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Dożynkowe święto w Gminie Goworowo

Po ścięciu ostatnich kłosów zboża obchodzone jest uroczyste święto plonów, obrzędowe zakończenie zbioru płodów ziemi, połączone często z huczną zabawą. W zależności od regionu Polski uroczystości nazywa się dożynkami, okrężnem, wyżynkiem, wieńcowinami, plonem. Obrzędowym sensem dożynek było zapewnienie ciągłości wegetacji i zadbanie o powodzenie plonów w roku następnym. Aby to zapewnić praktykowano umieszczanie pod
ostatnią kępkę ściętego zboża chleba, słoniny lub monety, które miały symbolizować dobrobyt i szczęście. Kolejnym zabiegiem mającym na celu zapewnienie pomyślności i urodzaju w roku przyszłym było pozostawianie ziarna z ostatnich zebranych kłosów lub wykruszonych z wieńca dożynkowego do wysiania w roku następnym. Pęk kłosów do poświęcenia zanosimy do kościoła 15 sierpnia, kiedy to obchodzimy Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny. To najbardziej
rolnicze ze wszystkich świąt Maryjnych. Zwane jest także jako Matki Boskiej Zielnej. Wieńce dożynkowe ozdabiamy orzechami, jabłkami, owocami jarzębiny. Ozdoby te symbolizują płodność i mają zapewnić obfitość zbiorów na drugi rok.
Obecnie dożynki to wielkie święto
wszystkich mieszkańców Gminy, na które
przybywa wielu dostojnych gości. Główne
uroczystości połączone są z dziękczynną
mszą świętą, korowodem dożynkowym
z wieńcami, chlebem, owocami i warzywami. Po dostojnej i oficjalnej części zazwyczaj prezentowana jest część artystyczna.
Mieszkańcy gminy Goworowo pożegnali lato wraz z obchodami święta
rolników. Impreza plenerowa odbyła się
20 sierpnia 2017 r. na placu nad rzeką Orz
w Goworowie. Uroczystości dożynkowe
rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Goworowie. Starostami dożynek byli Agnieszka i Tomasz Żebrowscy ze
wsi Gierwaty. Państwo Żebrowscy pracują
w 100 hektarowym gospodarstwie. Wychowują trzy córki.
Wójt Gminy wręczyła odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznakę
„Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Ka-

rolina i Jarosław Łaziccy, Anna i Krzysztof Stankiewiczowie, Henryka i Stanisłąw
Pawłowscy, Ewa i Sylwester Góreccy oraz
Anna i Andrzej Wójcikowie. Wieniec dożynkowy wykonali mieszkańcy wsi Ponikiew Duża. Koszulki delegacji dożynkowej
zaprojektował artysta Marek Jaromski.
W Powiatowym Turnieju Sołectw rywalizowało siedem miejscowości: Załuzie
(gm. Różan), Susk Nowy (g. Rzekuń) i reprezentanci gminy Goworowo: Brzeźno,
Szarłat, Czarnowo, Ponikiew Duża i Kunin. Dla wszystkich zwycięzców turnieju
nagrody ufundowali: Powiat Ostrołęcki,
Bank Spółdzielczy w Goworowie i Wójt
gminy Goworowo. W organizację lokalnego wydarzenia włączyły się lokalne instytucje: Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czarnowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie, Stowarzyszenie seniorów
„Jesienne kwiaty” oraz instytucje wspierające rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości:

Mazowiecka Izba Rolnicza, Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddz.
Ostrołęka, Wojewódzki Urząd Pracy, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
PT Ostrołęka i Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa PT Ostrołęka.
Dla dzieci przygotowane były konkursy
z nagrodami i bezpłatny park rozrywki.
Na scenie zaprezentowali się: Załuzianki,
Retro Band, Zupa Grzybowa, Arka Arka,
młodzieżowy zespół z Różana, Loverboy
i Joker.
Organizatorami Pożegnania lata –
Dożynek w Goworowie byli: Wójt gminy Goworowo, Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju wsi „Sąsiad”, Parafia Rzymskokatolicka, Powiat Ostrołęcki, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie z wolontariuszami.
Agata Majk
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Inwestycje w gminie Goworowo w iii kwartale 2017 roku
Trzeci kwartał 2017 r. to wzmożony okres prac przy
rozpoczętych wcześniej inwestycjach, jak również czas na
przygotowanie dokumentacji i pozyskiwanie zewnętrznych
środków dla planowanych zadań.
Inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym

W Kuninie realizowana jest inwestycja pn. „Efektywność
energetyczna związana z termomodernizacją budynku Szkoły
Podstawowej w Kuninie w gminie Goworowo”, współfinansowana
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”,
Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 - 2020. Wykonano już m.in. odwierty gruntowych pomp
ciepła, drenaż opaskowy i kanalizację deszczową, ocieplenie
fundamentów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz
z obróbką, wymieniono kaloryfery i oprawy oświetleniowe
wewnątrz budynku. Dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie nie więcej niż 80%
kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu przy
całkowitej jego wartościw kwocie 1 060 570,00 zł.

Trwają prace przy modernizacji stacji uzdatniania wody
w Ponikwi Małej i Brzeźnie, dostarczających wodę pitną na
terenie gminy Goworowo. Efektem końcowym będzie uzyskanie
wydajności z obu stacji na poziomie 195 m³ wody na godzinę
oraz zabezpieczenie sieci w postaci 1000 m³ objętości zbiorników
retencyjnych, gromadzących wodę. Usprawniony będzie
także układ technologicznego uzdatniania wody. Całkowita
wartość modernizacji zamknie się kwotą1 569 480,00 zł. Gmina
Goworowo pozyskała na realizację inwestycji preferencyjną
i umarzalną w 40% pożyczkę w kwocie 1 270 000,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Ponadto będzie można odzyskać
poniesiony na realizację zadania podatek VAT w kwocie
293 480,00 zł.
W ramach zadania „Wzrokiem i dotykiem poznaję przyrodę
– budowa ścieżki edukacyjnej w Goworowie” powstaje nowa
infrastruktura edukacyjna o tematyce przyrodniczej na działce
obok Urzędu Gminy Goworowo. Większość z zaplanowanych
urządzeń została już zainstalowana oraz wytyczono szlak ścieżki
sensorycznej. Prace budowlane w ramach projektu wykonuje
firma Art-Bruk Paweł Łasiewicki z Wólki Brzezińskiej za
kwotę 137 760,00 zł. Gmina Goworowo pozyskała na realizację
inwestycji dofinansowaniez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do
63 095,55 zł. Złożono także wniosek do Starosty Ostrołęckiego
o dofinansowanie zadania w kwocie 25 000,00 zł.
Wójt Gminy Goworowo Pani Małgorzata Maria Kulesza
podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie
realizacji zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Goworowo”. Wartość całkowita zadania
to 29 412,12 zł. Z WFOŚiGW pozyskano dofinansowanie
w kwocie 25 000,00 zł. Łącznie odebrano od mieszkańców gminy
Goworowo 130,93 ton odpadów.

Trwa budowa dwóch nowych boisk wielofunkcyjnych przy
szkołach w Kuninie i Pasiekach. W tym roku zostaną oddane do
użytku dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
25 x 50 m, na których znajdą się place do gry w piłkę ręczną, siatkową,
koszykową i badmintona. Całkowita wartość prac to 1 075 300,00
zł. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Ministra Sportu
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(FRKF) w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury
sportowej w kwocie 497 900,00 zł.

Wójt Gminy Goworowo podpisała z Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie
budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej w Kaczce, Żabinie i Damiętach. Na terenach
przy byłych szkołach podstawowych zbudowane będą wiaty
rekreacyjne, miejsca na ogniska, place zabaw, siłownie
zewnętrzne. Całość dopełni zieleń i mała architektura: stoły,
ławki, stoły do gry w szachy i chińczyka, kosze, stojaki itp.
Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 63,63% wydatków
kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia MILA – Miejsca
Integracji i Lokalnej Aktywności w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poprzez Lokalną Grupę
Działania „Zaścianek Mazowsza”, której członkiem jest Gmina
Goworowo.

W ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa
ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka”
opracowywana jest dokumentacja projektowa, na podstawie
której w 2018 r. wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi.
Działania projektowo - budowlane zostaną dofinansowane
w ramach „Budowy lub modernizacji 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 do wysokości 63,63%
wydatków kwalifikowalnych.
Zgodnie z zapisami umowy o dotację złożono wniosek
o płatność dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej
w msc. Cisk”, dofinansowanej w ramach operacji 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 ubiega się o 682 723,00 zł
refundacji poniesionych kosztów wybudowania 2,57 km nowej
nawierzchni bitumicznej w Cisku.
5 września Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria
Kulesza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Goworowo
Anny Pietras, podpisała z Marszałkiem Województwa
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Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie
projektu pn. „Budowa targowiska handlowego w msc. Szczawin,
gm. Goworowo”. Całkowita wartość kosztorysowa obiektu to
1 286 739,09 zł, a dofinansowanie wyniesie 818 752,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w ramach operacji typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Budowa targowiska będzie realizowana w 2018 r.
W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 przygotowano
i złożono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi
gminnej Ponikiew Mała - Czernie”. Całkowita kosztorysowa
wartość inwestycji to 2 539 660,34 zł, a wnioskowana dotacja to
1 245 230,00 zł. Wnioski w ramach Programu zostaną rozpatrzone
w tym roku, a potencjalna realizacja przewidziana jest na 2018 r.
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Rębisze Parcele, gm.
Goworowo” ze środkówzwiązanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych samorządu województwa mazowieckiego.
Całkowita kosztorysowa wartość prac to 137 921,13 zł,
a dofinansowanie wyniesie 65 000,00 zł. Zadanie realizuje Zakład
Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Inwestycje ze środków budżetu Gminy Goworowo
Podpisane zostały umowy na „Przebudowę i rozbudowę
dróg gminnych na terenie gminy Goworowo”, część
1 „Rozbudowa drogi gminnej Czernie – Wólka Brzezińska” oraz
część 2 „Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku Małym oraz
drogi gminnej Lipianka – Damięty - Bobin”. Część pierwszą
zamówienia, tj. dwa odcinki jezdni o długości 1527 mb oraz
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676 mb na gruntach wsi Wólka Brzezińska od strony Czerni
wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych
„OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki za kwotę 1 074 935,81 zł
brutto. Część drugą zamówienia, tj. 1242,5 mb nawierzchni
utwardzonej pomiędzy dwiema drogami powiatowymi
w Grodzisku Małym oraz 520,7 mb nawierzchni utwardzonej od
drogi powiatowej Ostrołęka – Goworowo do pasa kolejowego
linii Ostrołęka – Tłuszcz w Damiętach wykona Przedsiębiorstwo
Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej za
kwotę 647 909,03 zł.
Firma PROF-DEK Paweł Wilczewski z Ponikwi Dużej
przyjęła do realizacji „Wykonanie modernizacji dachu budynku
Filii Bibliotecznej w Żabinie” za kwotę 62 199,99 zł. Zakres prac
przewiduje do wykonania w tym roku m.in. demontaż istniejącego
pokrycia dachowego nad pomieszczeniami bibliotecznymi,
wykonanie nowego pokrycia dachowego nad pomieszczeniami
bibliotecznymi, ścian szczytowych z ociepleniem oraz wieńca
żelbetowego wraz z jego ociepleniem.
Na ukończeniu jest bieżąca poprawa nawierzchni gminnych
dróg żwirowych w ramach funduszu sołeckiego. Na żwirowanie
przeznaczona została kwota 185 361,00 zł. Gmina Goworowo
będzie miała możliwość odzyskania ok. 30% wydatków,
poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, od Wojewody
Mazowieckiego.
Prowadzone są również prace projektowo – geodezyjne dla
inwestycji, przewidzianych do wykonania w najbliższym czasie.
Odebrano projekty remontu i przebudowy remizy w Goworowie
oraz biblioteki w Żabinie. Zlecono przygotowanie projektów
budowlanych przebudowy 4 ulic w Pasiekach oraz dróg gminnych
w Rębiszach Kolonii, Wólce Brzezińskiej i Goworówku.
W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa na wykonanie
projektu budowlanego przebudowy drogi w Kruszewie.
Prowadzone są prace projektowe w celu przygotowania
dokumentacji dla budowy kanalizacji sanitarnej w Goworówku i
modernizacji budynku byłej szkoły w Damiętach.
Marek Radecki

Praca Rady Gminy Goworowo
W III kwartale odbyły się 2 sesje Rady
Gminy:
7 sierpnia 2017 r. odbyła się XXXVIII sesja, na której podjętych zostało 6 uchwał
w sprawach:
• zmian w budżecie Gminy Goworowo na
rok 2017,
• zmiany uchwały Nr XL/233/10 Rady
Gminy Goworowo z 21 października 2010
r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
• ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i
w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych,
• zmiany uchwały nr XXII/144/09 Rady
Gminy Goworowo z 27 lutego 2009 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz

niektórych innych składników wynagradzania a także określenia wysokości oraz
szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego,
• zmiany uchwały nr XX/139/12 Rady
Gminy Goworowo z 26 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów,
• ustalenia przebiegu istniejących dróg
gminnych,
• pozbawienia drogi kategorii gminnej.

• wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
• zmian w budżecie Gminy Goworowo na
rok 2017,
• regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian na uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisje
Komisje zajmowały się omówieniem i wydaniem opinii do projektów uchwał oraz
omawiały zagadnienia zawarte w planach
pracy poszczególnych komisji.
Komisja Statutowa zakończyła prace
na nowym Statutem Gminy Goworowo
i przekazała go do sprawdzenia formalno –
11 września 2017 r. odbyła się XXXIX prawnego przez radcę prawnego.
sesja Rady Gminy. Podjętych zostało
5 uchwał w sprawach:
Elżbieta Owczarek

W Dolinie Orza 6 października 2017 r.
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Działają lokalnie
Trzy małe nieformalne organizacje
wiejskie z gminy Goworowo skutecznie
ubiegały się o dotację z programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Ponikiewianki, ZaRadne Kruszewianki i Nogawiaki złożyły swoje wnioski
z pomysłami na konkurs. Pozytywna ocena pozwoliła na otrzymanie małych dotacji. Ponikiewianki chcą jeszcze bardziej
zintegrować swoja miejscowość poprzez
spotkania sąsiedzkie oraz spotkania w remizie strażackiej przez nie wyremontowanej. ZaRadne Kruszewianki chcą stworzyć
miejsce do wspólnych spotkań i działań.

Miejscem integracji będzie sala w remizie strażackiej. Przed nimi jeszcze tylko
warsztaty dramy i dzień otwarcia miejsca
integracji. Nogawiaki również chcą zadbać
o swoją przestrzeń. Upiększą plac wokół
remizy i zaadoptują na miejsce wspólnych
spotkań dla mieszkańców.
FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych
i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał
z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy,

Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych BORIS. Celem Programu
jest zwiększenie zaangażowania obywateli
w życie publiczne, szczególnie w małych
społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów
materialnych, wiedzy czy innowacji. Program wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą
wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.
Agata Majk

Zorganizowaliśmy międzynarodowe spotkanie dla dzieci

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie we współpracy z Powiatem Ostrołęckim oraz Klubem
Sportowym ORZ Goworowo zorganizował Międzynarodowy Turniej Piłkarski
Summer Cup w Ostrołęce. Do udziału w
turnieju zaproszono dzieci z roczników
2004 i młodsi z terenu województwa ma-

zowieckiego,
podlaskiego
oraz
2
drużyny z Ukrainy
z miejscowości Sokal i Użhorod. Piłkarze z miejscowości Sokal i Użhorod
przyjechali
do
Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance.
W czasie pobytu od
11 do 13 sierpnia
zwiedzili Ostrołękę
oraz rozegrali mecze
z
rówieśnikami.
W Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim SUMMER CUP wzięło udział
6 drużyn. Ukrainę reprezentowały drużyny: Sokolany Sokal i FS Zinedin Użhorod. Nasz powiat reprezentowały drużyny:
APN Ostrołęka, OTS Korona i KS ORZ
Goworowo. Powiat łomżyński reprezentował ŁKS Łomża. Zwycięską drużyną zo-

stał APN Ostrołęka pokonując FS Zinedin
Użhorod i Sokalany Sokal. Kolejne miejsca
zajęli: IV – ŁKS Łomża, V- OTS Korona
i VI – KS ORZ Goworowo. Gospodarzami
SUMMER CUP w Ostrołęce byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie, KS ORZ Goworowo, OTS
Korona i Powiat Ostrołęcki. Nagrody dla
zwycięzców oraz najlepszych zawodników
ufundował Powiat Ostrołęcki. Międzynarodowy Turniej Piłkarski SUMMER CUP
odbył się w ramach współpracy partnerskiej Powiatu Ostrołęckiego z Powiatem
Sokalskim na Ukrainie. W maju tego roku
to nasza drużyna gościła na Ukrainie na
zaproszenie Powiatu Sokalskiego. Wyjazd
był możliwy dzięki współpracy z Powiatem
Ostrołęcki, który wskazał gminę Goworowo jako przykład licznie podejmowanych
aktywności sportowych przez lokalne instytucje i organizacje.

