W Dolinie Orza

Przedsiębiorczość! Pracownik? Pracodawca?

Podczas Goworowskich targów przedsiębiorczości zorganizowanych 5 czerwca 2016 r. można było
zobaczyć kilka przykładów dobrych praktyk poprzez
udział firm, które w tym dniu zaprezentowały swój sposób
na biznes. Głównym punktem targów była konferencja
naukowa pod hasłem „Przedsiębiorczość na obszarach
wiejskich”. Wójt gminy Małgorzata Kulesza przedstawiła
warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, jakie gmina może
zaoferować potencjalnemu przedsiębiorcy. Z zaprezentowanych treści gmina Goworowo spośród sąsiednich gmin
ma w tej chwili najniższe stawki podatkowe, bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę wodociągową, drogową,
która również jest atutem do podejmowania różnego
rodzaju działalności. Strategia Rozwoju Gminy Goworowo
w celach strategicznych zwraca uwagę na wspieranie
przedsiębiorczości poprzez systematyczne wspieranie
samoorganizowania się środowisk gospodarczych gminy,
wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i zwiększania liczby
wiejskich produktów turystycznych. Kolejnym aspektem
służącym rozwojowi przedsiębiorczości jest wspieranie i
promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego na terytorium
gminy, budowa infrastruktury technicznej, wodociągów,
dróg, kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odpowiednie
warunki do prowadzenia produkcji rolniczej, szkółkarstwa,
przetwórstwa i przedsiębiorczości.
Prelegenci podczas konferencji podali wiele
ciekawych przykładów inicjatyw i innowacji zaczerpniętych z zagranicy, które śmiało można wykorzystać jako
własny biznes.
Panuje powszechna opinia, że zarówno pomysłów na biznes, jak też pieniędzy na ich rozwój na rynku
nie brakuje. I to jest prawda. Brak jest natomiast ludzi,
którzy mogliby te biznesy stworzyć i prowadzić. Jeśli
zatem na rynku jest mnóstwo pomysłów na biznes, to
skąd one się biorą? Jest kilka metod generowania pomysłów, ale najważniejsza jest zasada, że należy mieć cały
czas otwarte oczy i uszy na to, co dzieje się dookoła.
Dziennie jesteśmy zasypywani ogromną ilością informacji
z różnych źródeł. Część z nich to potencjalne pomysły na
biznes, trzeba je tylko wyłowić ze wszystkich informacji –
przekonywał dr inż. Ireneusz Żuchowski, rektor Wyższej
Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Ostrołęce. Zaznacza, że prowadzenie biznesu to nie tylko duże pieniądze i

sława, to także pewne osobiste koszty, jakie ponosi przedsiębiorca i jego rodzina.
Dr hab. Mariola Grzybowska –
Brzezińska z Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego
podczas swojego wystąpienia
zwróciła uwagę, co z postawami czy podstawami do przedsiębiorczych działań, czyli co
może zaoferować gmina –
region w odpowiedzi na współczesne oczekiwania klientów?
Co może udostępnić? Co musi
utworzyć? Jak? Ile? Komu?
Bardzo ważne jest, aby działać pod wspólną marką, która
daje rozpoznawalność usługi,
produktu i wydarzenia.
Dr hab. Piotr Bórawski, wykładowca na
Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim przedstawił
czynniki zewnętrzne zagrażające rozwojowi przedsiębiorstw w Polsce. Należą do nich: malejące dochody
ludności, rosnąca liczba konkurencyjnych firm i istnienie „szarej strefy”. Z badań przeprowadzonych przez
dr. hab. P. Bórawskiego wynika, że szansą na rozwój
przedsiębiorstw w Polsce jest stały rozwój rynku,
poszerzenie asortymentu oferowanych produktów i
preferencyjne kredyty.
Na stoiskach ekspertów odwiedzający
mogli uzyskać praktyczne informacje, jak poprowadzić
swój biznes, jaki rodzaj podatku wybrać, kto może
sfinansować pomysł na działalność i kto może sfinansować nowe stanowisko pracy oraz w jaki sposób
zdobyć nowe kompetencje. Takie informacje świadczyli: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych, Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd
Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Wojskowa Komenda Uzupełnień, Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”.
Pokonferencyjnymi spostrzeżeniami podzielił się uczestnik Krzysztof Guzik - Nie miałem
wyobrażenia o tak dużej pomocy dla osób, które
chciałyby nie być pracownikiem lecz pracodawcą.
Pracownik stara się tylko o znalezienie pracy. Pracodawca musi się bardziej wysilić - wymyśla kierunek
działalności swojej firmy, znajduje lokum, zatrudnia
ewentualnie pracowników, co wiąże się z odpowiedzialnością za ludzi, organizuje miejsca pracy, nie
pracuje 8 godzin lecz dłużej, ale zarabia na swoją
rodzinę i daje utrzymanie dla innych rodzin.
Organizatorem Goworowskich Targów
Przedsiębiorczości byli: Wójt Gminy Goworowo, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji, Amazing event, Lokalna Grupa
Działania „Zaścianek Mazowsza”, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzki
Urząd Pracy.
Agata Majk
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Podsumowanie realizacji działań inwestycyjnych Urzędu Gminy Goworowo w pierwszej
połowie 2016 roku.
W pierwszej połowie 2016 roku Urząd Gminy Goworowo
podjął wiele działań, mających na celu realizację bieżących inwestycji oraz pozyskanie środków zewnętrznych na planowane w przyszłości zadania.
Przygotowanie dokumentacji/projektów budowlanych
- wykonano projekty budowlane budowy boisk wielofunkcyjnych przy
szkołach w Kuninie i Pasiekach. Dokumentację przygotowało Biuro
Usług Projektowo – Inwestycyjnych Leszek Piątkowski z Rzekunia w
cenie po 4 305 zł brutto za projekt;
- wraz z mieszkańcami wsi Ponikiew Mała, Czernie i Wólka Brzezińska dokonano analizy i wprowadzono ostateczne poprawki do projektu przebudowy dróg na terenie tych miejscowości;
- zlecono wykonanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej w Kruszewie i Ponikwi Dużej. Dokumentację wykona
Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „SAN-INSTAL” s.c.
Bożena Godlewska Tomasz Krześlak z Ostrołęki za kwoty 7 500,00
zł (Kruszewo) i 6 000,00 zł;
Pozyskane i wnioskowane dofinansowania
- w ramach ogłoszonego naboru na dofinansowanie wniosków na
operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Gmina Goworowo złożyła 4 wnioski o dofinansowanie inwestycji
drogowych:
1. Przebudowa drogi gminnej w msc. Cisk – długość 2,57 km, całkowita wartość inwestycji 2 421 966,06 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania 1 535 370,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Lipianka - Damięty - Bobin od km
4+372,21 do km 6+322,72 – długość 1,95 km, całkowita wartość
inwestycji 586 475,51 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania 373
174,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Grodzisk Mały - długość 1,242 km,
całkowita wartość inwestycji 459 123,00 zł, kwota wnioskowanego
dofinansowania 292 139,00 zł,
4. Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - długość 0,158 km, całkowita wartość inwestycji
158 882,47 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania 101 096,00 zł
Podpisano także porozumienie ze Starostwem Powiatowym w
Ostrołęce na realizację przez Starostwo prac budowlanych w ramach dróg powiatowych Goworowo – Ostrołęka, Goworowo – Ponikiew Duża – Kunin oraz Żabin – Cisk – Lipianka za łączną kwotę
180 000,00 zł. Dzięki temu wnioski Gminy Goworowo, złożone w
ramach PROW na lata 2014 – 2020, otrzymały dodatkową punktację. 8 czerwca 2016 r. ogłoszona została lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania. Wszystkie złożone wnioski zostały
ocenione pozytywnie, jednak z uwagi na dużą ilość wniosków i ograniczone środki dofinansowanie w kwocie 1 541 097,00 zł otrzyma
przebudowa drogi w Cisku, a z oszczędności poprzetargowych dofinansowana zostanie przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w
Goworowie w kierunku Goworówka w kwocie 101 096,00 zł;
- Gmina Goworowo złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Jurgi w ramach FOGR.
Długość drogi 1,63 km, całkowita kosztorysowa wartość inwestycji
259 204,05 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości
40 000,00 zł;
- przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Goworowo do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Ostrołęckiego oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wniosek złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego został

zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości 20 000,00 zł.
Inne wnioski będą rozpatrywane w późniejszych terminach;
- w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie złożono wniosek o dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych w Kuninie
i Pasiekach. Kosztorysowa wartość inwestycji to 1 248 919,58 zł,
a wnioskowana kwota dofinansowania to 609 000,00 zł;
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożono wniosek o preferencyjną, częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości 146 559,73 zł na
„Modernizację oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo”. W
ramach zadania wymienione zostaną na świetlówki w budynku
Urzędu Gminy, żarówki na lampach wokół budynku Urzędu oraz
jednej kondygnacji budynku Gimnazjum w Goworowie na energooszczędne świetlówki i żarówki LED. Ponadto wymienione zostaną
na energooszczędne oprawy LED istniejące 37 lamp oświetlenia
ulicznego w Wólce Kunińskiej;
- do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w
Warszawie wysłano elektronicznie wniosek o dofinansowanie
termomodernizacji budynku szkoły w Kuninie. Kosztorysowa
wartość inwestycji to 1 164 049,96 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 931 239,96 zł;
- inwestycja 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” została umieszczona na liście rankingowej dofinansowań w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Kosztorysowa wartość zadania to 552 644,67 zł, a wnioskowana
wartość dofinansowania to 276 000,00 zł. Na podstawie umowy
partnerskiej zadanie zostanie dofinansowane także przez Powiat
Ostrołęcki do wysokości 140 000,00 zł;
- Gmina Goworowo wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo” w kwocie 27 644,00 zł.
Od mieszkańców gminy Goworowo odebrane zostało 136,88 ton
takich wyrobów za kwotę 32 522,69 zł.
Przeprowadzone postępowania przetargowe
- podpisana została umowa na „Dostawę gruzu ceglano - betonowego, pospółki drogowej oraz kruszywa łamanego na bieżące
remonty dróg na terenie gminy Goworowo”. W ramach zamówienia dostarczone zostanie 1190 ton gruzu ceglano – betonowego
frakcji 0–55 mm, 3260 ton pospółki drogowej frakcji 0–40 mm
oraz 220 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na bieżące
remonty dróg na terenie gminy Goworowo. Zadanie wykonuje
firma „GOD-MART” Grzegorz Godlewski z Rząśnika za kwotę
116 284,20 zł brutto;
- 20 czerwca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego. Jako
najkorzystniejsza złożona została oferta firmy PRD-M
„OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki. Umowa z firmą zostanie
podpisana na początku lipca;
Inne działania inwestycyjne
- w ramach pozyskanego od PKP destruktu kamiennego spod
torów kolejowych poprawiono nawierzchnie dróg w Pokrzywnicy,
Józefowie, Borkach, Kuninie, Jaworach Wielkopolu, Smólniku,
Czarnowie, Dzbądzku oraz Brzeźnie;
- zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych w celu unormowania szerokości pasa drogowego w Jaworach Podmaściu;
- zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych drogi gminnej nr
250429W od dr. nr 4403W (Knurowiec – Ostrołęka) – Żabin w
celu poszerzenia tej drogi, zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową.
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Realizacja funduszu sołeckiego
- wykonanie instalację c.o. w budynku świetlicy w Czarnowie;
- dokonano zakupu i montażu stolarki drzwiowej i okiennej do świetlicy w Lipiance;
- wykonano prace geodezyjne przy wytyczeniu działek i dróg w
Brzeźnie Kolonii, Jaworach Podmaściu i Ponikwi Małej;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie ustawił nowe wiaty
przystankowe w Goworowie, Gierwatach, Nogawkach, Ludwinowie i
Pokrzywnicy Kolonii oraz dokonał przestawienia istniejącej wiaty w
Pokrzywnicy Kolonii;
- zlecono wykonanie przyłącza wodociągowego i łazienki w świetlicy
w Czerniach;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wykonał odwodnienie ul. Filipiaka w Pasiekach;
- firma „BEMAR” Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia wykona projekty oświetlenia
ulicznego w Jemielistem, Grabowie, Cisku, Nogawkach, Kuninie,
Zaorzu, Ponikwi Małej, Ludwinowie, Rębiszach Parcelach i Pokrzyw-

nicy Kolonii;
- wykonano nowe zadaszenie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylinie – materiały do przykrycia dachu zakupiono w ramach
funduszu sołeckiego, a prace w czynie społecznym wykonali
mieszkańcy;
- wykonano przepust drogowy i dokonano zakupu wyposażenia
do świetlicy w Brzeźnie;
- wykonano remont dachu na świetlicy w Ponikwi Dużej;
- wykonano dostawę gruzu ceglano – betonowego oraz pospółki
drogowej wraz z wbudowaniem na drogach w następujących
miejscowościach: Grodzisk Mały (90 t gruzu ceglano – betonowego i 300 t pospółki drogowej), Nogawki (40 t pospółki drogowej), Pokrzywnica (240 t gruzu ceglano – betonowego i 180 t
pospółki drogowej), Struniawy (90 t gruzu ceglano – betonowego
i 120 t pospółki drogowej) oraz Wólka Kunińska (30 t gruzu ceglano – betonowego i 300 t pospółki drogowej).
Marek Radecki

Biomasa z nieużytków.
W dniu 6 kwietnia 2016r. gościliśmy na
terenie gminy Goworowo dr Saori Miyake, pracującą na Uniwersytecie w Darmstadt w Niemczech.
Prowadziła ona badania nad możliwością uprawy
roślin energetycznych w regionie ostrołęckim na
terenach opuszczonych rolniczo, które mogą być
wykorzystane do produkcji biomasy.
Wspólnie z władzami gminy i powiatu
odwiedziła stawy rybne w Ponikwi Małej, gospodarstwo agroturystyczne – stadninę koni w Szarłacie oraz hodowlę dawnych ras krów, także w Szarłacie.
Zauroczona była goworowskim krajobrazem a szczególnie terenami u ujścia rzeki Orz do
rzeki Narew.
Wizytę zakończyła w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance.

Antoni Mulawka

Obchody Dnia Ziemi w ŚDS Czarnowo

Nareszcie zawitała do nas tak upragniona przez wszystkich pora roku, jaką jest wiosna. Pierwsze promienie wiosennego
słońca sprawiają, iż bardziej optymistycznie podchodzimy do życia,
mamy więcej energii do realizowania naszych codziennych obowiązków. To co niewątpliwie psuje doznania sensoryczne związane
z przekształceniem się przyrody zgodnie z warunkami, jakie dyktuje

jej kolejna pora roku, to obraz ukrytych do tej
pory pod grubą warstwą śniegu zaśmieconych
poboczy.
Uczestnicy ŚDS w Czarnowie doskonale zdają sobie sprawę z faktu, jak ważne jest
zachowanie równowagi i szacunku pomiędzy
człowiekiem a otaczającą go przyrodą. W dowód swojego zaangażowania i zgodnie z edukacją ekologiczną, jaka propagowana jest na
terenie Ośrodka, uczestnicy wraz z opiekunami
postanowili uprzątnąć najbliższy teren z odpadów znajdujących się na nim. Naszymi działaniami porządkowymi objęty został obszar wsi
Czarnowo. Zebrane do worków śmieci umieściliśmy w przeznaczonym do tego kontenerze.
Znacznie milej było nam spacerować po
oczyszczonych własnymi siłami poboczach.
Apelujemy do wszystkich, aby uszanowali nie
tylko naszą pracę lecz również pracę wszystkich osób, które
dbają o czystość dróg i poboczy, aby w bezmyślny sposób nie
niszczyli ekosystemu, który stanowi jeden z zasobów, z którego
człowiek może czerpać pełnymi garściami, jeżeli tylko będzie o
niego odpowiednio dbał.

Martyna Ślubowska - Kanclerz
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Praca Rady Gminy Goworowo.

W II kwartale br. odbyły się 4 sesje:
21 marca 2016 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy podczas której
przeprowadzona została przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce
i Posterunek Policji w Goworowie konsultacja społeczna w formie
debaty na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Goworowo w
ramach trwających prac nad wdrożeniem „Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa”. Obecni byli: Komendant Komendy Miejskiej Policji
w Ostrołęce insp. Stanisław Szcześniak z policjantami z ruchu drogowego, kierownik Posterunku Policji w Goworowie asp. sztab. Roman Kuczewski z dzielnicowym miejscowego posterunku. W sesji
udział wzięli radni, sołtysi, kierownicy i dyrektorzy jednostek, mieszkańcy gminy.
Ponadto Rada Gminy podjęła następujące uchwały w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
2) zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Brzeźnie”,
4) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w
2016 r.”
6) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/175/09 Rady Gminy Goworowo z
dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych.
Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne, które uświetnił program słowno-muzyczny z okazji Świąt Wielkanocnych w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kuninie.
11 kwietnia 2016r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy na której podjęte zostały uchwały w sprawach:
1) likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
3) zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
4) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego

w Gminie Goworowo”.
30 maja 2016 r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy,
podjęte zostały następujące uchwały w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
2) zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016,
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2569W na odcinku Kamianka – Goworowo”
4) utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Goworowie z siedzibą w Szczawinie,
5) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Goworowo oraz granic ich obwodów
6) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania
pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie”,
7) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
8) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
29 czerwca 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Goworowo na której Rada dokonała podsumowania wykonania budżetu
Gminy Goworowo za 2015 rok i bezwzględną większością głosów (13 za, 1 przeciw) udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy
Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza z tytułu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015r.
Wójt Gminy podziękowała za udzielone absolutorium oraz za
dobrą współpracę radnym, sołtysom, kierownikom i dyrektorom
jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu gminy, którzy
swoją pracą przyczynili się do otrzymania absolutorium.
Ponadto Rada Gminy podjęła 12 uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Goworowo
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
3) zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 r.,
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za 2015 rok,
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goworowie za 2015 rok,
6) szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również ich pobierania,
7) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe, jedynie przez część roku,
C.d. str 5 —>
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10) Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
11) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Goworowo,
12) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Goworowo.
Wójt Gminy Małgorzata Kulesza wraz z Sekretarzem Gminy Antonim Mulawka i kierownikiem GOKSiR Barbarą Kuczyńską podziękowali Pani Agacie Majk i Panu Jackowi Dobrzyńskiemu za wieloletnią

pracę na rzecz społeczności lokalnej i za reprezentowanie naszej gminy w Radzie LGD „Zaścianek Mazowsza”.
Praca w komisjach
W komisjach omawiano i opiniowano projekty uchwał
oraz zagadnienia i tematy wynikające z przyjętych planów pracy
poszczególnych komisji.
Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok pod
względem celowości i legalności w procesie gospodarowania
środkami publicznymi. Wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium dla wójta gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za
2015r.

