







Koniec
roku 2015 i początek nowego był
również pracowitym
okresem w
Radzie. Rada analizując wszystkie za
i przeciw uchwaliła
budżet
Gminy,
Wieloletnią
Prognozę Finansową
Gminy Goworowo na lata 2016-2028. Radni
podjęli również inne uchwały, które utrzymają
możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych.
Rada Gminy Goworowo w tym okresie odbyła
3 sesje w dniach:
21 grudnia 2015r. odbyła się XVII sesja na
której podjęte zostały uchwały w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na 2015r.
2) zmiany uchwały Nr XIII/88/15 Rady Gminy
Goworowo z dnia 28 września 2015r. w
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
Goworowo na lata 2015-2020,
3) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa
Gminy Goworowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza z
siedzibą w Troszynie w okresie programowania 2015 -2020.
29 grudnia 2015r. na XVIII sesja na której
uchwalono:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Goworowo na lata 2016-2028,
2) budżet Gminy Goworowo na rok 2016.
28 stycznia 2016 r. odbyła się XIX sesja,
na której podjęte zostały uchwały w sprawie:
1) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goworowo na lata 20162020,
2) określenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina
Goworowo jest organem prowadzącym,
3) określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina
Goworowo,
4) określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
Praca Komisji
Praca w komisjach dotyczyła szczegółowego omówienia i zaopiniowania projektów
uchwał oraz opracowania planów pracy
poszczególnych komisji na 2016r.
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W Dolinie Orza

Zakończony rok 2015 był okresem przygotowania i
prowadzenia przez samorząd wielu działań inwestycyjnych. Pragnę zapoznać mieszkańców gminy Goworowo z
zakresem tych działań.
Przygotowanie dokumentacji/projektów budowlanych
- projekty budowlane na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo na terenie gminy Goworowo” przygotuje firma Marta Skarżyńska-Stańczyk Zakład
Obsługi Inwestycji „Komplex-Bud” z Giżycka za kwotę
116 235,00 zł brutto;
- projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Szczawinie (w przebiegu drogi Czarnowo –
Szczawin – Ludwinowo – Smólnik) wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „SAN-INSTAL”
Bożena Godlewska Tomasz Krześlak s.c. z Ostrołęki za
kwotę 6 150,00 zł brutto;
- mapy do celów projektowych i projekty budowlane przebudowy dróg w Górach i Żabinie przygotowała firma
Drog – Projekt z Ostrołęki za kwotę 29 766,00 zł;
- mapy do celów projektowych i projekt rozbudowy sieci
wodociągowej w części miejscowości Dzbądzek wykonuje Zakład Obsługi Inwestycji „Komplex-Bud” z Giżycka
w cenie 5 500,00 zł brutto za kilometr opracowania;
- projekt budowlany termomodernizacji budynku szkoły
podstawowej w Kuninie przygotowała firma Greg project
Architektura i Budownictwo Grzegorz Michalski z Ciechanowa za kwotę 19 680,00 zł;
- projekt budowlany zagospodarowania terenu targowiska
wiejskiego nad rzeką Orz na działce nr 667 w obrębie
ewid. Szczawin przygotowała firma MAJ-BUD Magdalena Majewska z Torunia za kwotę 31 980,00 zł;
- projekt budowlany termomodernizacji i zmiany sposobu
użytkowania piwnicy budynku szkoły podstawowej w
Szczawinie przygotowała firma Greg project Architektura
i Budownictwo Grzegorz Michalski z Ciechanowa za
kwotę 20 999,99 zł;
- projekty budowlane modernizacji istniejących stacji
uzdatniania wody w Ponikwi Małej i Brzeźnie wykonuje
firma WOD-MAX Sławomir Lebica ze Słupcy za kwotę
25 830,00 zł brutto (Ponikiew Mała) i 18 450,00 zł brutto
(Brzeźno);
- studium wykonalności inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej wykonuje firma
INSPIRE CONSULTING sp. z o.o. z Olsztyna za
kwotę 11 070,00 zł brutto. Przygotowanie dokumentacji stanowi wydatek kwalifikowalny w ramach w/w
działania.
Pozyskane i wnioskowane dofinansowania
- Gmina Goworowo otrzymała z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa refundację wydatków w kwocie 285 268,00 zł na zadanie
„Zagospodarowanie centrum miejscowości Pasieki”,
dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w

ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na
lata 2007 – 2013;
- złożono wniosek o płatność i otrzymano dofinansowanie dla
zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Czarnowo” na kwotę 28 271,00 zł. Zadanie zostało 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;
- na zlecenie Wójta Gminy Goworowo Zakład Gospodarki
Komunalnej w Goworowie zrealizował inwestycję pn.
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc.
Cisk, gm. Goworowo”. Na realizację zadania Gmina Goworowo otrzymała dotację w wysokości 70 000,00 zł z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych;
- 24 sierpnia pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadzili kontrolę zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn.
„Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno – etap II”
oraz „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie”, dofinansowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętych PROW na lata 2007 – 2013. Kontrola nie
wykazała żadnych uchybień. W następstwie kontroli Gmina
Goworowo otrzymała informację o przekazaniu zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na kwotę 221 419,00 zł dla „Zagospodarowania centrum
miejscowości Brzeźno – etap II” oraz 852 721,00 zł dla
„Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goworowie”;
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przygotował dla Gminy
Goworowo Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z
Białegostoku za kwotę 14 637,00 zł. Na przygotowanie planu
samorząd pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w wysokości 10 976,00 zł;
- 2 października została podpisana umowa z WFOŚiGW w
Warszawie na dofinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Goworowo (do wysokości 36 795,00 zł);
- 30 października w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w
Warszawie został złożony wniosek o dotację na realizację
przez Gminę Goworowo zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi
gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W
jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami
w/w dróg powiatowych z drogą krajową nr 60” w ramach
programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (tzw.
schetynówka). Całkowita wartość projektu to 552 644,47 zł,
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dotacja ze Starostwa Powiatowego to 140 000,00 zł, a
dofinansowanie w ramach Programu to 276 000,00 zł;
- 27 listopada w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w
Warszawie złożono wniosek o płatność dla 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” realizowanego
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Dofinansowanie wyniosło 1 259 746,00 zł. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce dofinansowało inwestycję w
kwocie 25 000,00 zł;
- w dniu 7 grudnia 2015r. podpisano umowę na udzielenie
pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w kwocie
450 000,00 zł na realizację przebudowy drogi powiatowej
Ostrołęka – Pomian – Kamianka – Goworowo, etap II
odcinek Kamianka – Lipianka;
- w dniu 14 grudnia 2015r. Posterunek Policji w Goworowie otrzymał nowy samochód zakupiony przez Komendę
Miejską Policji w Ostrołęce. Samochód zakupiony ze
środków Policji, Gminy Goworowo i Powiatu Ostrołęckiego.
Wykonane inwestycje
- wykonano „Zagospodarowanie 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 3 urządzeń siłowni zewnętrznej
przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie.
Zadanie zostało 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;
- wykonano „Rozbudowę 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 2 zbiorników retencyjnych ścieków z kanalizacji i
ścieków dowożonych oraz szereg prac budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu itp., opisanych szczegółowo
w projekcie budowlanym. Zadanie zostało dofinansowane w
ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”, objętego PROW na
lata 2007 – 2014;
- wykonano „Zagospodarowania
centrum miejscowości Brzeźno –
etap II”. W ramach robót budowlanych w budynku świetlicy