26 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie pt. „Dzień Rodziny” zorganizowane
przez pracownika socjalnego i asystenta
rodziny w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie. Uczestnikami spotkania były rodziny wielodzietne uczestniczące w Grupie
Wsparcia Rodzin Wielodzietnych oraz
rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny. Wśród uczestników było 17 osób dorosłych i 46 dzieci.
Na rodziny uczestniczące w spotkaniu
czekało mnóstwo niespodzianek, w tym
zabawy i gry z animatorem oraz sprzęt

wodny będący w dyspozycji „Kurpiowskiej Krainy”. Animatorzy przygotowali
grę terenową, w której brały udział mamy
z dziećmi, ćwiczenia na świeżym powietrzu, malowanie twarzy, pokaz baniek mydlanych, zabawy dla najmłodszych w tym
układanie klocków, ćwiczenia i gry zręcznościowe, układanie puzzli, przeciąganie
liny, zabawy taneczne, zabawy z chustą
animacyjną oraz korzystanie z trampoliny.
Wysiłek fizyczny towarzyszący zajęciom w terenie był okazją do wykazania się
sprawnością fizyczną, sprzyjał odpoczyn-

kowi po trudach roku szkolnego. W grze
terenowej każdy z uczestników miał okazję
do wykazania się sprytem i pomysłowością, co mogło przyczynić się do zwycięstwa zespołu. Wykonywanie określonych
zadań było dla dzieci nie lada wyzwaniem
oraz radością. Wspólnie spędzony czas
sprzyjał pogłębieniu więzi rodzinnych
oraz integracji grupy. W atmosferze radości, śmiechu i wspólnych zabaw upłynął
dzień, który na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Dzień Rodziny

Agata Majk

Aneta Biesiarska

Energetyczny tornister
W sierpniu 2017 r. GOPS w Goworowie otrzymał 29 „energetycznych tornistrów” z wyposażeniem (zeszyty, bloki rysunkowe, kolorowy papier do wycinania,
kompletnie wyposażone piórniki, kredki,
mazaki, farby, plastelinę, klej, nożyczki) od
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział
Warszawa dla uczniów rozpoczynających
klasę pierwszą z terenu gminy Goworowo
w roku szkolnym 2017-2018.

25.08.2017 r. o godzinie 12:00 odbyło
się uroczyste wręczenie plecaków w obecności Wójt Gminy, Kierownik GOPS oraz
pierwszoklasistów i ich rodziców.
Dzieci podchodziły i same wybierały
interesujący je egzemplarz z motywami
z bajek dla chłopców: Transformers, Angry Birds, Hot Wheels, natomiast dla
dziewczynek: Księżniczka Zosia, Myszka
Minie, Barbie.

Tornistry szkolne z pełnym wyposażeniem dla pierwszoklasistów to duża
pomoc przede wszystkim dla rodziców,
którzy akcję „Energetyczny tornister” oceniają bardzo dobrze, gdyż mogą zaoszczędzić środki finansowe na wyprawkę i przeznaczyć je na inny cel dla dziecka.
Monika Dzierzgowska,
Wioleta Dudek

6 października 2017 r. W Dolinie Orza

strona 5

Endurance w Szarłacie...

czyli przejechać trasę w dobrym czasie
i stawić się na metę z dobrą kondycją konia.
Zawody Regionalne w Sportowych
Rajdach Konnych w Szarłacie to inicjatywa właścicielki stajni koni sportowych
w Szarłacie Agnieszki Rybaczyk, która
w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem
Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
podjęła się organizacji przedsięwzięcia.
To jedyne takie zawody na Mazowszu.
Impreza znalazła się w kalendarzu ogólnopolskich rajdów konnych Polskiego
Związku Jeździeckiego. W tym roku do
Szarłatu na endurance zgłosiło się prawie
30 zawodników z różnych regionów Polski. Zawody, które odbyły się 5 sierpnia
2017 r., rozegrane były według regulaminu Polskiego Związku Jeździeckiego i
Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej
FEI. Gminę Goworowo reprezentowali
jeźdźcy ze stajni gospodarzy - Viritim, gospodarstwa agroturystycznego Ponsówka
w Kruszewie oraz zawodnik z Ludwinowa.
W zawodach wzięli także udział zawodnicy
z Czerwina i Kadzidła. Na najkrótszym
odcinku rajdu (klasa LL 10,5 km) najlepsza
była Monika Szczubełek ze stajni Viritim

Podróże kształcą

w Szarłacie z czasem przejazdu 00:55:15.
Pokonała Iwonę Gawryś z Pony Club Radzymin i Zuzannę Niegowską ze stajni
Viritim w Szarłacie. Na kolejnej trasie rajdu klasy L liczącej 20,4 km najlepszy czas
i dobrostan konia osiągnęła Anita Gorczyńska (01:36:52) przed Mają Kalicką i Joanną
Wardin. Na trasie klasy L (30,9 km) startowało dwóch zawodników. Najlepsze wyniki osiągnęła Edyta Mamątowicz z czasem
02:37:43, pokonując Jakuba Murawskiego.
Następna rajdowa klasa P (40,1 km) należała do bardzo utytułowanej reprezentantki Kadry Narodowej Agnieszki Gutowskiej
– Woźniak, która pokonała trasę w czasie
02:37:07. Zwyciężczyni pokonała Angelikę Wojnowską i Dominikę Dreźniak.
Najdłuższą trasę do pokonania miały dwie
zawodniczki. Martyna Kamińska i Izabela
Drażba reprezentantka Kadry Narodowej pokonały trasę w klasie N – 82,2 km
w niemalże jednakowym czasie. Zwycięski
końcowy czas przejazdu wyniósł 06:06:04.
Komisji sędziowskiej przewodniczył Paweł
Kleszcz, zaś Komisji weterynaryjnej Anna
Smelczyńska. Nagrody dla zawodników
ufundował Powiat Ostrołęcki oraz War-

szawsko – Mazowiecki Związek Jeździecki.
Organizacją II Mazowieckich Zawodów w Sportowych Rajdach Konnych w Szarłacie zajęli się: Sportowo
– Szkolny Klub Jeździecki „Viritim”
w Szarłacie, Warszawsko – Mazowiecki Związek Jeździecki, Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Powiat Ostrołęcki i wolontariusze.
W przeddzień zawodów w stajni gospodarzy odbył się egzamin na specjalistyczne odznaki jeździeckie – brązową
i srebrną. Pozytywne wyniki uzyskali wszyscy startujący, czyli jedenaście osób, w tym
zawodnicy z gminy Goworowo i Czerwina.
Sportowe rajdy konne to dyscyplina, która w Polsce obecna jest od roku 1986.
Głównym założeniem tej dyscypliny jest
wytrzymałościowa próba dzielności koni
na długich trasach liczących od 20 do
160 km. Dystans dzieli się na mniejsze
odcinki (pętle), pomiędzy którymi koń
przechodzi szczegółowe badania weterynaryjne (wysokość tętna, odwodnienie,
wypełnienie naczyń, perystaltyka jelit,
ruch). Tylko pozytywne przejście przez
tzw. bramkę weterynaryjną umożliwia dalsze uczestnictwo w zawodach (ostrożność
ta eliminuje ryzyko zbytniego nadwyrężenia zdrowia konia). Endurance (Sportowe
Rajdy Konne) oparte jest przede wszystkim na strategii właściwego wytrenowania
i przygotowania konia do niekiedy bardzo
ciężkiej trasy, liczy się tu zarówno perfekcyjna umiejętność jazdy konnej, jak i zdolność właściwego rozplanowania tempa na
całym dystansie. Istotnym elementem tej
dyscypliny jest również współpraca, nie
tylko pomiędzy koniem i jeźdźcem, ale
również między zawodnikiem a pomagającą mu grupą ludzi (z reguły trzy osoby
– tzw. luzacy), którzy poją, karmią, czyszczą i siodłają konia. Serwisowanie stanowi istotny element wyścigu, umożliwiający i ułatwiający sprawne zakończenie go.
Agata Majk

Wycieczki towarzyszą nam przez całe życie. To dzięki nim
regenerujemy siły, poznajemy otoczenie, kształtujemy własną
postawę społeczno-moralną, patriotyczną i estetyczną. Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie,
aby wpłynąć na wyrabianie właściwego stosunku do otoczenia, odczuwanie jego piękna organizuje wiele inicjatyw krajoznawczych. Na jedną
z nich zaprosił mieszkańców gminy Goworowo.
W ofercie wzięli udział też zainteresowani z wielu
sąsiednich miejscowości. Dolina Kościeliska, Gubałówka, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach, Dolina Pięciu Stawów, Świstówka
Roztocka, Morskie Oko, Krupówki, Jaskinia Bielańska na Słowacji – takie oto piękne zakątki naszego kraju oraz Słowacji poznali uczestnicy wyjazdu
krajoznawczego. Jeśli chcesz zobaczyć wymarzony
skrawek swojej Ojczyzny, zgłoś się do GOKSiR,
a zorganizujemy wycieczkę specjalnie dla Ciebie.
Z GOKSiR spełnisz swoje marzenia.
Agata Majk

