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Dzień o przedsiębiorczości w naszej gminie.

Przywódczość, zrównoważone zachowanie, solidność, otwartość, towarzyskość, aktywność,
optymizm i spokój – jeśli posiadasz
te cechy osobowości, możesz śmiało
prowadzić przedsiębiorstwo. Cechy te
towarzyszą zachowaniom kojarzonym
z zachowaniami przedsiębiorcy. Do
zachowań tych zalicza się: kierowanie,
kontrolowanie, nadzorowanie, podejmowanie decyzji i ryzyka. Wymienione
cechy i zachowania pomagają prowadzić przedsiębiorstwo, lecz ich posiadanie jest korzystne nie tylko z punktu
widzenia przedsiębiorcy. Może być
ono przydatne dla każdego z nas,
gdyż znacznie ułatwia radzenie sobie

w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
Na Goworowskie Targi Przedsiębiorczości
przybyły firmy, które są przykładem sukcesu dzięki swojemu zaangażowaniu i dobrej organizacji pracy. Zaproszenie organizatorów przyjęło kilkanaście firm działających w różnych branżach oraz instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości. Targi kierowane są przede
wszystkim do osób młodych, szukających pomysłu na
zarabianie pieniędzy oraz do przedsiębiorstw, które mogły podczas targów zasięgnąć informacji o tym, jak np.
pozyskać pomoc ze środków Unii Europejskiej z nowej
perspektywy finansowej.
Wójt Gminy podkreśliła, że warto usłyszeć
o przedsiębiorczości więcej, poznać ludzi, którzy odnieśli
sukces i zastanowić się, jak wykorzystać ich porady na
swojej ścieżce kariery biznesowej.
V Goworowskie Targi Przedsiębiorczości, które
odbyły się 31 maja 2015 r. na placu targowym nad rzeką
Orz, tworzyli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Zaścianek Mazowsza”, Prywatne Przedsiębiorstwo
Obsługi Regionów, Ośrodek Mikroinstalacji OZE, Mazowieckie Centrum Przedsiębiorczości, Agencja reklamy
Hexan, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych, Rol - Brat, Centrum Nauki i Biznesu Żak,
Ubezpieczenia Agata Majk, Technologie Teleinformatyczne Nextwire, Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w
Ostrołęce, Oscar, Firma Usługowo – Handlowa Kamex,
Ruch Obywatelski, Zielony Stragan, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Rol - Trans, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddz. Ostrołęka, Henryk Kulesza,
Europejskie Centrum Odszkodowań.
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Agata Majk

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015
proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania,
które składam w imieniu własnym i Rady Gminy Goworowo.
Dzięki Państwa pracy - Szanowni Wychowawcy, Nauczyciele i Nauczyciele Przedszkola
nasi uczniowie mogli osiągnąć znaczące sukcesy, zajmują liczące się lokaty
w konkursach i zawodach sportowych.

Drodzy Uczniowie przed wami upragnione wakacje.
Udajecie się na nie w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku,
życzę Wam, aby ten czas był okazją do należnego Wam odpoczynku
i oderwania się od obowiązków szkolnych.
Życzę również, aby czas wakacyjnej radości, był dla Was czasem wytchnienia
i okazją do przeżycia wspaniałych przygód.
Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza
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Inwestycje w I połowie 2015r. na terenie Gminy Goworowo.
Mija pierwsza połowa 2015 roku. W tym czasie Gmina Goworowo prowadziła szereg działań inwestycyjnych:
- z Wojewodą Mazowieckim podpisano umowę na dofinansowanie w
wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych inwestycji „Poprawa
bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę
ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno - Ciechanów –
Różan – Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr
2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin na odcinku
Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik” ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój (tzw. „schetynówka”). Przeprowadzono
także postępowania w ramach wykupu zajętych pod planowaną
drogę gruntów prywatnych. 27 maja ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. Do 11
czerwca zostało złożone 5 ofert, z których najkorzystniejszą została
wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg
Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej za kwotę 2 643 133,53 zł. Umowa
z Wykonawcą zostanie podpisana na początku lipca;
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania
pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo”, dofinansowanego w wysokości
100% wydatków kwalifikowalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w
regionie „Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tijo Martyna Biernat – Peczka,
Jonasz Peczka s.c. z Wągłczewa za kwotę 448 688,10 zł. W ramach
zadania, realizowanego w szkołach w Goworowie, Kuninie, Pasiekach i Szczawinie, dokonano zakupu i montażu m.in. wyposażenia
placów zabaw, wyposażenia toalet, wyposażenia do utrzymania
czystości w pomieszczeniach, wyposażenia kuchni, mebli, wyposażenia wypoczynkowego, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki
opieki nad dziećmi, zabezpieczenie grzejników, sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem itp.;
- dokonano odbioru końcowego „Zagospodarowania centrum miejscowości Czarnowo”. W ramach inwestycji wykonano remont aneksu kuchennego w budynku remizo – świetlicy wraz z montażem
nowego wyposażenia, remont pomieszczeń zespołu sanitarno –
szatniowego budynku, polegający na wybudowaniu kabin sanitarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami oraz remontem pomieszczenia szatniowego, malowanie sufitu i ścian sali dużej
budynku, instalację elektryczną i sanitarną, przyłącze kanalizacyjne
wraz z montażem zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m³
oraz montaż trzech urządzeń siłowni zewnętrznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie. Złożono także wniosek o
płatność na kwotę 28 271,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata
2007 – 2013;
- dokonano odbioru końcowego „Rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Goworowie”. W ramach robót budowlanych dokonano rozbudowy
oczyszczalni ścieków w istniejącym układzie technologicznym, tj.
mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków z procesem
oczyszczania biologicznego na bazie osadu czynnego w układzie
SBR. Prace objęły m.in. dostawienie dodatkowego reaktora, montaż
dwóch zbiorników retencyjnych ścieków z kanalizacji i ścieków dowożonych oraz szereg prac budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu itp., opisanych szczegółowo w projekcie budowlanym. Złożony został także w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o płatność dla
zadania. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007 – 2013, w kwocie 852 721,00 zł;

- dokonano odbioru końcowego „Zagospodarowania centrum
miejscowości Brzeźno – etap II”. W ramach robót budowlanych
wykonano roboty rozbiórkowe (w tym dach z pokryciem azbestowym), wykopy ziemne, ławy, ściany, tynki i posadzki, pokrycie
dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz instalacje: elektryczną, alarmową, strukturalną, telefoniczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z piecem na ekogroszek. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW
na lata 2007 – 2013;

- wykonano gruntowny remont szaletu przykościelnego w Goworowie. Prace wykonała Firma Budowlano Usługowa Krzysztof
Lenkiewicz z Borawego za kwotę 48 500,00 zł. Szalet będzie
dostępny całorocznie;
- na zlecenie Gminy Goworowo Zakład Gospodarki Komunalnej
w Goworowie wykonał rozbudowę sieci wodociągowej w zachodniej części Szczawina. W ramach inwestycji powstała nowa
sieć o średnicy ø 110 i 90 mm i długości 750 mb, wraz z niezbędnymi hydrantami i zasuwami;
- wykonano remonty dróg poprzez nawiezienie kruszonego betonu lub żwiru drogowego. Wyremontowano odcinki dróg w miejscowościach Borki – Kunin, Góry – Wólka Grochowa, Góry,
Wólka Brzezińska, Jemieliste, Czernie, Dzbądzek, Damięty,
Bobin, Szarłat, Rębisze Parcele. Prace remontowe zrealizuje
wyłoniony w przetargu Wykonawca – firma „GOD-MART” Grzegorz Godlewski z Rząśnika;
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Str. 3
W ramach innych działań samorządu:
- podpisano umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzeźno, Brzeźno
Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo na terenie gminy Goworowo”. Projekty budowlane przygotuje firma Marta
Skarżyńska-Stańczyk Zakład Obsługi Inwestycji „Komplex - Bud” z
Giżycka za kwotę 116 235,00 zł brutto;
- złożono wniosek o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu z
terenu gminy. Wnioskiem objęte zostało 54 nieruchomości, z których
zostanie odebrane 174,27 ton wyrobów, zawierających azbest.
Łączna wartość wniosku to 78 421,50 zł, a wnioskowana wartość
dofinansowania to 66 658,00 zł;
- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Goworowo”, podpisano umowę z firmą „Staubach” Sp. z o.o. na
świadczenie usług za kwotę 710 419,25 zł. Wykonawca będzie odbierał odpady z terenu gminy Goworowo do końca 2016 roku;
- dokonano zakupu dwóch działek w Dzbądzku, stanowiących lokalne drogi dojazdowe do nieruchomości zabudowanych;
- w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Montaż i uruchomienie

systemu monitoringu wizyjnego” złożono 14 ofert. W najbliższym
czasie zostanie podpisana umowa na wykonanie systemu;
- w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Przygotowanie projektu budowy przedszkola samorządowego w Goworowie” złożono
39 ofert. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na
wykonanie dokumentacji;
- w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Przygotowanie kompletnego projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej
w części miejscowości Dzbądzek, gm. Goworowo” złożono 9
ofert. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji;
- Gmina Goworowo otrzymała dotację w wysokości 70 000,00 zł
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg w
Cisku;
- ustawiono nowe wiaty przystankowe w Brzeźnie Kol., Ludwinowie, Szczawinie i Kaczce.
Marek Radecki - Kierownik Referatu Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Praca Rady Gminy Goworowo.
Sesje

20 marca 2015 r. odbyła się VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Goworowo, na której radni podjęli uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
30 marca 2015 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy, na której radni
podjęli uchwały w sprawach:
 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Goworowo na lata 2015-2024,
 zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.,
 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki,
 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w
2015r”.
19 maja 2015 r. odbyła się IX sesja, na której podjęte zostały 4 uchwały:
 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Goworowo na lata 2015-2024
 zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.,
 powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo,
 przystąpienia do programu profilaktycznego pod nazwą „B&N czyli
B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”
Na sesji odbyła się prezentacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2014-2020.
29 czerwca 2015 r. odbyła się X sesja Rady Gminy Goworowo podczas której Wójt Gminy Goworowo – Małgorzata Maria Kulesza otrzymała absolutorium z wykonania budżetu Gminy Goworowo w roku
2014. Za absolutorium głosowało 14 radnych, 1 radny przeciw.
Wójt podziękowała za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom instytucji
oraz pracownikom urzędu
gminy, którzy swoją pracą
przyczynili się do otrzymania
absolutorium.