Elżbieta Owczarek

Wiosenne porządki w ogrodzie
Zachęceni pierwszymi promieniami majowego słońca, pełni energii
oraz zapału do pracy wyruszyliśmy wspólnymi siłami odrestaurować otaczający nas teren zielony. W ruch poszły zakurzone nieco po zimie grabie oraz
wszystkie narzędzia niezbędne do uprzątnięcia ogródka. Po sprawiedliwym
rozdysponowaniu zadań i ich prężnej realizacji udało nam się nie tylko zasadzić nowe odmiany kwiatów na znajdujących się na terenie ośrodka klombach
ale również zagrabienie całego terenu. Nie zapomnieliśmy też o posprzątaniu
altanki, która za chwilę stanie się jednym z naszych ulubionych miejsc do
wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Martyna Ślubowska - Kanclerz

Dzień Dziecka w ŚDS Czarnowo
Jak co roku pierwszy dzień czerwca kojarzy nam się nie
tylko z nadchodzącymi za chwilę wakacjami ale również z celebrowaniem jednego z najweselszych dni w roku – Dnia Dziecka. Każdy
z uczestników ŚDS w Czarnowie otrzymał w tym dniu słodki upominek oraz mógł uczestniczyć w specjalnie przygotowanym na tę

okazję ognisku. Zabawie, radości, wspólnemu śpiewaniu nie było
końca, i choć wszyscy jesteśmy dorośli, powinniśmy pamiętać o
tym , że „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich
pamięta o tym”.
Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę

Martyna Ślubowska - Kanclerz

Str. 6

W Dolinie Orza

Już kwitnie szlachecki ogród na Goworoszczyźnie.
Panie z Lipianki skupione w nieformalnej grupie pod nazwą
„Szeptuchy” postanowiły uatrakcyjnić swoją wieś, a w szczególności zadbać
o dalsze losy wartościowych gatunków roślin. Wołają S.O.S dla bioróżnorodności!
Potrzebę zachowania bio gatunków zgłosiły do programu grantowego FIO Mazowsze Lokalnie. Uzyskany grant pozwolił na stworzenie
wzorcowego ogrodu, gdzie można już zobaczyć pierwsze efekty nasadzeń
kwiatów, ziół i krzewów w tym miododajnych. Kolejnym argumentem, który
spowodował założenie wzorcowego ogrodu jest stałe uświadamianie społeczności lokalnej oraz odwiedzających o dobroczynnych właściwościach
ziół i ważności zapylaczy dla ekosystemu. Panie chcą przekonać swoich
sąsiadów do tworzenia ogrodów z kwiatami, by zapobiegać wyginięciu
pszczół i dzikich zapylaczy.
W realizację swojego projektu zaangażowali przede wszystkim
mieszkańców Lipianki, Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiance, Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance, Ochotniczą Straż Pożarna w Lipiance, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i stowarzyszenie na
rzecz rozwoju wsi „Sąsiad”. Każdy z partnerów zadeklarował pomoc. Między innymi utworzenie klombów, przygotowanie ziemi do uprawy, wyznaczenie ścieżek. KGW podzieliło się doświadczeniem i wiedzą przy sadzeniu oraz pielęgnacji roślin. Dzieci i młodzież będą wspólnie pielęgnować
rośliny – podlewać, usuwać chwasty. OSP zapewni wodę do systematycznego podlewania roślinek. Instruktorka z OER przeprowadzi warsztaty kulinarne na bazie miodu. Stowarzyszenie „Sąsiad” zapewni promocję działania, oraz wskazało gatunki nasion i sadzonek. Założony ogród stanie się
bazą dydaktyczną dla przyszłych pokoleń, uczniów szkół z województwa
mazowieckiego. Młodzież zrzeszona w klubie majsterkowicza działającym

przy GOKSiR w Goworowie wykona domki dla owadów,
które będą umieszczone w ogrodzie. Wspólnie opracowana tablica dydaktyczna z opisem zalet gatunków podkreśli
ważność bioróżnorodności dla ekosystemu. Zakupiony ul
będzie ostoją dla zapylaczy oraz „miodownikiem”. Szeptuchy wraz z mieszkańcami i gośćmi będą uczyli się wykonywać potrawy na bazie ziół. Mistrz pszczelarstwa podczas otwarcia ogrodu zaprezentuje swoją pracę oraz opowie o roli pszczoły. Projekt angażuje wiele grup społecznych, funkcjonujących we wsi oraz w gminie Goworowo.
Wspólne działania integrują, wzbogacają w wiedzę, doświadczenie. Kształtują postawę pro ekologiczną, wytwarzają poczucie silnej wspólnoty i sprawczości. Jako jedyny w okolicy ogród pokazowy będzie atrakcją zarówno dla
mieszkańców gminy i powiatu. Pomysłodawczynie bio
ogrodu liczą na wycieczki szkolne, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń. Ogród będzie otwarty dla odwiedzających.
Już dziś można podziwić kwitnące krzewy róż,
kaliny, jaśminu i bzu oraz liczne odmiany wyróżniające
się wielobarwnością, zapachem i urokiem. Projekt finansuje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt wspiera
także Fundacja PGE. Dzięki ich dotacji zostały zakupione
dodatkowe rośliny, ławeczki i ul. Jeszcze tylko zostało
odnowić plac zabaw.
Agata Majk

We wrześniu otwarcie nowego szlaku turystycznego w Kruszewie

Prace praktyczne nad opracowaniem nieoznakowanego szlaku w
Kruszewie rozpoczęły się w 1 lipca b.r. Na warsztaty tworzenia Questu
przyszli mieszkańcy wsi, goście przebywający na wypoczynku.
ZaRadne Kruszewianki czyli panie z byłej i obecnej rady sołeckiej oraz
radna z tej wsi zawiązały nieformalną grupę i zgłosiły swój pomysł na działanie do konkursu FIO Mazowsze Lokalnie (FIO ML). Panie – Joanna Kwietniak, Justyna Kuśmierczyk, Katarzyna Pons, Agnieszka Kowalczyk i Agata
Majk oprócz napisania wniosku miały za zadanie przedstawić swój projekt
przed Komisja Konkursową Programu FIO ML. Bardzo dobra ocena projektu pozwoliła na uzyskanie dofinansowania przez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W swym projekcie pod nazwą „Questu metoda atrakcyjności wsi doda” panie postanowiły wykorzystać bogaty dorobek wsi i poprzez stworzenie produktu turystycznego chcą przyciągnąć turystów. A że
kolejnym atutem jest usytuowanie miejscowości w dolinie Narwi, tym bardziej stwarza to szanse na powodzenie projektu. Ten projekt pozwala
mieszkańcom odkryć wieś na nowo, dostrzec rzeczy, które na co dzień po

prostu mijamy, wydają się zbyt oczywiste. Pośród gminnych miejscowości, a nawet w skali powiatu, Kruszewo
wyróżnia się licznymi gospodarstwami szkółkarskimi,
ogrodniczymi, warzywniczymi oraz ekologicznymi. Realizacja projektu zmobilizowała uczestników do zgłębienia
wiedzy historycznej o wsi, dokonaniach pokoleń.
Oprócz zagłębia szkółkarskiego w Kruszewie na
wyróżnienie zasługuje także bardzo dobrze znane schronisko dla zwierząt „Canis”, gospodarstwa agroturystyczne,
kaplica, która własnymi siłami budowali mieszkańcy czy
też szkoła z czasów przedwojennych. Nie sposób nie
zajrzeć też nad Narew czy przejść lasem zwanym Topoliną. Nie bez powodu panie inicjatorki działania nazwały
swój projekt „Questu metoda atrakcyjności wsi doda”.
Uczestnicy podczas prac w zespołach wyznaczyli najważniejsze punkty, które warto zamieścić w wierszowanym
przewodniku po trasie Questu, i już na kolejnych warsztatach zaczęli tworzyć wierszowane zagadki po szlaku Questu. W tworzeniu wyprawy odkrywców - questu ZaRadne
Kruszewianki wspierają partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół
Goworowszczyzny, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” – jednocześnie ambasador
programu FIO ML, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Goworowie i Urząd Gminy Goworowo. Na
spotkanie warsztatowe przybył w imieniu wójt gminy Goworowo oraz własnym Antoni Mulawka sekretarz gminy i
radny powiatu ostrołęckiego. Władze samorządowe
wspierają oddolne inicjatywy i cieszą się z tak dużego
zaangażowania małych społeczności na rzecz budowania
dobra wspólnego.
Agata Majk
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Praca popłaca
Tradycją w Szkole Podstawowej w Szczawinie stały się wyjazdy
członków Klubu Szalonych Twórców pod koniec roku szkolnego.
W trakcie całego roku dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach i tworzyły różne ciekawe rzeczy, które następnie sprzedawały podczas organizowanych na terenie szkoły kiermaszów. Dzięki zgromadzonym
w ten sposób środkom finansowym uczniowie mogli wyjechać na wybrany

przez siebie film, czyli Angry Birds Film oraz skorzystać z
poczęstunku.
Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i w przekonaniu, że warto pracować i oszczędzać przez cały rok,
aby na zakończenie otrzymać wymarzona nagrodę.

Niebezpieczne dopalacze!
Wiedzę uczniów Szkoły Podstawowej w Szczawinie na temat szkodliwości
dopalaczy zgłębili przedstawiciele policji w osobach: Sylwester Marczak – rzecznik
Ostrołęckiej Policji, Tomasz Żerański do Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii
przy Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, Sławomir Subczyński – Posterunek
Policji w Goworowie.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Samorząd Uczniowski w ramach
Szkolnego Programu Profilaktyki. Młodzi uczniowie przypomnieli sobie także, jak
powinna wyglądać bezpieczna droga do szkoły.
Barbara Rutkowska

VII Gminny Konkurs Przyrodniczy „Co słychać w lesie?”
Tegoroczna edycja miała charakter konkursu plastycznego pod hasłem „Zapraszamy do naszego lasu”.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w
Szczawinie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas III szkół podstawowych z
Gminy Goworowo, których wytypowały szkoły w Goworowie, Kuninie i Szczawinie.
Powołana przez organizatorów komisja konkursowa stwierdziła
wysoki poziom prac, a wszyscy uczestnicy otrzymali piękne nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Laureatkami tegorocznej edycji zostały: Milena Pietras
(SP Szczawin), Katarzyna Kosiorek (SP Kunin), Zuzanna Piechocka (ZS Nr 1 w Goworowie) oraz Małgorzata Sadowska (ZS Nr 1 w
Goworowie).
Dziękuję koleżankom za przygotowanie swoich uczniów.
Barbara Rutkowska

Niezwykła lekcja przyrody
16 marca w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbyła się niezwykła lekcja przyrody pod tytułem „Czy to magia? Nie, to czysta nauka”. W
trakcie spektaklu czynny udział brali także nasi uczniowie. Tematyką pokazu były zagadnienia z fizyki, biologii i chemii.
Wykonano proste eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi.
Zaprezentowano między innymi:
- gwałtowny samozapłon siedmiotlenku manganu,
- wytwarzanie domowym sposobem helu, wodoru oraz ich zastosowanie,
- doświadczenia związane z CO2 (pływanie w CO2, tworzenie mgły),
- podstawowe funkcje życiowe organizmu,
- i wiele innych.
Fabuła lekcji była łatwo przystępna i zgrabnie łączyła elementy
humorystyczne oraz edukacyjne. Uczniowie mieli okazję wejść w interakcję
z nauczycielem.