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
zostało dofinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” w ramach PROW na lata 2007 – 2013;
- wykonano remonty wielu żwirowych odcinków dróg gminnych poprzez nawiezienie kruszonego betonu i żwiru drogowego;
- 27 maja dokonano odbioru końcowego zadania pn.
„Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo”, dofinansowanego 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. Zadanie realizowała firma Tijo Martyna Biernat – Peczka, Jonasz
Peczka s.c., Wągłczew 27, 98-285 Wróblew za kwotę 448 688,10 zł;
- 11 czerwca dokonano odbioru końcowego gruntownego
remontu 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 ø 110 i 90 o długości 750 mb wraz z niezbędnymi hydrantami i zasuwami;
- 11 sierpnia podpisano umowę na wykonanie „Montażu i
uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego” z firmą Elsystem Piotr Szczubełek z Nowogrodu za kwotę 25 582,44 zł.
Monitoringiem został objęty parking przykościelny, park i
skwer oraz budynek Urzędu Gminy Goworowo;
- 16 listopada dokonano odbioru końcowego 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” realizowanego i dofinansowanego w
ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”;
- wykonano podwieszenie dodatkowego przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii elektroenergetycznej nN-0,4kV w miejscowości Kruszewo. Prace wykonała
firma ELZAN”
Zakład Robót
Elektrycznych
z Kadzidła.
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Przeprowadzone postępowania przetargowe
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na
„Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach
Podstawowych w Gminie Goworowo”, dofinansowanego
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. Zadanie realizowała firma Tijo Martyna
Biernat – Peczka, Jonasz Peczka s.c.;
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Goworowo”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
„Staubach” Sp. z o.o., wykonująca dotychczas usługę, za
kwotę 710 419,25 zł. Za to wynagrodzenie Wykonawca
będzie odbierał odpady do końca 2016 roku;
- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie pn. „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”. 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. Zadanie
zostanie dofinansowane w wysokości 50% wydatków
kwalifikowalnych z ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana na początku lipca;
- Bank Spółdzielczy w Goworowie złożył najkorzystniejszą ofertę (309 799,31 zł) w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł”.
Umowa z Bankiem została podpisana 10 sierpnia;

- przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Dostawę
mieszanki kruszywa naturalnego na wybrane odcinki dróg
gminnych w ciągu Czarnowo - Szczawin – Ludwinowo –
Smólnik”. Z trzech złożonych ofert najkorzystniejsza była
propozycja Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego
„WODBUD” Mieczysław Wojtkowski za kwotę 93 480,00 zł.
Inne działania Urzędu Gminy Goworowo
- za kwotę 17 100,00 zł dokonano zakupu dwóch działek w
Dzbądzku, stanowiących lokalne drogi dojazdowe do nieruchomości zabudowanych;
- ogłoszono zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację 174,27
ton wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Spośród 9 ofert najkorzystniejsza okazała się oferta firmy
„GRAFFITI” z Radziejowa w cenie 248,40 zł brutto za tonę;
- w sierpniu i wrześniu pracownicy Urzędu Gminy Goworowo, działając na podstawie wytycznych Wojewody Mazowieckiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzili
postępowania w zakresie oceny strat w rolnictwie spowodowanych suszą i huraganem;
- w Urzędzie Gminy Goworowo zakończono bądź są w trakcie prowadzenia (sprawy rozpoczęte w 2015 roku):
15 postępowań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
104 postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości;
64 postępowania w sprawie podziału nieruchomości;
9 postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
25 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu;
- w Urzędzie Gminy Goworowo wydano m.in.:
184 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Goworowo;
50 wypisów i wyrysów ze zmian w miejscowym ogólnym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Goworowo;
149 zezwoleń na usunięcie drzew.
- w Urzędzie Gminy Goworowo wdrożono system elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Rozpoczęto prace planistyczne i budowlane, dotyczące inwestycji zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. Wykonano instalację centralnego
ogrzewania w świetlicy w Czarnowie. Zlecono zakup stolarki drzwiowej i okiennej do świetlicy w Lipiance, prace
geodezyjne w Brzeźnie Kolonii, Jaworach Podmaściu i
Ponikwi Małej, przygotowanie wiat przystankowych w
Gierwatach, Ludwinowie, Nogawkach i Pokrzywnicy
Kolonia, wykonanie przyłącza wodociągowego i łazienki
w świetlicy w Czerniach, odwodnienie ul. Filipiaka w
Pasiekach, przepust w Brzeźnie. Wystąpiono do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zgodę na lokalizację
wiaty przystankowej w Goworowie. Ogłoszono zapytanie
ofertowe na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego

w Jemielistem, Grabowie, Cisku, Nogawkach, Kuninie, Zaorzu, Ponikwi Małej, Ludwinowie, Rębiszach Parcelach i Pokrzywnicy Kolonii. Na ukończeniu są projekty rozbudowy oświetlenia ulicznego w Kruszewie, Dzbądzku, Goworówku i Ponikwi Małej. Ustalono zakres zakupu towarów i prac remontowych przy świetlicy wiejskiej w Kobylinie, które w czynie
społecznym wykonają mieszkańcy. W marcu ogłoszony zostanie przetarg na dożwirowanie dróg według zgłoszonych
lokalizacji. Wnioski pozostałych miejscowości, złożone w
ramach funduszu sołeckiego, będą realizowane sukcesywnie.

Urząd Gminy Goworowo informuje, że z dniem
01.01.2016 roku nie będą rozsyłane blankiety wpłat za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłaty należy regulować w kasie tut. Urzędu lub
na indywidualne numery konta, które otrzymaliście
Państwo na poprzednich blankietach wpłat.

