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Zaduszki strażackie w gminie Goworowo
wiatu a także przedstawiciele: Państwowej Straży
Pożarnej w Ostrołęce, Zarządu Wojewódzkiego
OSP RP, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, władze samorządu wojewódzkiego,
powiatowego i Gminy Goworowo.

15 października 2017 r. w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie Kapelan Powiatowy Strażaków
ks. Józef Kacperski odprawił uroczystą mszę św. w intencji zmarłych strażaków z powiatu ostrołęckiego, w której wzięli udział delegacje strażaków i władz samorządowych ze wszystkich gmin po-

5 listopada 2017 r. w kaplicy pod wezwaniem ,,Miłosierdzia Bożego” w Kruszewie odbyła się uroczysta msza św. za zmarłych strażaków
z gminy Goworowo. Mszę świętą koncelebrował i wygłosił homilię Kapelan Powiatowy
Strażaków ks. Józef Kacperski, w koncelebrze
uczestniczył również Proboszcz Parafii Goworowo ks Stanisław Siemion. We mszy uczestniczyli strażacy, rodziny zmarłych strażaków,
zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe: Zarządu Oddziału
Gminnego OSP RP w Goworowie, OSP Goworowo, OSP Kunin,
OSP Kruszewo. Obie uroczystości zakończyły się gorącym posiłkiem.
Ewa Burzycka

W Dolinie Orza 18 grudnia 2017 r.
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Fundusz sołecki w 2017 r.

Kończący się rok 2017 jest drugim, kolejnym rokiem budżetowym, w którym sołectwa z terenu gminy Goworowo wskazywały do realizacji zadania,
których wykonanie jest najistotniejsze z punktu widzenia społeczności lokalnej. Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie gminy Goworowo pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O wyodrębnieniu funduszu w budżecie zdecydowała
Rada Gminy Goworowo, podejmując stosowną uchwałę. Natomiast podstawę prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego zawierają przepisy ustawy
z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Każde sołectwo otrzymało do wykorzystania sumę pieniędzy, zależną od ilości osób, zamieszkujących na terenie wsi. O przeznaczeniu tych środków rozstrzygają sołectwa. W tym celu zwoływane jest zebranie wiejskie, na którym uchwala się wniosek o przyznanie środków z funduszu. Bez takiego wniosku sołectwo przy podziale funduszu zostanie pominięte. Inicjatorami uchwalenia wniosku było co najmniej
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a także Sołtys i Rada Sołecka. Sołeckie inicjatywy muszą mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, służyć
poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wnioski sołeckie złożone zostały do Wójta Gminy Goworowo do końca
września 2016, a następnie realizowane. Łączna wartość złożonych wniosków to 483 283,38 zł.
Podstawowym przeznaczeniem środków
finansowych w ramach funduszu sołeckiego było bieżące remontowanie dróg lokalnych oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.
W kończącym się roku naprawiano drogi
w Czarnowie, Czerniach, Dzbądzku, Grodzisku Małym, Jaworach Podmaściu, Józefowie, Jurgach, Kruszewie, Lipiance, Michałowie,
Nogawkach, Pokrzywnicy, Pokrzywnicy Kolonii, Ponikwi Dużej, Ponikwi Małej, Rębiszach
Działach, Rębiszach Kolonii, Struniawach,
Szarłacie, Wólce Brzezińskiej, Wólce Kunińskiej i Zaorzu. W sumie dowieziono i wbudowano ok. 6 500 ton mielonego gruzu i pospółki
żwirowej. Zadanie było realizowane przez firmę Trans-Kop Krzysztof Szczepański z Wąsewa. Oprócz tego na drogach prowadzone były
różne prace drogowe, takie jak:
- przygotowanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych w Goworówku, Pasiekach, Rębiszach Kolonii i Wólce Brzezińskiej,
- wytyczanie pasa drogowego w Michałowie,
Nogawkach, Rębiszach Działach, Wólce Brzezińskiej i Wólce Kunińskiej,
- podziały gruntów pod poszerzenie drogi
gminnej w Górach w ramach projektu przebudowy drogi gminnej Kobylin – Góry,
- wycinka drzew, odkrzaczanie i usuwanie karp
z pasa drogowego w Michałowie i Ponikwi Małej;
- montaż lustra drogowego w Nogawkach;
- remont poboczy wzdłuż drogi gminnej
w Szarłacie.

W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego w pierwszej kolejności zlecono przygotowanie projektów budowlanych w Dzbądzku,
Gierwatach, Grabowie, Kruszewie i Ludwinowie. Następnie w przetargu wyłoniono firmę
BEMAR Marzena Bębenek z Rzekunia, która
do końca roku zrealizuje kolejny etap rozbudowy infrastruktury, polegający na montażu
nowych źródeł oświetlenia ulicznego w Cisku,
Grabowie, Grodzisku Małym, Jemielistem,
Ludwinowie, Pokrzywnicy Kolonii, Ponikwi
Małej Kolonii i Rębiszach Parcelach oraz dostawie materiałów, które zostaną wbudowane
w 2018 r. w Dzbądzku i Gierwatach.
Znacząca część funduszu sołeckiego została przeznaczona na budowę, remonty
i wyposażenie obiektów publicznych. W Brzeźnie zakupiono i zamontowano garaż blaszany
jako zaplecze do budynku świetlicy, a także
zakupiono opał do ogrzewania obiektu oraz
sprzęt AGD i zastawę stołową. W świetlicy
w Czerniach wykonano łazienki i wymianę
okien. W Damiętach zlecono opracowanie
projektu budowlanego remontu budynku
po byłej szkole podstawowej. W Goworowie
wykonano pierwszy etap budowy placu zabaw na działce pomiędzy budynkiem Urzędu
Gminy Goworowo a budynkiem pocztowym.
W Jaworach Wielkopolu przygotowano teren i zamontowano urządzenia placu zabaw.
W Kaczce wybudowano parking z kostki brukowej przed działką gminną, na której powstanie plac zabaw. W Kobylinie doprowadzono

wodę do świetlicy wiejskiej oraz prowadzony
jest remont wewnątrz tego budynku. W Kuninie na działce obok plebanii wybudowano
siłownię zewnętrzną. W świetlicy w Ponikwi
Dużej ułożono nowe podłogi z terakoty. Na
budynku filii biblioteki publicznej w Żabinie
wykonano nowe pokrycie dachowe.
W ramach pozostałych wniosków sołeckich wykonano nowe wiaty przystankowe
wraz z płytami betonowymi w Goworówku, Grodzisku Małym, Józefowie, Rębiszach
Działach oraz remont istniejącego przystanku
w Jaworach Podmaściu. Zakupiono także tablice informacyjne dotyczące numeracji domów
w Goworówku i Grodzisku Małym. Sołectwa
wsparły także Ochotnicze Straże Pożarne: Goworówek przeznaczył swoje środki finansowe
na zakup umundurowania oraz przyczepy do
przewozu łodzi dla OSP Goworowo, a Zaorze
sfinansowało przyłącze wodociągowe oraz zakup materiałów remontowych dla OSP Kunin.
Po finansowym zakończeniu funduszu
sołeckiego Wójt Gminy Goworowo wystąpi
do Wojewody Mazowieckiego o częściową refundację wydatkowanych środków. Natomiast
nowe wnioski sołeckie, złożone do końca
września, zostały już sprawdzone pod kątem
celowości. Po uchwaleniu przez Radę Gminy
Goworowo budżetu na 2018 r. Wójt Gminy
Goworowo rozpocznie ich realizację.
Marek Radecki