Praca w komisjach

Komisje pracowały zgodnie z
przyjętymi planami pracy.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku
zapoznała się ze sprawozda-

niem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, informacją o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy oraz informacją o stanie bezpieczeństwa w gminie. Odbyło się wyjazdowe
posiedzenie z udziałem całej Rady na którym dokonano przeglądu i
oceny stanu dróg oraz zaplanowanych inwestycji.
Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia zapoznała się z informacją o
przeprowadzonej rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w
Goworowie i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dokonała analizy propozycji lokalizacji budowy przedszkola w
Goworowie – ustalono lokalizację.
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki
Finansowej na posiedzeniach zajmowała się analizą i opiniowaniem projektów uchwał finansowych i zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2020 oraz realizacją
inwestycji.
Najwięcej pracy miała Komisja Rewizyjna, na posiedzeniach dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. wydała pozytywną opinię. Sporządziła wniosek do Regionalnej Izby
Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Na wspólnych posiedzeniach Komisji omawiane były kwestie
propozycji przygotowania projektów budowlanych dla nowych inwestycji oraz informacje odnośnie prowadzonych działań inwestycyjnych. Rozpatrywane były również sprawy związane ze zbyciem i
nabyciem nieruchomości przez Gminę.

O sołectwach

Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 20142018. Tradycyjnie w większości miejscowości osoby pełniące funkcje sołtysa nie zmieniły się, trzech z nich może poszczycić się 20
letnim stażem pełnienia swojej funkcji. Są to Panowie: Leszek Buczyński z Damięt, Czesław Duninowski z Józefowa, Tadeusz Sobotka z Michałowa.
Są także tacy, którzy funkcje sołtysa będą sprawować
pierwszy raz – takie zmiany nastąpiły w 11 sołectwach. Na 45 sołectw w Gminie Goworowo funkcje
sołtysa pełni 26 kobiet i 19 mężczyzn.
Zebrania wiejskie najczęściej odbywały się w spokojnej, rzeczowej atmosferze. Świadczy to, o dużej dojrzałości miejscowego społeczeństwa. W większości
zebrań uczestniczyła Wójt Gminy Pani Małgorzata
Maria Kulesza, w niektórych uczestniczył Sekretarz
Gminy Pan Antoni Mulawka. W zebraniach udział
brali radni Rady Gminy i radny Rady Powiatu.
Elżbieta Owczarek
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Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
Urząd Gminy Goworowo okresie od 02.04.2013r. do
31.03.2015r. uczestniczył w projekcie pod nazwą: ,,Innowacyjny
Samorząd Podlasia i Mazowsza - Systemowe doskonalenie
jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników’’.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Łączna
wartość przedsięwzięcia wyniosła 1 855 928, 00 zł., w tym wartość
środków wykorzystanych przez Urząd Gminy Goworowo wyniosła
263 724,84 zł.
Autorem i jednocześnie Liderem projektu był Międzynarodowy Instytut Outsourcingu z Elbląga (woj. warmińskomazurskie).
W przedsięwzięciu wzięło udział również pięciu innych
Partnerów, a mianowicie 2 powiaty i 1 urząd z województwa podlaskiego (Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Starostwo Powiatowe w Augustowie i Urząd Gminy Wąsosz) oraz 2 urzędy z województwa mazowieckiego (Urząd Gminy Szczutowo, Urząd
Miasta i Gminy Chorzele).
Międzynarodowy Instytut Outsourcingu w ramach
projektu zorganizował i poprowadził dla pracowników Urzędu
Gminy Goworowo następujące działania szkoleniowo – doradcze:
1. Szkolenie mające na celu wzrost kwalifikacji pracowników w obszarach merytorycznych dla zapewnienia poprawy jakości i sprawności pracy urzędów – łącznie pracownicy wzięli udział w 32 szkoleniach o bardzo szerokiej tematyce, przeszkolone zostały 23 osoby,
w tym 18 kobiet i 5 mężczyzn- wartość 180 000 zł.
2. Warsztaty i szkolenia w ramach zadania pod nazwą: ,,Ponowna
ocena standingu urzędów z zastosowaniem metody CAF i opracowania planów doskonalenia’’- wartość 8 500 zł.
3. Wdrożenie i audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013
Technika Informatyczna- Techniki bezpieczeństwa- systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - wartość 15 000 zł.

4. Doskonalenie kluczowych kompetencji urzędu poprzez organizację studiów podyplomowych, w których uczestniczyły 2 osoby. Były to studia w kierunkach ,,Zamówienia publiczne’’
i ,, Zarządzanie projektami w Unii Europejskiej’’- wartość 8 900
zł.
5. Wdrożenie modułów ePUAP wraz z 4 certyfikatami kwalifikowanymi dla pracowników obsługi tych modułów (moduł ROLNICTWO oraz moduł SPRAWY OBYWATELSKIE)- wartość 2 000 zł
6. Przygotowanie urzędu do tworzenia metodologii oraz samodzielnego prowadzenia badań statystycznych otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego - wartość 16 400zł.
7. Usprawnienie procesów strategicznych i operacyjnych poprzez opracowanie i wdrożenie polityki oraz dokumentacji strategicznej i ewaluacyjnej- wartość 15 000 zł.
Jako wsparcie i pomoc w ułatwieniu pracy Urząd Gminy Goworowo otrzymał również dwa notebooki wraz z oprogramowaniem, trzy licencje MS Office Professional 2013, jeden
rzutnik multimedialny, a także zestaw nagłaśniający składający
się z zestawu głośnikowego ze wzmacniaczem, zestawu dwóch
mikrofonów oraz dwóch statywów - wartość pomocy wyniosła
17 924,84 zł.
Łączna wartość przeprowadzonych usług i doradztwa
wyniosła 263 724,84 zł, realizacja działań odbyła się z dofinansowaniem środków unijnych, bez żadnego wkładu własnego Gminy.
Uczestnictwo w projekcie miało na celu między innymi
poprawę komunikacji obywateli z urzędem, wzrost dostępu do
usług on-line, współtworzenie strategii rozwoju urzędu oraz
wzrost świadomości obywateli/klientów. Ważnym aspektem było
również
wypracowanie
sprawniejszych
procesów
w partnerstwach, a także wyrównanie szans osób zamieszkujących powiaty oraz gmin objętych projektem.
Marianna Skierkowska – koordynator projektu

Spotkanie seniorów w ramach akcji Klub Bezpiecznych na Drodze.
14 kwietnia 2015 r. w Goworowie i 26 maja 2015 r. w Kuninie
odbyły się spotkania seniorów z terenu
naszej gminy w ramach kampanii społecznej organizowanej przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce i
Tygodnik Ostrołęcki.
Podczas spotkań dyrektor
WORD Mirosław Augustyniak przedstawił
seniorom zasady bezpiecznego poruszania się na drodze i zachowania szczególnej ostrożności po zmroku. W ramach
akcji seniorzy otrzymali odblaski i lampy
do rowerów. Główna nagroda w postaci
roweru została wylosowana i wręczona
dla członkini Klubu Seniora „Jesienne
Kwiaty” z Goworowa i Klubu Seniora
„Rozmaryn” z Kunina.
Akcja „Klub Bezpiecznych na
Drodze” ma na celu szeroko pojętą edukację dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu
drogowym dorosłych mieszkańców regionu ostrołęckiego.
Ewa Filipiak
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Doposażenie oddziałów przedszkolnych.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zrealizowany został projekt pt.
„DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE GOWOROWO”
W ramach projektu:
1. Rozbudowano place zabaw (Goworowo, Pasieki)
2. Dostosowano toalety do potrzeb dzieci poprzez: zakup i montaż
umywalek, sedesów, podgrzewaczy wody, luster, podajników do
mydła i ręczników, suszarek oraz nakładek i podestów.
3. W ramach wyposażenia:
1) Zakupiono sprzęt do utrzymania czystości: odkurzacze, pralki,
froterki.
2) Doposażono kuchnie w zmywarki, kuchnie, obieraczki do ziemniaków, patelnie, lodówki, szafy do przechowywania naczyń,
garnki, sztućce.
3) Sale lekcyjne wyposażono w szafki, regały, stoliki, krzesełka,
biurka, tablice, dywany.
4) Zakupiono i zamontowano rolety okienne.
5) Zakupiono wyposażenie wypoczynkowe: leżaki, pufy.
6) Zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki i artykuły plastyczne.
7) Zakupiono wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi: gaśnice przeciwpożarowe, apteczki, zabezpie-

czenia gniazdek elektrycznych, instrukcje udzielania pierwszej pomocy.
8) Zabezpieczono grzejniki zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
9) Zakupiono sprzęt ICT: komputery, laptopy, drukarki, kopiarki.
10) Zakupiono sprzęt audiowizualny: telewizory, odtwarzacze.
11) Zakupiono tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem.

Zrealizowany projekt dostosowuje szkoły do objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 – 5 lat i wzbogaca bazę
dydaktyczną oddziałów przedszkolnych.
Prace zostały wykonane przez firmę Tijo Martyna BiernatPeczka, Jonasz Peczka s.c.
z Wągłczewa za kwotę 435 792,18 zł.
Projekt zostanie sfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jan Zięba

Strategia Rozwoju Gminy Goworowo na finiszu.
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2015-2020 trwają od lutego
2014 roku. Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo przygotował raport o stanie gminy i – w oparciu o konsultacje społeczne – określił cele strategiczne
rozwoju gminy.
Od września 2014 roku dalszym opracowywaniem strategii zajmował się Międzynarodowy Instytut Outsourcingu w Elblągu w ramach projektu „ Innowacyjny Samorząd
Podlasia i Mazowsza – Systemowe Doskonalenie Jednostek Samorządu Terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”.
Projekt Strategii Gminy wypracowany przez zespół poszerzony o reprezentantów
różnych grup społeczności lokalnej został przedstawiony na IX Sesji Rady Gminy Goworowo,
która
odbyła się 19 maja br.
Opracowano już projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Goworowo na lata 2015 – 2020 i przekazano do Biura Rady.
Hanna Damięcka
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Będą aktywizować i podróżować.
Młodzież w wieku gimnazjalnym i pogimnazjalnym z gminy Goworowo będzie zaangażowana w realizację projektu pod nazwą „Podróżują,
poznają! Lokalnie wdrażają!”
Zamysłem projektodawców jest zaktywizowanie młodzieży poprzez kształtowanie postaw poznawczych i zaangażowanie we współtworzenie oferty
turystyczno – kulturalnej, charakterystycznej dla Goworowszczyzny. Ofertę
tę będą wypracowywać podczas warsztatów tematycznych.
Młodzież w wieku 13-18 lat będzie realizowała projekt w ciągu
siedmiu miesięcy. Projekt będzie składał się z różnych form edukacji przy
aktywnym ich udziale.
Na początek zostanie przeszkolona grupa liderów młodzieżowych, następnie wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach
dziennikarskich, fotograficznych i grafiki komputerowej. Zdobyte umiejętności wykorzystają do opracowania reportażu z podróży po Małopolsce, Lubelszczyźnie i Świętokrzyskiem. Lokalnie zaś opracują Quest i trasę tematyczną wraz ze społecznością Goworowa. Relację z projektu będzie można

obejrzeć w wersji elektronicznej w świetlicach wiejskich i
szkołach na terenie gminy.
W realizację projektu zaangażowały się lokalne
organizacje: Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
(wnioskodawca) i partnerzy: Przedsiębiorstwo Handlowo
– Usługowe Bursztyn oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Realizatorzy zachęcają młodzież do udziału w
projekcie, a zgłoszenia można kierować do stowarzyszenia (siedziba GOKSiR) i telefonicznie pod numer 29 7615246.
Projekt: „Podróżują, poznają! Lokalnie wdrażają!” będzie realizowany w ramach programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich i finansowany ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Agata Majk