Opłatę uiszcza się kwartalnie w każdym roku w nieprzekraczalnych terminach:
za I kw. - do dnia 20 marca
za II kw. - do dnia 20 maja
za III kw. - do dnia 20 września
za IV kw. - do dnia 20 listopada
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Gmina Goworowo ogłosiła w styczniu 2016r. nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu na realizację zadań w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy w
kwocie 50 tys. zł.
Wnioski złożyły trzy kluby sportowe.
Międzyszkolny Klub KYOKUSHIN KARATE zamierza prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zawodnicy z
tego klubu będą uczestniczyć także w różnego rodzaju mistrzostwach i turniejach. Dotacja jaka została przyznana klubowi to 2 tys. zł.
Klub Sportowy „TROPS” Goworowo planuje przeprowadzić zajęcia nauki pływania ze zdobyciem karty pływackiej
dla dziewcząt i chłopców gimnazjum oraz zajęcia z zakresu
piłki siatkowej, koszykowej i tenisa stołowego dla uczniów

Obsługę realizacji
programu „Rodzina
500 +” w Gminie
Goworowo będzie
prowadził Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Goworowie, ul. Dulczewskiego 1A, 07-440
Goworowo, Dział Świadczeń Rodzinnych.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski złożone w okresie od 01.04.2016 r. do
01.07.2016 r. (włącznie) powodują uzyskanie prawa do
świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r. Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Wnioski będą wydawane od 25 marca 2016 r. w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie,
pok. nr 6.
Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz
opiekunowie na dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z
minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła
otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W
przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na
osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub
jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł
netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają
także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy
dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy.
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na
stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i
rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje
opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się
opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i
otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym
sprawują opiekę.
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają
dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od
kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r. ż., które pozostaje na

szkoły podstawowej i
gimnazjum. Na zorganizowanie tych zajęć klub
otrzymał dotację w kwocie 13 tys. zł.
Największą kwotą
będzie dysponował Klub
Sportowy „Orz” Goworowo. Otrzyma 35 tys. zł. , na aktywizację i rozwój kultury fizycznej i sportu dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy. Do klubu należą drużyny piłki
nożnej w różnych przedziałach wiekowych. Klub będzie
organizował turnieje na miejscu oraz uczestniczył w turniejach organizowanych poza gminą.

utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat
lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na
osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).
Wnioski złożone od 02.07.2016 r. powodują uzyskanie
prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia
wniosku.
Pierwszy okres rozliczeniowy dla osób korzystających z programu będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r.
i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice
nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie. Następne okresy rozliczeniowe
będą trwały od 1 października do 30 września następnego
roku kalendarzowego. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku.
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok
życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia. Dotyczy to w szczególności świadczeń
z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń
rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla
uczniów i studentów.
Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym
charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i
złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ
informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa
w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.
Więcej szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie pod nr tel. (29) 761 40 15
wew. 206.
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Do 30 kwietnia (roku poprzedzającego rok rozpoczęcia
realizacji projektu), można składać do Urzędu Gminy Goworowo wnioski do Wieloletnich Strategicznych Programów
Operacyjnych Gminy Goworowo.
Oceny wniosków dokona Zespół Koordynacyjny powołany przez Wójta Gminy.
Do składania propozycji projektów do WSPO uprawnieni
są wszyscy mieszkańcy i ich organizacje w szczególności

Gminna Biblioteka Publiczna w
Goworowie posiada i udostępnia księgozbiór liczący 16497 tys. woluminów,
natomiast :
Filia w Kruszewie 3674 woluminów
Filia w Kuninie 4070 woluminów
Filia w Pasiekach 11258 woluminów
Filia w Żabinie 8951 woluminów.
Staramy się zaspokoić potrzeby
środowiska przy pomocy książki jako
głównego narzędzia pracy. Zbiory wypożyczane są na zewnątrz i na miejscu.
Obejmują beletrystykę polską i obcą,
literaturę popularnonaukową oraz literaturę dla dzieci i młodzieży jak również bogaty zestaw
lektur szkolnych.
Nasze placówki chętnie odwiedzane są przez czytelników.
Czytelnictwo w 2015 roku to 1389 osób, a wypożyczeń

Po nie udanych występach w rundzie jesiennej
rozgrywek B-klasy, zarząd klubu sportowego „ORZ”
Goworowo postawił na zmiany. Przebudowa nie
ominęła samego zarządu gdzie funkcje prezesa objął
Bartosz Dziełak a listę członków klubu zasili Damian Kuczewski i Michał Duch. Działacze klubu
rozpoczęli budowanie kadry seniorskiej od ławki
trenerskiej na której zasiedli Łukasz i Rafał Załęscy,
zajmujący się na co dzień indywidualnym treningiem
w Future is Now. Dodatkowo Łukasz Załęski został
w tym roku asystentem trenera reprezentacji Polski
kobiet U-19 Marcina Kasprowicza, wraz z którym
przygotowują kadrę na zbliżające się Mistrzostwa
Europy. Przed nowymi trenerami „Orz-a” dużo pracy
w najbliższych miesiącach na wielu płaszczyznach,
zarząd ma nadzieję że wiedza, doświadczenie i ciężka praca trenerów przyniesie naszej drużynie oczekiwane efekty w postaci silnej i szerokiej kadry senior-

środowiska przedsiębiorców i ich organizacje, środowiska
kobiet i młodzieży, pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy jednostek organizacyjnych.
Cały tekst strategii zamieszczony jest na stronie
www.bip.goworowo.pl w zakładce Strategia Gminy.

było 18655.
Wypożyczenia na miejscu w
2015 roku: 5757 woluminów.
W czasie ferii zimowych
Gminna Biblioteka Publiczna
w Goworowie w tym roku nie
zapomniała o swoich najmłodszych czytelnikach, spędzających ferie w domu. Celem ferii zimowych w bibliotece pod hasłem Ferie, ferie i
po feriach było zagospodarowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzieciom, a także
dostarczenie im miłych wrażeń z uczestnictwa w warsztatach
komputerowych.

skiej oraz upragnionego awansu do A-klasy w przyszłym
sezonie.
Niezwykle ciekawie zapowiadają się rozgrywki II Ligi
Okręgowej juniorów młodszych, gdzie nasza młodzież pod
okiem trenera Bartosza Dziełaka realnie powalczy o awans
do wyższej klasy rozgrywkowej. W rundzie jesiennej naszym juniorom zabrakło 4pkt. do awansu, dlatego apetyty
na wiosnę są mocno rozbudzone. Warto również wspomnieć o małym sukcesie młodzieży w mocno obsadzonym
turnieju halowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń rocz.2000 gdzie zajęła III miejsce.
Zapraszamy do śledzenia poczynań naszych drużyn w
rozgrywkach piłkarskich COOZPN-u.
Poniżej przedstawiamy terminarz meczy rozgrywanych w
Goworowie:
mecze B-klasy seniorów:
16 kwietnia godz.15:00 Orz Goworowo – GLKS Lelis
30 kwietnia godz.15:00 Orz Goworowo – KS Pniewo
14 maja godz.15:00 Orz Goworowo – Iskra Zaręby Kościelne
5 czerwca godz. 15:00 Orz Goworowo – Świt Baranowo
mecze II LO U-16:
1 kwietnia godz.16:30 Orz Goworowo – Aldo Bartnik Myszyniec
17 kwietnia godz. 14:00 Orz Goworowo – Pełta Karniewo
1 maja godz.14:00 Orz Goworowo – WKS Mystkówiec Stary
15 maja godz. 14:00 Orz Goworowo – Kurpik Kadzidło
28 maja godz. 15:00 Orz Goworowo - Orzyc Chorzele
Szczegółowe oraz aktualne informacje dostępne na stronie
urzędu Gminy Goworowo (w zakładce sport) oraz na naszym fanpage’u na facebook-u „Orz Goworowo” i „Orz Goworowo U-16”.
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zakończonym meczu członkom drużyny zwycięskiej wręczone zostały pamiątkowe dyplomy.
Wszyscy razem cieszyliśmy się z sukcesu kolegów
i koleżanek.