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kuninie.
W Kuninie zrealizowana została 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 m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
gdzie źródłem ciepła są dwie pompy ciepła, których źródłem jest
20 sond pionowych o głębokości 100 każda, drenaż opaskowy i kanalizację deszczową, kompleksową izolację fundamentów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z obróbką, wymieniono
kaloryfery, wymieniono na energooszczędne oprawy oświetleniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, docieplono stropodach oraz
ściany zewnętrzne budynku, a także wymieniono rynny dachowe
i rury spustowe. Prace budowlane wykonała wyłoniona w przetargu
firma IN-KOL Sp. z o.o. z Kolna. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie nie więcej niż
80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu przy
całkowitej wartości projektu w kwocie 1 060 570,00 zł.
Marek Radecki
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Praca Rady Gminy Goworowo
W IV kwartale odbyły się 3 sesje Rady
Gminy:
17 października 2017 r. odbyła się XL sesja
Rady Gminy Goworowo, na którą został zaproszony Komendant Komendy Miejskiej Policji
w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański.
Komendant przedstawił wniosek o dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego SUV
dla Policji dla potrzeb Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału
Prewencji w wysokości 10.625 zł.
Rada Gminy Goworowo udzieliła pomocy finansowej w wysokości 20 tysięcy Gminie
Brusy, powiat chojnicki dotkniętej nawałnicą,
która przeszła przez teren gminy w sierpniu b.r.
Na sesji podjęte zostały następujące uchwały w sprawach:
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy
- zmian w budżecie gminy Goworowo na rok
2017,
- określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok,
- przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
- wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych,
- przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na

lata 2017-2022”,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Goworowie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Pasiekach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Janusza Korczaka w Pasiekach,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuninie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuninie.
7 listopada 2017 r. odbyła się XLI sesja Rady
Gminy. Radni podjęli uchwałę w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017. Zmiana budżetowa dotyczyła dofinansowania do zakupu pojazdu
nieoznakowanego SUV dla Policji w Ostrołęce
dla potrzeb Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej
Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji.
30 listopada 2017 r. odbyła się XLII sesja Rady
Gminy, na której podjęte zostały uchwały
w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na
lata 2016-2028,
zmian w budżecie gminy Goworowo na rok
2017,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,

- zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie,
- uchwalenia Programu współpracy Gminy
Goworowo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2018,
zmiany uchwały Nr XXIII/146/16 Rady Gminy
Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 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,
- szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym z terenu
Gminy Goworowo.
Komisje:
Prace w komisjach dotyczyły omawiania
i opiniowania projektów uchwał oraz realizacji zagadnień z planów pracy. Komisje rozpoczęły prace nad projektem budżetu Gminy na
2018 rok.
Elżbieta Owczarek

Stawki podatków lokalnych w 2018 roku

Rada Gminy Goworowo podjęła Uchwały dotyczące stawek podatku rolnego i od nieruchomości na 2018 rok, uchwalając cenę żyta na poziomie
roku 2017.
Cena żyta do obliczenia podatku rolnego
na 2018 rok została obniżona z kwoty 52,49 za
1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1 dt.
Nieznacznie zmieniła się stawka podatku
od nieruchomości na 2018 rok:
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63
zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji

(Dz.U. z 2017r poz. 1023 ze zm.), i położonych
na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1m² powierzchni.
Pozostałe stawki dotyczące budynków

i gruntów zostały na poziomie 2017 roku.
Uchwała w sprawie ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok nie była podejmowana. Stawka podatku leśnego będzie
obliczona według ceny drewna ogłoszonej
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2017 r.
w kwocie 197,06 zł za 1 m³.
Stawki podatku od środków transportowych pozostały na poziomie 2017 roku.
Teresa Orłowska

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w 2017 roku
Gmina Goworowo realizując zadania w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia w ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce w 2017 roku zatrudniła 42 osoby bezrobotne z terenu gminy. Współpraca z Powiatowym
Urzędem Pracy układa się bardzo dobrze, czego efektem są podpisane umowy na refundację kosztów zatrudnienia.
Gmina Goworowo zatrudnia bezrobotnych w ramach:
- prac interwencyjnych - 21 bezrobotnych na
stanowiskach: nauczyciel i pomoc nauczyciela,
pracownik kancelaryjny i sekretarka, pomoc
administracyjna, instruktor kultury.
Przy tej formie zatrudnienia PUP refunduje wynagrodzenie za 1 osobę miesięcznie
w wysokości 830 zł lub 1.990 zł (w zależności
od programu) oraz składki na ubezpieczenie
społeczne.
- robót publicznych - 8 bezrobotnych zatrudnionych na stanowiskach pracownik gospo-

darczy, refundacja kosztów za 1 osobę miesięcznie 1.700 zł plus składki na ubezpieczenie
społeczne,
- staży - 13 bezrobotnych na stanowiskach
pomoc nauczyciela, asystent osoby niepełnosprawnej, pomoc administracyjna, pracownik
kancelaryjny, instruktor kultury.
Staże finansowane są w 100% przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce. Po odbyciu stażu
bezrobotni zatrudniani są na okres od 3 do 6
miesięcy.
Gmina realizuje zadania również w ramach prac społecznie użytecznych. W maju

2017 r. podpisano porozumienie na organizację tych prac dla 6 osób na okres 6 miesięcy.
Bezrobotni pracowali 40 godzin w miesiącu.
Refundacja poniesionych kosztów wynosiła
60%. Bezrobotni wykonywali prace porządkowe na terenie gminy.
W wielu przypadkach bezrobotni zatrudnieni w w/w formach zostają zatrudniani
w jednostkach organizacyjnych gminy zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Marianna Skierkowska
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Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Goworowo Instrukcja segregacji odpadów od dnia 01.01.2018 r.
1. Papier - pojemnik/worek niebieski – odbierany 1 raz w miesiącu
Wrzucamy:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny
i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru
lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch
jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.
2. Szkło - pojemnik/worek zielony - odbierane 1 raz w miesiącu
Wrzucamy:
- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego,
szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek,
reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.
3. Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty – odbierane 1 raz w miesiącu
Wrzucamy:
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku
i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),

kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby,
worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po
farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
4. Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy – odbierane 1 raz w miesiącu
Wrzucamy:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew
i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki
jedzenia.
Nie wrzucamy:
- kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni,
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
5. Odpady zmieszane, odpady resztkowe selektywnie zebrane (pozostałości z sortowania, popiół) – odbierane co 2 tygodnie.
Odbiór odpadów od osób, które nie będą stosowały segregacji – odpady
będą odbierane na dotychczasowych zasadach, za podwyższoną opłatą.

Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi
Od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Goworowo zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Goworowo
Uchwałą Nr XXXIX/233/2017
z dnia 11 września 2017 r. w sprawie 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, odbierane będą:
1) odpady zbierane w sposób selektywny (segregowane) - odbywać się będzie co najmniej
1 raz w miesiącu w terminach podanych przez
odbiorcę odpadów:
- odpady z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych (pojedyncze odpady z tkanin
i tekstylia, kartony po sokach, mleku),
b) szkło białe i kolorowe,
c) odpady z papieru i tektury,
d) odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, resztki jedzenia, odpady
- roślinne, środki higieny osobistej, resztki
i obierki z owoców i warzyw,
- fusy z kawy, herbaty, skorupki jajek, worki
z odkurzaczy),
2) odbiór niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości – odbywać się będzie w terminach

podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości
dostarczają odpady:
- odpady zielone,
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- chemikalia,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe.
Wymienione odpady przyjmowane będą
nieodpłatnie w PSZOK przy ulicy Szkolnej
16A w Goworowie czynny jest w poniedziałek
i czwartek w godzinach 7:30-9:00 oraz w I i III
sobotę miesiąca w godzinach 8:00 –10:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
Rada Gminy Goworowo w dniu 8 grudnia 2017r. podjęła uchwałę w sprawie 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.
Przyjęte przez Rade Gminy stawki opłat
obowiązujące od 01.01.2018r. wynoszą:
Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) od gospodarstw domowych liczących 1 osobę – 15,00 zł,
2) od gospodarstw domowych liczących
2 – osoby lub więcej – 30,00 zł.
Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w
sposób selektywny:
1) od gospodarstw domowych liczących 1 osobę – 20,00 zł,
2) od gospodarstw domowych liczących
2 – osoby lub więcej – 45,00 zł.
Jolanta Zalewska
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Aktywność procentuje
Każda społeczność potrzebuje liderek i liderów, stanowiących „zaczyn” do działań – osób zarażających innych swoim entuzjazmem, dzielących się
wiedzą i doświadczeniem. Liderki i liderzy z kolei potrzebują współpracy z innymi osobami aktywnymi i twórczymi, aby wymieniać z nimi doświadczenia, pomysły, wspólnie rozwiązywać trudności. Takie współdziałanie – zarówno na najniższym poziomie społeczności lokalnej, jak i pomiędzy przedstawicielami tych społeczności – jest niezbędnym elementem dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, bowiem żadna władza – nawet ta na szczeblu
lokalnym – nie wie lepiej, jakie są problemy i potrzeby danej grupy, niż jej członkowie.

Siła projektu „Aktywna kobieta w środowisku lokalnym” realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
polega właśnie na tym, że wpływa on na poprawę jakości życia i wzmocnienie kapitału społecznego nie tylko samych uczestniczek, ale przede
wszystkim – może pomóc ich otoczeniu. Projekt, w którym uczestniczyły nieformalne grupy kobiet z terenu gminy Goworowo, członkinie
stowarzyszeń, pracownicy jednostek samorządowych i przedstawicielki
sektora biznesowego pozwolił na zbudowanie partnerstwa i wytyczenie
wspólnego celu działania. W ramach projektu, aktywne kobiety w ciągu

roku uczestniczyły w szkoleniach, wydarzeniach kulturalnych i warsztatach.
Efektem działań zaangażowanych kobiet jest aplikowanie do konkursów grantowych, realizacja wygranych projektów, organizacja stoisk
promocyjnych i zwiększenie wiedzy niezbędnej do efektywnego działania w swoim środowisku. Dla przykładu należy wskazać działania aktywnych kobiet. Koło gospodyń wiejskich „Ponikiewianki” zagospodarowały budynek remizy strażackiej w swojej wsi, organizują spotkania
tematyczne dla dzieci i dorosłych. „ZaRadne Kruszewianki” zadbały
o miejsce spotkań dla mieszkańców i odnowiły pomieszczenie w remizie strażackiej, przygotowały wystawę fotograficzną przedstawiającą
najważniejsze wydarzenia z życia wsi. „Dziewczyny jak maliny” z Brzeźna oraz panie z Lipianki współorganizują warsztaty świąteczne. Mamy
z klubokawiarni dla dzieci wspierają cykliczne spotkania dla najmłodszych w świetlicy w GOKSiR. Członkowie partnerstwa „Gowor” pracują
nad rozwojem turystyki w gminie Goworowo.
Projekt „Aktywna kobieta w środowisku lokalnym” zakończył się
warsztatami podsumowującymi roczną działalność lokalnych organizacji. Panie otrzymały certyfikat, a w podziękowaniu za ich zaangażowanie w życie społeczne gminy zwiedziły Olsztyn. Efektem warsztatów
było powołanie sieci lokalnych organizacji i stworzenie warunków do
spotkań. Tym miejscem jest Goworowskie Centrum Organizacji Pozarządowych w GOKSiR.
Agata Majk

Pieczenie ziemniaka w Czarnowie
Pieczenie ziemniaka jest cykliczną imprezą organizowaną od kilku lat przez Klub Seniora Jesienne Kwiaty w Goworowie. W tym roku odbyło się
10.09.2017 r. w budynku OSP w Czarnowie. Spotkanie ma na celu kultywowanie tradycji uprawy ziemniaka oraz wymianę doświadczeń kulinarnych
i potraw przygotowywanych na bazie ziemniaka.
Seniorki zaproponowały przybyłym na tę
uroczystość gościom liczne potrawy, których
motywem przewodnim był tradycyjny polski
ziemniak, m.in. rejbak, kluski śląskie, sałatkę
z ziemniakami i inne pyszności. Ponadto klub
zaprezentował przepiękną oprawę muzyczną,
a tuż po niej zabawę taneczną. Gościnnie na
uroczystość przyjechał Klub Seniora Rozmaryn z Kunina oraz przedstawiciele seniorów

z gminy Czerwin.
W trakcie uroczystości seniorzy mieli możliwość wykazania się wiedzą na temat przepisów o ruchu drogowym za sprawą przybyłych
gości: Dariusza Mierzejewskiego i Mirosława
Augustyniaka z WORD w Ostrołęce. Panowie na tę okoliczność ufundowali nagrody dla
wszystkich uczestników imprezy – opaski odblaskowe dla poprawy widoczności pieszych.