A. Grabowski

Ewa Wójtowicz – Koncewicz
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XII Gminny Festiwal Piosenki Uczniowskiej

17 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbył
się doroczny XII już Gminny Festiwal Piosenki Uczniowskiej w Pasiekach.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 21 uczestników ze szkół podstawowych
gminy Goworowo 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. Za organizację festiwalu jak zwykle odpowiedzialny był nauczyciel Szkoły w
Pasiekach Mariusz Fidelis
Czteroosobowa komisja przyznała następujące
miejsca w konkursie:
Laureaci w kategorii klas 0 – I: Aleksandra Sówka /
Pasieki/, Marta Dymerska /Goworowo/, Adam Zalewski /
Goworowo/.
Laureaci w kategorii klas II – III: Paweł Twardziak /
Goworowo/, Małgorzata Sadowska /Goworowo/, Kacper
Kowalski /Pasieki/.
Laureaci w kategorii klas IV – VI: Kinga Sadowska /
Goworowo/, Zuzanna Tabor /Pasieki/, Julia Plotzke /
Pasieki/.
Laureaci w kategorii Gimnazjum: Paulina Sówka, Klaudia Sujkowska, Weronika Majkowska, Natalia Rutkowska.
M. Fidelis

Gminny Konkurs Recytatorski
10 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Recytacja fragmentów prozy H.
Sienkiewicza”.
W konkursie tym wzięli udział uczniowie z klas IV – VI z terenu
gminy Goworowo. Organizatorką konkursu była nauczycielka S. P. w Pasiekach – A. Solmińska, a współorganizatorem Gminna Biblioteka Publiczna w
Goworowie z filią w Pasiekach.
Uczestnicy konkursu ze S. P. w Kuninie, S. P. w Goworowie oraz
S.P. w Pasiekach recytowali fragmenty utworów H. Sienkiewicza. Wszyscy
uczestnicy zaprezentowali się znakomicie, a komisja wyłoniła laureatów:

Daria Ptak S.P. Goworowo, Sebastian Kraska S.P. Pasieki, Aleksandra Wójcik S. P. Kunin i Michał Małecki S.P.
Pasieki
Wyróżnieni w konkursie to Kamila Kowalewska
S. P. Goworowo i Daria Rybaczyk S.P. Goworowo
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
oraz nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie.

A. Solmińska

II etap rozgrywek Coca Cola Cup 2016
25 kwietnia 2016 r. w Makowie Mazowieckim w Zespole Szkół Nr
2 odbył się II etap rozgrywek COCA COLA CUP 2016 DZIEWCZĄT. Turniej
rozegrany został systemem „każdy z każdym”. Do rozgrywek zakwalifikowało się cztery drużyny: Publiczne Gimnazjum z Pułtuska, Zespół Szkół Nr
2 z Makowa Mazowieckiego, Publiczne Gimnazjum z Kadzidła i Gimnazjum z Goworowa
Najlepsza okazała się drużyna dziewcząt z gimnazjum z Goworowa w składzie : Natalia Ciechowicz, Weronika Kacprzyk, Patrycja Majkowska, Ola Zięba, Zuzanna Iwańska, Ola Rutkowska, Karolina Mażewska,
Laura Rybaczyk, Gabrysia Rybaczyk, Agata Filipiak i wspaniała bramkarka
Małgosia Pazik. Zawodniczki zajęły I MIEJSCE . Po ogłoszeniu wyników
dziewczęta były szczęśliwe, pojawiły się nawet łzy szczęścia. Zawodniczki
zasłużyły na pochwałę, ponieważ dały z siebie wszystko. Opiekunem drużyny była Elżbieta Bieniecka. Bardzo cieszy wygrana, ponieważ jest to duże

osiągnięcie.
Po zakończeniu turnieju kolejność przedstawiała się następująco:
I miejsce – Gimnazjum Goworowo,
II miejsce – Gimnazjum z Makowa Mazowieckiego,
III miejsce – Gimnazjum z Pułtuska,
IV miejsce – Gimnazjum z Kadzidła.
Awans do dalszych rozgrywek uzyskały dwie
pierwsze drużyny. Wszystkie uczestniczki turnieju podeszły do zawodów z ogromnym zaangażowaniem, starając
się wypaść jak najlepiej. Rozgrywki zakończyły się w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji.
Elżbieta Bieniecka

Zawody w Drużynowym Tenisie Stołowym dla uczniów gimnazjum
14 maja 2016r. w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrołęce odbyły się MISTRZOSTWA MIEDZYPOWIATOWE w DRUŻYNOWYM TENIESIE STOŁOWYM DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW GIMNAZJUM. Po losowaniu
tenisiści rozpoczęli gry przy stołach. Chłopcy z Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie też wzięli udział w tych zawodach. Są to: Paweł Stepnowski, Damian
Struniawski i Rafał Gruszka.
Chłopcy mieli dużo szczęścia, podczas losowania uzyskali wolny

los. Pierwsze spotkanie rozegrane z drużyną ze Starego
Bosewa, wygrali 3:0. Finał o pierwsze miejsce rozegrali z
zawodnikami z Różana, przeciwnicy okazali się lepsi, ale
ostatecznie zajęli II miejsce i uzyskali awans do zawodów
wojewódzkich.
Elżbieta Bieniecka
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IV Powiatowy Konkurs Piosenki „Nutka”
W tym roku wzięło w nim udział 22 solistów z powiatu. Przed jego
rozpoczęciem dla wszystkich obecnych zagrał zespół akordeonistów z
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie. W skład zespołu wchodzą: Arkadiusz Kuśmierczyk, Rafał Ostrowski i Piotr Krupka. Ich
grą zachwycili się i mali i duzi, ponieważ przygotowali urozmaicony repertuar. Zagrali walca, były też utwory w rytmie tanga ale i współczesne, żywiołowe melodie wpadające łatwo w ucho. To był doskonały występ, który
wprowadził wszystkich w muzyczny nastrój!
Po nim rozpoczęły się występy wokalistów z gimnazjów, następnie zaśpiewali młodsi z klas "0"-I, II-III. Uczniowie z kl. IV-VI zamknęli listę
śpiewających.
Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Henryk Gadomski, Elżbieta Bogdanowicz, i Władysława Niedźwiecka.
Za najlepszą uznało Paulinę Sówkę, przyznając jej I miejsce w
kategorii gimnazjum oraz statuetkę „Dla wschodzącej gwiazdy szkolnej
estrady” ufundowaną przez dyrektora ZS Nr1 w Goworowie Jacka Dobrzyńskiego. II miejsce w tej kategorii przyznało Elizie Jasińskiej z Ołdak,,
III-Dominice Bałazy z Rzekunia. Wyróżniono w tej kategorii Katarzynę Giers
z Kadzidła.
Katarzyna Staśkiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce
została uznana przez jury za najlepszą wykonawczynię w kat. wiekowej IVVI. Aleksandra Bochenek znalazła sie na II miejscu. III miejsce w tej kategorii przyznano Natalii Szulc z Rzekunia. Na wyróżnienie według oceniających zasłużyła zaś Patrycja Jasińska.
W kategorii wiekowej kl. II-III
Za najlepszego wykonawcę uznano Pawła Twardziaka ze Szkoły Podstawowej w Goworowie. II miejsce zajęła Małgorzata Sadowska również z
Goworowa, a III Alicja Kiernozek z Rzekunia. Wyróżniono w tej kategorii
Kacpra Kowalskiego z Pasiek.
W kategorii wiekowej kl."0"-I pierwszym miejscem nagrodzono
Aleksandrę Sówkę z Pasiek, drugim miejscem nagrodzono Adama Zalewskiego z Goworowa, a III przyznano Marcie Dymerskiej również z Goworo-

wa. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.
Organizatorzy konkursu są wdzięczni komisji
oceniającej za poniesiony trud włożony w ocenianie wokalistów, co nie jest łatwym zadaniem. Podziękowali im bukietami kwiatów i skromnymi podarunkami. Jurorzy skierowali słowa uznania dla śpiewających. Orzekli jednogłośnie, że poziom konkursu był wysoki, a sam konkurs przeprowadzony był sprawnie i ciekawie. Konkursowi towarzyszyła ciepła, serdeczna atmosfera. Taką też opinię przekazali opiekunowie wokalistów.
Sponsorzy konkursu: Starostwo Powiatowe,
Urząd Gminy Goworowo Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Goworowie - współorganizator NUTKI i inni
sponsorzy, którzy chcą pozostać anonimowi.
Jolanta Gryczka

W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II
18 maja 2016 r. w 96
rocznicę urodzin Karola Wojtyły
młodzież gimnazjalna zgodnie z
tradycją, niezmienną od 12 lat,
wyrecytowała strofy dla Papieża.
„Nie bój się, wypłyń na
głębię…” tymi, podnoszącymi
na duchu słowami, rozpoczęty
został tegoroczny konkurs.
Autorem przytoczonych słów
jest sam Jezus Chrystus, natomiast w 2001r. młodzież w
Lednicy usłyszała je z ust naszego Ojca Świętego – Jana
Pawła II. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższania Krzyża Świętego w Goworowie ks. Kanonik Stanisław Siemion pięknie nawiązał do słów pieśni „Nie bój się, jest przy Tobie
Chrystus...”, dodając nam odwagi. Na naszym konkursie recytatorskim dyrektor ZS Nr 1 w Goworowie, Jacek Dobrzyński zaprezentował przepiękny wiersz pt.: „Nie szlochaj”.
Nie szlochaj, stojąc nad moją mogiłą wytrwale,
bo tam mnie nie ma, ja nie śpię wcale.
Jestem wiatrem, który wieje
w szczerym polu poprzez knieje.
Jestem słońca odblaskiem na zbożu,
małym deszczykiem w jesiennym przestworzu.
Gdy się przebudzasz ze snu o świcie,
ja cię pobudzam i wskrzeszam życie.