Turniej mini- hokeja w ŚDS Czarnowo
Dnia 20 stycznia 2016 r. w ramach działań związanych z
rehabilitacją grupową Uczestników ŚDS W Czarnowie
rozegrany został turniej mini-hokeja. Rozgrywki te mogły
dojść do skutku dzięki nowemu sprzętowi zakupionemu w
ramach doposażania sal na których odbywają się miedzy
innym zajęcia sportowe. W zawodach udział wzięły dwie
drużyny wyłonione spośród podopiecznych ŚDS . Ci z
uczestników którzy nie znaleźli się w wyżej wymienionych zespołach , zagrzewali swoich kolegów i koleżanki
do jak najlepszej gry , obserwując przebieg meczu. Całość
zajęć przebiegała pod czujnym okiem Pani mgr Ewy Laskowskiej , zatrudnionej jako fizjoterapeuta w ŚDS Czarnowo. Należy podkreślić iż zdarzenie to związane było nie
tylko z budowaniem lepszej sprawności fizycznej Podopiecznych ale pozwoliło również na trenowanie umiejętności współpracy w grupie związanej z realizacją określonego celu. Celem tym w odniesieniu do tego wydarzenia
było nie tylko zwycięstwo ale również doświadczanie
pozytywnych emocji związanych z byciem w grupie. Po

25 i 26 lutego po raz kolejny w Szkole Podstawowej
w Pasiekach odbyła się akcja „WITAMINKA”. Uczniowie z koła „Leśna Edukacja” wraz ze swoimi opiekunami:

Uczestnicy ŚDS w Czarnowie na Balu Walentynkowym w Olszewo Borkach
Członkowie stowarzyszenia Osób i Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
oraz Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie wraz z pracownikami korzystali z każdej minuty mijającego karnawału , tańcząc ile sil w nogach na fantastycznym balu walentynkowym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach. Bal
ten stanowił formę działań mających na celu integrowanie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Ostrołęckiego. Uczestnicy ŚDS w Czarnowie w
sposób szczególny zadbali w tym dniu o swój wygląd zewnętrzny . Panie prezentowały starannie
dobrane kreacje , fryzury oraz makijaże . Panowie
natomiast porywali do tańca nie tylko swoje koleżanki z Ośrodka . Atmosferę panującą na balu określić należy
jako pełną empatii i życzliwości.
Walentynki w ŚDS Czarnowo .
Dzień Św. Walentego , czyli patrona wszystkich zakochanych
obchodzony był w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Czarnowie pod znakiem doskonałej okazji do wzajemnego
podziękowania sobie za otrzymywane wsparcie , możliwość
bycia ze sobą na co dzień oraz wspólnego kształtowania takiego obrazu rzeczywistości który odbierany jest przez nas
jako bezpieczny i szczęśliwy. Działająca przez ostatnie tygodnie poczta walentynkowa pozwoliła na zgromadzenie rekordowej ilości kartek, ich doręczanie zajęło Nam około dwóch
godzin. Był to czas wypełniony śmiechem , łzami wzruszenia
jak również wzbudzeniem nutki ciekawości kiedy ofiarowana
kartka nie posiadała danych nadawcy. Św. Walenty okazał
się dla Nas patronem łączącej Nas przyjaźni , troski oraz
szacunku jakim obdarzamy się na co dzień.

Anną Ruszczyk, Moniką Długołęcką i Urszulą Napiórkowską
zorganizowali stoisko promujące zdrowe smakołyki. Owocowe musy, mleczne koktajle, galaretki z owocami cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród uczniów całej szkoły. Smakowite, świeże banany, winogrona, gruszki i soczyste polskie
jabłka stanowiły uzupełnienie drugiego śniadania. Uśmiechnięte buzie naszych dzieci są najlepszym dowodem na to, że
witaminowe przekąski to samo zdrowie! Do naszej akcji
przyłączyli się również nauczyciele i pracownicy obsługi.
Wszyscy wiemy już, jak ważne są w naszej codziennej diecie
owoce i warzywa. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji naszej akcji.
Spośród wszystkich uczniów wyłoniono największego
owocowego łakomczucha – Patrycję Lubiak z kl. VI, która
otrzymała w nagrodę prawdziwą witaminową bombę. Witaminowe upominki otrzymali również uczniowie kl. 0a, którzy
wzięli udział w naszej akcji.
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3 marca 2016 roku po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach został przeprowadzony I etap międzynarodowego konkursu matematycznego „Pangea”. Organizatorem konkursu są Międzynarodowe Szkoły Meridian oraz Uczelnia Vistula w
Warszawie.
Wzięło w nim udział 19 uczniów z klas IV- VI. Konkurs miał na celu praktyczne sprawdzenie posiadanych
wiadomości i umiejętności logicznego myślenia. Uczniowie rozwiązywali zestaw 15 zadań mających charakter

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach zakończyliśmy XVI edycję akcji „Góra Grosza", organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod

„Jest taki jeden dzień, może dwa dni w roku,
Kiedy wzruszeń wiele – łza się kręci w oku.
To jest święto Babci, no i święto Dziadka,
Uroczystość wielka, to nie lada gratka!”
21 stycznia 2016r. w szkole podstawowej w
Szczawinie zaszczycili nas swoją obecnością szacowni
goście – Babcie i Dziadkowie. Z tej właśnie okazji dzieci,
pod okiem p. Ewy Wójtowicz – Koncewicz i p. Agnieszki
Podleś, przygotowały część artystyczną, na którą składały
się: życzenia, wiersze i piosenki.
Podczas uroczystości panowała bardzo miła atmosfera, było wiele wzruszeń, gdyż jeszcze nigdy nie
odwiedziła nas tak liczna grupa seniorów. Końcowym