Wśród uczestników konkursu wiedzy o ruchu
drogowym najcenniejszą nagrodę, czyli rower,
wylosowała Alicja Wilińska z Goworowa, nagrody pocieszenia, czyli zestaw opasek oraz
kask rowerowy wylosowali: Martyna Trzcińska-Cieśluk, Mieczysław Skoczyński oraz Bogdan Główczak.
Monika Dzierzgowska, Hanna Siekierska

Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie
21 października 2017 r. w Wąsewie odbył się X Festiwal Pieśni Maryjnej, w którym udział wzięli seniorzy z Klubu Seniora „Rozmaryn” z Kunina.
Uroczystość rozpoczęto od mszy świętej w Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny w Wąsewie, celebrowanej przez ks. bp seniora Stanisława Stefanka.
Eliminacje festiwalowe odbyły się w hali
sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie. Uczestników oceniono w pięciu kategoriach: chóry, zespoły wokalne (do lat
16), zespoły wokalne (powyżej lat 16), soliści
(do lat 16) oraz soliści (powyżej lat 16).
Podczas X Festiwalu Pieśni Maryjnej Seniorzy z Klubu Seniora „Rozmaryn” wykonali pieśń „Maryjo bądź pozdrowiona”, za którą
zdobyli puchar za zajęcie II m. w kategorii zespoły powyżej lat 16 oraz nagrodę pieniężną.
Dyplom trafił do Andrzeja Ropelewskiego za
wykonanie piosenki „Ave Maria”. Klub Seniora
„Rozmaryn” w Kuninie, z okazji jubileuszowego X Festiwalu Pieśni Maryjnej, przekazał organizatorom imprezy życzenia wraz z koszem
kwiatów.
Hanna Siekierska, Monika Dzierzgowska
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Warsztat „Profilaktyka uzależnień”
W dniach 17-19.11.2017 r. w „Gościńcu Molo” w Mrągowie odbył się 3- dniowy warsztat pt. „Profilaktyka uzależnień” dla uczestników Grupy
Wsparcia Rodzin Wielodzietnych działającej przy GOPS w Goworowie. Warsztaty poprowadził terapeuta uzależnień zatrudniony w Punkcie ds. Uzależnień w Goworowie Agata Podmostko.

W trakcie warsztatów zostały podjęte m. in. tematy: „FAS - płodowy zespół alkoholowy”, „Edukacja w zakresie profilaktyki” oraz „Droga
do uzależnienia”. Kobiety uzyskały podstawową wiedzę o uzależnie-

niach, w tym o istocie uzależnienia, rodzaju uzależnień, faz uzależnień,
motywów sięgania po używki oraz uzyskały wiedzę na temat rodzaju
narkotyków, symptomów zewnętrznych i wewnętrznych świadczących
o uzależnieniu od środków odurzających. Uczestnicy warsztatów zostali także zapoznani z „gadżetami” współtowarzyszącymi zjawisku narkomanii. W trakcie wykładów zostały poruszone kwestie uzależnienia
jednego z członków rodziny oraz negatywnego wpływu na funkcjonowanie całej rodziny. Nadmierne picie alkoholu, używanie narkotyków,
hazard i inne szkodliwe zachowania powodują, że członkowie rodziny
żyją w przewlekłym napięciu i zagrożeniu, a przewidywalność codziennych sytuacji jest mocno ograniczona. Nie oznacza to jednak zależności
przyczynowo -skutkowej, czyli nie tylko osoba uzależniona jest powodem stresów w rodzinie. Również pozostali członkowie rodziny poprzez
swoje zachowania i postawy mogą nasilać problem lub wpływać na to,
aby został on szybciej rozwiązany.
Spotkanie warsztatowe było również doskonałą okazją do pogłębienia więzi między uczestnikami grupy, a bogata baza i mnóstwo atrakcji
mazurskiego hotelu pozwoliły na aktywny wypoczynek od trosk dnia
codziennego. Znaczna część kosztów pobytu została pokryta ze środków własnych Grupy Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.
Aneta Biesiarska

Bal Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych
25.11.2017 r. po 5 latach nieobecności w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goworowie odbył się Bal Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych. Mimo kilkuletniej przerwy bal cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko osób niepełnosprawnych z gminy Goworowo, ale również zaproszonych gości z gmin Olszewo Borki oraz Czerwin.

W balu uczestniczyło około 120 osób,
o oprawę muzyczną zadbał zespół MARKA.
Przybyłych gości przywitała prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Betanią” p. Barbara Piasecka,
następnie głos zabrała wójt Małgorzata Maria

Kulesza i Katarzyna Piórkowska – kierownik
GOPS w Goworowie, które życzyły wszystkim uczestnikom balu przyjemnej zabawy. Na
czas uroczystości z odległej krainy przyleciała
wróżka, która potrafiła przewidzieć przyszłość

na podstawie szklanej kuli, ręki lub własnego
kapelusza. W rolę wróżki wcieliła się Hanna
Dąbkowska, dzięki której na niejednej twarzy
zagościł uśmiech. Kolejną atrakcją balu były
liczne konkursy taneczne oraz wybór Króla
i Królowej Balu. Nagrody dla zwycięzców
ufundował GOKSiR , ŚDS oraz GBP w Goworowie.
Wszyscy uczestnicy balu otrzymali pamiątkowe kubki i długopisy, następnie w miłej
atmosferze rozeszli się do domów, w oczekiwaniu na spełnienie się andrzejkowych przepowiedni.
Pragniemy z tego miejsca gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom
o wielkim sercu i zaangażowaniu, bez których
nie stworzylibyśmy tego przedsięwzięcia.
Monika Dzierzgowska

Uczestnicy ŚDS z Czarnowa na XV Przeglądzie Twórczości Religijnej
Sztuka jest tym przejawem działań człowieka, który w nieoczywisty, niebezpośredni sposób pozwala na doświadczanie poprzez wcielanie się w inne
osoby, zdarzenia i emocje, których być może nie doznalibyśmy w codziennym życiu. Bycie na scenie pozwala nie tylko na otwarte prezentowanie posiadanego talentu, ale również na uzyskanie dowodów społecznej akceptacji, wzrostu poczucia własnej wartości i osobistego sprawstwa.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy dzięki zaproszeniu na XV Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych
w Lubiejewie Starym 22.11.2017 r. mieli okazję przekonać się, jak wiele
radości i satysfakcji sprawiło im funkcjonowanie na scenie. Do udziału
w wydarzeniu przygotowało się 11 zespołów. Występ każdego z nich nagrodzony został upominkiem. Grupa teatralna Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czarnowie koordynowana przez Magdalenę Dudziec
zaprezentowała przedstawienie noszące tytuł „Lekcja Katechezy”. Spotkanie zakończone zostało wspólnym posiłkiem, podczas którego
uczestnicy mieli okazję wymienić wrażenia dotyczące występów kolegów i koleżanek.
Magdalena Dudziec
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Spotkanie autorskie z Kazimierzem Sopuchem
Spotkania autorskie są potrzebne zarówno pisarzom jak i czytelnikom. Są jedną z form popularyzacji literatury, służą promocji książek i ich twórców. Dają możliwość poznania ludzi pióra, uczą odbioru literatury, rozumienia sztuki, zachęcają do czytelnictwa, czasem także do podjęcia własnych
prób pisarskich. Internet nie zastąpi spotkania autorskiego, czyli fizycznego kontaktu z pisarzem, jego bezpośredniej rozmowy z czytelnikiem.