Biblioteka dzieciom i nie tylko.
Biblioteka jest miejscem, w którym spotykają się
wszystkie pokolenia od przedszkolaków do seniorów. Poza
czytelnikami odwiedzającymi
nasze czytelnie i wypożyczalnie
w celach tradycyjnych, tzn. aby
wypożyczyć książkę bądź skorzystać z książek i czasopism lub
internetu na miejscu, liczną grupę
stanowią osoby korzystające z
innych form działalności biblioteki.
Biblioteka organizowała:
Spotkania autorskie .
Z Panią Jolantą Szwalbe. Jej motto brzmi: „Nie starzeje się ten,
kto nie ma na to czasu” i z Panią Joanną Brodowską, autorką bajek, opowiadań i wierszy dla dzieci.

nej młodym czytelnikom książki
powstały wspaniałe prace plastyczne, które można podziwiać w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Goworowie.
Dzień Dziecka „Moje Boisko –
Orlik 2012” w ZS Nr 1 w Goworowie.
Głównymi adresatami
rozgrywek o charakterze sportowo
- rekreacyjnym byli uczniowie klas
III, IV i VI ze Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.W programie rozgrywek znalazł się turniej piłki nożnej, wyścig rzędów, konkurs plastyczny, quiz z nagrodami oraz ognisko.

Warsztaty Wielkanocne.
W oczekiwaniu na święta biblioteka zaprosiła dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie na warsztaty, które
poprowadziła Katarzyna Jemielity z Ostrołęki.

W związku z dużym zainteresowaniem dostępem do internetu kontynuujemy nieodpłatne korzystanie z
komputerów i drukarek w godzinach pracy bibliotek:
Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie oraz filiach w
Kuninie, Pasiekach i Żabinie.

Spotkanie literacko-plastyczne.
Dzieci wysłuchały bajki o Franklinie. Na podstawie zaprezentowa-

Krystyna Reluga
Renata Dawidowska

Organizacje pozarządowe dzieciom.
Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach
świata. Tego dnia organizowane są specjalne akcje, koncerty i zabawy. Dla
rodziców to okazja na spędzenie dodatkowego czasu ze swoimi dziećmi,
składania im życzeń oraz obdarowania swoich pociech prezentami. Jednak
najlepszym prezentem dla każdego dziecka jest przede wszystkim miłość,
troska i zainteresowanie ze strony jego rodziców. Organizacje pozarządowe
ze względu na swoją bogatą wiedzę o potrzebach i problemach swojego
środowiska oraz praktycznym doświadczeniom wynikającym z codziennych
kontaktów, są bardzo ważnymi partnerami władz samorządowych i rządowych w kreowaniu i zaspakajaniu potrzeb na rzecz różnych grup społecznych. Podczas V Goworowskich Targów Przedsiębiorczości najmłodsi
mieszkańcy gminy tego dnia świętowali Dzień Dziecka, a lokalne organizacje postarały się, aby ten dzień był ciekawie i wesoło spędzony. Bardzo
ważne dla samorządu, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

dzieci otrzymały bezpłatne atrakcje. A przygotowały
je: koła gospodyń wiejskich w Brzeźnie, Brzeźnie Kolonii i Czarnowie, klub seniora w Goworowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie, stowarzyszenie „Sąsiad”, klub sportowy Orz Goworowo oraz
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Akcja pod nazwą „Organizacje pozarządowe dzieciom” organizowana jest na terenie gminy od dziesięciu
lat i ciągle niesie wiele pomysłów, gromadzi dobroczyńców i cieszy odbiorców. Poprzez zabawę dzieci poznały
różne formy przedsiębiorczości. Wystawcy również organizowali konkursy, chcąc przybliżyć profil swojej firmy.
Agata Majk
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Młodzieżowo – samorządowe spotkanie na sportowo.

Trzynaście drużyn rywalizowało w rozgrywkach w piłkę nożną i
siatkową w ramach wydarzenia pod nazwą „Tydzień Młodzieży na sportowo
– Jawory Stare”.
Gospodarzami spotkania młodzieży z samorządowcami byli: radna gminy Goworowo Agata Majk, Związek Młodzieży Wiejskiej Koło Jawory
Stare i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Aby
docenić wysiłek i zaangażowanie sportowe młodzieży uczestniczącej w
bardzo emocjonujących meczach, organizatorzy zadbali o nagrody rzeczowe. Dzięki wsparciu Starosty Ostrołęckiego, Coca Cola HBC Polska, Stowarzyszeniu Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi sportowcy otrzymali m.in.
medale, sportowe akcesoria, koszulki.
Nagrodę tego dnia wręczono także autorce plakatu promującego sportowe
wydarzenie w Jaworach Starych. Zaprojektowała go Anna Pietras z Jawor
Starych, a nagrodę ufundowała radna gminy Agata Majk.
W rywalizacji w piłce nożnej stanęli: RED BULL TEAM ŻABIN, REMIZA
SKŁAD JAWORY STARE, KP DYNAMIT OSTROŁĘKA, KUMPLE KACZKA, TYMBARK CZERWONKA, BYLE DO PSZERFY GOWOROWO, KS
ORZ GOWOROWO.
W siatkówkę zagrali: REMIZA SKŁAD JAWORY STARE, UKS SŁOIK

OGÓRKÓW OSTROŁĘKA, OLD STARS JAWORY STARE, BEZ NAZWY GOWORÓWEK, KUMPLE KACZKA,
TYMBARK CZERWONKA.
ZWYCIĘZCAMI ZOSTALI:
Piłka nożna
I miejsce TYMBARK CZERWONKA
II miejsce KS ORZ GOWOROWO
III miejsce KP DYNAMIT OSTROŁEKA
Piłka siatkowa
I miejsce REMIZA SKŁAD JAWORY STARE
II miejsce OLD STARS JAWORY STARE
III miejsce TYMBARK CZERWONKA
Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim drużynom za udział w spotkaniu.
Podczas spotkania rozegrano mecz towarzyski Samorządowcy : Młodzież. Drużynę samorządowców zasilili: starostowie ostrołęccy Stanisław Kubeł i Krzysztof Parzychowski, radny sejmiku mazowieckiego Mirosław Augustyniak,
radny powiatu ostrołęckiego Antoni Mulawka, radni gminy
Goworowo Rafał Iwański i Marcin Rurka oraz kierowniczka GOKSiR w Goworowie Barbara Kuczyńska. Samorządowa ekipa wygrała z młodzieżą. Zaproszenie na spotkanie przyjęła wójt gminy Goworowo Małgorzata Kulesza,
deklarując młodzieży pomoc przy poprawie stanu boiska
na placu wspólnoty wiejskiej. Goście podkreślili, że tę
inicjatywę warto wspierać, bo angażuje wiele środowisk i
ma liczną grupę odbiorców.
Organizatorzy przygotowują się już do kolejnych rozgrywek, które odbędą się w Kruszewie na zakończenie wakacji.

Agata Majk

Goście w Środowiskowym Domu Pomocy w Czarnowie.
Już po raz drugi ośrodek w Czarnowie gościł (tym razem) 3
uczennice z Liceum Społecznego im. Toniego Halika w Ostrołęce w ramach
projektu „Dzień Przedsiębiorczości”. Uczennicom w tym roku - 25 marca było łatwiej współpracować z nami, gdyż były już znane uczestnikom z
poprzednich lat i jak zapewniały w ubiegłym roku chętnie do nas wróciły,
aby wcielić się w role opiekunek i służyć pomocą osobie niepełnosprawnej
w codziennych czynnościach. A należy wspomnieć, że Dom jest bardzo
przyjazny i gościnny, dlatego tak chętnie do nas wracają. W ramach tego
projektu Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie dostał podziękowania od Dyrekcji Szkoły za danie młodym ludziom możliwości poznania
specyfiki wybranego przez nich zawodu oraz za okazane serce, zaangażowanie i gościnność. Zapraszamy w następnym roku.
W poniedziałek 20 kwietnia ośrodek w Czarnowie odwiedziła
fryzjerka z Goworowa Pani Ewa Krawczak, w celu przeprowadzenia zajęć
metodą warsztatową oraz przybliżenia uczestnikom Domu, zawodu jaki
wykonuje. Pani Ewa pokazała, jak należy dbać o włosy, o ich higienę. Przywiozła ze sobą katalogi, broszury, sprzęt fryzjerski i kosmetyki, które są
niezbędne w zadbaniu o swoje włosy. Uczestnicy mogli obciąć włosy, uczesać się i zdobyć podstawową wiedzę na temat swoich włosów. Tego dnia
wszyscy uczestnicy wyglądali przepięknie i byli nie do poznania, a ich radości i przeżyć nie da się opisać
W czwartek 07.05.2015 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w
Czarnowie odwiedził strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie –
Pan Rafał Ostrowski. Poprowadził bardzo ciekawe zajęcia, opowiedział o
swojej pracy i specyfice zawodu strażaka. Uczestnicy wizytą byli zainteresowani, zadowoleni i pełni zapału do zadawania pytań. Mogli przymierzyć
strój strażaka i zrobić sobie zdjęcie, jak również zapoznać się z niezbędnymi przedmiotami używanymi do pracy w staży pożarnej.
13 maja w środę odwiedził nas Pan Adam Staszczuk - leśniczy z

Gminy Goworowo. Przekazał uczestnikom niezbędną
wiedzę z zakresu specyfiki pracy leśniczego oraz o zachowaniu, bezpieczeństwie i zwierzynie leśnej. Posypał
się grad pytań zadawanych przez uczestników, na które
leśniczy bardzo wyczerpująco odpowiedział. Uczestnikom
zaproponował ciekawy i bardzo pouczający film opowiadający o przyrodzie leśnej. Zajęcia były bardzo interesujące. Pan leśniczy przygotował się perfekcyjnie pod każdym
względem. Przekazane wskazówki są dla nas cenne,
gdyż ŚDS w Czarnowie jest otoczony lasem i ta wiedza
jest dla nas bardzo przydatna.
.