W Dolinie Orza 6 października 2017 r.
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IX przegląd piosenki klubowej w Baranowie
6 sierpnia 2017 r. Kluby Seniora „Rozmaryn” z Kunina i „Jesienne Kwiaty”
z Goworowa wystąpiły w IX Przeglądzie
Piosenki Klubowej w Baranowie pod hasłem „Ciesz się z życia póki czas”. Nasze
zespoły zaprezentowały swój repertuar w pięknych, nowych strojach, które
same zaprojektowały i zakupiły. Za udział
w przeglądzie zespoły otrzymały puchary
i symboliczne nagrody ufundowane przez
Gminę Baranowo.
Hanna Siekierska

Kolonie z programem profilaktyczny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Goworowie w sezonie wakacyjnym w ramach podpisanego porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie skierował na kolonie
z programem profilaktycznym w Lipiance
25 dzieci i młodzieży z terenu gminy.
Podczas kolonii młodzież miała możliwość odbycia różnego rodzaju zajęć socjoterapeutycznych. Grupa uczestniczyła
także w zajęciach survivalowych, poznając tajniki przetrwania w lesie oraz zasady
orientacji w terenie, a także w zajęciach
cyrkowych. Podczas kolonii uczestnicy

spędzili miło czas w warszawskim ZOO
w otoczeniu różnych gatunków zwierząt,
mieli także możliwość skorzystania z pływalni. Koszt kolonii finansowany był ze
środków pochodzących z Funduszu alkoholowego.
Ponadto w terminie 10-19.07.2017 r.
w wypoczynku letnim w Krynicy Zdrój
organizowanym przez Ostrołęckie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uczestniczyło
10 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goworowo, natomiast na koloniach w Gdyni
w terminie 7-20.08.2017 r. również
10 osób.

W ramach programu „POGODNE
LATO” GOPS w Goworowie otrzymał od
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce 9 miejsc wypoczynkowych
w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie. Turnus
trwał od 14.07.2017 r. do 28.07.2017 r..
W sezonie wakacyjnym w 2017 r. na
podstawie skierowania GOPS w nieodpłatnym wypoczynku letnim wzięły udział
łącznie 54 osoby (dzieci i młodzież), które
po aktywnym wypoczynku chętnie wróciły wypoczęte do szkolnych obowiązków.

Następstwem każdej ciężkiej pracy,
która doprowadza do osiągnięcia celu, powinno być radosne świętowanie. Rolnicy
z Gminy Goworowo postanowili uczcić
kres prac polowych spędzając wspólnie
czas na gminnych dożynkach 20.08.2017 r.
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czarnowie, jak co roku, w tym dniu
postanowił zadbać o zapewnienie dobrej
zabawy najmłodszym gościom dożynek.
Staraliśmy się wyposażyć uczestników naszych zajęć w jeden z niezawodnych spo-

sobów radzenia sobie ze stresem, jakim są
gniotki antystresowe. Nie zabrakło również przestrzeni na zaprezentowanie swojego artystycznego talentu podczas formowania gliny czy przyozdabiania figurek
z masy solnej.
Pomimo tego, że pogoda po raz kolejny
spłatała figla, dziękujemy bardzo dzieciakom, które były z nami w tym dniu. Świetnie się z Wami bawiliśmy!!!

Monika Dzierzgowska
Krystyna Subczyńska

Święto plonów
Wyjątkowo kapryśna i nieprzewidywalna - takimi słowami należy opisać
pogodę, jaka towarzyszyła nam tego lata.
Rolnicy z dużym niepokojem obserwowali dynamiczne zmiany w otaczającej
aurze żywiąc nadzieję, że nie przeszkodzą
one w pomyślnym zebraniu tegorocznych
płodów rolnych. Dzięki wielu godzinom
ciężkiej pracy to niełatwe przedsięwzięcie
zakończone zostało sukcesem, zimowe
zapasy bezpiecznie oczekują na wykorzystanie.

Martyna Ślubowska - Kanclerz

Wszyscy razem w Ponikwi Dużej

… to tytuł działania grupy nieformalnej
„Aktywne Ponikiewianki”.
Kobieca grupa zakończyła spotkaniem
podsumowującym realizację projektu
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie.
Spotkanie mieszkańców wsi z przedsta-

wicielami Samorządu Województwa
Mazowieckiego,
Straży Pożarnej w Ostrołęce
i Goworowie, stowarzyszenia
LGD Zaścianek Mazowsza
jako Ambasadora Programu
FIO ML oraz władz Gminy
Goworowo odbyło się we wtorek 26 września. Było okazją
do zaprezentowania efektów
kilku spotkań integrujących
mieszkańców Ponikwi Dużej
oraz prezentujących ich umiejętności. W czasie realizacji
projektu najmłodsi mieszkańcy świetnie
bawili się masą solną, panie pod okiem
rodzimej florystki wykonały piękne bukiety, które zdobią świetlicę. Inna grupa,
pod przewodnictwem wiejskiej poetki amatorki pokusiła się o napisanie wiersza
o swojej miejscowości i jej mieszkańcach.

Na koniec grupa z zawodową ponikiewską
kucharką na czele wykonała popisowe dania, którymi częstowała na spotkaniu podsumowującym projekt.
Podczas spotkania przewodnicząca
„Aktywnych Ponikiewianek” z dumą zaprezentowała czego już dokonały i jakie
mają dalsze plany działań by jeszcze bardziej budować poczucie wspólnoty mieszkańców. Do tej pory prawie wyremontowały świetlicę wiejską, która jednocześnie
jest remizą strażacką, uzyskując w ten sposób miejsce do spotkań dla mieszkańców.
W ramach projektu FIO Mazowsze Lokalnie zakupiły krzesła, od władz Gminy pozyskały inne cenne elementy wyposażenia
świetlicy. Ich dalsze plany to doposażenie
kuchni, wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
Agata Majk

6 października 2017 r. W Dolinie Orza

Lato w bibliotece

Miesiące letnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie i jej filiach były dla jej pracowników czasem bardzo pracowitym.
W czasie wakacji w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży
zajęcia i oderwania ich od monitorów komputerowych GBP wraz
z Filią Biblioteczną w Żabinie zorganizowały dla dzieci różnorodne zajęcia.
W tym roku w Filii Bibliotecznej w Żabinie odbywały się zajęcia techniczno-plastyczne dla dzieci. Tworzyły one na zajęciach
różne przedmioty i figurki z gliny samoschnącej. W kolejnych
dniach dzieci malowały swoje wytwory i mogły je zabrać ze sobą
do domu. W wakacje staraliśmy się również, aby dzieci rozwijały
swoje zainteresowania literackie poprzez wspólne czytanie książek.
Wśród dzieci odwiedzających bibliotekę w okresie wakacyjnym były i takie, które miały w roku szkolnym trudności
z pewnych przedmiotów szkolnych. Te dzieci również otrzymały
pomoc w bibliotece. Z pełnym zaangażowaniem poświęcano im
uwagę, aby nowy rok mogły rozpocząć lepiej i z większą wiedzą.
W końcu lipca w salach Filii Bibliotecznej w Żabinie zakończył się trwający od maja kurs komputerowy ECDL, zorganizo-
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wany przez MDG Doradztwo Gospodarcze w ramach projektu:
„Kompetencje cyfrowe dla Mazowsza”. Był on skierowany do
osób starszych i cieszył się olbrzymim zainteresowaniem z ich
strony. Uczestnicy zdobyli dużą praktyczną wiedzę z obsługi
komputera, przez co byli bardzo usatysfakcjonowani.
Lipiec był dla naszej biblioteki szczególnie dobrym miesiącem, gdyż w ramach projektu: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”, Instytut Książki przyznał Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie dofinansowanie w wysokości 17 000,00 zł
na zakup nowych komputerów, co stanowi 85% kosztów całego
zadania. W związku z czym GBP wzbogaci się o nowy wysokiej
jakości sprzęt komputerowy.
W niedzielę 20 sierpnia 2017 r. GBP wzięła czynny udział
w Gminnych Dożynkach w Goworowie, organizując swoje stoisko, w którym wszyscy, ale przede wszystkim dzieci mogły ciekawie spędzić czas, biorąc udział w licznych konkursach z ciekawymi nagrodami. Mimo deszczowej pogody stoisko biblioteczne
cieszyło się dużym zainteresowaniem, jednak my już myśleliśmy
o tym, co wydarzy się we wrześniu.
Wrzesień kojarzy się wszystkim głównie z rozpoczęciem roku
szkolnego. W Bibliotece natomiast jest to czas, w którym pochylamy się nad wspaniałymi dziełami polskiej literatury. W sobotę
2 września 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej już po
raz drugi odbyło się Narodowe Czytanie. Tym razem czytany był
utwór „Wesele” wybitnego polskiego dramaturga, poety i malarza Stanisława Wyspiańskiego. Organizatorami tej imprezy była
GBP w Goworowie wraz z filiami bibliotecznymi. Uczestników
czytania powitała okolicznościowa wystawa tematyczna poświęcona osobie autora. Fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego były czytane z podziałem na role przez seniorów z Klubu
Seniora „Jesienne kwiaty” z Goworowa oraz pracowników GBP
w Goworowie i filii bibliotecznych w Kruszewie, Kuninie i Żabinie. Seniorzy z Klubu Seniora wykazali się olbrzymim zaangażowaniem, przyozdabiając całą imprezę pięknymi strojami, wspaniałą dykcją i opanowaniem tremy oraz ludowymi śpiewami.
Wszystkie działania biblioteki podejmowane są z myślą o jej
użytkownikach oraz promocją słowa pisanego.
Piotr Twardziak