W ramach Kupiszewiady 22 września 2017 roku Gminna Biblioteka
Publiczna w Goworowie zorganizowała spotkanie autorskie młodzieży
z Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie z panem Kazimierzem Sopuchem. Spotkanie to było możliwe dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce. Pan Kazimierz z radością przyjeżdża do naszej gminy,

gdyż jest to dla niego również sentymentalna podróż w przeszłość.
Dzieje się tak dlatego, że urodził się na tych ziemiach, a dokładnie
we wsi Jawory Wielkopole. Kazimierz Sopuch studiował na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, gdzie ukończył wydział filozoficzno - socjologiczny, a obecnie jest wspaniałym poetą, który ma w swoim dorobku
wiele tomów wierszy. Jednak nigdy nie zapomina o rodzinnych stronach
i dzieli się chętnie z naszą młodzieżą swoimi doświadczeniami i poezją.
Ważną częścią działalności biblioteki jest działalność edukacyjna.
Przekonała się o tym młodzież z ZSP w Goworowie, która 17 października 2017 roku odwiedziła wraz z Agnieszką Dziełak naszą bibliotekę.
Podczas spotkania młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat funkcjonowania biblioteki. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że pomimo wysoko rozwiniętej technologii, wciąż warto sięgać po bogaty zasób książek,
jaki oferuje im biblioteka.
Rola biblioteki w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Nie jest już
tylko wypożyczalnią książek. Jest inicjatorem wielu ciekawych wydarzeń
w środowisku lokalnym.
Barbara Kwiecińska, Katarzyna Sobotka

Adaptacja dziecka w przedszkolu
Adaptacja to ważny proces zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Pierwsze dni dziecka w przedszkolu są niezwykle trudne, ale niekoniecznie muszą być to pierwsze dni. Często bywa tak, że dziecko na początku idzie chętnie i odważnie do przedszkola. Schody zaczynają się później, np. po dwóch
tygodniach pobytu dziecka w przedszkolu. Adaptacja jednak daje szansę dziecku do poznania zupełnie nowego ciekawego świata. Rodzice pomagają
swoim pociechom przejść przez te wszystkie trudności w pierwszym okresie, aby później mogły pełniej uczestniczyć w radościach świata przedszkola.

Na początku najważniejsze jest pozytywne
nastawienie rodziców do sytuacji. Rodzice powinni cieszyć się razem z dzieckiem, że wchodzi ono w nowy bardzo ważny dla niego etap.
Dziecko bardzo odczuwa emocje i nastroje
dorosłych, które wpływają na jego samopoczucie. Bywa również tak, że dziecko jest bardziej
gotowe do przedszkola niż jego rodzice. Kiedy
dzieci widzą rozmowy zatroskanych rodziców,
łzy w oczach itp. wtedy zaczynają odczuwać
niepokój. Często w naszym przedszkolu radzimy, aby zaangażować na początku do przyprowadzania dziecka inną osobę niż rodzice,
np. babcię, dziadka, ciocię, wujka. Dalsi krewni
bardziej gotowi są na rozstanie z maluchem.
Bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa
dziecka jest uczciwość i punktualność rodzica – kiedy kończy się podwieczorek, a rodzic
obiecał odebrać pociechę tuż po nim, należy
wiedzieć, że od pierwszej sekundy po skończeniu jedzenia dziecko będzie się denerwować.
Nie należy przedłużać chwil rozstania
z dzieckiem – można stworzyć sobie codzienny

rytuał, np. dwa buziaki i dwa uściski i dziecko
idzie do pani. Jednak często jest tak, że dziecko
rozstaje się z rodzicami i płacze. Pamiętajmy,
że dziecko ma prawo płakać. Płaczem wyraża
swój smutek, bezradność, frustrację. Czasem
płacz przekształca się w histerię w celu manipulowania rodzicem. Warto ją zignorować
i przeczekać – negocjacje są bez sensu.
Aby ułatwić dziecku proces adaptacji, należy otoczyć je spokojem i miłością, spędzać
wspólnie dużo czasu, często się uśmiechać,
wprowadzać humor do codziennych sytuacji,
samemu jako rodzic być przygotowanym do
rozstania i przekonać siebie o słuszności decyzji. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że jesteśmy dla dziecka jako rodzice najważniejsi na
świecie. To jak my – dorośli -podejdziemy do
procesu adaptacji dziecka w przedszkolu, nie
poddamy się, będzie miało ogromny wpływ
na jego komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa w tej nowej sytuacji. A im mniej stresu w nas, tym więcej radosnych przeżyć.
Podstawowym zadaniem przedszkola jest

włączenie rodziny poprzez odpowiednie jej
przygotowanie do udzielenia pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska
społecznego. Dlatego już w czerwcu zorganizowano zebranie z rodzicami, przekazano
koperty ze wskazówkami, jak pomóc dziecku
pokonać trudności adaptacyjne. W lipcu nasze
przedszkole zorganizowało dni adaptacyjne
dla nowo przyjętych dzieci. Frekwencja była
niemalże stuprocentowa, co bardzo nas cieszy.
Kolejnym bardzo ważnym etapem nowo przyjętych dzieci było „Pasowanie na przedszkolaka”. Dzieci dzielnie pokonały swoją tremę
i pięknie wystąpiły przed swoimi rodzicami.
I jest to dowód na to, że proces adaptacji
wszystkie przeszły pomyślnie, z czego jesteśmy
bardzo zadowoleni.
Kiedy dzieciaki przejdą już ten niezwykle
trudny okres adaptacji, na rodziców jak i na
nich samych czeka w przedszkolu mnóstwo
występów, wyjazdów, wycieczek i wiele innych atrakcji, jak np. występ grupy starszaków
w XV Wojewódzkim Przeglądzie Legend Mazowsza. Przedszkolaki już po raz ósmy wzięły
udział w przeglądzie. Jak poprzednio i tym
razem zachwyciły swoim występem zarówno
jury jak i zgromadzoną publiczność. Dzieci
zaprezentowały się na scenie świetlicy z Brzeźnie z legendą pt. „Skąd się wzięły trzy wieże
w herbie Przasnysza”. Rodzicom na pewno kręciły się łezki w oczach oglądając występ swoich
pociech.
Dlatego zachęcam rodziców do pokonania
okresu adaptacyjnego, nawet jeśli jest on trudny dla dziecka i rodzica. Warto to zrobić dla
rozwoju dziecka, a także dla czerpania radości
z pobytu w przedszkolu.
Barbara Ostrowska
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Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
22 września uczniowie klas I – VI ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach wraz z opiekunami wzięli udział w wyjeździe do Warszawy.
Uczestnicy wycieczki mieli okazję odwiedzić Centrum Nauki Kopernik, aby wzbogacić
swoją wiedzę o świecie nauki i techniki. Zwiedzając obiekt uczniowie mogli nie tylko oglądać, ale również przeprowadzać eksperymenty
na poszczególnych stanowiskach. Uczniowie
naszej szkoły przekonali się, że przy niewielkim wysiłku można zgłębiać naukę i jednocześnie się bawić. Czas w tym niesamowitym
miejscu minął nam bardzo szybko.