Magdalena Dudziec
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Pomóż pszczołom, one pomogą tobie!
Pszczoły to piękne owady, które budzą sprzeczne emocje wśród
ludzi. Często mylone z groźniejszymi osami czy szerszeniami są przez nas
ludzi bezlitośnie, często bez powodu, tępione.
Tak wiele uwagi poświęca się roli pszczół jako dostarczycieli
pysznego i zdrowego produktu, jakim jest miód, a pszczoły oddają nam
przysługi również w innych dziedzinach. Oczywiście zasługi w produkcji
tego nieocenionego surowca, którego gatunków jest tak wiele, są olbrzymie, wszak dotychczas nie udało się ludziom stworzyć czegoś równie zdrowego i naturalnego. Tym niemniej nie można zapominać o olbrzymiej roli
pszczół w innych aspektach.
Niewiele osób wie, że jad pszczeli doskonale leczy bóle reumatoidalne, mleczko pszczele przedłuża życie i działa na skórę odmładzająco,
pyłek zawiera szereg mikroelementów, a wosk pszczeli ma zastosowanie w
wielu maściach i kosmetykach.
Największe jednak zasługi nasze pszczoły mają w dziedzinie
zapylania drzew i krzewów oraz innych roślin uprawnych, choć często o tym
zapominamy. Stosując chemiczne metody zwalczania szkodników, oprócz
tych szkodliwych owadów zabijamy niestety te pożyteczne. Wiele herbicydów niszczy wszystkie chwasty w zbożu, a przecież lubiany przez pszczoły
chaber, o ile nie jest go zbyt dużo, sprzyja wzrostowi zboża, szczególnie
żyta.
Monokulturowe uprawy też nie sprzyjają rozwojowi pszczół.
Pszczoły nie mają gdzie zdobywać pożywienia i często padają. Dlatego tak
ważne jest, abyśmy tworzyli przy naszych domach ogrody dla pszczół. Nie
jest to ani skomplikowane, ani uciążliwe.
Wszyscy pamiętamy pachnące ogrody naszych babć. Ogrody
takie były nie tylko piękne i aromatyczne, ale też sprzyjały rozwojowi wielu
gatunków pożytecznych owadów. Obecnie posiadamy piękne wypracowane
ogrody, w których królują żywotniki zwane potocznie tujami lub inne iglaste,
z których dla owadów jest pożytek niewielki. Pszczoły będą nam wdzięczne
choćby za skrawek sadu, bądź kwitnący żywopłot z ligustru (Uwaga! Jagody są trujące), tawuły czy z dzikiej róży, z której owoców można zrobić
pyszną konfiturę. W ogrodach przyjaznych pszczołom nie powinno zabraknąć też różnych ziół. Pszczoły uwielbiają melisę, miętę, szałwię lekarską i
wiele innych. Sadźmy też pięknie pachnące lipy i nasze jarzębiny, dostarczające pszczołom wiele pożytku i dające pyszny i zdrowy miód na przeziębienie.
Pszczoły muszą się bardzo napracować, aby zebrać miód, często giną z
głodu, gdy muszą wykonywać dalekie wędrówki w poszukiwaniu nektaru,
dlatego stwórzmy im przy domu miły zakątek, a odwdzięczą się zwiększając
nam plon owoców.
Mówiąc o pszczołach nie powinniśmy zapominać o innych owa-

Uczymy się ratować życie.
14.04.2015 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie ratownicy medyczni działający
przy grupie BHP w PZU w Warszawie uczyli uczniów,
jak udzielać pierwszej pomocy ofiarom na miejscu
wypadku. W ramach szkolenia uczniowie poznali
prawne aspekty nieudzielenia pierwszej pomocy,
zapoznali się również z zasadami bezpieczeństwa w
czasie udzielania pierwszej pomocy oraz postępowaniem z poszkodowanym, który nie oddycha i który
wymaga resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W
szkoleniu wzięło udział 25 uczniów klasy II Technikum w Goworowie. Zajęcia odbywały się plenerze z
wykorzystaniem pojazdów mechanicznych, a uczestnicy byli czynnie zaangażowani. Ratownicy zostawili
szkole prezent w postaci apteczki pierwszej pomocy
z pełnym wyposażeniem
Irena Minota

dach pożytecznych. Mała dzika pszczółka murarka zwana
też samotnicą, gdyż nie tworzy rojów, jest niezmiernie
pożyteczna dla większości rolników, zapyla bowiem niemal wszystkie rośliny, nawet te, z którymi nasza zwykła
pszczoła miodna sobie nie może poradzić. Pszczółkom
tym do życia potrzeba niewiele, wystarczy zbudować im
domki z bambusowych rurek, osiedlą się też chętnie w
szczelinach starych domów od strony południowej. Są one
bardzo łagodne, nie posiadają żądeł, więc na pewno nie
zrobią krzywdy.
Innym źle traktowanym przez ludzi owadem jest
trzmiel popularnie zwany bąkiem. Jest to bardzo pożyteczny owad nie robiący krzywdy, ewentualną przykrością,
którą może zrobić, to uderzenie, gdy leci z dużą prędkością, gdyż kiepsko widzi. Trzmiele zapylają bardzo dużo
roślin z grupy motylkowatych takich jak łubiny, seradela
czy koniczyna czerwona, stąd też bardzo sprzyjają rolnikom.
Chrońmy owady stosując naturalne opryski,
ewentualnie nie stosujmy ich wcale, gdyż wiele z nich
niepotrzebnie ginie. Zamiast stosować oprysk na mszyce
nie dopuśćmy, aby w pobliżu roślin pojawiały się mrówki,
to one przenoszą w głównej mierze mszycę. Stwarzajmy
pożytecznym owadom korzystne środowisko, a sami przekonamy się, jak wiele zawdzięczamy naszym latającym
przyjaciołom.
Piotr Twardziak
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Praktyki zawodowe w Portugalii.

Klasa III Technikum Agrobiznesu od 22.05.2015 r. do 06.06.2015
r. przebywała na stażu (praktyce) w Portugalii w miejscowości Apulia w
ramach programu UE "Erasmus+". Grupa składała się z 14 uczniów. Opiekunką grupy była wychowawczyni klasy Jolanta Borowska oraz dyrektor
szkoły Janusz Frydryk. Koordynatorem grupy w sprawach organizacyjnych
była Barbara Gieresz, która zajmowała się sprawami organizacyjnymi. Po

drodze grupa zwiedzała Paryż - stolicę i największą aglomerację Francji, położoną w centrum Basenu Paryskiego
nad Sekwaną (Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, nadsekwańskie bulwary).
Uczniowie odbywali praktyki w gospodarstwie
rolnym położonym w miejscowości Apulia, zajmującym się
plantacją cebuli, kalafiora i sałaty. Oprócz praktyk organizowane były wieczorki w formie dyskoteki, wyjścia nad
ocean oraz wycieczki ( Barcelos, Porto oraz Braga). Po
zakończeniu stażu uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia stażu oraz drobne upominki. W drodze powrotnej
mieli możliwość zwiedzania Barcelony - miasta położonego w północno-wschodniej Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym, około 120 km na południe od grzbietu Pirenejów
i granicy hiszpańsko-francuskiej. Grupa, która uczestniczyła w praktykach, jest zadowolona z pobytu. Poza poznaniem rolnictwa w państwie wysuniętym daleko na południowy skraj Europy, uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, bez ponoszenia kosztów własnych, zwiedzić duży
kawałek świata. Wszyscy jednogłośnie uznali, że jedyny
mankament zagranicznej wyprawy to słaba znajomość
języków obcych i należy to szybko naprawić.
Kolejna grupa wyjeżdża na staż już w październiku do Grecji.
Jolanta Borowska

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.
Najwcześniej szkołę opuścili absolwenci technikum. Otrzymali
świadectwo ukończenia szkoły już w końcu kwietnia. Uroczystość uświetnili
goście. Władze powiatowe reprezentowali: Małgorzata Kuśmierczyk i Antoni
Mulawka, gminne: wójt Małgorzata Maria Kulesza. Parafię reprezentował
ksiądz proboszcz Stanisław Siemion. Wszyscy skierowali do absolwentów
życzenia powodzenia na maturze, egzaminach zawodowych, na studiach i
w ogóle w życiu. Goście nie przybyli z gołymi rękami. Wręczyli nagrody za
bardzo wysokie wyniki w nauce, za pracę na rzecz szkoły, środowiska i
osób potrzebujących pomocy, za zaangażowanie w życie sportowe szkoły i
reprezentowanie jej barw na zewnątrz. Nagrodę Starostwa otrzymała Iwona
Damięcka, wójt gminy ufundowała nagrodę Paulinie Rabuczewskiej, a dyrektor szkoły Annie Kapuścińskiej i Renacie Pietras. Osiemnaścioro przystąpiło w maju do matury, w czerwcu absolwenci przystąpili do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wszyscy niecierpliwie oczekują
na wyniki, bo ich prace egzaminacyjne sprawdzane są poza szkołą.
Swoje wyniki końcoworoczne znają już uczniowie niższych klas
szkoły zasadniczej i technikum. Do ostatniej chwili trwała walka wśród najlepszych uczniów o jak najwyższą średnią ocen, przede wszystkim po to,
by pretendować do bardzo prestiżowego stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznawanego dla jednego ucznia szkoły. Decyzję o wyborze podjęła Rada Pedagogiczna. Stypendystką Premiera, po zatwierdzeniu przez
rządowe biuro, zostanie Natalia Jadacka, uczennica II klasy technikum.
W trakcie roku uczniowie odnosili sukcesy także na innych polach. Mieli wiele szans na start w konkursach i zawodach. Zwykle wykorzystywali te szanse. Wygrali w większości konkursów. Zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu pozaprogramowego i to jest cenniejsze od dyplomów. 21