Poprzez okrężne ptaków latanie
i gwiazd o zmroku migotanie.
Nie płacz, stojąc nad moją mogiłą wytrwale,
bo tam mnie nie ma, nie umarłem wcale.
Konkurs odbył się w ciepłej, przyjemnej atmosferze. Była ona
zasługą Beaty Ciepierskiej, która ze szkolnym chórem przygotowała wzruszające pieśni, a także Dariusza Twardziaka – autora
„niebiańskiej” dekoracji.
26 uczestników z wiarą, nadzieją i miłością w sercu zaprezentowało ojczystą poezję, oddając tym samym hołd naszemu
patronowi, papieżowi Janowi Pawłowi II
Jury w składzie: Barbara Kuczyńska – kierownik Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Renata Dawidowska – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie,
Joanna Gryczka – pedagog, wielokrotna laureatka konkursów
recytatorskich, Karolina Dziełak – aktorka sceny teatralnej działającej
przy OCZKU, ks. Paweł Kaczmarczyk – wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższania Krzyża Świętego w Goworowie przyznało:
I miejsce Natalia Krupka – „Rozmowa Liryczna” K.I. Gałczyński,
II miejsce Eliza Walczak – „Hymn o miłości” Święty Paweł,
III miejsce Natalia Mateusiak – Nie płacz Polska Ziemio” R. Sobik
oraz wyróżniło: Ewelinę Podleś, Aleksandrę Rybaczyk, Ewę Wrońską, Sebastiana Zycha.
Fundatorami nagród byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji, Gminna Biblioteka oraz Parafia Rzymskokatolicka pw.
Podwyższania Krzyża Świętego w Goworowie. Organizatorkami
konkursu były: Agnieszka Kosiorek i Ewa Lubiak. Regularnie raz w
roku zapraszają na „ucztę duchową”, która dostarcza wszystkim wyjątkowych wrażeń.
Oliwia Dzbeńska, Patryk Dębski
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W królestwie języków świata
3 czerwca 2016 w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie odbyły się obchody Dnia Języków Obcych. Już po raz siódmy do
pojedynku na wiedzę, umiejętności wokalne i kulinarne stanęli uczniowie
klas gimnazjalnych.
Konkursy podczas Dnia Języków Obcych cieszą się ogromną
popularnością. W tegorocznych konkursach wiedzy w kategoriach: język
angielski, język niemiecki, język rosyjski i praca literacka z języka polskiego
wzięło udział ponad 100 uczniów.
Wyniki w konkursie wiedzy z języka angielskiego:
Klasa I: I Helena Kossowska, II Klaudia Brejnak, III Emilia Korzeniak
Klasa II: I Aleksandra Sadowiska, II Wiktoria Mołodziejko, III Konrad Wasilewski
Klasa III: I Łukasz Zajda, II Eliza Walczak, III Oliwia Dzbeńska
Wyniki w konkursie wiedzy z języka niemieckiego:
Klasa I: I Klaudia Brejnak, II Emilia Korzeniak, III Mateusz Kozłowski
Klasa II: I Edyta Dzwonkowska, II Wiktoria Mołodziejko, III Grzegorz Grabuś
Klasa III: I Wiktoria Greloch, II Ewelina Bialik, III Karolina Skrzecz
Wyniki konkursu wiedzy z języka rosyjskiego:
Klasa I: I Maciej Zyśk, II Wiktoria Dumała, II Emilia Korzeniak
Klasa II: I Aleksandra Sadowska, II Katarzyna Sadowiska, III Patrycja Krystofik
Klasa III: I Klaudia Buczyńska, II Ewelina Podleś, III Milena Szpanka
Mistrzem pióra został Łukasz Zajda, który napisał najlepsze opowiadanie
groteskowe „Jeden dzień z życia szkoły”. Drugie miejsce zajęła Eliza Walczak, trzecie miejsce - Sebastian Zych. Wyróżnieni zostali: Ewelina Podleś,
Milena Szpanka i Emilia Korzeniak.
Oprócz ogromnej wiedzy uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności kulinarnych. Jury miało trudne zadanie, gdyż na stołach
pojawiło się aż 11 dań! Po długich obradach udało się wyłonić zwycięzców.
Pierwsze miejsce zajął deser „Tort Pavlova” Eweliny Podleś i Karoliny Mażewskiej z klasy III B. Drugie miejsce „Egg- cellence” Aleksandry Rybaczyk
i Elizy Ochenkowskiej z klasy III D. Trzecie miejsce „Cieburieki” Oliwii
Dzbeńskiej i Natalii Krupki z klasy IIIC. Jury wyróżniło również „Zapiekankę
Bawarską z białą kiełbasą” w wykonaniu Konrada Gołębiowskiego, Dawida
Maliszewskiego i Mateusza Rutkowskiego z klasy II B.
W tegorocznym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej dominowały
solistki. Jury podczas oceniania występów, które z roku na rok są na coraz
wyższym poziomie, brało pod uwagę poprawność językową wykonywanych
utworów, stopień trudności, interpretację i aranżację utworów, a także ogólny wyraz artystyczny, zdolności wokalne, dobór repertuaru i opanowanie
tekstu na pamięć.

Pierwsze miejsce zajęła Paulina Sówka w eurowizyjnej
piosence Michała Szpaka „Color of my life”, drugie miejsce Eliza Walczak z piosenką Adele „Someone like you”,
trzecie miejsce Klaudia Sujkowska z piosenką Adele
„Hello”.
Wyróżnienie otrzymali uczniowie, którzy najbardziej porwali gimnazjalną publiczność: Julia Dudziec i Łukasz
Bełdycki.
Szkolne obchody dnia języków obcych uświetnił
swoim występem Zespół Arka Arka, pod kierownictwem
Arkadiusza Kuśmierczyka. Zaprezentowali trzy znane i
lubiane utwory: Wedding Band „Take me on”, John Legend „All of me” (Dave Days cover feat. Phil J), Virgin
“Dżaga”. Gościnnie wystąpiły także dzieci z grupy Skrzaty
i Muchomorki z Przedszkola Samorządowego w Goworowie.
Dzień Języków Obcych to doskonała okazja by
propagować naukę języków obcych, popularyzować wiedzę z zakresu historii języków na świecie, a także dziejów
polszczyzny. Dzięki temu stwarza sposobność dostarczania młodzieży sporej dawki wiedzy oraz przygotowania
zadań, które pozwalają dobrze się bawić. Charakter imprezy i ciekawy program sprawiły, że uczniowie naszej
szkoły dobrze się bawili, przyswoili dużą dawkę wiedzy i
zadeklarowali aktywne uczestnictwo w przyszłym roku
szkolnym.

Aneta Kosek

Konkurs literacki „Poznajemy twórczość Henryka Sienkiewicza”.
27 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w
Kuninie został przeprowadzony gminny konkurs literacki
„Poznajemy twórczość Henryka Sienkiewicza”dla uczniów
klas VI. W pierwszej części zmagań uczestnicy ustnie
prezentowali sylwetkę i twórczość Henryka Sienkiewicza.
Korzystali przy tym z wcześniej przygotowanych plansz,
które świetnie uzupełniały ich wypowiedzi. W drugiej części uczniowie rozwiązywali test sprawdzający znajomość lektury „W pustyni i w puszczy”. Rywalizacja była
bardzo wyrównana, wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat życia i twórczości naszego
wielkiego pisarza. Jury uznało, że na I miejsce zasłużyli:
Wiktoria Korzeniowska ze Szkoły Podstawowej w Kuninie oraz Kamil Retes ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach.
J. Łojek
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Światowy Dzień Bez Papierosa
31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. W Zespole Szkół Nr 1
w Goworowie był to dzień poświęcony profilaktyce. Koło teatralne „ PROSKENION” zaprezentowało się w spektaklu profilaktycznym „ Czy papierosy
szkodzą ?” Aktorzy w ciekawy sposób uzmysłowili wszystkim, jak bardzo
destrukcyjne jest palenie i branie narkotyków.
Po spektaklu został przeprowadzony wśród wytypowanych
uczniów z klas I gimnazjalnych quiz przygotowany przez panią pedagog
dotyczący uzależnień behawioralnych, uzależnień od papierosów, alkoholu
i narkotyków. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzielił Jakub Głażewski z
klasy IA. Po nim znalazł się Maciej Zyśk z klasy I D, następnie Wiktoria
Kruszewska z klasy IC i na IV miejscu - Rafał Gruszka z klasy IB. Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami zaprezentowali wcześniej przygotowane utwory na temat profilaktyki uzależnień. Komisja przyznała pierwsze miejsce klasie IC za piosenkę pt. „Narkotykom stop”, drugie miejsce
wyśpiewała sobie klasa ID wraz z wychowawczynią panią Edytą Nurczyk
Tematyka ich piosenki dotyczyła uzależnień behawioralnych. Miejsce III
komisja przyznała klasie IA za utwór związany z uzależnieniem od papierosów, a kl. IB przyznano IV miejsce za piosenkę na temat problemów związanych z uzależnieniem i współuzależnieniem od alkoholu. Do zabawykonkurencji zostali zaproszeni również nauczyciele. Po dość ostrej rywalizacji zwycięzcą okazał się dyrektor szkoły Jacek Dobrzyński. Konkurencja ta
rozweseliła widownię, a pan dyrektor otrzymał praktyczną nagrodę. Dziewczęta ze szkolnego chóru pod batutą Beaty Ciepierskiej zaśpiewały piosenkę o zdrowym stylu życia na melodię znanego w latach siedemdziesiątych
szlagieru, pt. „Jak dobrze wstać skoro świt”. Towarzyszyły im tancerki przygotowane przez Elę Bieniecką i wyszło im to bardzo ciekawie. Na koniec
wszyscy wyruszyli ulicami Goworowa, żeby promować zdrowy styl życia z
piosenką na ustach „My chcemy życia bez palenia i bez picia” oraz z hasłem „Palisz, płacisz, zdrowie tracisz!”. Społeczność Goworowa otrzymała
od uczestników marszu ulotki o szkodliwości palenia papierosów. Akcję

poparł również lekarz Andrzej Słomski z Przychodni VitaMed. w Goworowie. Skierował do uczestników pikety kilka
ważnych, profilaktycznych słów. Uczestnicy marszu wrócili zadowoleni i przekonani, że takie akcje mają ogromną
wartość. Wiadomo, że wszyscy od razu nie rzucą palenia,
ale jeśli choć jedna osoba weźmie sobie do serca to, jak
bardzo zgubny jest to nałóg i podejmie słuszną decyzję w
tej sprawie, to warto było taką akcję zorganizować.
Akcję przeprowadziły: Ela Bieniecka, Agnieszka
Dudziec, Aneta Gąsior, Anna Rurka, Beata Ciepierska,
Ewa Lubiak, Joanna Gryczka. Scenografię tematyczną
przygotował Dariusz Twardziak. Wychowawcy klas pierwszych zaangażowali się w tworzenie tekstów piosenek
profilaktycznych.
Joanna Gryczka