V Ostrowski festiwal piosenki odczarowanej Osób Niepełnosprawnych

28 lipca 2017 roku uczestnicy Środowiskowego
Domu
Samopomocy
w Czarnowie wzięli udział w V Ostrowskim
festiwalu piosenki odczarowanej Osób Niepełnosprawnych, na który otrzymaliśmy

„Czerwone maki” zaśpiewane solo przez
Marcina oraz „Płonie ognisko i szumią
knieje”- w duecie. W konkursie piosenki
udział wzięły Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Domy Pomocy Społecznej
z różnych miejscowości. Wszystkie występy były bardzo udane. Podczas obrad jury
czas umilał nam śpiew harcerzy z Ostrowi
Mazowieckiej, nawiązujący do okresu międzywojennego. Po ogłoszeniu wyników
otrzymaliśmy dyplom za uczestnictwo w
festiwalu i nagrodę pocieszenia w form
ie słodyczy. Wszyscy byliśmy zwycięzcami,
żadna rywalizacja nie miała miejsca.
Po wręczeniu nagród i licznych gratulacjach udaliśmy się na poczęstunek.
Przez cały dzień towarzyszył nam świetny
nastrój. Zadowoleni z własnego występu,
nucąc piosenki, wracaliśmy z Festiwalu
zaproszenie. Do reprezentowania nasze- z nadzieją uczestnictwa w następnym
go ośrodka wyznaczeni zostali Agnieszka roku.
i Marcin. Do występu przygotowywała ich
Martyna Ślubowska-Kanclerz
pani Katarzyna- muzykoterapeutka. Z listy piosenek zostały wybrane dwa utwory:

W Dolinie Orza 6 października 2017 r.
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Co wydarzyo się w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2016/17
„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu
– o tym jak żyć, co robić,
jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

Robert Fulghum

Przytoczone powyżej słowa stanowią
sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te
umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu. Przedszkole to środowisko edukacyjne, które ma za zadanie rozwijać możliwości wychowanków, zapewniając im
lepsze przygotowanie do nauki w szkole.
Rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest stymulowanie rozwoju
dziecka poprzez organizowanie różnych
form aktywności. To właśnie nauczyciel
wyposaża dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności, kształci nawyki,
uczy sposobów zachowania się i postępowania w określonych sytuacjach dnia codziennego. W konsekwencji prowadzi do
harmonijnego rozwoju dziecka.
O korzyściach płynących z uczęszczania do przedszkola można by pisać długo, jednakże słowa nie oddadzą w pełni
wkładu przedszkola w rozwój dziecka. Nie
da się też oddać słowami radości wypisanej na twarzy dziecka, gdy poznaje nowe
miejsca, gdy bawi się z kolegą. Zapisując
dziecko do przedszkola daje mu się nie tylko opiekę, ale przede wszystkim szansę na
całkowicie nowe doświadczenia, na chwile
pełne radości z odkrywania i bycia wśród
rówieśników .
W roku szkolnym 2016/2017 dzieci z
naszego przedszkola poza realizacją zadań
wynikających z treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, miały okazję uczestniczyć w licznych uroczystościach, konkursach, wycieczkach czy
też spotkaniach z przedstawicielami różnych firm czy jednostek organizacyjnych.
Oto ważniejsze wydarzenia z życia naszego przedszkola:
22.09.2016 r.- w ramach realizacji zadań
konkursowych „Bezpieczna droga do
przedszkola” odbyło się spotkanie z policjantem Sławomirem Subczyńskim;
23.09.2016 r. – przedszkolaki aktywnie
przyłączyły się do akcji „Sprzątanie Świata”;
4.10.2016 r. – gościliśmy aktorów objazdowego studia artystycznego z przedstawieniem pt. „EGZAMIN Z BEZPIECZEŃSTWA TYGRYSKA BENIAMINA”;
14.10.2016 r. – odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” oraz „Dzień
Edukacji Narodowej”;
19.10.2016 r. – odwiedziliśmy przychodnię lekarską, gabinet stomatologiczny
w ramach realizacji tematu kompleksowego „Czystym być - zdrowo żyć”;
3.11. 2016 r. - nasze przedszkolaki udały
się na wycieczkę do Ostrołęki na spotkanie
z aktorami Teatru Lalki i Aktora z Łomży.
Dzieci obejrzały niezwykle wzruszającą

historię Misia Tymoteusza opowiadającą
o przyjaźni, odpowiedzialności, poszukiwaniu ciepła i zrozumienia.
17.11.2016 r. -przedszkolaki wzięły udział
w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Legend
Mazowsza organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
W tym roku dzieci z grupy „Skrzatów”
pod kierunkiem Magdaleny Tuszyńskiej
i Wiesławy Wasilewskiej zaprezentowały
się w legendzie „Jaś grajek i królowa Bona”.
Przedszkolaki tak jak wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali wyróżnienie. Nagrodę
główną konkursu za rolę najlepszego aktora otrzymali Przemysław M. i Łucja N. To
szczególne wyróżnienie już po raz trzeci
trafiło do naszego przedszkola.
21.11.2016 r. - nasze przedszkolaki wzięły
udział w przedstawieniu pt. „Wyprawa do
lasu” w wykonaniu Studia Artystyczno Edukacyjnego „Bąbel Ziombel”.
25.11.2016 r. - 6.12.2016r. w przedszkolu
organizowana była zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
Zaangażowanie rodziców i dzieci jak zwykle przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Zebrano 266,17 zł.
6.12.2016 r. dzieci udały się do salonu zabaw „Fantazja” w Ostrołęce na spotkanie
ze Św. Mikołajem.
16.12.2016 r. odbyła się uroczystość wigilijna w naszym przedszkolu.
15.12.2016 r. nasze przedszkolaki obejrzały
edukacyjne przedstawienie pt. „Świąteczna pomyłka” w wykonaniu aktorów ze Studia Artystycznego Arena z Białegostoku.
19.01.2017 r. - w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.
31.01.2017 r. nasze przedszkole odwiedzili aktorzy z Teatru Magik z Białegostoku.
Przedszkolaki obejrzały adaptację znanej
baśni braci Grimm „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”.
27.02. 2017 r. w odbył się zgodnie z tradycją i harmonogramem imprez przedszkolnych „Bal Karnawałowy” pod hasłem „W
bajkowej krainie”. Do wspólnej zabawy zaprosił wszystkich Pan Sprężynka ze Studia
Artystyczno - Edukacyjnego Bąbel Ziombel z Siedlec.
13.03. 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z artystami Studia Artystycznego GALANA, którzy zaprezentowali dzieciom
przedstawienie pt. „CZTERY ŻYWIOŁY”;
Od 17. 03. 2017 r. przedszkolaki rozpoczęły cykl spotkań w ramach realizacji
tematu kompleksowego „Kim będę, gdy
dorosnę”. Tego dnia 5-latki odwiedziły pobliską aptekę, a 3-4- latki na spotkanie do
apteki wybrały się 24.03.2017 r. Wcześniej
17 marca 2017 r. przedszkolaki odwiedziły salon fryzjerski Ewy Krawczak oraz
pobliski sklep PHU Perfekt. 22.03. 2017 r.
wybrały się do salonu fryzjerskiego Iwony
Netkowskiej. W środę 29 marca 2017 r.
przedszkolaki odwiedziły gabinet stomatologiczny Marty Minoty. Gościliśmy