maja 2015 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie
odbył się pod patronatem Starosty Ostrołęckiego III Powiatowy Konkurs Informatyczny polegający na wykonaniu
przez uczniów prezentacji multimedialnej na określony
temat. W tegorocznej edycji brzmiał „Moje hobby...”. W
konkursie wzięli udział uczniowie 5 szkół ponadgimnazjalnych i 1 gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowała Marlena Dudziec. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęła
I miejsce. Do grupy zwycięzców dołączyła ostatnio drużyna w składzie Karolina Ciborowska i Michał Idzikowski
startując w międzypowiatowym konkursie przyrodniczo –
łowieckim „Darz bór” zdobywając II miejsce.
Uczniowie zasłużyli na odpoczynek. Życzymy
im, by ze swobody korzystali rozumnie i bezpiecznie, a we
wrześniu wrócili do szkoły wypoczęci i pełni zapału do
pracy w nowym roku szkolnym.
Irena Minota
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Prawo dziecka do życia, rozwoju i do zabawy.
„Mały człowieku! To nie zabawa masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa.
Na samym wstępie uwierz z ochotą,
że jesteś małą ludzką istotą.
Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu
tak jak roślina wspiąć się ku słońcu…”
Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do
życia. To z niego płynie prawo do pełnego rozwoju. Dzieci posiadają szczególne prawa, ponieważ nie potrafią same zadbać o siebie, potrzebują do
tego rodziców, opiekunów i wielu innych ludzi. Często jednak zapomina się,
że dziecko, zwłaszcza małe, jest narażone na różnorodne formy przemocy i
jest całkowicie zależne od dorosłego. Dlatego też, oprócz praw uniwersalnych przysługujących wszystkim ludziom, dzieci posiadają pewne prawa
specyficzne, które wynikają z ich niedojrzałości fizycznej i umysłowej. Jest
to np. prawo do nauki, zabawy i opieki. Dokumentem mówiącym o tym jest
Konwencja o Prawach Dziecka, która w Polsce obowiązuje od 1991 roku i
zawiera najobszerniejszy katalog praw dziecka i wzór jego potrzeb. Jednym
z praw, o którym mówi Konwencja jest prawo do rozwoju. Dzieci zwłaszcza
w wieku przedszkolnym rozwijają się bardzo intensywnie we wszystkich
sferach: fizycznej, poznawczej, umysłowej i emocjonalnej. Wszystko co
oddziałuje na ich rozwój, to jakie wzorce czerpią decyduje o kształtowaniu
ich osobowości, ponieważ jej podstawy kształtują się w okresie pięciu
pierwszych lat życia. Kolejną ważną potrzebą każdego dziecka jest poczucie bezpieczeństwa. Mowa tu o doświadczaniu mocnej więzi płynącej z
przekonania, że jest się kochanym, chcianym i kimś ważnym. Rodzina jest
pierwszym i podstawowym środowiskiem w życiu dziecka, która jest odpowiedzialna za jego rozwój. To rodzice przekazują pierwsze wzorce do naśladowania i dzięki nim dziecko potrafi nawiązać pierwsze kontakty z ludź-

mi oraz zdobywać nowe doświadczenia. Z kolei społeczność przedszkolna mając na uwadze harmonijny rozwój
dziecka i wpływ rodziny na jego wychowanie stwarza możliwości organizowania spotkań rodzinnych w czasie całego
roku szkolnego i tym samym prawo do zabawy. Przedszkole, aby zapewnić dzieciom jak najwięcej zabawy poza podejmowanymi działaniami w zakresie własnej
działalności, często korzysta z propozycji i ofert lokalnych
przedsiębiorców i instytucji. „ Dzień Dziecka” zorganizowany przez Jacka Romanowskiego dostarczył naszym
przedszkolakom nie tylko wiele niespodzianek i atrakcji,
ale także mnóstwo zabawy. Z kolei spotkanie z autorką
książek dla dzieci panią Joanną Brodowską zachęciło
dzieci do zabawy w ilustratorów książek.
Kontynuacją działań sprzyjających zabawie na łonie natury, w otoczeniu najbliższych członków rodziny był „Dzień

Rodziny” zorganizowany przez przedszkole pod hasłem:
„Rodzinna zabawa to super sprawa”.
Impreza miała na celu nie tylko wzmocnić więzi rodzinne,
ale przede wszystkim zachęcić rodziców do zabaw ze
swoimi dziećmi. W naszym przedszkolu dzieci mają prawo
do zabawy, która w ich życiu jest podstawową formą aktywności, czynnikiem ich rozwijania się oraz sposobem
uczenia się siebie i otaczającego świata.
Literatura:

1. Konwencja o Prawach Dziecka, Dz. U. 1991 Nr 120 poz. 526
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, w: Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, red. B. Łopatka A.
3. Internet, Strony www.edux.pl, www. UNICEF.pl/prawa-dziecka/geneza
-praw-dziecka

Urszula Kordasz

Uczniowie SP w Szczawinie na wycieczce w Centrum Nauki Kopernik oraz Pa łacu
w Wilanowie.
Już po raz kolejny uczestnicy projektu „Moja przyszłość” mieli
możliwość uczestniczenia w wycieczce edukacyjnej. Tym razem odwiedzili
Centrum Nauki Kopernik, gdzie wspaniale bawili się zdobyczami techniki.
Podziwiali także przepiękne ogrody na dachu budynku. Brali również udział
w ciekawym spektaklu w planetarium „Niebo Kopernika”. Ponadto byli „Z
wizytą u króla” w wilanowskim pałacu oraz podziwiali różnorodne ogrody
otaczające dawną rezydencję władcy.
Wszyscy wrócili do domów bardzo zmęczeni, ale zachwyceni
pobytem w stolicy.
Ewa Wójtowicz-Koncewicz i Agnieszka Podleś
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Obchody Dnia Ziemi uczniów SP w Szczawinie.
20 kwietnia 2015 roku opiekunowie Klubu Szalonych Twórców
podsumowali akcję zbiórki plastikowych nakrętek, które zostały
przekazane następnego dnia organizatorom Gminnych obchodów Dnia Ziemi w Lipiance, na rzecz osób niepełnosprawnych.
Podczas w/w obchodów nasi uczniowie (kl. IV-VI) brali udział w
różnych konkursach, m. in. w konkursie fotograficznym (Bartosz
Podleś kl. V) oraz grach i zabawach rekreacyjnych. Przedstawili
scenkę rodzajową pt. ,,Oszczędzajmy prąd”.
22 kwietnia w szkole był dniem podsumowań. Ogłosiliśmy wyniki imprez związanych z Dniem Ziemi i wręczyliśmy nagrody w
konkursie na plakat klasowy ,,Jak odpady segregować możesz
namalować!” .
Ewa Wójtowicz-Koncewicz i Agnieszka Podleś

Na wycieczkę w Tatry.

Krajobraz Tatr od zawsze zachwyca surowym pięknem, potęgą i
tajemniczością. Urozmaicają go spadające z progów skalnych wodospady
oraz rwące strumienie. Zjawiskiem niespotykanym w tak wysokich partiach
gór są liczne jeziora, zwane stawami. Mają one zazwyczaj ciemnobłękitną
barwę i kamieniste dno. Flora i fauna gór jest niezwykle zróżnicowana, co
można doskonale zaobserwować w trakcie pokonywania tatrzańskich szlaków. Postanowiliśmy przekonać się o tym na własne oczy.
Trasę wycieczki opracowała i całością przygotowań zajęła się
Sylwia Zięba. Bez większych problemów została skompletowana lista wycieczkowiczów. Było nam miło, bo pojechała też z nami grupka rodziców.
Wczesnym rankiem 43 osoby ze Szkoły Podstawowej w Kuninie, pod opieką nauczycieli: Katarzyny Dzwonkowskiej, Anny Kanclerz i Pawła Jagielskiego, wyposażone w uśmiech i energię wyruszyły autokarem na południe
Polski. Po kilku godzinach jazdy dotarliśmy do Krakowa. Nie sposób przecież po drodze minąć starego Krakowa. Pod okiem pani przewodnik zwiedziliśmy Rynek Starego Miasta oraz Sukiennice. Mogliśmy zobaczyć i usłyszeć trębacza grającego hejnał z Wieży Mariackiej, a także zakupić oryginalne pamiątki.
Potem dotarliśmy do Wieliczki, gdzie znajduje się kopalnia soli.
Wieliczka to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej
i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion
turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako
jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. By ją zwiedzić, musieliśmy zejść
drewnianymi schodami 135 metrów pod ziemię. Chyba nikomu nie udało się
policzyć ilości schodków, które trzeba było pokonać. Miało się wrażenie
lekkiego zawrotu głowy. Na dole czekała na nas niespodzianka. Można było

lizać wszystko, czego językiem lub ręką uda się dosięgnąć. Wędrując podziemnymi korytarzami mogliśmy obejrzeć mnóstwo cudownych solnych obiektów, komnat,
kaplic, rzeźb, a nawet jezior. Oglądaliśmy film w technologii 5D zasiadając na podświetlanych solnych pufach.
Żeby dobrze poznać człowieka, trzeba z nim
zjeść beczkę soli, a praca jest przecież solą życia. Sól jest
nieodłącznym „towarzyszem życia” człowieka. Postanowiliśmy o tym pamiętać, wychodząc z kopalni.
Na noclegi postanowiliśmy zatrzymać się w Poroninie. To
urokliwe miasteczko posiada niezwykły klimat i chcieliśmy
nim trochę pooddychać.
Drugiego dnia rozpoczęliśmy wędrówkę Doliną
Kościeliską. Dotarliśmy aż do Jaskini Mroźnej, której zwiedzanie kosztowało nas sporo wysiłku, a momentami nawet
strachu. Wąskie szczeliny oraz niskie przejścia zalane
wodą były dla nas prawdziwym wyzwaniem.
Uwieńczeniem dnia była przejażdżka wyciągiem narciarskim na Szymoszkowej Polanie. Miny osób,
które po raz pierwszy podróżowały kolejką linową, wyrażały tyle samo zachwytu co przerażenia. Najbardziej wrażliwi pokonali prawie całą trasę z zamkniętymi oczami.
Długo zapowiadany trzeci dzień wycieczki to
marsz do Morskiego Oka. Dziewięć kilometrów spaceru
pod górę dało się we znaki chyba wszystkim, jednak widoki, jakie na nas czekały, wynagrodziły zmęczenie i wszelkie niedostatki z nawiązką. Morskie Oko to największe i
najpiękniejsze jezioro tatrzańskie. Jego wody otoczone są
najwyższymi szczytami polskich Tatr. Leży ono w kotlinie
stanowiącej górną część Doliny Rybiego Potoku. To miejsce całkowicie niezwykłe, o wielu obliczach, zależnych od
pory roku, dnia, pogody. To oczywiście nie koniec atrakcji
dnia trzeciego. Po powrocie do naszego miejsca noclegowego czekała na nas jeszcze niespodzianka - dyskoteka
przy rytmach hitów z czołówek list przebojów. Marszowe
zmęczenie szybko wszystkich opuściło, a zabawa trwała
aż do ciszy nocnej.
Ostatni dzień naszej wycieczki to autokarowa
wyprawa do Niedzicy. Zwiedzanie przepięknego zamku
owianego wieloma legendami oraz prawie godzinny rejs
statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim zakończyły naszą
niezwykłą, wręcz magiczną wycieczkową przygodę. A w
drodze powrotnej po cichu planowaliśmy już następną
wspólną wyprawę.
Paweł Jagielski
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Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej.
20 kwietnia
2015 roku w Szkole
Podstawowej w Kuninie
odbył się III Międzyszkolny Konkurs Piosenki
Angielskiej.
W konkursie
wzięło udział 8 uczniów
z klas 1-6. Wszystkie
występy miały charakter
indywidualny. Komisja
oceniała występy młodych wykonawców.
Ocenie podlegały: muzykalność, walory głosowe, dykcja, poprawność języ-