Ferie to czas
wypoczynku, a jednocześnie zabawy. Aby
zapewnić naszym wychowankom miłe i bezpieczne spędzanie wolnego czasu, każdego
dnia w naszej szkole
działo się coś ciekawego. Dzieci miały możliwość nie tylko wesołej

testu wyboru. Testy dostosowane były do kategorii wiekowej
uczestników.
Uczniowie, którzy znajdą się wśród 150 najlepszych w
poszczególnych kategoriach, zostaną zakwalifikowani do II
etapu, który odbędzie się 29 kwietnia 2016 r. w Warszawie.
Wszystkim uczniom życzymy jak lepszych wyników i wielu
sukcesów.

patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Podczas tegorocznej akcji uczniowie zbierali drobne monety, by następnie
przekazać je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom
zastępczym i pogotowiom rodzinnym.
Uczniowie naszej szkoły włączyli się w tę akcję. Zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem "Ziarnko do ziarnka..."
wszystkie klasy przez okres czterech tygodni skrupulatnie
zbierały monety jedno-, dwu-, pięcio-, dziesięcio-, dwudziesto- i pięćdziesięciogroszowe, Bilony utworzyły niezłą monetową górkę, dając uczniom pracę na kilka godzin przy ich
przeliczaniu. Łącznie zebrano 153 zł.
Nagrodziliśmy uczniów, którzy przeznaczyli na tę akcję największą ilość monet.
Oto lista nagrodzonych: Maja Książek kl. V, Oliwia Ciuraj kl.
VI, Daniel Podolak kl. IV, Czarek Podolak kl. III.

akcentem występów
było
wręczenie Babciom i Dziadkom
skromnych, własnoręcznie wykonanych przez wnuczęta, upominków. Przy kawce,
herbatce
oraz różnych słodkościach szybko minął ten świąteczny czas.

zabaw y
pod
okiem nauczycieli, ale mogły się
też nauczyć czegoś nowego i
ciekawego. Takie
właśnie były zajęcia, a ich efekty
widać m.in. na
załączonych zdjęciach.
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W okresie przedszkolnym naturalnym sposobem spędzania czasu przez dziecko jest zabawa. Zadaniem nauczyciela jest wykorzystanie tej naturalnej aktywności, w
różnych przemyślanych formach edukacji, np. teatralnej.
Przy tej okazji dziecko może się uczyć i rozwijać twórczo,
zaspokajać naturalną potrzebę poznawania, aktywności
twórczej, zabawy, a także potrzebę fikcji. Małe dzieci
często mają do czynienia ze światem fikcji i baśni, tworzą
sobie podobny świat w świecie realnym. Wymyślają role,
mają potrzebę kreowania fikcyjnego świata, sprawdzania
swoich możliwości w innych rolach niż realne: dziecka,
syna, przedszkolaka, mamy, nauczycielki. Kontrolowane
zaspokajanie tej potrzeby wpływa na prawidłowy rozwój
dzieci.
Zabawa w teatr rozwija u dzieci pamięć wzrokowosłuchową, doskonali koncentrację uwagi. Uczy odpowiedzialności za swoje działanie, wpływa na kształtowanie
charakteru i osobowości dzieci, wyostrza zmysł obserwacji oraz rozładowuje nagromadzone emocje.
Wychodząc naprzeciw nowej podstawie programowej
przedszkole ma obowiązek między innymi wychowywać
dzieci przez sztukę i przygotować wychowanka do roli
widza i aktora.
Naturalnym przygotowaniem do uważnego oglądania
widowisk jest włączenie wychowanka do pośredniego i
bezpośredniego w nim udziału. Uczestnicząc w przedstawieniach jako widz dziecko może żywo reagować na to,
co dzieje się na scenie, uczy się kulturalnego zachowania
podczas występów, przeżywa losy bohaterów, dokonuje

Dzień Babci i Dziadka to wielkie święto, o którym
pamięta każda wnuczka i każdy wnuczek. Dając wyrazy
miłości, szacunku i podziwu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuninie, pod opieką swoich pań, przygotowały 21
stycznia 2016 r. przepiękny program artystyczny dla babci
i dziadka. Recytowały wzruszające wiersze i wykonały
piękne piosenki. Dzieci z radością złożyły życzenia, wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki. Gromko i z
całego serca zaśpiewały sto lat!
Przed występem dzieci z klas młodszych, dziadkowie
obejrzeli spektakl teatralny w wykonaniu uczniów z klasy
V i VI. Publiczność głośnymi brawami nagrodziła występujących aktorów, którzy w pięknych strojach zaprezento-
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oceny ich postępowania, odróżnia dobro od zła. Dziecko
obcuje z językiem literackim, dostrzega piękno mowy
ojczystej, co sprzyja rozwojowi mowy.
W naszym przedszkolu umiejętności bycia widzem i
aktorem dzieci nabywają poprzez szereg oddziaływań,
do których należą m.in. oglądanie różnych przedstawień
w wykonaniu teatrzyków objazdowych goszczących w
naszym przedszkolu raz w miesiącu, wyjazdy do teatru,
uczestniczenie w różnego rodzaju koncertach czy też
podczas imprez okolicznościowych przygotowanych
przez dzieci dla szerokiego grona publiczności. W tym
roku szkolnym swoje umiejętności aktorskie przedszkolaki zaprezentowały wielokrotnie. 19 listopada 2015 r.
wzięły udział XIII Wojewódzkim Przeglądzie Legend
Mazowsza organizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie. Przedstawiły
legendę pt. „Skąd się wzięły trzy wieże w herbie Przasnysza?” podbijając serca publiczności i jury. Za swój
występ otrzymały wyróżnienie m.in. za wspaniałą rolę aktorską.
Bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe w przedszkolu i
Urzędzie Gminy Goworowo oraz uroczyste obchody „Dnia
Babci i Dziadka” były okazją do zaprezentowania kolejnego
przedstawienia w wykonaniu naszych małych artystów.
Inscenizacja pt. „Niezwykły prezent” poruszyła serca wszystkich, a dzieci ponownie zachwyciły widzów.
Zatem bawmy się z dziećmi w teatr. Żywy teatr tworzy
znakomitą szansę na wyciszenie niepożądanych zachowań,
uczy pokory, panowania nad sobą i cierpliwości.
A oto przykłady zabaw w gronie rodzinnym:
teatrzyk wycinanek - przygotowujemy papierowe postacie,
teatrzyk lalkowy - kukiełki, pacynki wykonane samodzielnie
lub gotowe. Równie dobrze możemy wykorzystać codzienne
zabawki naszego dziecka, teatrzyk paluszkowy – możemy
ozdobić nasze dłonie wzorami, namalować oczy, usta, nos,
pantomima – tu przydadzą się zdolności taneczne, ruchowe
oraz zamiłowanie do muzyki, które możemy kształtować w
naszych dzieciach, żywy teatrzyk – aktorami są dzieci i my.
Życzymy miłej zabawy.