również w przedszkolu strażaków: Rafała
Ostrowskiego i Tomasza Drabota.
4.04.2017 r.- tradycyjnie już, jak od kilku
lat, odbyły się rodzinne, wielopokoleniowe warsztaty plastyczne na temat „Robimy palmy wielkanocne” pod kierunkiem
twórczyni ludowej Czesławy Lewandowskiej;
10.04.2017r. nasze przedszkolaki obejrzały spektakl pt. „Planeta Samozdrowie”
w wykonaniu aktorów ze Studia Artystycznego „Akada” z Suwałk. Artyści w wesoły
sposób opowiedzieli dzieciom o prawidłowym odżywianiu się.
15.05.2017 r. na zaproszenie Teresy Leśniewskiej- pracownika szkolnej biblioteki w ZS Nr 1 w Goworowie przedszkolaki
uczestniczyły w niecodziennej lekcji bibliotecznej. Uczniowie II klasy gimnazjum
w ramach realizacji projektu edukacyjnego
przygotowały inscenizację bajki pt. „Czerwony Kapturek”.
16.05.2017 r. za zgodą rodziców pod kierunkiem Wiesławy Wasilewskiej, Natalii Zięby oraz pomocy nauczycieli Anny
Brejnak i Agnieszki Dudziec przedszkolaki wyjechały na wycieczkę do Łomży
i Drozdowa. W Teatrze Lalki i Aktora
w Łomży obejrzały spektakl pt. „Rosnę”,
a w Muzeum Przyrody w Drozdowie przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy.
18 maja 2017 r. studio artystyczne Arena
z Białegostoku gościło w naszym przedszkolu już po raz trzeci w tym roku szkolnym. Tym razem aktorzy zaprezentowali
bajkę pt. „Magiczna książka”.
6.06.2017 r. dzieci za sprawą aktorów
Studia Artystycznego „ARENA” obejrzały
przedstawienie pt. „Przygoda w Nierobkowie”.
6.06.2017 r. dzieci wybrały się na wycieczkę do przychodni weterynaryjnej Tomasza
Kowalczyka w Goworowie. Celem spotkania było poznanie pracy weterynarza;
21.06. 2017 r. w ramach podsumowania
zajęć z języka angielskiego odbył się konkurs pt. „Bitwa na piosenkę”. Organizatorem konkursu była nauczycielka języka
angielskiego Aneta Kosek.
21.06.2017 r. pożegnaliśmy grupę 26-icu
5-latków. Dzieci tradycyjnie pożegnały się
z przedszkolem krótkim programem artystycznym. Na pamiątkę i podsumowanie
kilkuletniego pobytu w przedszkolu wszyscy tegoroczni absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy, biret, kredkę, odznakę
przedszkolaka i rożek słodyczy. Sponsorem słodyczy byli państwo Nikodemscy
z Goworowa oraz Katarzyna Kwiatkowska
- współwłaściciel Pawilonu Handlowego
PERFEKT z Goworowa.
27.06.2017 r. „Dzień Rodziny” to uroczystość, która na stałe wpisana jest w kalendarz imprez przedszkolnych. Część rozrywkową dla dzieci poprowadzili artyści
ze Studia Artystycznego „BĄBEL – ZIOMBEL” z Siedlec.
27.06. 2017 r. podczas uroczystości „Dnia

6 października 2017 r. W Dolinie Orza
Rodziny” pożegnaliśmy odchodzącą na
emeryturę intendentkę Krystynę Skalik.
3 - 5.07.2017 r. zorganizowane zostały
zajęcia w ramach realizacji zadań programu adaptacyjnego dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w nowym
roku szkolnym. Program realizowała Barbara Ostrowska.
1-31.07.2017 r. w przedszkole pełniło dyżur wakacyjny.
Poza wyżej wymienionymi uroczystościami i wydarzeniami przedszkolnymi
przez cały rok szkolny realizowano zadania
wynikające z realizacji ogólnopolskiego
konkursu „Zaczytane Przedszkole” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego oraz przedszkolnej akcji pt. „Poczytajmy razem, mama słowa, ja obrazek”
promujących czytelnictwo wśród dzieci
w wieku przedszkolnym. Przeprowadzono

i zrealizowane następujące działania:
- raz w miesiącu dzieci gościły w szkolnej bibliotece w ZS Nr 1 w Goworowie
w ramach comiesięcznych spotkań głośnego czytania.
- 5.12.2016 r. dzieci odwiedziły bibliotekę
w Szkole Podstawowej w Goworowie w ramach akcji „Mikołajkowe czytanie”.
- 15.12.2016 r. we współpracy z ZS Nr 1
w Goworowie dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w zorganizowanej przez
grupę wolontariuszy z tej szkoły debacie
pt. „Książka naszym przyjacielem”.
- 27.04.2017 r. we współpracy z Gminą
Biblioteką Publiczną w Goworowie pod
kierunkiem Wiesławy Wasilewskiej zorganizowany został gminny konkurs recytatorski pt. „Rodzinne wierszowanie”.
- 17.05. 2017 r. zaprosiliśmy do naszego
przedszkola autorkę książek dla dzieci Jo-
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annę Brodowską.
- 18.05.2017 r. przedszkolaki udały się do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie. Celem spotkania było rozbudzanie
zainteresowań czytelniczych u dzieci oraz
kształtowanie poczucia szacunku dla książek.
Uwieńczeniem podejmowanych działań było otrzymanie przez przedszkole
certyfikatu „Zaczytane przedszkole”. Poza
tym przedszkole otrzymało certyfikat
„Bezpieczna droga do przedszkola” za
udział w konkursie o tym samym tytule.
Koordynatorami konkurów były: Wiesława Wasilewska i Magdalena Tuszyńska.
Szczegóły dotyczące opisanych wydarzeń znajdują się na naszej stronie internetowej psgoworowo.przedszkolowo.pl/.
Serdecznie zapraszamy.
Wiesława Wasilewska

Nowy rok szkolny 2017/2018 w filii w Szczawinie - kolejne zmiany

Inauguracji nowego roku szkolnego
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika – Filii w Szczawinie dokonał Jacek
Dobrzyński – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
oraz Barbara Rutkowska – kierownik Filii.
W wystąpieniach serdeczne podziękowano Pani Wójt oraz Radzie Gminy Goworowo za stworzenie lepszych warunków do

nauki i pracy w szkole.
W czasie wakacji
został przeprowadzony
II etap remontu, dzięki
środkom
przyznanym
przez władze samorządowe. Dzięki nakładom
finansowym dostosowano kolejne pomieszczenie do zajęć dla drugiej
grupy 3,4,5 – latków.
W tym roku szkolnym
do
oddziałów
przedszkolnych
będzie uczęszczało ogólnie 43 dzieci. Maluchów przywitała
piękna odmalowana sala, wyposażona
w nowe meble, dywan oraz „bajkowe” rolety. Wielką radość sprawiła dzieciom tablica interaktywna z uchwytem do regulacji wysokości.
Swój wygląd zmienił również szkolny
hol. Wygospodarowano w nim pomieszczenie do zajęć oddziału przedszkolnego

sześciolatków poprzez montaż dodatkowej
składanej ściany. W sali znalazły się nowe
stoliki, krzesła oraz szafeczki na przybory
dla dzieci. W drugiej części wizytówką stała się okazała ściana z gresu, na której widnieją godło Polski oraz herb Gminy
Goworowo.
W szkole przystosowano jedną z sal
lekcyjnych na potrzeby kuchni z zaprojektowaną zmywalnią oraz częścią do
wydawania posiłków. Zakupiony został
nowy sprzęt gastronomiczny oraz wykorzystano urządzenia pozyskane wcześniej
dzięki projektowi unijnemu. Odnowiono
również salę dydaktyczną dla uczniów klasy II i III, która zyskała nową kolorystykę
ścian i sprzęt ICT (tablica interaktywna
z projektorem sufitowym i głośnikami stereofonicznymi).Szkoła staje się nowocześniejsza i piękniejsza. Społeczność szkolna
składa serdeczne podziękowania władzom
samorządowym.