kowa, dobór repertuaru, ruch sceniczny, strój oraz ogólny
wyraz artystyczny.
Laureaci konkursu:
Klasy I-III:
Miejsce I – Dominika Kozłowska (SP Kunin)
Miejsce II – Patryk Wiśniewski (SP Kunin)
Miejsce III – Julia Wilczewska (SP Kunin)
Klasy IV-VI:
Miejsce I – Aleksandra Kraska (SP Kunin)
Miejsce II – Aleksandra Pietras (SP Szczawin)
Miejsce III – Izabella Depta (SP Szczawin)
Organizatorzy konkursu: Sylwia Kopania, Dorota Kubiak,
Konrad Drabot.

Dorota Kubiak

Rodzinny Festyn.
7 czerwca
2015 r. odbył się
Festyn Rodzinny
zorganizowany przez
społeczność Szkoły
Podstawowej w Kuninie. Szkoła kojarzy
się nam najczęściej z
nauką i codzienną
pracą. Ale czy tylko?
Okazuje się, że może
być również miejscem zabawy, rodzinnych spotkań i integracji całego środowiska. Z powodzeniem udowodnili to pracownicy, rodzice i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kuninie, organizując ciekawą imprezę plenerową. Sprzyjało temu niedzielne popołudnie i ładna pogoda. Tradycyjnie oprawę muzyczną zapewnił ostrołęcki zespół muzyczny „Chłopcy z Placu Bema”. Prawdzi-

wym hitem programu okazał się występ włoskiego wokalisty Roberto Zucaro. Do uatrakcyjnienia imprezy przyczynili się również sami uczniowie, prezentując tańce zespołowe. Gościnnie wystąpiły chóry Klubów Seniora z Kunina,
Goworowa i Przedświtu. Impreza miała charakter pikniku
rodzinnego, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Można było pojeździć konno lub quadem, postrzelać z wiatrówki, zrobić sobie makijaż, a nawet zmierzyć ciśnienie
krwi i poziom cukru. Dorośli sprawdzali swoje szczęście,
biorąc udział w loterii fantowej, a młodsi w konkursie dotyczącym zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Emocji było sporo, bo nagrodą był rower i sprzęt sportowy.
Najmłodszym, niezmiennie od lat, najwięcej frajdy sprawiły
pokazy Straży Pożarnej z Kunina. Z daleka wabił zapach
„swojskiego jadła”, pysznych kiełbasek z grilla, domowych
ciast i innych smakowitości ze szkolnej kuchni. Można
było też wypić kawę, lemoniadę lub zjeść pyszny deser.
Dorota Kubiak

Konkurs plastyczno – czytelniczy „Znam twórczość Wandy Chotomskiej”.
Czy dzieci z gminy Goworowo znają twórczość Wandy Chotomskiej? TAK! A na pewno znają ją trzecioklasiści ze szkół w Goworowie,
Pasiekach i Kuninie. Przekonaliśmy się o tym podczas gminnego konkursu
plastyczno – czytelniczego „Znam twórczość Wandy Chotomskiej”, który
odbył się 28 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Kuninie.
Najpierw dzieci czytały głośno, bez wcześniejszego przygotowania, wylosowane przez siebie utwory oraz musiały podać tytuł książki, z
której ten tekst pochodził. Następnie wykonały przepiękne ilustracje do
wysłuchanego fragmentu książki „Dzieci Pana Astronoma”. Interpretacja
plastyczna utworu, tempo oraz estetyka wykonania prac zaskoczyły komisję, która przyznała
- pierwsze miejsce dla Patrycji Lenkiewicz z ZS nr 1 w Goworowie,
- miejsce drugie dla Aleksandry Wójcik ze SP w Kuninie
- miejsce trzecie dla Zuzanny Nowak z ZS nr 1 w Goworowie i Huberta
Kraski ze SP w Pasiekach.
Przebieg konkursu urozmaicił fantastyczny występ aktorek z
klasy szóstej oraz pokaz multimedialny. Na uwagę zasługują również starannie wykonane plakaty poświęcone twórczości znakomitej autorki.
Konkurs, który przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Kuninie J.

Łojek i B. Sotomska oraz Gminna Biblioteka Publiczna w
Goworowie, filia w Kuninie – K. Reluga i B. Kwiecińska.
Wszystkie osoby dorosłe, młodzież i dzieci,
które jeszcze nie zdążyły poznać twórczości Wandy Chotomskiej, zachęcamy do lektury.
Bożena Sotomska
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XI Gminny Festiwal Piosenki Uczniowskiej.
16 marca 2015 roku
odbył się doroczny XI już Gminny Festiwal Piosenki Uczniowskiej w Pasiekach. Do udziału w
konkursie zgłosiło się 23
uczestników ze szkół podstawowych w Goworowie, Szczawinie
i Pasiekach oraz Gimnazjum
Goworowo. Uczestnicy zachwycili publiczność i jurorów doborem oraz wykonaniem przygotowanych utworów. Jak zawsze
poziom artystyczny był bardzo
wysoki.
Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody
książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie
oraz płyty z piosenkami ufundowane przez sponsora konkursu, kompozyto-

ra i instrumentalistę Pana Zdzisława Pucka. Uczestnicy konkursu w nagrodę pojadą również na jednodniową wycieczkę ufundowaną przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społeczne w Goworowie, a także zaprezentują się ponownie na Pikniku Rodzinnym w Goworowie w pierwszą niedzielę lipca, kiedy to walczyć będą
o puchar Wójta Gminy Goworowo.
Tegoroczni laureaci to:
Kategoria klasy 0-I
I miejsce -Wiktoria Sopuch SP Szczawin
Kategoria klasy II-III
I miejsce - Weronika Błaszczak SP Szczawin
Kategoria klasy IV-VI
I miejsce - Kinga Sadowska SP Goworowo
Kategoria gimnazjum
I miejsce - Paulina Sówka

Mariusz Fidelis

Gminny konkurs recytatorski.
Dnia 18.05.2015r. w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem: Wiersze ks. Jana Twardowskiego.
W konkursie tym wzięli udział uczniowie kl. IV-VI z terenu gminy
Goworowo. Współorganizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie.
Komisja wyłoniła trzech laureatów:
I miejsce – Daria Ptak -S.P. Goworowo
II miejsce – Julia Rybaczyk- S.P. Kunin
III miejsce – Sebastian Kraska- S. P. Pasieki
Przyznano również dwa wyróżnienia:
Bartosz Podleś - S.P. Szczawin
Mateusz Romanowski - S.P. Goworowo
Dla wszystkich uczestników konkursu Gminna Biblioteka ufundowała
nagrody książkowe.

A. Solmińska
Foto: A Skrzecz

VIII Dzień językowy w Zespole Szkół Nr1 w Goworowie.
28 maja 2015 r. w Zespole
Szkół Nr 1 w Goworowie odbyła się
VIII edycja Dnia Językowego. W tym
roku uczniowie rywalizowali z innymi
szkołami w III Powiatowym Konkursie
pod hasłem „ Debiuty teatralne”. Każda
grupa składająca się z 7 osób miała za
zadanie przygotować krótką scenkę
teatralną w różnych językach.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie,
II miejsce- Gimnazjum im. Papieża
Jana Pawła II w Olszewo- Borkach,
III miejsce- Szkoła partnerska z Zielitz.
Podczas tego dnia odbył się również Szkolny Festiwal Piosenki.
Uczniowie gimnazjum prezentowali utwory w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim.
Wyniki konkursu w kategorii zespoły:
I miejsce - zespół „Strefa 51”,
II miejsce - zespół „ Krash”

Wyniki konkursu w kategorii soliści:
I miejsce - Klaudia Sujkowska,
I miejsce - Eliza Walczak,
II miejsce - Weronika Majkowska
III miejsce - Katarzyna Skarżyńska
Dzień Językowy był również okazją do
prezentacji wielu umiejętności uczniów.
Grupa gimnazjalistów zaprezentowała
pokaz tańców, a uczniowie ze szkoły
partnerskiej z Zietitz mieli możliwość
debiutu wokalnego. Ogromną przyjemność sprawiły nam gościnne występy
zespołów muzycznych: zespołu Arka
Arka, zespołu instrumentalno-wokalnego
z gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II

w Goworowie.
W tym roku, według stwierdzenia „Śpiewać
każdy może”, panie uczące w gimnazjum zaśpiewały kanon „Panie Janie” w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim i polskim.