To była niezwykła „Noc Bibliotek”
3 czerwca 2016 r., Biblioteka Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie , po raz
pierwszy wzięła udział w Nocy Bibliotek.
Noc Bibliotek to wieczorno-nocna impreza,
podczas której czytelnicy w całej Polsce
mogą poznać biblioteki od trochę innej strony – wziąć udział w spotkaniach, warsztatach, wspólnym czytaniu czy zwiedzaniu, a
wszystko to w nietypowej porze, bo wtedy,
gdy biblioteka na co dzień jest już zamknięta.
Hasło tegorocznej Nocy Bibliotek
brzmiało "Wolno czytać!" - Wolno, bo czytanie powinno być naszym wyborem. Nas,
wolnych ludzi, którzy czytają, co chcą, co
lubią, co im się podoba, co ich porusza, co
im się przyda, co ich wzbogaca. Wolno, bo
dobra literatura uświadamia nam naszą wolność jako ludzi i nasze prawo
wyboru sposobu życia, wartości i obecności w życiu publicznym. Wolno
także dosłownie – uważnie, smakując słowa i zdania, namyślając się nad
sensem tego, co czytamy, bez pośpiechu, w którym normalnie konsumujemy teksty i dni naszego życia - czytamy na stronie Nocy Bibliotek.
Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek 2016 w Bibliotece Zespołu Szkół
Nr 1 w Goworowie miała promować czytelnictwo i samą bibliotekę jako
miejsce kultury. W piątek 3 czerwca wypożyczalnia była więc czynna
w godzinach 7:00-15:30, a od 19.00 ponownie, bo jak informowali organizatorzy akcji, miała to być „przestrzeń wolnego wyboru lektur i czasu, który
płynie wolniej”. Pogodna noc sprzyjała bibliotecznym wędrówkom.
W programie przygotowano wiele atrakcji:
- spotkanie z wieloletnią polonistką szkoły i regionalistką związaną z Goworowszczyzną – panią Krystyną Drabot, która swoimi wspomnieniami wzbu-

dziła nie tylko zainteresowanie, lecz i wzruszenie publiczności. Pani Drabot opowiadała o swojej pracy w
szkole- przytaczała liczne, często bardzo zabawne
anegdotki z lekcji, wspominała swoje klasy wychowawcze, opowiadała o przygotowywaniu uczniów do olimpiady z języka polskiego i do konkursów recytatorskich
i przekonywała, że najpiękniejszym zawodem jest
zawód nauczyciela. Wszyscy zauważyli, że pani Krystyna Drabot uwielbiała pracować z młodzieżą, przekazywać cenną wiedzę i ukazywać młodym ludziom
piękno języka polskiego,
- głośne czytanie II części „Dziadów” Adama Mickiewicza
- sesja cichego czytania z muzyką w tle,
- projekcja filmu animowanego dla dzieci „Sekret Eleonory” o magii książek i czytania,
- opowiadanie niesamowitych historyjek z życia szkoły,
- prezentacja wierszy własnego autorstwa przez dyrektora J Dobrzyńskiego i wicedyrektor E. Strągowską,
- quizy i konkursy czytelnicze z nagrodami.
W czasie przerwy między kolejnymi spotkaniami,
na wszystkich odwiedzający bibliotekę czekał przygotowany kącik z kawą, herbatą i słodkim poczęstunkiem. Udział
w Nocy Bibliotek pozwolił odkryć mieszkańcom społeczności swoją bibliotekę na nowo i doświadczyć nowej przygody.
Organizatorzy akcji zapraszają wszystkich do
odwiedzania wypożyczalni i czytelni nie tylko podczas
takich corocznych wydarzeń, ale również w celu wypożyczania i czytania książek!
Teresa Leśniewska
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Rodzinny Festyn.

Mimo że aura nie zapowiadała się zbyt przychylnie, nie udało jej
się całkiem pokrzyżować planów organizatorom tegorocznego festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej w Kuninie. 14 maja 2016 r. rodzice wspólnie z dyrekcją, nauczycielami i uczniami przygotowali sporo atrakcji.
Uczniowie zaprezentowali się w przedstawieniu kabaretowym
oraz pokazie tanecznym. Czas umilał zespół muzyczny „Chłopcy z Placu
Bema”. Na scenie zaprezentował się również chór Klubu Seniora
„Rozmaryn” z Kunina oraz zespół Strefa 51.
Można było obejrzeć pokazy ułańskie w wykonaniu członków
Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
Miłośnicy jazdy konnej mogli spróbować swoich sił dosiadając koni ze Stajni
Koni Sportowych „Viritim”. Państwo Rybaczyk umożliwili również przejażdżki bryczką.
Swoją obecnością zaszczycił nas klub motocyklowy Moto Maków
oraz niezrzeszeni motocykliści z Goworowa. Uczestnicy festynu mogli przekonać się, jak fantastyczną rzeczą jest jazda motorem.
Dla chętnych Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi przygotowali warsztaty rękodzielnicze. Można było samodzielnie wykonać broszki,
spinki do włosów, ulepić wazonik z gliny lub kwiatek.

Pielęgniarka z Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Zdrowie” w Kuninie wykonywała podstawowe
badania profilaktyczne.
Nauczyciele przygotowali konkursy rodzinne, w
których trzeba było wykazać się sprawnością fizyczną.
Jak co roku do wygrania w konkursie o bezpieczeństwie ruchu drogowego był rower ufundowany przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. W
nawiązaniu do bezpieczeństwa ruchu drogowego uczniowie przygotowali stoisko, na którym można było dowiedzieć się o procedurach przy udzielaniu pierwszej pomocy
oraz przećwiczyć resuscytację na fantomach.
Jednostką ratowniczą prezentującą się na festynie była Ochotnicza Straż Pożarna z Kunina, która pokazywała swoje umiejętności niesienia pomocy innym.
Na festynie można było zapoznać się z najnowszym numerem szkolnej gazetki „Kuniniaczek”, w którym
zamieszczono m. in. wywiad z wieloletnią nauczycielką i
regionalistką p. Krystyną Drabot.
Atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy i tatuaże wykonywane przez nauczycieli. Dużym powodzeniem
cieszył się dmuchany zamek ze zjeżdżalnią, trampolina i
plac zabaw.
Na boisku dostępne były stoiska: rośliny doniczkowe, figurki ogrodowe, książki, zabawki, kapelusze.
Na głodnych i spragnionych czekało swojskie
jadło, piwo kozicowe, kiełbaski i kaszanka przygotowane
na grillu, hamburgery. Dla miłośników słodyczy rodzice
upiekli pyszne ciasta. Można było również zjeść lody, watę
cukrową, popcorn, napoje, słodycze.
Pomimo zmiennej pogody goście dopisali, humory były wyśmienite.
A. Kanclerz

Ostatni raz razem w szkole

Kolejny raz absolwenci technikum opuścili mury szkoły. Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły, w obecności znamienitych
gości, odbyła się 29 kwietnia. Uczynił to dyrektor szkoły w towarzystwie dwu
wychowawczyń: obecnej – pani Jolanty Borowskiej i gimnazjalnej – pani
Małgorzaty Marii Kulesza sprawującej funkcję wójta naszej gminy. Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymał Mariusz Brzozowski, a za wysokie wy-

niki w nauce i zasługi na niwie społecznej i sportowej
otrzymał nagrodę starosty ostrołęckiego, którą wręczyła
dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – pani
Magdalena Pietras. Rada Rodziców ufundowała nagrody
książkowe Karolinie Ciborowskiej, Piotrowi Radeckiemu
Michałowi Idzikowskiemu za wysokie wyniki w nauce,
reprezentowanie szkoły w zawodach i konkursach oraz
pracę na rzecz szkolnej społeczności. Także sportowcy
zostali uhonorowani, spośród których najbardziej utytułowany jest Wojciech Pietras – wielokrotny mistrz powiatu w
tenisie stołowym.
Goście życzyli absolwentom realizacji planów,
spełnienia marzeń, rozwoju kariery edukacyjnej i zawodowej, i mądrego wyboru dalszych ścieżek życiowych maturzystom –sukcesów na maturze,
Za wspólne szkolne dole i niedole podziękowali absolwentom uczniowie klasy trzeciej technikum, będący jednocześnie organizatorami uroczystości. W imieniu całej społeczności życzyli powodzenia w zmaganiach maturalnych, aby
egzamin okazał się znakomitym wstępem w dorosłe życie.
Irena Minota
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"CHĘTNIE ODKRYWAMY, PRZEKSZTAŁCAMY I
DZIAŁAMY Z MATEMATYKĄ PROBLEMÓW NIE MAMY”