wali legendę „Złota kaczka”.
Po części artystycznej dziadkowie, wraz z wnukami, udali się do klas, gdzie z różnych materiałów ozdobnych, wykonali fantastyczne, zimowe prace plastyczne. Ten wspólnie i
pracowicie spędzony czas to wspaniały moment, aby przekonać się, że babcie i dziadkowie są potrzebni wnukom, a wnuki
są potrzebni dziadkom. Później babcie i dziadkowie spotkali
się, aby wypić herbatę, zjeść pyszne ciasto przygotowane
przez rodziców i panią kucharkę oraz porozmawiać o swoich
ukochanych wnuczętach.
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W Dolinie Orza

Wszyscy chcemy,
aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych
ludzi. Jest na to sposób
- czytajmy dzieciom!
DKE - dyskusyjny
klub edukacyjny „Ja
czytam” to inicjatywa
mająca na celu zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania, organizowana pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej. Kolejne spotkanie zorganizowane przez A. Kanclerz i D. Kubiak odbyło się 18 lutego 2016 roku. Tematem przewodnim była przyjaźń, a
przykładem literackim fragment książki A. A. Milne
„Kubuś Puchatek”. Uczennica klasy III Weronika Wujakowska przygotowała i przeczytała swoim kolegom z kla-

W lutym 2011 r. Sejm RP przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W
myśl jej postanowień 1 marca stał się świętem państwowym. Delegacja Szkoły Podstawowej w Kuninie wzięła
udział w uroczystym spotkaniu przy symbolicznej mogile
bohaterów antykomunistycznego podziemia znajdującej
się w miejscowości Jurgi.
Wójt Gminy Małgorzata Maria Kulesza oraz sekre-

19 lutego 2016 r. minęła 543
rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, patrona Szkoły Podstawowej
w Goworowie. W ramach obchodów uczniowie klas I – III wzięli
udział w różnych konkursach. Klasy III pisały test o życiu i pracy
Mikołaja Kopernika, w którym
wykazały się bardzo wysokim poziomem wiedzy. Klasy II tworzyły
rakiety kosmiczne, a klasy I wyklejały portret astronoma. Wszyscy
uczestnicy wykazali się wielką
pomysłowością i wyobraźnią twórczą.

sy oraz z oddziału przedszkolnego fragmenty książki.
Kolejnym wydarzeniem związanym z
promowaniem czytania, była inauguracja
akcji „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi
tato”, która odbyła się 1 marca 2016 r. w
Oddziale Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Kuninie. Podczas trwania
tej akcji rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego będą przychodzić i czytać dzieciom bajki, baśnie i inne opowiadania
Na obydwu spotkaniach dzieci miały okazję podyskutować o tym, czy warto oceniać ludzi po wyglądzie, czym jest przyjaźń, po czym poznać,
że ktoś jest moim przyjacielem. Na koniec uczniowie wykonali ilustracje do książki lub kolorowali malowanki związane
z tematem.

tarz gminy Goworowo - radny powiatu ostrołęckiego Antoni
Mulawka złożyli kwiaty przed pomnikiem partyzantów poległych 16 września 1951 roku: Juliana Nasiadko, Franciszka
Kmiołka i Franciszka Ampulskiego. Szkołę reprezentowali:
dyrektor Paweł Jagielski, Joanna Łojek oraz delegacja młodzieży. Zostały zapalone znicze, które symbolizowały światełko pamięci o Ostatnich Leśnych Puszczy Białej. W spotkaniu wzięli udział również leśnicy Nadleśnictwa Pułtusk, Dorota Gurzyńska oraz sołtys wsi Jurgi - Janina Zawadzka. Dyrektor Paweł Jagielski przybliżył historię trzech niezłomnych
młodych ludzi, którzy polegli w miejscowości Jurgi. Wójt
podkreśliła, że takie miejsca należy otaczać szczególną troską
i opieką. Upamiętniają one los wielu ludzi, którzy polegli w
obronie suwerenności i niepodległości Polski.
Po uroczystościach w Jurgach w szkole odbył się apel z
okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na
którym zrelacjonowano przebieg spotkania w Jurgach. Została przybliżona idea 1 marca jako święta państwowego poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uczniowie klas IV-VI przez tydzień gromadzili informacje o życiu i działalności astronoma, rysowali jego
portrety. Materiały te posłużyły do przygotowania gazetki szkolnej i gazetek klasowych upamiętniających
wielkiego Polaka. Zespoły klasowe przygotowały też
prezentacje multimedialne poświęcone odkrywcy. W
dniu urodzin Patrona wszyscy uczniowie odśpiewali
hymn szkoły, po czym zmagali się z różnymi konkurencjami przygotowanymi specjalnie na tę okazję, tj.
testem wiedzy, krzyżówką, układaniem puzzli.
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Dnia 19 lutego 2015 r. w hali sportowej w Zespole
Szkół Powiatowych odbył się II WALENTYNKOWY
TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR
WÓJTA GMINY GOWOROWO dla uczniów ze szkół
podstawowych i dziewcząt z gimnazjum. Otwarcia turnieju i powitania gości dokonał Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
w Goworowie Jacek Dobrzyński i Maria Małgorzata Kulesza - Wójt Gminy Goworowo. Na otwarcie przybył
również Radny Powiatu Ostrołęckiego Antoni Mulawka
oraz wicedyrektor – Karolina Zacharek, Dyrektor Zespołu
Szkół Powiatowych w Goworowie – Janusz Frydryk.
Celem turnieju było propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców regionu, integracja poprzez sport, promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywne spędzanie wolnego czasu .
Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn:
Chłopcy SP Pasieki, chłopcy SP Goworowo I, chłopcy
SP Goworowo II, dziewczęta z gimnazjum z Rzekunia,
dziewczęta z gimnazjum z Wąsewa, dziewczęta z gimnazjum z Goworowa.
Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie reprezentowali: SP
– Paweł Wieczorek, Eryk Głażewski, Jakub Grabowski,
Jakub Bochenek, Jakub Dziełak, Kacper Głażewski, Eryk
Wysocki, Wiktor Wyrębek, Krystian Subzda, Paweł Dudziec. Gimnazjum- Małgorzata Pazik, Natalia Ciechowicz, Weronika Kacprzyk, Aleksandra Zięba, Gabriela
Rybaczyk, Ewelina Pawłowska, Laura Rybaczyk, Zuzanna Iwańska, Agata Filipiak.
Zawody rozegrano w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazjum, systemem „każdy z każdym”. Sędzią głównym był Jan Wyszkowski, który przedstawił