Następnie udaliśmy się na pieszą wycieczkę po Warszawie. Oprowadzał nas przewodnik, który bardzo ciekawie opowiadał o zabytkach. Zwiedzaliśmy Stare Miasto. Oprócz tego
uczniowie mogli zobaczyć Pałac Prezydencki,
pomnik polskiego astronoma Mikołaja Kopernika; byli na Placu Piłsudskiego przy Grobie
Nieznanego Żołnierza.
Wspaniałą atrakcją a zarazem niespodzianką dla uczniów był przejazd metrem war-

szawskim.
Udaliśmy się także na posiłek do MC Donalds. Niestety, wszystko co dobre, szybko się
kończy. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni
udali się w powrotną podróż.
Wyjazd był możliwy dzięki sfinansowaniu pobytu w Warszawie przez fundację Omnibus,
z którą współpracę nawiązał Mariusz Fidelis.
A. Solmińska

Wyjazd uczniów z Pasiek na Zieloną Szkołę
18.11.2017 r. 41 uczniów wraz z opiekunami wyjechało na dwutygodniowy turnus uśmiechu w Wiśle.

Uczniowie mieli możliwość obserwacji inauguracji Pucharu Świata w skokach narciarskich, które właśnie w tych dniach odbywały się
w Wiśle. Podczas wyjazdu uczniowie dwukrotnie mieli zajęcia na basenie
w a także na lodowisku w Cieszynie. Następnie po szaleństwach na lodzie nastąpiła wycieczka do Muzeum Drukarstwa, gdzie panie opowiadały, jak kiedyś drukowano książki, jak kopiowano druk oraz jakich maszyn używano do wydruku. Na pamiątkę dostaliśmy prace, które sami
wykonaliśmy. Warto wspomnieć, że byliśmy przy granicy czeskiej i tylko
rzeka Olza dzieliła nas od sąsiadów. Z daleka widzieliśmy już ich budynki. W czasie ładnej pogody wyruszyliśmy na wycieczkę w góry śladami
skoczków narciarskich. Udaliśmy się na górę Groń. W drodze powrotnej
wstąpiliśmy do Galerii trofeów Adama Małysza. Zorganizowaliśmy wy-

jazd do Trójwsi Beskidzkiej. Droga tam prowadzi po górach, przez okna
autokaru podziwialiśmy piękne widoki. Pierwszym przystankiem był
Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Oglądaliśmy krótki
film o położeniu i występujących na tym terenie wód. Następnie obejrzeliśmy zwierzęta i ptaki tam występujące. Kolejnym przystankiem jest
góralska chata – Kurna Chata Jana Kawuloka , w której góral w bardzo
ciekawy sposób po góralsku przybliżył nam, jak kiedyś mieszkało się
i żyło właśnie w takiej chacie. W chwili obecnej mieści się tam ekspozycja prezentująca zabytkowe sprzęty oraz instrumenty muzyczne, takie
jak gajdy, piszczałka, okaryna, róg pasterski czy fujara. Po wysłuchaniu
górala i obejrzeniu chaty udaliśmy się do Koniakowa, miejsca, które
słynie z koronkarstwa. W Centrum pasterskim własnoręcznie przy pomocy gaździny wykonaliśmy aniołki oraz pompony z wełny owczej. Degustowaliśmy również sery z mleka owczego, tzw. oscypki. Zostały zorganizowane warsztaty plastyczne na terenie ośrodka. Pani prowadząca
przywiozła ze sobą bombki choinkowe oraz specjalne farby. Każdy z nas
otrzymał bombkę i mógł sam wymyślić wzór i pomalować ją. Na koniec
prowadząca zajęcia pakowała je w specjalne pudełeczka i można je było
zabrać do domu i zawiesić na choince w święta. Wieczorem natomiast
mieliśmy kulig z pochodniami. Na koniec było ognisko, pieczenie kiełbasek oraz wspólne śpiewanie.
Wyjazd o wartości 100 000 zł. został sfinansowany przez fundację,
z którą współpracę nawiązał Mariusz Fidelis i dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pasiekach był całkowicie bezpłatny.
Mariusz Fidelis

Pasowanie na ucznia

26 października w Szkole Podstawowej im j. Korczaka w Pasiekach odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej, podczas którego 11 pierwszoklasistów zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów.

Do uroczystości ślubowania uczniowie
przygotowywali się od początku roku szkolnego. Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia. Uroczystość ślubowania

odbyła się w sali gimnastycznej, która na
ten dzień przybrała odświętny wygląd.
Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły
w strojach galowych. Nie zabrakło też rodziców i innych zaproszonych przez dzieci
gości. Na początku uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie.
Następnie dyrektor szkoły skierował do
uczniów ciepłe słowa, witając ich w szeregach
szkoły. Podniosłym momentem uroczystości
było oczywiście ślubowanie pierwszoklasistów
składane w obecności pocztu sztandarowego.

Wiele emocji wzbudził także obrzęd pasowania
pierwszaków na uczniów. Ceremonii tej dokonał dyrektor A. Grabowski. Dotknięcie ramienia każdego pierwszaka ogromnym ołówkiem
wyrażało przyjęcie go do uczniowskiej społeczności. Wychowawczyni wręczyła pamiątkowe
dyplomy. Na zakończenie nowi uczniowie zrobili sobie zdjęcie i w radosnym nastroju udali się
do swojej sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
E. Kuczyńska

Spotkanie z policjantem

25 września br. uczniów Szkoły Podstawowej w Pasiekach odwiedził dzielnicowy Sławomir Subczyński z Posterunku Policji w Goworowie.

Celem wizyty była rozmowa na temat bezpiecznego poruszania się
w drodze do i ze szkoły oraz odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne. Uczniowie mieli okazję poznać przepisy Kodeksu Karnego i wynikające z nich konsekwencje dla dzieci i młodzieży.
Dowiedzieli się, kto to jest osoba nieletnia oraz poznali najczęstsze zachowania, które mogą być powodem konfliktu z prawem. Omówione

zostały rodzaje kar grożących młodemu człowiekowi za czyny karalne
i przestępstwa.
Świadomość odpowiedzialności za swoje czyny być może uchroni
niektórych uczniów przed nieodpowiednim zachowaniem w życiu codziennym.
A. Ruszczyk
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Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca
16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Kuninie
wzięli udział w akcji bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób. Akcję
po raz czwarty zorganizowała Fundacja WOŚP, w ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, który jest również prowadzony w naszej szkole.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO – zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego
zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi
przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej
układu krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie.
Aby tak się stało, potrzeba wyćwiczyć pewne umiejętności. Te umiejętności uczniowie kunińskiej podstawówki ćwiczą już od kilku lat na
5 fantomach podarowanych szkole przez Fundację WOŚP.
D. Kubiak

Edukacyjne Centrum Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Kuninie
Z początkiem roku szkolnego, gdy za oknami pojawiły się kolorowe, jesienne liście, Szkoła Podstawowa w Kuninie zamieniła się w Edukacyjne Centrum Profilaktyki. Przez ponad dwa miesiące, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, odbywały się w szkole liczne
szkolenia i warsztaty z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów.