1 czerwca 2017 roku w Gimnazjum im.
Papieża Jana Pawła II odbył się II Szkolny
Festiwal Nauki. W tym dniu uczniowie klas
drugich prezentowali efekty swojej pracy
nad projektami edukacyjnymi. Były wy-

kłady, pokazy filmów,
zajęcia laboratoryjne.
„Młode chemiczki”
zdradziły tajemnice
kuchni molekularnej,
pojawiły się tematy
dotyczące zdrowego
stylu życia, zaburzeń
odżywiania. Próbowaliśmy sprawdzić
czy piękno można
zdefiniować przy pomocy matematycznych wzorów i terminów, a także odkryć
tajemnicę liczb. Nie
zabrakło zagadnień dotyczących naszej
gminy: przydrożnych kapliczek i krzyży,
pomników przyrody, atrakcji turystycznych, elektrowni wiatrowych. Można było
sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Najbardziej oczekiwane było przedstawienie teatralne „Czy znamy bogów greckich?” oraz turniej „Familiada Polonistyczna”. Na koniec Samorząd Uczniowski
przygotował konkurs muzyczny.
Zwycięzcy turniejów i konkursów oraz
najbardziej uważni słuchacze otrzymali
nagrody.
Opiekunami projektów byli:
ks. Andrzej Czyżewski, Karolina Dąbrowska, Agnieszka Dudziec, Jadwiga
Gołębiewska, Barbara Grabowska, Joanna Gryczka, Joanna Janowska-Milczarek,
Aneta Kosek, Bogumiła Lewicka-Mróz,
Edyta Nurczyk, Marek Skierczyński, Jan
Wyszkowski, Magdalena Zawacka
Organizatorzy: Uczniowie klas drugich,
Joanna Janowska-Milczarek, Marek Skierczyński, Dariusz Twardziak, Samorząd
Uczniowski

II Szkolny Festiwal Nauki

Dyrektor Jacek Dobrzyński
Kierownik Barbara Rutkowska

Joanna Janowska - Milczarek

W Dolinie Orza 6 października 2017 r.
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Lekkoatletyka na dobre zagościła w Kuninie

Klub Sportowy LMUKS, działający przy Szkole Podstawowej w Kuninie,
postawił na dyscypliny lekkoatletyczne.
Co takiego pięknego i wyjątkowego jest
w lekkoatletyce, że nosi zaszczytny tytuł Królowej Sportu? I czy ten tytuł nie
jest dziś komplementem bez pokrycia?
Nie ma wątpliwości, to prawdopodobnie
najstarsza dyscyplina sportu. Nikogo nie
trzeba przekonywać, że konkurencje lek-

koatletyczne były w naturalny sposób uprawiane i trenowane przez
człowieka, który polując, musiał
biegać, skakać przez przeszkody
terenowe oraz rzucać oszczepem
czy kamieniem. Z biegiem lat, dla
rozrywki, człowiek zaczął stosować
różne formy rywalizacji i wtedy
obok sportów walki pojawiły się
konkurencje lekkoatletyczne.
Nasz klub wyszedł z założenia,
że należy wykorzystywać naturalną potrzebę ruchu młodych ludzi.
Skoncentrowaliśmy swoje działania na wieloboju atletycznym,
który umożliwia wykorzystywanie różnych uzdolnień młodzieży.
Promujemy zdrowy styl życia, ale
chcemy też, wychodząc naprzeciw naszym
tradycjom, wychować zawodników, którzy
będą odnosić sukcesy w środowisku sportowym. Co obecnie dzieje się w klubie?
Co dzieje się w szkole w Kuninie? Remonty, modernizacje… szkoła zmienia swoje
oblicze, oczywiście na piękniejsze i bardziej nowoczesne. W trakcie są też prace
związane z budową boiska wielofunkcyjnego. Przygotowujemy się do zawodów w

Makowie Mazowieckim. W październiku
4 zawodników z Kunina weźmie udział
w
„Czwartkach
Lekkoatletycznych”.
W najbliższym czasie planujemy przynajmniej 3 wyjazdy do Makowa Mazowieckiego. Naszą wielką nadzieją sportową jest
Julka Wilczewska, uczennica klasy VI b SP
Kunin, dziewczyna z wielkim potencjałem
i energią. Przez całe wakacje w ramach
wyjazdów klubowych ćwiczyła na basenie
w Ostrołęce, a w drugiej połowie sierpnia
wyjechała na obóz sportowy do Muszyny.
Treningi kładły nacisk przede wszystkim
na doskonalenie szybkości i wytrzymałości. Nie było lekko, ale Julka wróciła do
nas silniejsza i sprawniejsza. Obecnie Ireneusz Pepłowski, prezes i trener naszego
klubu, przebywa w Spale, gdzie trenuje
zawodniczki Kadry Narodowej Juniorek
do lat 15-tu i 17-tu w podnoszeniu ciężarów. W ostatnim tygodniu września odbędą się w Kossowie Mistrzostwa Europy.
15 lat temu na tych zawodach wystartowały 3 uczennice naszej szkoły. Może wrócą
stare dobre czasy w tak ważnej imprezie.
Bardzo na to liczymy.
Joanna Łojek
Zdjęcie ze strony FB LSSS Start Maków Mazowiecki

Zakończenie roku szkolnego w ZSP w Goworowie

Wreszcie nadeszły! Upragnione przez
wszystkich – zarówno uczniów jak i nauczycieli – WAKACJE!
W piątek 23 czerwca w ZSP w Goworowie odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2016/2017.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatowych
i gminnych, duchowieństwa, lokalnych
podmiotów gospodarczych, a także rodzice uczniów. Przybyli m.in. ks. kanonik
Stanisław Siemion – proboszcz parafii
w Goworowie, Antoni Mulawka – radny
powiatu ostrołęckiego i sekretarz Gminy
Goworowo, Katarzyna Piórkowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, Roman Szewczak
– kierownik Placówki Terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Ostrołęce, Iwona Maliszewska - przedstawicielka Placówki Terenowej KRUS,
Wiesław Żebrowski - właściciel Zakładu

Mechaniki
Pojazdowej oraz Barbara
Fronczyk - przewodnicząca Rady Rodziców ZSP Goworowo.
Dyrektor szkoły Janusz Frydryk
przywitał przybyłych
gości, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz
młodzież uczącą się
w ZSP w Goworowie. Zwracając się
do uczniów podziękował za ich całoroczną pracę na rzecz
szkoły, godne reprezentowanie jej podczas
konkursów, zawodów sportowych bądź
innych akcji organizowanych w szkole
lub środowisku lokalnym. Podziękowania
skierował także do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkich, którym
zależy na dobru szkoły i budowaniu jej
pozytywnego wizerunku. Na koniec życzył wszystkim wspaniałego odpoczynku,
bezpiecznych wakacji, udanych wyjazdów
i szczęśliwych powrotów. Głos zabrali również przybyli goście.
Następnie wręczone zostały promocyjne świadectwa z wyróżnieniem oraz
nagrody za szczególne osiągnięcia. Otrzymali je:
- Paulina Garlińska, Paulina Podolak i Daniel Walczak z kl. I T,
- Katarzyna Radecka z kl. II T,
- Edyta Frączyk i Jolanta Skierkowska

z kl. III T.
Rada Rodziców zakupiła nagrody
książkowe dla uczniów ze średnią powyżej
4,0 i co najmniej dobrym zachowaniem.
Nagrody wręczone zostały przez Barbarę
Fronczyk - przewodniczącą Rady Rodziców i Piotra Kosiorka - kierownika szkolenia praktycznego.
Stuprocentową frekwencją w szkole
może pochwalić się Natalia Godlewska
z kl. I Technikum kształcącego w zawodzie
technik handlowiec. Rodzice Natalii otrzymali z rąk dyrektora odczytany na forum
list pochwalny.
Uczniowie otrzymali również nagrody
za udział w II Gminnym Konkursie Plastycznym „Przemocy mówię NIE” oraz
za najlepsze wyniki w etapie szkolnym
IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy
w Rolnictwie.
Wszystkim nagrodzonym składamy
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych
sukcesów.
Część oficjalną uroczystości uczniowie zakończyli słowami podziękowań
i wręczeniem kwiatów przybyłym gościom, rodzicom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadzili i uświetnili częścią artystyczną uczniowie kl. I T oraz II ZSZ pod
opieką wychowawców: Barbary Gołębiewskiej i Dariusza Leszczyńskiego.
A. Dziełak
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Rozpoczęcie roku szkolnego w Pasiekach
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru
szkoły i odśpiewania
hymnu narodowego.
Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili: dyrektor szkoły Adam
Grabowski oraz inW szkole podstawowej w Pasiekach spektor ds. oświaty Jan Zięba.
4 września 2017 roku odbyła się uroczysta
Dyrektor serdecznie powitał wszystakademia z okazji rozpoczęcia roku szkol- kich nauczycieli, pracowników szkoły,
nego 2017/2018.
uczniów oraz licznie przybyłych rodziców.