Kolejny sukces. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie na POWIATOWYCH ZAWODACH w PIŁCE SIATKOWEJ zdobyli
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zasady gry przed rozpoczęciem
rozgrywek. Następnie rozpoczęła
się rywalizacja sportowa. W sumie rozegrano sześć spotkań.
Czas gry 2 x 10 minut z 5 minutową przerwą. Należy podkreślić, iż
w większości mecze były emocjonujące, dostarczyły wiele wrażeń
zgromadzonym gościom i kibicom dopingującym swoich przyjaciół.
Klasyfikacja końcowa:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – SP Goworowo I, II miejsce – SP Pasieki, III miejsce – SP Goworowo II.
Najlepszy zawodnik – Paweł Wieczorek SP Goworowo.
Najlepszy bramkarz – Przemysław Książek SP Pasieki.
W kategorii dziewcząt z gimnazjum:
I miejsce – Goworowo, II miejsce – Rzekuń, III miejsce –
Wąsewo.
Najlepsza zawodniczka – Natalia Ciechowicz Goworowo.
Najlepszy bramkarz – Małgorzata Pazik Goworowo.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, medale, nagrody
książkowe. Statuetki dla najlepszego zawodnika i bramkarza
zostały ufundowane przez Starostę Powiatu Ostrołęckiego,
Wójta Gminy Goworowo oraz Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.
Podczas turnieju panowała zdrowa, sportowa atmosfera i
dobra zabawa. Turniej ten pozwolił aktywnie spędzić czas
wolny, dał możliwość wspólnej zabawy i współzawodnictwo
w tak popularnej grze. Udział w turnieju wpłynął pozytywnie
nie tylko na rozwój fizyczny, ale również na charakter
uczniów, wpajając im takie cechy, jak: wola walki, zasady
fair play, życzliwość wobec przegranych i wygranych, koleżeńskość, współpraca w zespole.
Patrząc na pełne radości twarze młodych zawodników,
wydaje się, że podjęty wysiłek organizacyjny zakończył się
sukcesem, dając satysfakcję i motywację do podejmowania
kolejnych działań.
Dziewczęta z gimnazjum oraz chłopcy ze szkoły podstawowej stanęli na wysokości zadania i okazali się najlepszymi.

złote medale i wywalczyli awans do zawodów międzypowiatowych. Pokonali pięć drużyn SP Rzekuń, SP Obierwia,
SP Olszewo – Borki, SP Myszyniec, SP Dylewo. Rozgrywki
odbyły się w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie 5
marca 2016 r. Sędzią głównym był Jan Wyszkowski. Do zawodów przygotowały uczniów wicedyrektor Karolina Zacharek i Dorota Ciskowska.
Natomiast drużyna dziewcząt, podobnie jak chłopców,
uczestniczyła w ZAWODACH POWIATOWYCH w PIŁCE
SIATKOWEJ w Czerwinie 6 marca 2016 r. Dzielnie walczyły i zdobyły srebrne medale, czyli zajęły II miejsce, pokonując drużyny: SP Kadzidło, SP Dylewo, SP Olszewo – Borki,
SP Zawady. Zabrakło im szczęścia i w finale przegrały z drużyną z SP Czerwin.
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W Dolinie Orza

16 grudnia 2016 r. w Gimnazjum im. Papieża Jana
Pawła II W Goworowie odbyły się warsztaty profilaktyczne pod nazwą – „NOE”, w których udział wzięli uczniowie klas pierwszych gimnazjum. Zajęcia prowadziło
dwoje pedagogów z Warszawy – „Dezyderia”. Aktywizujące metody, krótkie prezentacje oraz jasny i rzeczowy
przekaz informacji sprawiły, że od początku do końca
uczniowie z wielką uwagą uczestniczyli w warsztatach.
Poruszane były sprawy wszelkich uzależnień, mechanizmów wchodzenia w uzależnienia i trudności wychodze-

4 marca 2016 r. powiększyło się grono czytelników
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Tego dnia uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności
czytania.
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie
uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak
uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie,
przygotowane przez koleżanki i kolegów z klasy IIIc.
Pierwszoklasiści dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę. Po takim
wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, korzystać z
ich mądrości, sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.
Następnie Dyrektor szkoły Jacek Dobrzyński dokonał
uroczystego pasowania każdego z uczniów. Pogratulował

Wiedza o zagrożeniach związanych z pracą w rolnictwie jest niezwykle potrzebna. Wypadkowość w tej dziedzinie gospodarki jest bardzo duża. Upowszechnieniu tej
wiedzy oraz propagowaniu wśród młodzieży szkolnej
znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w
gospodarstwach rolnych było celem VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Jego szkolny etap odbył się 10
marca 2016 roku w ZSP w Goworowie.
Do eliminacji szkolnych przystąpiło 16 osób, byli to
uczniowie Technikum Agrobiznesu. Eliminacje szkolne
polegały na rozwiązaniu testu opracowanego i dostarczonego przez organizatorów, czyli Wydziału Inżynierii Pro-

Mocną stroną nauki w Zespole
Szkół Powiatowych w Goworowie
jest możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B. Nauka jazdy samochodem będzie odbywać się od chwili obecnej na nowym samochodzie.
Jest to Fiat Panda. Samochód jest
wyposażony w instalacje LPG oraz
przystosowany do prowadzenia nauki
jazdy. Samochód ma regulację wyso-

nia z nich. W odgrywanych scenkach gimnazjaliści mogli
wykazać się asertywnością i odwagą w podejmowaniu dobrych i odważnych decyzji. Mimo tego, iż nacisk grupy był
ogromny, a lęk przed odrzuceniem jeszcze większy, chcieli
pozostać sobą. W czasie przeprowadzonych warsztatów dostarczono uczniom rzetelnej wiedzy, odpowiedniej do ich
etapu rozwojowego, wydobyto na światło dzienne istotę
współuzależnienia. Warsztaty "NOE" są sprawdzoną formą
zajęć profilaktycznych, którą należy kontynuować.

wszystkim i życzył wspaniałych przygód w świecie lektury.
Najmłodsi czytelnicy otrzymali pamiątkowe książeczki oraz
interesujące zakładki, które będą im przypominały to wspaniałe wydarzenie.

dukcji SGGW w Warszawie. Czas na rozwiązanie wynosił 45
minut. Wszyscy uczestnicy wykazali się wysoką wiedzą z
zakresu ergonomii i BHP w rolnictwie.
Najwyższą liczbę
punktów otrzymali następujący
uczniowie: Krzysztof Fronczyk, Adam Zera, Łukasz Dudziec.
Uczeń, który zdobył najwyższą liczbę punktów czyli Krzysztof Fronczyk, weźmie udział w centralnym etapie konkursu,
który odbędzie się 21 kwietnia w SGGW w Warszawie.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Do konkursu przygotowała Grażyna Wicepolska – nauczyciel biologii.