Joanna Głażewska
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Zapatrzeni z nadzieją w patrona.
,,Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła.
Wy jesteście moją nadzieją!”- tymi słowami 22 października 1978 r. papież Jan
Paweł II zwrócił się po mszy świętej inauguracyjnej pontyfikat do ukochanej młodzieży. Te słowa przyświecały również XI konkursowi recytatorskiemu pod hasłem:
,,Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”, który odbył
się 17 maja 2015 r. w kościele parafialnym. Spotkanie z poezją poprzedzone było
krótkim montażem słowno- muzycznym, w którym prowadzący: Iza Grabowska i
Damian Mateusiak przypomnieli, iż rok 2015 został przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ustanowiony Rokiem Świętego Jana Pawła II. 2 kwietnia obchodzono również dziesiątą rocznicę śmierci i pierwszą rocznicę kanonizacji wielkiego Polaka. W
przeddzień 95 urodzin patrona Gimnazjum młodzież przy akompaniamencie gitar
odśpiewała ukochaną przez Świętego Jana Pawła II ,,Barkę’’.
Łezka w oku pojawiła się podczas oglądania prezentacji multimedialnej
poświęconej wydarzeniom z życia Świętego. Od 11 lat konkurs cieszy się wielką
popularnością wśród gimnazjalistów. W tym roku strofy dla Papieża wyrecytowało
26 uczniów. Młodzi wykonawcy przygotowywali się pod czujnym okiem polonistek:
A. Dudziec, B. Grabowskiej, A. Kosiorek i Ż. Korczakowskiej.
W skład komisji konkursowej wchodziły: Krystyna Reluga - kierownik
GBP w Goworowie, Barbara Kuczyńska - kierownik GOKSiR w Goworowie, Joanna
Gryczka - pedagog szkolny oraz laureatka wielu konkursów recytatorskich. Oceniano: interpretację tekstu, dobór repertuaru, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz wartościową
książkę. Laureaci I, II i III miejsca wrócili do domów z czytnikami do e-booków.
I miejsce zdobyła Oliwia Dzbeńska z klasy IIc, która recytowała wiersz
C.K. Norwida ,,Dumanie”.
II miejsce zdobyła Ewa Wrońska z klasy Ia w wierszu Wisławy Szym-

borskiej ,,Sto pociech”.
III miejsce zdobył Daniel Szewczyk uczeń klasy IIIe,
który wyrecytował wiersz Jana Pawła II ,,Wyjdź”.
Przepięknymi książkami wyróżniono również Anetę
Gałązkę z klasy Ic oraz Sebastiana Zycha z klasy IIc.
Podczas narady komisji przed zebranymi wystąpił
Bartosz Garliński, który zaśpiewał w hołdzie dla Papieża piosenkę własnego autorstwa. Na konkursie była również dyrektor Elżbieta Strągowska, która z potrzeby serca napisała wiersz, o
przeczytanie którego poprosiła Oliwię Dzbeńską. Głębokie i
wartościowe przemyślenia zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Ewa Lubiak, Agnieszka Kosiorek

III powiatowy konkurs piosenki uczniowskiej „Nutka”.
W tym roku konkurs
odbył się 18 maja, w 95
rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II i
właśnie Jemu był zadedykowany.
W konkursie wzięło
udział 22 solistów ze
szkół podstawowych i
gimnazjów: z Ołdak,
Ostrołęki,
Różana,
Wąsewa, Antoni, Rzekunia i Pasiek. Zaprezentowali różnorodny
repertuar i wysoki poziom wokalny. Wykonawców oceniała komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Jakubiak, Elżbieta Bogdanowicz, Władysława Niedźwiecka i Henryk Gadomski - doświadczeni nauczyciele muzyki i śpiewu z
ogromnym dorobkiem zawodowym.
Henryk Gadomski, przed odczytaniem werdyktu, udzielił wokalistom wielu
cennych rad i wskazówek dotyczących śpiewania.
I miejsce w kategorii wiekowej 0-I przyznano Żanecie Dziełak z Wąsewa,
II-Zuzannie Dąbrowskiej z Pasiek,
III - Hanie Jastrzębskiej z Goworowa.
W kategorii wiekowej kl. II-III najlepszą okazała się Anna Zdziarska z
Wąsewa, na II pozycji znalazł się Janek Majewski, III miejsce zaś przyznano Pawłowi Twardziakowi z Goworowa.

W kategorii wiekowej kl. IV-VI najlepiej wypadła Patrycja Jasińska z Ołdak, II miejsce zajęła Anna Godlewska ze SP
w Wąsewie, a III - Kinga Chojnowska z Różana.
W kategorii gimnazjum najlepiej zaśpiewała Karolina
Kowalczyk z Wąsewa, po niej znalazła się Aleksandra Banaszek
z Różana, a na III pozycji - Eliza Jasińska z Ołdak.
Solistka z kategorii wiekowej kl. II-III Anna Zdziarska
otrzymała najwyższą liczbę punktów (39) i tym samym została
nagrodzona złotym mikrofonem – „Dla wschodzącej gwiazdy
szkolnej estrady". Pomysłodawcą i fundatorem tej prestiżowej
nagrody był dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Goworowie Pan Jacek
Dobrzyński.
III Powiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej "Nutka" uatrakcyjnił basista z zespołu "Droga na Ostrołękę" Adam Wołosz. Wykonał 4 utwory skomponowane przez siebie. Jego śpiewanie i
rewelacyjna gra na gitarze zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Mini koncertu Adama Wołosza wysłuchał razem z nami
starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i
nagrody. Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Goworowo- Małgorzata
Maria Kulesza, Dyrektor Jacek Dobrzyński oraz jury.
Sponsorami nagród byli: Wójt Małgorzata Maria Kulesza, Bank w Goworowie, Firma Przewozowa PRADOX z Goworowa oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
Joanna Gryczka, Urszula Kwietniak, Aneta Krukowska, Beata Ciepierska, Edyta Kośnik

Pola Nadziei 2015.
Pięknie w tym roku zakwitło
nasze „Pole Nadziei”. 19 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie i
jeden dzielny przedszkolak wraz z nauczycielami i księdzem kwestowali po
każdej Mszy Świętej na rzecz Hospicjum
Domowego Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce.

Każdy darczyńca otrzymał kwiat żonkila, międzynarodowy symbol nadziei. Pieniądze z akcji zostały przeznaczone dla
ludzi terminalnie chorych. To wielki dar serca zarówno dla wolontariuszy jak i darczyńców.
Bogumiła Lewicka-Mróz,
Aneta Gąsior
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Akademia Uczniowska w Gimnazjum.
Od 2010 roku Gimnazjum w Goworowie współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie szkoły w ramach Akademii
Uczniowskiej doskonalą umiejętności eksperymentowania, wzajemnego
nauczania i przeprowadzania projektów edukacyjnych. Poprzez te działania podnoszą swoje kompetencje kluczowe, szczególnie do współpracy,
naukowo – techniczne, matematyczne oraz uczenia się. W Akademii
brało udział 80 uczniów, dla których zajęcia tzw. Szkolnych Kół Naukowych prowadziło 4 nauczycieli – Jadwiga Gołębiewska, Edyta Furmaniuk,
Joanna Janowska – Milczarek i Marek Skierczyński, który zapoczątkował
i koordynował współpracę z AU w szkole.
W roku szkolnym 2014/2015 grupa liczyła 14 uczniów. W I
semestrze 10 osób brało udział w Szkolnym Kole Naukowym, które prowadził Marek Skierczyński. Uczniowie podzieleni na trzy grupy wykonywali projekt
edukacyjny związany z prądem elektrycznym.
Prezentacja publiczna była zaplanowana w Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Goworowie. Zajęcia odbyły się w klasie IV i V na lekcjach
przyrody i spotkały się z zainteresowaniem młodszych uczniów.
Paulina i Ola Daniszewskie, Monika Kukulska i Weronika Kot zbudowały
ogniwo złożone z ziemniaków oraz miedzi i cynku. Adrian Kacprzyński i Michał
Wroński zaprezentowali urządzenie do sprawdzania, czy dana substancja jest prze-

wodnikiem, czy izolatorem elektrycznym. Kasia
Ciach, Paulina Gąsiorowska, Mateusz Zawadzki i
Justyna Zięba zapoznali
uczniów
z rodzajami
połączeń elektrycznych i
uświadomili, które z nich
mamy w naszych domach. Zajęcia spodobały
się młodszym uczniom,
szczególnie w klasie 4.
Na koniec prowadzący usłyszeli „Kiedy znów do nas przyjdziecie?”
W II semestrze zajęcia prowadziła Edyta Furmaniuk. W dniach 9-10 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja kończąca projekt. Uczestniczył w niej dyrektor Jacek Dobrzyński oraz Marek Skierczyński. Wręczenie pamiątkowych
dyplomów i tablic odbyło się na Zamku Królewskim.
Marek Skierczyński

Polsko - niemiecka wymiana uczniowska.
W dniach 26-29 maja 2015 roku
Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie gościł
grupę uczniów wraz z nauczycielami z
zaprzyjaźnionej szkoły z Zielitz. Była to już
druga wizyta niemieckich przyjaciół w Goworowie w ramach organizowanego programu wymiany młodzieży szkolnej. Niemiecka
młodzież zagościła w domach gimnazjalistów, natomiast ich opiekunowie zamieszkali u nauczycieli. Majowa wymiana
była dla gimnazjalistów doskonałą okazją
do sprawdzenia w praktyce nabytych umiejętności języków obcych, rozwijania kompetencji językowych oraz stworzyła szansę
nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.
Goście mogli poznać zarówno okolice jak i
inne ciekawe zakątki kraju oraz zapoznać
się z polską kulturą i zwyczajami. Zgodnie z ideą szkolnych wymian młodzieży grupa polska i niemiecka wspólnie realizowała program tegorocznej edycji spotkania. A
atrakcji, jak co roku, było wiele. W programie wycieczki do Warszawy oprócz standardowego zwiedzania i zapoznania się z najważniejszymi zabytkami miasta, znalazły się również spacer w Parku Łazienkowskim jak również obfite zakupy w Galerii
Arkadia. Trzeci dzień wizyty goście rozpoczęli od wspólnych zajęć lekcyjnych, po
czym udali się na salę gimnastyczną i wzięli udział w Dniu Języków Obcych. Po
południu odbyło się ognisko integracyjne u państwa Agnieszki i Michała Rybaczyk w
Szarłacie w Stajni Koni Sportowych ”VIRITIM”. Uczniowie mogli zobaczyć pielęgnację koni zaprezentowaną przez Olę Rybaczyk i jej koleżanki w ramach projektu
edukacyjnego pod opieką Mirosławy Duch, nauczycielki biologii. Atrakcją dla

wszystkich uczniów była przejażdżka
bryczką, jak również jazda konno.
Jednak wszystko co miłe, szybko się
kończy. Nadszedł ostatni dzień programu i jednocześnie smutny dzień pożegnania. Ostatnie wspólne zdjęcia,
ostatnie rozmowy, podziękowania,
uśmiechy, uściski. Goście z Zielitz
wyruszyli autobusem do Warszawy, a
stamtąd w dalszą podróż pociągiem, by
po kilku przesiadkach dotrzeć do Zielitz.
To były niezapomniane chwile. Przez
tych kilka wspólnie spędzonych dni
grupa polska i niemiecka zdążyła się ze
sobą zaprzyjaźnić. Kiedy przyszedł
czas pożegnania, popłynęły nawet łzy.
Być może będzie szansa na spotkanie z częścią przyjaciół
z Niemiec w kolejnej edycji wymiany. Nasi gimnazjaliści pojadą z
wizytą do Zielitz w maju 2016 r.
Realizację tego przedsięwzięcia, jak co roku, wsparła merytorycznie i finansowo organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) z Warszawy.
Wymiana nie byłaby możliwa bez dużego zaangażowania uczniów i ich rodziców, nauczycieli i dyrekcji, którzy
współtworzyli szkolne przedsięwzięcie.
Iwona Dobkowska