Jan Zięba, w imieniu wójt gminy Małgorzaty Kuleszy, wręczył akt powierzenia
Adamowi Grabowskiemu z dniem 1 września 2017 r. funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach oraz życzył wielu sukcesów w pracy.
Następnie uczniowie zaprezentowali
część artystyczną składającą się z wierszy
i piosenek, po której udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP w Goworowie
Rozpoczęcie roku szkolnego przygotowała klasa II Technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec wraz z wychowawcą Dariuszem Leszczyńskim. Młodzież wierszem i piosenką
przywitała szkołę, nauczycieli, rodziców oraz swoich kolegów
z klas niższych i wyższych, przypominając też ważne wydarzenia
historyczne, których rocznice świętowane były przez Polaków w
ostatnim okresie (Powstanie Warszawskie, wydarzenia sierpniowe w Gdańsku, wybuch II wojny światowej). Szczególnie gorąco
powitano pierwszoklasistów, którym nie szczędzono dobrych rad
na okres pobytu w szkole oraz życzeń „wszelkiej szczęśliwości”
na nowej drodze życia. Uczniowie wysłuchali też przemówienia dyrektora szkoły Janusza Frydryka, który, oprócz powitania
uczniów i pracowników szkoły po wakacjach i nakreślenia planu
na nowy rok, uroczyście otworzył rok szkolny 2017/2018.
Z.A. Kordasz

Informacja Posterunku Policji w Goworowie
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60 lat szkolnictwa średniego w Gminie Goworowo
1 września tego roku minęło 60 lat od
utworzenia w Goworowie pierwszej placówki oświatowej, kształcącej na poziomie
średnim.
W pierwszych latach po zakończeniu
II wojny światowej dostrzeżono problem
braku wykwalifikowanych rolników, którzy w sposób efektywny i nowoczesny
mogliby prowadzić swoje gospodarstwa.
Ludność wiejska była wówczas słabo wykształcona, młodzież często kończyła edukację na szkole podstawowej, a wśród starszych było wielu analfabetów. Skutkiem
niedoceniania przez władze roli chłopów
jako żywicieli całego społeczeństwa było
pozostawianie na gospodarstwie najmłodszych, którzy mimo zdolności nie mieli
możliwości dalszego kształcenia. Przez
wiele lat uważano, że rolnikowi wystarczy umiejętność podpisania się na „kwicie
na węgiel”. W celu podniesienia poziomu
wiedzy ludności wiejskiej zaczęto tworzyć
Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Dużą
rolę w procesie zakładania szkół rolniczych
na terenie ówczesnych gromad i później
Gminy Goworowo, odegrał inż. Mieczysław Reczko, pełniący w latach pięćdziesiątych funkcję kierownika Ośrodka Metodycznego w Ostrołęce. 1 września 1957
roku powołano przy Szkole Podstawowej
w Goworowie (dzisiaj budynek Zespołu
Szkół Powiatowych), Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Kadrę pedagogiczną
stanowili wybrani nauczyciele Szkoły Podstawowej, a kierownikiem SPR był (jednocześnie kierownik Szkoły Podstawowej)
p. Marian Nocko. Ze względu na dużą ilość
chętnych 1 września 1961 roku otwarto
SPR w Pasiekach, gdzie kierownikiem został p. Szczepan Niegowski. Rok później
zatrudniono pierwszych nauczycieli zawodu: w Goworowie p. Stanisława Sobiecha a w Pasiekach p. Mieczysława Reczko.
1 września 1963 roku kierownika SPR
w Goworowie p. Nocko zastąpił p. Stanisław Frączkowski, pełniący jednocześnie
funkcję kierownika Szkoły Podstawowej.
Jego zastępcą była w tym czasie p. Irena
Wądołkowska. 1 września 1967 roku nastąpiła pierwsza z wielu zmian w funkcjonowaniu ale też nazwie szkoły. SPR-y
zostały przekształcone w ZSPR-y, czyli Zasadnicze Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Od tego roku kierownikami ZSPR byli:
w Pasiekach p. Stanisław Sobiech a w Goworowie p. Mieczysław Reczko. W roku
1970 zmieniono nazwę szkoły z ZSPR na
ZSR - Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
Ważnym momentem było połączenie
1 września 1970 roku szkół w Pasiekach
i Goworowie. Funkcję dyrektora placówki objął p. inż. Mieczysław Reczko sprawując ją do chwili odejścia na emeryturę 28 czerwca 1986 roku. W ciągu 16 lat
kierowania szkołą na trwałe zapisał się w
świadomości mieszkańców gminy. Często
w miejscowym środowisku określano
szkołę mianem „Reczkówki”, co miało

zawsze pozytywny wydźwięk. W tym czasie szkoła ulegała kolejnym przemianom.
Obok ZSR, w 1976 roku powstała ZSMR
– Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa oraz ŚSZ – Średnie Studium Zawodowe kształcące dorosłych, dając im
zawód rolnika i możliwość przystąpienia
do matury. Pierwsi maturzyści, słuchacze
ŚSZ, złożyli egzamin maturalny w maju
1978 roku. Zdającym towarzyszyło hasło:
„Pierwsza matura w gminie Goworowo, to
awans i postęp polskiego rolnictwa”. Nie
wiem, czy rzeczywiście był to awans i postęp rolnictwa w całej Polsce, ale na pewno awans gminy Goworowo. Wychodząc
naprzeciw potrzebom uczniów mających
problemy z nauką utworzono 1 września
1983 roku 2 letnią SPZ – Szkołę Przysposobienia Zawodowego.
28 czerwca 1986 roku funkcję dyrektora szkoły objęła p. mgr Irena Minota.
W czasie 18 lat jej kierownictwa szkoła
przeszła ogromne zmiany. Dotyczyły one
wyglądu zewnętrznego, od remontu „starego” budynku szkoły w 1987 roku, wybudowania nowych garaży, pozyskanie
pomieszczeń na szkolne warsztaty i ich
wyposażenie w roku 1994 (przy udziale
ówczesnego Kierownika Kształcenia Praktycznego p. Zbigniewa Kwietniaka), po budowę nowego skrzydła i ponowny remont
„starej” części szkoły w latach 2000 – 2002.
Te ostatnie inwestycje mogły być zrealizowane dzięki reformie administracyjnej,
w wyniku której szkoła stała się placówką
samorządową, a organem prowadzącym
został Powiat Ostrołęcki.
Zmiany dotyczyły też zwiększania
oferty edukacyjnej poprzez tworzenie
nowych szkół i kierunków nauczania.
1 września 1990 roku otwarto 3-letnie
Technikum Rolnicze dla Dorosłych, gdzie
nauka odbywała się systemie wieczorowym 3 razy w tygodniu. 1 września 1996
roku powstało Liceum Zawodowe o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe.
Była to pierwsza w Goworowie dzienna
szkoła średnia z maturą dla młodzieży.
1 września 1998 roku utworzono Liceum
Agrobiznesu dające absolwentom tytuł
technika i możliwość zdawania egzaminu
maturalnego. 1 września 1999 roku powołano Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. W maju 2000 roku odbyła się pierwsza w historii szkoły „dzienna” matura, do
której przystąpili absolwenci Liceum Zawodowego. 1 września 2002 roku wskutek

reformy szkolnictwa (której to z kolei?),
powstały dwa nowe typy szkół: Liceum
Ogólnokształcące i Liceum Profilowane,
które już rok później zostało zastąpione
przez Technikum Agrobiznesu.
W 2004 roku doszło do zmiany na
stanowisku dyrektora. Pani Irena Minota,
dzięki której szkoła zyskała nowe oblicze
i stała się „prawdziwą” szkołą średnią, po
18 latach kierowania szkołą, złożyła rezygnację. Nowym dyrektorem Zespołu Szkół
Powiatowych w Goworowie został w drodze konkursu p. mgr inż. Janusz Frydryk,
długoletni nauczyciel szkoły pełniący od
1995 roku funkcję Kierownika Kształcenia Praktycznego. Zastępcą dyrektora
został także długoletni nauczyciel szkoły
p. mgr inż. Dariusz Leszczyński. Tę funkcję zamieniono na kierownika kształcenia
praktycznego, którą po p. Leszczyńskim
przejęła p. Anna Kaczmarczyk a obecnie
pełni piszący te słowa. 1 września 2005 powołano Uzupełniające Technikum Rolnicze
dla dorosłych uczące w systemie zaocznym.
w 2006 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Pod kierunkiem dyrektora Janusza Frydryka szkoła, mimo ciągłych zmian, które
przynoszą kolejne „reformy” oświaty, rozwija się kształcąc coraz to nowe roczniki
miejscowej młodzieży i dorosłych. Spełnia
więc w pełni funkcję, do której została powołana 60 lat temu. Jedynym problemem,
który unosi się jak widmo nad szkołą jest
kryzys demograficzny. Pozycja szkoły, jaką
osiągnęła w ciągu 60 lat swego istnienia,
podnosi rangę i prestiż całej gminy. Bardzo
ważnym jest więc, aby dokładać starań nad
jej utrzymaniem, by „rolniczówka” mogła
służyć miejscowej społeczności przez kolejne 60 lat.
Piotr Kosiorek

Korzystałem z publikacji, jaka ukazała się
na 50-lecie szkoły w 2008 roku, opracowanej
przez Małgorzatę Długokęcką i Zofię Agnieszkę
Kordasz oraz mnie.
Wszelkie informacje o aktualnych kierunkach
kształcenia i życiu szkoły są dostępne:
www.zspgoworowo.pl i w siedzibie szkoły
ul. Ostrołęcka 27, 07-440 Goworowo, tel 29-7614011