Rozpoczęliśmy szkoleniem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zażywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci
i młodzież, zorganizowanym dla rodziców, nauczycieli, wychowawców,
pracowników OPS, stowarzyszeń i fundacji. Szkolenie poprowadził terapeuta uzależnień, trener Marcin Rzeczkowski. Uczestnicy poznali przyczyny sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież oraz zasady kontaktu
z osobą będącą w problemie. Prowadzący przekazał najważniejsze informacje na temat profilaktyki, diagnozy i interwencji w obliczu uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Na zakończenie przedstawił rekomendowane programy profilaktyczne. Szkolenie
odbyło się w ramach realizacji projektu „Bezpieczna Przystań”.
Kolejne szkolenie zostało przygotowane w ramach realizacji projektu „Kuźnia wiedzy i zdolności”. Dotyczyło pracy z uczniem zdolnym
i zostało zorganizowane z myślą o rodzicach, nauczycielach i wychowawcach, a poprowadziła je trenerka, certyfikowana tutorka Anita
Skibińska. Uczestnicy szkolenia mogli poznać model pracy z uczniem
zdolnym w szkole (Trójpierścieniowy Model Zdolności, Wieloczynnikowy Model Zdolności, Teoria Inteligencji Wielorakich). Dowiedzieli
się także jak identyfikować ucznia zdolnego oraz w jaki sposób można
go wspierać w systemie edukacji. Na zakończenie uczestnicy poznali
„tutoring” - innowacyjną metodę dydaktyczno - wychowawczą umoż-

liwiającą wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz stworzyli „ocean
możliwości” wsparcia ucznia zdolnego przez szkołę, rodziców oraz środowisko lokalne.
Pod koniec września odbyło się niezwykle inspirujące szkolenie
pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu z wykorzystaniem narzędzia Mobile School”, które poprowadziła Justyna Turowska
- wieloletnia stretworkerka – pedagog ulicy Pragi Północ. W szkoleniu
wzięło udział 10 specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Podczas szkolenia prowadząca omówiła specyfikę grupy „dzieci ulicy” - jej
trudności i zasoby, zapoznała uczestników z różnorodnymi formami
animacji ulicznej. W niezwykle praktyczny sposób przedstawiła specyfikę pracy z grupą uliczną oraz bazując na własnym doświadczeniu
opowiedziała o projektach społeczno – kulturalnych w pracy z grupą
uliczną. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Bliżej siebie”.
5 października 2017 roku w jednym miejscu spotkali się Super Rodzice oraz Super Nauczyciele na warsztatach organizowanych w ramach
projektu „Akademia mądrego życia”. Było o motywacji, profilaktyce
uzależnień - inspirująco i bardzo twórczo. Na spotkaniu zostały poruszone główne problemy dzisiejszego dorastania młodego pokolenia.
W ramach tego samego projektu w pierwszym tygodniu października
w Szkole Podstawowej w Kuninie odbył się Tydzień profilaktyki „Antidotum na...” połączony z konkursami profilaktycznymi. Uczestnicy projektu przez 5 dni poznawali inne zagadnienie profilaktyczne:
- 1 dzień „Antidotum na narkotyki”,
- 2 dzień „Antidotum na alkohol”,
- 3 dzień „Antidotum na nikotynę”,
- 4 dzień „Antidotum na agresję”,
- 5 dzień „Antidotum na cyberprzemoc”.
Na zakończenie „Tygodnia profilaktyki” rozstrzygnięto konkursy
profilaktyczne przygotowane dla dzieci i młodzieży. Wszystkie opisane działania przeprowadzono dzięki wsparciu finansowemu Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
Paweł Jagielski

Dzień Kredki
22 listopada to Dzień Kredki, który w szczególny sposób związany jest z dziećmi. Nasze pociechy swoje pierwsze prace wykonują właśnie kredką.
To ona towarzyszy dzieciom przez długie lata: w domu, przedszkolu, szkole... Jest pierwszym przyborem, dzięki któremu dzieci mogą wyrazić to co
myślą, czują i o czym marzą.
Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kuninie również włączyło się
do tej ogólnopolskiej akcji. Obchody tego niezwykłego dnia, rozpoczęły się od przypięcia okolicznościowych plakietek. Aktyw biblioteczny
przedstawił historię żółtej kredki. Dzieci nauczyły się wierszyka „Kredka lubi tańczyć twista(…)”, piosenki pt. „Kolorowe kredki”, a bajka „Zaczarowany ołówek” pokazała magiczną moc tego przyboru szkolnego.
Nasi szkolni „przyjaciele” potrzebowali odrobinę troski i w ruch poszły

temperówki, które wyczarowały wspaniały surowiec do wykonania
niezwykle ciekawej pracy plastycznej pt. „Moje podwórko”. Dzień ten
zapisze się w naszej pamięci jako jeden z tych najprzyjemniejszych. Za
aktywny udział w zadaniach przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy.
A. Kanclerz, S. Sadowska-Rybak
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Polowanie hubertowskie
W dniach 28-29 października w Kole Łowieckim „Kormoran” z siedzibą w Goworowie odbyło się uroczyste polowanie hubertowskie.
Polowanie to wpisywało się w obchody 50 lecia istnienia naszego koła. Z tego powodu polowaniu nadano uroczysty charakter. Myśliwi z KŁ
Kormoran zaprosili do uczestnictwa w tym wydarzeniu kolegów myśliwych z zaprzyjaźnionych kół –wywodzących się, w dużej mierze, z okolicznych miejscowości.

Tradycyjnie, w polowaniu - w charakterze naganki - wzięli udział zaprzyjaźnieni mieszkańcy okolicznych miejscowości. Myśliwi na stanowiska rozwożeni byli tradycyjnymi zaprzęgami myśliwskimi, tzw. linijkami, a o zachowanie myśliwskiego klimatu dbała sygnalistka, która na
rogu myśliwskim grała tradycyjne sygnały łowieckie. Św. Hubert nie był
łaskawy dla myśliwych tego dnia, warunki atmosferyczne nie sprzyjały,
wiał silny wiatr i przelotnie padało. W takiej aurze zwierzyna zaszywa
się w najgłębszych ostojach i trudno ją wypłoszyć. Po czterech pędzeniach uczestnicy hubertusa wrócili do „Kormoranówki”, by wziąć udział
w uroczystym pokocie w świetle sosnowych pochodni. Polujący myśliwi
oddali hołd zwierzynie, a królem polowania został Roman Kuśmierczyk
z Cisku. O godzinie 16.00 odbyła się uroczysta Polowa Msza Święta Hubertowska celebrowana przez polującego wspólnie z myśliwymi ks. Andrzeja Godlewskiego. Celebrację uświetniły sygnały odegrane na rogu