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju i otwarcia się
dziecka na otaczającą rzeczywistość. Powinien on być jednocześnie czasem radości i pozytywnych doznań, jakie niesie odkrywanie świata. Przedszkole, powinno stworzyć warunki do takiego radosnego przeżywania dzieciństwa. Doświadczenie, które pozostawia w człowieku ten okres życia, jest
często podstawą, na której buduje się osobowość, jego stosunek do siebie,
innych i świata.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jasno określa cele, które służą wspomaganiu rozwoju dzieci w zakresie
kształtowania pojęć matematycznych, uwzględniając ich
potrzeby i możliwości rozwojowe oraz uwarunkowania środowiskowe. Ich realizacja odbywa
się w określonych obszarach
edukacyjnych.
Jednym z głównych
zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy Przedszkola
Samorządowego w Goworowie
na rok szkolny 2015/2016 z
zakresu opieki, wychowania i
edukacji było wdrażanie nowatorstwa pedagogicznego edukacji matematycznej w przedszkolu wg metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Aby zadanie to mogło być zrealizowane, przez
cały rok podjętych zostało szereg działań.
Nauczycielki wzięły udział w szkoleniu
"Przedszkolak w krainie liczb", aby szczegółowo poznać program prof. E. GruszczykKolczyńskiej. Następnie systematycznie prowadziły zajęcia z wykorzystaniem wskazówek
i propozycji pani profesor.
Na przełomie października i listopada odbył się rodzinny konkurs plastyczny z
matematyką w tle pod hasłem „Jesienne cyferki”. Wzięło w nim udział 17 dzieci z naszego przedszkola, ze wszystkich grup wiekowych.
28 kwietnia 2016 r. w naszym przedszkolu
odbył się konkurs recytatorski pt. „Zakręcona
matematyka”. Jednym z głównych celi konkursu była popularyzacja wiedzy i umiejętności
matematycznych wśród małych dzieci. W konkursie wzięło
udział 16 dzieci 4-5-letnich z oddziałów przedszkolnych z
ternu całej naszej gminy.
W naszym przedszkolu edukację matematyczną
łączymy przede wszystkim z działaniem, badaniem, doświadczeniem, z samodzielnym wyciąganiem wniosków.
Pamiętamy przy tym, że każde dziecko ma możliwość
odnoszenia sukcesów. Staramy się wyzwalać spontaniczną, dziecięcą radość
w wykonywaniu działań
poprzez zabawę, która
jest najbardziej charakterystyczną dla dziecka i
najbliższą mu działalnością.
Wykorzystujemy
naturalną ciekawość i
chłonność umysłu dziecka, bo przecież matematyka to wspaniała przygoda intelektualna, która
towarzyszy nam przez
całe życie .
Sylwia Wilczewska

Dzień Otwartych Drzwi
12 maja 2016 r. Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie gościł
gimnazjalistów z Goworowa i sąsiednich gmin.
W punkcie informacji gimnazjaliści otrzymywali ulotki z ofertą
edukacyjną szkoły i gadżety promujące szkołę. Po krótkim przywitaniu
uczniów gimnazjum i ich nauczycieli wystąpił dyrektor ZSP Janusz Frydryk,
który przedstawił ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. Świetnym uzupełnieniem była prezentacja multimedialna, bo zobrazowała atmosferę codziennego szkolnego życia.
Gościem specjalnym był absolwent naszej szkoły Krzysztof Markowski, który odniósł sukces we wszystkich dziedzinach życia, z czego na
polu sportowym największy, ponieważ został mistrzem świata w sportach
walki karate – kyokushin. Swoją drogę do sukcesu przedstawił w prezenta-

cji obrazując znaczącą rolę szkoły w kształtowaniu charakteru i aspiracji życiowych. Niegasnący uśmiech, życzliwość i brak jakichkolwiek oznak zadufania sprawiają, że
Krzysztof może być przykładem dla każdego młodego
człowieka.
Rozgrywki sportowe i intelektualne o zabawowym charakterze, grill, występy naszych uczniów to atrakcje tego dnia. Uśmiechy na twarzach gimnazjalistów
świadczyły, że ZSP w Goworowie to szkoła przyjazna i
tętniąca życiem. Zapraszamy od września do naszej
szkolnej rodziny.

Irena Minota
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Alkohol kradnie wolność...
Alkohol kradnie wolność to program profilaktyczny zrealizowany w szkole w
formie warsztatów terapeutycznych. Jego
celem było przeciwdziałanie alkoholizmowi
poprzez dostarczenie podstawowych wiadomości o skutkach picia alkoholu, przyczynach sięgania po niego oraz mechanizmie
procesu uzależniania się. Jednym z celów
szczegółowych było wskazanie sposobów
aktywnego spędzania wolnego czasu.
W ramach tych działań 13 maja
2016 roku odbyła się wycieczka do Warszawy, w trakcie której 45-osobowa grupa
uczniów zapoznała się z historią walczącej
młodzieży o wolność narodową podczas
okupacji i Powstania Warszawskiego. Szlak
„Kamieni na szaniec” rozpoczął się w Zespole Szkół im. Stefana Batorego na ul.
Myśliwieckiej, gdzie uczyli się bohaterowie
książki Aleksandra Kamińskiego. Tu padły
informacje o młodzieńczym okresie życia
Rudego, Zośki, Alka ale też Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wielu innych osób, które
odegrały znaczące role w czasie wojny jak i
później w dziedzinie polityki, kultury czy
sportu. Dalej szlak prowadził na Aleję Szucha, gdzie odbywały się straszliwe hitlerowskie przesłuchania Polaków
podejrzewanych o podziemną działalność. Uczniowie przejechali ulicami,
którymi przejeżdżała więźniarka odwożąca Rudego. Zwrócili uwagę na
miejsce, gdzie odbyła się akcja jego odbicia, miejsce zamachu na Kutcherę
– kata Warszawy, dom w którym zginął K.K. Baczyński, pomnik M. Kopernika, z którego Alek zdjął niemieckojęzyczną tablicę. Kolejny etap to straszliwe, przygnębiające więzienie na Pawiaku. Uczestnicy poznali jego historię,
warunki przetrzymywania więźniów ale też rolę lekarzy, dzieje sławnego
drzewa stojącego w bramie, które stało się pomnikiem. Jednak najwięcej
informacji o wojnie i powstaniu młodzież zdobyła w czasie pobytu w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jego specyficzna atmosfera, mnogość
eksponatów, zróżnicowane metody przekazu wywarły na uczestnikach
niezatarte wrażenie. Ukoronowaniem była wizyta na grobach okupacyjnych
i powstańczych bohaterów na Wojskowych Powązkach, gdzie uczniowie

zapalili symboliczne znicze.
Pobyt we wszystkich tych
miejscach unaocznił, że życie, choć
krótkie, może być intensywne, społecznie użyteczne, wartościowe. Pokolenie Kolumbów złożyło ze swego
życia ofiarę na ołtarzu wolności – tak
pięknie i górnolotnie zwykło się o nich
mówić, ale pamiętajmy, że towarzyszyła im przyjaźń, zaufanie, wzajemny szacunek – wartości, których deficyt czujemy.
Inne sposoby spędzania wolnego
czasu ilustrowały dwa ostatnie punkty
eskapady. Młodzież obejrzała nowy
stadion Legii, klubu o 100-letniej historii, któremu początek dał Józef
Piłsudski. Przewodnicy zajmująco
opowiadali o społecznie użytecznych
akcjach kibiców wiernie kibicujących
piłkarskiemu mistrzowi Polski.
Ostatnie kilkadziesiąt minut
uczniowie spędzili w planetarium
będącym częścią Centrum Nauki
Kopernik i uczestniczyli w pokazie
„Trzeci wymiar życia” w technice 3D.
Wirtualnie odwiedzili miejsca we Wszechświecie, w których życie ma szansę istnieć. W trakcie kosmicznej podróży latali między gwiazdami, przelatywali między pierścieniami Saturna i oglądali krańce naszej Galaktyki. Stali się
poszukiwaczami pozaziemskiego życia zanurzonymi w
kosmicznej rzeczywistości.
Pokazanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu bez alkoholu i używek oraz wskazanie postaw patriotycznych i kulturowych przygotowujących do
życia w społeczeństwie było możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszu Komisji Alkoholowej, a całość koordynowała pani Barbara Gołębiewska
Irena Minota