Przemocy mówię NIE!
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie działający przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, w ramach swojej pracy, ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem „Przemocy mówię NIE!” adresowany do uczniów
gminnych szkół i przedszkola. Celem tego konkursu było zwrócenie uwagi na rosnącą skalę przemocy, promowanie zdrowego i dobrego stylu życia oraz promowanie
zdolności twórczych dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Patronat nad konkursem objął wymieniony wcześniej Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Goworowie. Wszystkie szkoły i przedszkole wywiązały się z wcześniej złożonych
deklaracji i dostarczyły prace w terminie.
W skład komisji oceniającej weszli: dzielnicowy Sławomir Subczyński,
Andrzej Słomski - lekarz rodzinny, Danuta Romanowska - pracownik socjalny i
Joanna Gryczka - pedagog szkolny. 10 czerwca 2015 r. komisja wybrała najlepsze
prace z poszczególnych kategorii wiekowych. Wpłynęło ich aż 40. Zwracano uwagę

na przekazaną w pracach treść, trudność techniczną i estetykę.
Cieszy fakt solidnego podejścia do pracy i duże zainteresowanie
konkursem.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas pikniku „Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo” w niedzielę 5 lipca 2015
r. W tym dniu zostaną również wręczone nagrody zwycięzcom oraz nagrody pocieszenia pozostałym uczniom biorącym
udział w konkursie. Do tego momentu niech pozostaną one
tajemnicą.
Wiadomo, że sam konkurs nie rozwiąże problemów związanych z przemocą, ale z pewnością w głowach naszej
społeczności lokalnej w razie potrzeby włączy się czerwone
światełko z hasłem: PRZEMOCY MÓWIĘ NIE!
Joanna Gryczka

Dzieje goworowskiego szkolnictwa. (cz. 4 - ostatnia)
II wojna światowa zakończyła się dla goworowian w nocy z 4 na 5
września 1944 r. Nie oznaczało to jednak pełnego powrotu do
„normalności”. Od miesiąca walczyli osamotnieni powstańcy warszawscy.
Na rozkaz Stalina Armia Czerwona wstrzymała działania wojenne, zatrzymując się na linii Wisły i Narwi, a jedynym celem takiego działania było
danie czasu Niemcom na stłumienie powstania. Żołnierze radzieccy przebywali w Goworowie i okolicach do stycznia 1945 r., mimo to wznowienie
działalności szkoły powszechnej nastąpiło dopiero na początku kwietnia.
Zajęcia nadal odbywały się w Domu Parafialnym i wynajętych pomieszczeniach u doktora Glinki oraz państwa Borczonów, a rok szkolny przedłużono
do końca lipca. Z początkiem września wznowiono zajęcia w częściowo
wyremontowanym budynku przedwojennej szkoły, gdzie w jednym z pomieszczeń znalazła siedzibę filia ostrołęckiego gimnazjum i Liceum im.
Króla Stanisława Leszczyńskego. W pierwszych powojennych latach, mimo
zmiany władzy w państwie, szkolnictwo działało na przedwojennych zasadach, np. uczniowie w każdą niedzielę zbierali się przed szkołą, skąd wraz
z nauczycielami maszerowali do kościoła na szkolną Mszę Świętą. Również
kadra pedagogiczna pozostała w dużej części z czasów okupacji. Kierownikiem był Otto Malec, a nauczycielami: Zuzanna Kurlit, ks. Kowalczyk, Maria
Szwejkowska, Stefania Tarkowska, Stanisława Minota i Czesław Patyra. (W
latach późniejszych przez mury goworowskich szkół przewinęło się wielu
pedagogów. Informacje na ich temat można znaleźć w monografiach szkół
oraz publikacjach jubileuszowych).
Bardzo szybko okazało się, że podobnie jak przed wojną, brakuje
miejsca w szkole dla wszystkich uczniów. Przewidując powojenny wyż demograficzny, władze samorządowe i oświatowe postanowiły w 1948 roku
zaadaptować na potrzeby szkoły drewniany barak, który w czasie wojny
pełnił rolę strażnicy granicznej w Kruszewie. To „doraźne” rozwiązanie funkcjonowało aż do 1972 roku, kiedy to otwarto nową „tysiąclatkę”, do której
przeniesiono szkołę podstawową, a barak rozebrano w roku 1973 r.
Pachnący świeżością budynek szkoły zyskał 3 września 1973
roku znamienitego patrona w postaci Mikołaja Kopernika. Szkoła w Goworowie otrzymała status Zbiorczej Szkoły Gminnej, którą kierował pan Henryk
Zacharek.

11 marca 1999 roku na uroczystej sesji Rady Gminy, która odbyła
się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej, powołano do życia gimnazjum i utworzono Zespół Szkół Nr1. Pierwszym dyrektorem Zespołu został
Pan Jan Zięba, mający do pomocy wicedyrektorów w osobach Pani Bożeny
Drabot i Pana Tadeusza Dąbrowskiego. Bardzo ważnym wydarzeniem w
życiu gimnazjum było uroczyste nadanie szkole imienia Papieża Jana Pawła II w październiku 2007 roku, w czym niemałą zasługę miała Pani dyrektor
Bożena Drabot.
Szkolnictwo goworowskie to także szkoła średnia. Od początku
szkoła średnia związana jest z budynkiem przedwojennej szkoły powszechnej. Początkowo było to pomieszczenie przy szkole podstawowej, a od
początku lat 80-tych ubiegłego wieku (po opuszczeniu budynku przez
Urząd Stanu Cywilnego, przedszkole i Klub Książki i Prasy) użytkuje cały
obiekt.
Pierwszą szkołą ponadpodstawową w Goworowie była Szkoła
Przysposobienia Rolniczego powołana 1 września 1957 roku. Ogromną rolę
odegrał w tym pan Mieczysław Reczko, który jako kierownik Ośrodka Metodycznego w Ostrołęce zakładał w gminach szkoły przysposabiające
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do pracy w rolnictwie. Kolejnymi kierownikami SPR byli:
Marian Nocko, Szczepan Niegowski, Stanisław Frączkowski (jednocześnie kierownik szkoły podstawowej) oraz
Stanisław Sobiech.
1 września 1970 roku szkoła zmieniła nazwę i
charakter nauczania, z SPR-u, stając się Zasadniczą
Szkołą Rolniczą. Szkołą kierował do 1976 r. Stanisław
Sobiech. W 1976 roku powołano obok ZSR, Zasadniczą
Szkołę Mechanizacji Rolnictwa oraz Średnie Studium
Zawodowe, szkołę dającą dorosłym zawód rolnika i możliwość zdawania matury. Pierwszą w historii maturę słuchacze ŚSZ zdawali w maju 1978 roku. Szkoła pod kierownictwem pana Mieczysław Reczki przeżywała rozkwit, a ciągle zwiększająca się liczba uczniów, wymuszała prowadzenie zajęć w wynajmowanych pomieszczeniach w remizie OSP i przy sali gimnastycznej szkoły podstawowej.
28 czerwca 1986 roku na zasłużoną emeryturę
odszedł Pan Mieczysław Reczko, a jego miejsce zajęła
Pani Irena Minota. Jej staraniem rozpoczęto długo oczekiwany remont budynku. Zmiany dotyczyły też kierunków
kształcenia. 1 września 1990 r. otwarto Technikum Rolnicze dla dorosłych, w którym nauka odbywała się w systemie wieczorowym trzy razy w tygodniu. W 1994 r. w budynkach po byłej SKR urządzono szkolne warsztaty, gdzie
młodzież w praktyce doskonaliła zdobyte w szkole wiadomości. W 1996 r. powstaje Liceum Zawodowe o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe, pierwsza w historii
Goworowa ponadpodstawowa szkoła średnia
dla młodzieży, kończąca się maturą. Dwa lata później
szkoła ta zmieniła nazwę na Liceum Agrobiznesu dające
absolwentom tytuł technika.
1 września 1999 roku szkoła stała się placówką
samorządowa, zmieniając nazwę na Zespół Szkół Powiatowych, którego organem prowadzącym zostało Starostwo
Powiatowe w Ostrołęce. Następuje
szybki rozwój szkoły w postaci rozbudowy (nowe skrzydło i sala gimnastyczna z zapleczem sportowym)
oraz utworzenie nowych kierunków
kształcenia dla młodzieży i dorosłych. 1 września 2004 r. nastąpiła
zmiana na stanowisku dyrektora
szkoły. Po 18 latach sprawowania
funkcji pani Irena Minota złożyła
rezygnację, a nowym dyrektorem
został wybrany w drodze konkursu
Pan Janusz Frydryk.
Obecnie szkoła kształci
młodzież w Zasadniczej Szkole Zawodowej, Technikum Agrobiznesu i
Technikum Handlowym. Dorośli mogą podjąć naukę w
Liceum Ogólnokształcącym oraz na kursach kwalifikacyjnych kształcących w zawodzie rolnik i sprzedawca.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, poruszyłem tylko najważniejsze fakty dotyczące goworowskiego szkolnictwa. Odsyłam zainteresowanych tematem do
wielu monografii szkół działających kiedyś i obecnie na
terenie całej gminy. Znajdziecie tam wyczerpujące informacje o szkołach, uczniach a przede wszystkim nauczycielach, którzy w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat nauczali i kształtowali młode pokolenia.
J. Dziewirski, Goworowo i okolice, wyd. OTN Ostrołęka 2006, s. 368-369
M. Długokęcka, Z. Kordasz, P. Kosiorek, 50-lecie szkoły średniej w Goworowie 1957/2007, Goworowo 2008
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