietnych, i wszelkie informacje dot. Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie internetowej
www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża
Rodzina” .
Edyta Pędzich