Kierunki kształcenia dla młodzieży:
1.Technikum Agrobiznesu. Ukończenie daje tytuł technika agrobiznesu i dwie kwalifikacje: prowadzenie produkcji rolniczej oraz organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
2.Techniku Handlowe. Ukończenie daje tytuł technika handlowca i kwalifikacje: prowadzenie sprzedaży oraz prowadzenie działalności
handlowej.
3.Technikum Informatyczne. Ukończenie daje tytuł technika informatyka i kwalifikacje: montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami.
4.Liceum Ogólnokształcące dające możliwość wyboru wybór studiów w dowolnym kierunku.
5.Zasanicza Szkoła Zawodowa – oddział wielozawodowy.
Kształcenie dorosłych
1.Liceum Ogólnokształcące /na podbudowie gimnazjum/,
2.Kursy kwalifikacyjne:
a/prowadzenie sprzedaży –zawód sprzedawca,
b/prowadzenie działalności handlowej -zawód technik handlowiec,
c/Wykonywanie prac biurowych-zawód technik prac biurowych,
d/Prowadzenie działalności rolniczej- zawód rolnik,
e/zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych- zawód ogrodnik,
f/organizacja i prowadzenie przedsiębiorstw a agrobiznesie – zawód technik agrobiznesu,
g/organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej –zawód technik rolnik.
Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej: www.zspgoworowo.pl
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Nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie
1. Zagadnienia ogólne.
Jedną z form nabycia prawa
własności nieruchomości jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego
instytucja zasiedzenia. Zgodnie z art.
172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem
nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że
uzyskał posiadanie w złej wierze
(zasiedzenie). Natomiast po upływie lat
trzydziestu posiadacz nieruchomości
nabywa jej własność, choćby uzyskał
posiadanie w złej wierze.
Wobec powyższego możliwość zastosowania instytucji zasiedzenia jest uzależniona od następujących elementów:
- samoistnego posiadania nieruchomości;
- dobrej bądź złej wiary posiadacza samoistnego;
- upływu określonego czasookresu samoistnego posiadania.
2. Posiadanie samoistne i zależne.
W pierwszej kolejności wskazać należy, że do oceny, czy posiadacz
nieruchomości jest jej posiadaczem samoistnym, należy wziąć pod rozwagę, czy
manifestuje on wobec osób trzecich, że włada nieruchomością jak jej właściciel oraz
czy ma on wewnętrzne przekonanie, że jest jej właścicielem. W praktyce za samoistnego posiadacza nieruchomości traktuje się osobę, która na przykład: regularnie
uiszcza podatki od nieruchomości, uprawia grunty rolne, pobiera pożytki z nieruchomości, grodzi nieruchomość, wskazuje siebie we wszelkich dokumentach, umowach
czy oświadczeniach jako właściciela nieruchomości, itp.
Od posiadania samoistnego, wymaganego do zastosowania instytucji zasiedzenia
należy odróżnić posiadanie zależne, które nie uprawnia do zasiedzenia nieruchomości. Polega ono na władaniu nieruchomością nie jak właściciel, lecz jako podmiot,
któremu przysługuje wobec nieruchomości inne prawo niż własność. W praktyce za
posiadacza zależnego możemy traktować np. osobę, która pomimo wygaśnięcia
umowy dzierżawy nadal korzysta z nieruchomości i pobiera z niej pożytki.
3. Dobra i zła wiara.
Dobra wiara posiadacza samoistnego występuje wtedy, gdy pozostaje on
w uzasadnionym przekonaniu, iż jego władanie jest zgodne z przysługującym mu
prawem. W praktyce występowanie u posiadacza samoistnego dobrej wiary występuje niezwykle rzadko. Jako przykład występowania dobrej wiary można wskazać
następujący przypadek – osoba X chciała kupić od osoby Y nieruchomość. Strony
udały się do kancelarii notarialnej, w której notariusz sporządził umowę sprzedaży,
jednakże w jej treści w sposób błędny oznaczył nieruchomość mającą być przedmiotem sprzedaży. Osoba X będąc przekonana, że kupiła nieruchomość, zaczęła ją
użytkować i w ten sposób stała się posiadaczem samoistnym (była przekonana, że
przysługuje jej prawo własności). Jednocześnie wskazać należy, że osoba X nie
mogła stać się właścicielem nieruchomości, z uwagi na nieprawidłowe oznaczenie
nieruchomości w akcie notarialnym.
Zła wiara posiadacza samoistnego występuje zatem w przypadkach, gdy posiadacz
zdaje sobie sprawę z tego, że formalnie nie jest właścicielem nieruchomości. Jako
szczególny przypadek występowania złej wiary należy wskazać występujące w
przeszłości nagminne zbywanie nieruchomości w zwykłej formie pisemnej a nie w
formie aktu notarialnego. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego osoby, które chciały dokonać kupna nieruchomości w formie zwykłej pisemnej, są posiadaczami nieruchomości działającymi w złej wierze.
4. Czasookres.
Istnienie dobrej bądź złej wiary posiadacza samoistnego wpływa na
termin, po upływie którego można nabyć własność nieruchomości poprzez zasiedzenia. Jeżeli posiadacz nieruchomości jest posiadaczem w dobrej wierze, wymagany czas posiadania to 20 lat, w sytuacji, gdy posiadacz działa w złej wierze, czas
ten zostaje wydłużony do 30 lat.
W tym miejscu wskazać należy, że posiadacz nieruchomości, który chce nabyć jej
własność poprzez zasiedzenie, ma prawo do swojego okresu posiadania doliczyć
czas posiadania nieruchomości przez jego poprzedników prawnych (np. rodziców,
dziadków). Może zatem dojść do sytuacji, że osoba X będąca w złej wierze posiada
samoistnie nieruchomość przez 20, natomiast jego rodzice posiadali przedmiotową
nieruchomość przed osobą X przez 10 lat. W takiej sytuacji osoba X może wystąpić
do sądu z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości wnosząc o doliczenie do czasu
jej posiadania czas posiadania rodziców.

5. Zasiedzenie a dziedziczenie.
W praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, w
których nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny (ich
właścicielami uwzględnionymi w księgach wieczystych są osoby
zmarłe). W takich sytuacjach zstępni (dzieci) osób zmarłych nie
mogą ubiegać się o zasiedzenie nieruchomości, gdyż są spadkobiercami ustawowymi – przysługuje im prawo do własności określonych udziałów w nieruchomościach. Osoby takie mogą złożyć
do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz wniosek o
dział spadku, w którym będą mogły podnosić zarzut zasiedzenia
nieruchomości, na takich samych zasadach jak w przypadku
wniosku o zasiedzenie.
6. Wniosek o zasiedzenie.
Wniosek o zasiedzenie jest składany do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Opłata
od wniosku o zasiedzenie jest stała i wynosi 2.000 zł. Wnioskodawcy przysługuje wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych, nie mniej jednak zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zwolnienie od opłaty od wniosku o zasiedzenie może być
stosowane jedynie w wyjątkowych przypadkach (z uwagi, że
okres zasiedzenia jest tak długi, wnioskodawca ma czas na
zaoszczędzenie pieniędzy na opłatę).
Zgodnie z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego,
wniosek o zasiedzenie, tak jak pozostałe pisma procesowe, musi
zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i
nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i
pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub
oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub
pełnomocnika; wymienienie załączników. Ponadto mając na
względzie, że wniosek taki jest pierwszym pismem procesowym
wnioskodawca musi wskazać oznaczenie miejsca zamieszkania
lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i
pełnomocników oraz numer Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji
podatkowej (NIP) wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli
jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając
takiego obowiązku.
We wniosku należy powołać się na materiał dowodowy, który
wykaże samoistne posiadanie nieruchomości, dobrą lub złą
wiarę wnioskodawcy oraz upływ wymaganego czasookresu.
Dowodami w sprawie mogą być np. zeznania świadków czy
dokumenty (pozwolenia na budowę, dowody uiszczania podatku
od posiadanej nieruchomości, itp.).
7. Podsumowanie.
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje w całości tematyki
nabycia własności nieruchomości poprzez zasiedzenie z uwagi
na fakt, że dotyczy on jedynie najprostszych przypadków i aktualnego stanu prawnego. Należy pamiętać, że zasiedzenie następuje z mocy prawa i zastosowanie do stanu faktycznego mogą
mieć przepisy obowiązujące w przeszłości. Znaczące różnice
występują również w przypadku chęci zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, służebności gruntowych, służebności przesyłu czy użytkowania wieczystego. Z tych
względów przed skierowaniem do sądu wniosku o zasiedzenie
lepiej skontaktować się z prawnikiem celem uzyskania pomocy
prawnej w rozstrzygnięciu problemu, w szczególności ze względu na fakt, że w przypadku przegrania sprawy sądowej opłata od
wniosku o zasiedzenie w kwocie 2.000 zł nie podlega zwrotowi.
Mateusz Bujała – prawnik
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Grodzisk Mały
Ślady osadnictwa w dolinie Orza sięgają epoki kamiennej. Zachowane pozostałości osadnictwa pochodzące z okresu wpływów rzymskich w Goworowie i Goworówku (II-III wiek n.e.), świadczą o doskonałych warunkach do życia, wymiany handlowej i uprawy ziemi na tych terenach. Wraz z przybyciem tu pierwszych Słowian Zachodnich
(późniejszych Mazowszan) powstawać zaczęła sieć grodów i gródków,
siedzib przedstawicieli władzy, które stanowiły centra handlowe
i rzemieślnicze promieniujące na okoliczne tereny i chroniące je w razie
wrogich najazdów. W dolinie Orza dwie miejscowości noszą nazwę Grodzisk, jako pozostałość po lokalizacji takich grodów. Grodzisk Duży leżący
w górę rzeki w gminie Czerwin, gdzie do dziś zachowały się wały obronne
grodu, oraz Grodzisk Mały, leżący na lewym brzegu Orza naprzeciw Goworowa. W Grodzisku Małym Wojewódzki Konserwator Zabytków określił
obszar chroniony na działkach ewidencyjnych nr. 110 i 111, jako pozostałość grodziska wczesnośredniowiecznego z IX-XI wieku, tj. z okresu poprzedzającego powstanie państwa wczesnopiastowskiego lub jego początków.

rzeka Orz. Do II Wojny Światowej był własnością rodziny
Glinków ze Szczawina stanowiąc samodzielny folwark z
dworkiem i zabudowaniami gospodarczymi. W czasie wojny
Grodzisk ponownie stał się miejscowością graniczną. Przez
rzekę Orz prowadził szlak przerzutu (przemytu) ludzi i towarów między Rzeszą a Generalną Gubernią. Kolejna zmiana
własnościowa i terytorialna miała miejsce w 1948 r. i związana była ze zmianą ustroju państwa i parcelacją majątków
ziemskich. Wieś zmieniła układ przestrzenny, a na części
byłych dóbr Glinków wytyczono nową wieś leżącą na południe od „starego” Grodziska. Dzięki mieszkańcom Grodziska, pasjonatom takim jak pan Jerzy Kołodziejczyk, możemy
dziś odtworzyć przedwojenny układ przestrzenny a nawet
dowiedzieć się, w których domach mieszkały poszczególne
rodziny.

Rys. 1 – Obszar objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przed komasacją
z 1948 r. własność Stanisława Kołodziejczyka. Obszar zaznaczony lit. B był ogólną działką
wiejską.

Do dzisiaj zachowały się tylko zarysy dawnej fosy obronnej,
którą od strony północno -zachodniej tworzyło zakole rzeki. Prawdopodobnie na skutek najazdu, zarazy lub wzrostu znaczenia sąsiedniego
Goworowa, gród w obecnym Grodzisku przestał spełniać swoją funkcję,
został opuszczony a z czasem zlikwidowano wszelkie ślady jego istnienia.
Rys.3 – Szkic przedwojennej zabudowy Grodziska wykonany
odręcznie przez Stefana Sobotkę.

Dzisiaj wieś składa się z trzech części: „starego”
Grodziska nad Orzem, części łączącej się z Wólką Brzezińską oraz części graniczącej na południu z wsiami Ponikiew
Duża i Ponikiew Mała Kolonia. Miejscowa ludność, choć w
coraz mniejszej liczbie, zajmuje się prowadzeniem gospodarstw rolnych. We wsi znajduje się sala bankietowa
„Paradise” państwa Błaszczaków. Działa tu też założone w
2011 r. Koło Gospodyń Wiejskich, a sołtysem kolejną kadencję jest pan Tadeusz Iwański.
Piotr Kosiorek
Rys. 2 – Obraz ukazujący zarysy kształtu nieistniejącego grodziska z resztkami fosy.
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionName=Mapa+1

Z chwilą późniejszego podziału Mazowsza Grodzisk stał się
własnością prywatną leżącą w ziemi nurskiej, której granicę stanowiła
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