kości siedzenia kierowcy, elektrycznie
regulowane lusterka, posiada komputer
pokładowy, poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne. O bezpieczeństwo jadących
dbają systemy bezpieczeństwa, takie jak:
ABS + EBD, ESP + ASR/MSR + HBA
+ Hill Holder.
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XIV Prezentacje Edukacyjne odbyły się 10 marca
2016 roku w hali widowiskowo-sportowej im. A. Gołasia
w Ostrołęce, organizator
Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży i Wojewódzki
Urząd Pracy w Ostrołęce.
Impreza adresowana do gimnazjalistów dała możliwość
orientacji w proponowanych
przez szkoły ponadgimnazjalne kierunkach kształcenia
ogólnego i zawodowego na
terenie powiatu.
Wystąpił na nich także
Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie informując o
kierunkach kształcenia na przyszły rok szkolny, wskazu-
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jąc na osiągnięcia w nauce, konkursach, zawodach, ciekawych formach
kształcenia zawodowego w formie zawodowego stażu zagranicznego w ramach programu Erasmus+.
Ofertę edukacyjną szkoła zaprezentuje
gimnazjalistom i ich rodzicom 12 maja
2016 roku, kiedy zorganizuje Dzień
Otwarty. Da to możliwość dokładnego
obejrzenia warunków lokalowych, wyposażenia, poczucia panującej w szkole
atmosfery oraz poczynienia wstępnych
kroków do podjęcia nauki. Będzie więc
możliwość dokładnie poznać zawody,
specjalności i kwalifikacje oraz zaopatrzyć się w formularze.
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1 marca obchodziliśmy po raz piąty Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Na terenie naszej gminy działalność
konspiracyjną i zbrojną prowadziło wielu takich żołnierzy,
którzy w czasie wojny walczyli z Niemcami, a po jej zakończeniu z narzuconym przez ZSRR nowym porządkiem.
W czasie okupacji Goworowo należało do ostrowskiego obwodu AK o kryptonimie „Opocznik”. Dla określenia obwodu używano także kryptonimów: Spółdzielnia, Pokost, Orzeł, Olsza, Orłów, Odra, Wawel, Wisła, Pogoń, Sparta, Oset i Wulkan. Częste zmiany spowodowane były wymogami bezpieczeństwa. W latach 1941-1942 komendantem
Obwodu był kapitan Eugeniusz Mieszkowski ps. „Łoza”.
Wprowadził on już w grudniu 1941 r. podział na trzy Rejony, osiem Ośrodków i Komendę Miasta Ostrów Mazowiecka. Goworowo zostało włączone do Rejonu I, Ośrodka oznaczonego literą H, którego siedzibą było Wąsewo. Komendantem Ośrodka H, był NN (nieznany) ps. „Grzmot”- jednocześnie szef referatu wyszkolenia. Łączność z dowództwem w
Ostrowi nawiązywano poprzez Wąsewo. W okresie od
kwietnia 1943 do lipca 1944 r. zlikwidowano w Obwodzie
podział na trzy Rejony. Powołano pięć ośrodków: Ostrów,
Małkinia, Poręba, Długosiodło i Wąsewo. Utworzono dziewięć placówek, z których Goworowo otrzymało nr 7 (IV
1943). W czerwcu 1944 r. Goworowo wraz z Jaszczółtami,
placówką nr 6, znalazło się w Ośrodku nr IV z dowództwem
w Długosiodle. Kryptonim Ośrodka H Wąsewo – Goworowo
w pierwszej połowie roku 1943, to „Wronki”. W późniejszym okresie Placówka nr 7, Goworowo, przyjmowała min.
kryptonimy: 20 sierpnia 43 r. – Graby, 10 lutego 44 r. – Kubek, 10 marca 44 r. – Trawy. W okolicach Goworowa działał Oddział Dywersyjny ppor. Feliksa Przybytniewskiego „Mieczysława”. Żołnierze otrzymywali tygodniowo 10 zł
żołdu i papierosy. W dzień przebywano w lesie, w nocy na
kwaterach w zagrodach oddalonych od wsi lub w gajówkach.
Chleb dostarczały służby zaopatrzenia obwodu, mięso pochodziło z rekwizycji, warzywa kupowano. W pierwszych
miesiącach 1943 r. „Mieczysław” na bazie stanu osobowego
posiadanej drużyny specjalnej, zorganizował w placówce
Goworowo Lotny Oddział Dywersyjny. Z czasem oddział
ten podejmował działania w zachodniej części Puszczy Białej, stanowiąc zalążek przyszłej 7 kompanii, III batalionu, 13
pułku piechoty.
Pod koniec wojny, wykorzystując zaabsorbowanie
Niemców sytuacją na froncie wschodnim, powstawały grupy
podszywające się pod oddziały AK, tzw. „chłopcy z lasu”.
Dokonywali oni bandyckich napadów na ludność cywilną,

chodząc „z pistoletem po prośbie”. W lipcu 1944 r.
z niewyjaśnionych powodów Ziębie, sołtysowi z Lipianki,
wymierzono 200 kijów i obrabowano. W tajemniczych okolicznościach zamordowano sołtysa z Cisku, Biedrzyckiego.
Obrabowano rządcę z Rębisz Kozierowskiego i kuzynkę
Rudnickich, przedwojennych dzierżawców majątku
w Rębiszach. Od weterynarza z Goworowa Lenkiewicza
wymuszono 2000 zł. Po wojnie pannom „źle prowadzącym
się” z Niemcami i Sowietami wycinano na głowach krzyże.
5 czerwca 1945 r. dokonano napadu na urząd gminy, gdzie
skonfiskowano pół miliona złotych przeznaczone na wypłaty dla urzędników. Wykonywano karę chłosty lub kijów za
„komunizm” i niesumienność. W czasie odpustu w Wąsewie zamordowano 8 osób, wśród nich Henryka Sawickiego
z Wólki. W Lipiance zamordowano rodzinę Blochów paląc
wszystkich żywcem.
Takie bandyckie grupy dawały doskonałą sposobność ówczesnej władzy do dyskredytowania działań
„Żołnierzy Niezłomnych”. Dzisiaj staramy się przywrócić
pamięć o tych, którzy nie godzili się na zmianę ustroju Polski i jej uzależnienie od ZSRR, przestrzegając przy tym
praw zwykłych ludzi. Jest to zadanie bardzo trudne i nie
byłoby możliwe bez badań historycznych prowadzonych
przez IPN. Dzięki tym badaniom możemy poznać takich, do
niedawna bezimiennych bohaterów. Jednym z nich był Mieczysław Dziemieszkiewicz pseudonim „Rój”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W roku 1939 ukończył szkołę powszechną w Różanie a w czasie okupacji uczęszczał na kursy tajnego nauczania w Makowie Mazowieckim. Zginął 14 kwietnia 1951 r., w trakcie próby przedarcia się koło miejscowości
Szyszki przez obławę 270 żołnierzy z 1 Brygady KBW i
nieustalonej liczby funkcjonariuszy UB i MO. Dziś jego
losy możemy poznać dzięki filmowi pt. Historia Roja, czyli
w ziemi lepiej słychać, który wszedł na ekrany kin 4 marca
tego roku.