myśliwskim. Niezwykłym zaszczytem dla naszego kola była obecność
mieszkańców okolicznych miejscowości oraz przedstawicieli lokalnych
instytucji i władz. W mszy świętej udział wzięły poczty sztandarowe
OSP z Kruszewa i Borawego, reprezentacja OSP z Lipianki, sołtysi
i mieszkańcy z niemal wszystkich 18 sołectw, na terenie których położony jest obwód łowiecki KŁ „Kormoran”. Podczas mszy, zaproszony gość
- Edward Kłos, Przewodniczący Ostrołęckiej Okręgowej Rady Łowieckiej, wraz z prezesem Krzysztofem Olejniczakiem uhonorowali dwóch
myśliwych Koła, kol. kol. Włodzimierza Mierzanowskiego i Marka Sopińskiego, Honorowym Kordelasem Myśliwskim - najwyższym odznaczeniem łowieckim przyznawanym przez Koło. Po zakończeniu części
oficjalnej rozpoczęła się wspólna biesiada gości i myśliwych wraz z rodzinami przy ognisku, ciepłej grochówce z myśliwskiej garkuchni, pieczonym dziku i innych specjałach z rusztu. Warto zaznaczyć, że myśliwi
KŁ „Kormoran” od lat darzą wszystkich okolicznych mieszkańców szacunkiem, starają się dbać o dobre relacje interpersonalne, czego przykładem była zabawa do późna. Mieszkańcy zaś nigdy nie zapominają
o uświetnieniu naszych uroczystości uczestnicząc nieprzerwanie od
1995 roku w organizowanych przez Koło mszach hubertowskich , a na
co dzień z niezwykłą wyrozumiałością traktują polowania. Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców „naszych” sołectw do uczestnictwa
w przyszłorocznej hubertowskiej mszy świętej.
Oby św. Hubert w całym sezonie łowieckim czuwał nad wszystkimi
uczestnikami hubertusa, a Bór Darzył!
Tekst Marcin Karasiewicz, Krzysztof Olejniczak.
Foto Krystian Kowaczyk

Rok dla Niepodległej
W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości rok szkolny 2017/2018 jest ogłoszony przez MEN „Rokiem dla
Niepodległej”.
13 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kuninie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 2018 roku. W skrócie zobrazowano sytuację
polityczną kraju od 1795 roku do odzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy przez cały okres niewoli stale wychodzili z inicjatywą walki
za ojczyznę. Przypomniano nazwiska wielkich bohaterów, którzy włożyli wiele trudu, aby przywrócić Polskę na mapę Europy. Uczniowie klasy
VI i VII recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, pozwalające
zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Dzień ten dla
wszystkich był lekcją patriotyzmu i historii.
M. Twardziak

Mistrz Ortografii 2017/2018
3 listopada 2017 roku w Gimnazjum w Goworowie, na wzór dyktanda narodowego, odbyło się III Szkolne Dyktando Ortograficzne pod hasłem:
„Mistrz Ortografii 2017/2018”.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Do zmagań z językiem polskim przystąpiło 60 gimnazjalistów, 4 odważnych nauczycieli

oraz 6 osób z zaprzyjaźnionych instytucji goworowskich. Uczestnicy pisali dyktando pełne „pułapek” ortograficznych.
W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce. W kategorii gimnazjalistów I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii
2017/2018” zdobył Cezary Miłek z klasy IIA. Mistrzem ortografii z nielicznej grupy nauczycieli została Bogumiła Lewicka-Mróz. Natomiast
najlepiej z zaprzyjaźnionych instytucji napisała Sylwia Wilczewska.
Podczas konkursu panowała miła atmosfera. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Organizatorzy zapraszają do kolejnych zmagań ortograficznych za rok.
Agnieszka Dudziec, Joanna Gryczka
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Sukces szkolnego chóru w „X Festiwalu Pieśni Maryjnej” w Wąsewie
21 października 2017 roku w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbył się jubileuszowy X Festiwal Pieśni Maryjnej.
Festiwal został zorganizowany przez Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska w partnerstwie z Parafią p.w. Narodzenia NMP w Wąsewie oraz Urzędem Gminy
Wąsewo. Patronat medialny objęli: ks. Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski,Tygodnik Ostrołęcki, Głos Katolicki oraz Radio Nadzieja. W tym
roku swoją obecnością zaszczycił uczestników ks. bp senior Stanisław Stefanek.
W rywalizacji konkursowej - w kategorii zespołów wokalnych do lat
16 – I miejsce zdobył zespół wokalno – instrumentalny reprezentujący
Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Goworowie. Uczniowie pod
czujnym okiem Beaty Ciepierskiej wykonali utwór pt. „Niepokalane poczęcie”. Gościnnie, w roli akompaniatora, wystąpił Jarosław Ptak.
Zmagania artystów oceniało jury w składzie: przewodniczący jury ks. Kazimierz Ostrowski – muzykolog, dyrektor Diecezjalnego Instytutu
Muzyki Kościelnej w Łomży, wykładowcy Akademii Muzycznej: Małgorzata Domagała-Rogalska, Ewa Urbanowska i Adam Tański. Gwiazdą
festiwalu był Zespół „Moja Rodzina” pochodzący z Glinojecka. Miłym
zaskoczeniem oraz niespodzianką dla wszystkich uczestników był tort
z okazji jubileuszowego X Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie.
W festiwalu wzięło udział 6 chórów, 14 zespołów wokalnych oraz
23 solistów z kilku powiatów i dwóch województw.

Beata Ciepierska

Zajęcia otwarte w ramach projektu „Kampania na rzecz matematyki”
Sześcioro nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Goworowie, panie Katarzyna Chylicka, Edyta Furmaniuk, Anna Kaczmarczyk,
Agnieszka Puczkowska, Dorota Skierczyńska
i Krystyna Zacharek, uczestniczyło w projekcie
organizowanym przez MSCDN w Ostrołęce.
Celem projektu było rozwijanie wyobraźni przestrzennej, stosowanie narzędzi TOC
oraz wykorzystanie gier i zabaw w nauczaniu
matematyki. Projekt trwał od lutego do grudnia.
Jednym z działań było przeprowadzenie
zajęć otwartych w szkołach uczestniczących
w tym projekcie. W naszej szkole takie zajęcia odbyły się w czerwcu, przeprowadziła je

p. Dorota Skierczyńska w klasie IVb. Tematem
zajęć było obliczanie pól prostokątów o jednakowym obwodzie. Zajęcia odbyły się na boisku
szkolny oraz w klasie. Obserwatorami zajęć
były panie Anna Koronka i Marzena Balcerzak, koordynatorki projektu, dyrektorzy pan
Jacek Dobrzyński i pani Karolina Zacharek
oraz nauczyciele realizujący projekt w naszej
szkole.
Dnia 6 grudnia w Warszawie odbyło się
seminarium podsumowujące. Reprezentantami naszej szkoły były panie Edyta Furmaniuk
i Dorota Skierczyńska.
Dorota Skierczyńska

Program Umiem Pływać 2017 zakończony
Uczniowie klas II i III SP w Goworowie zakończyli naukę pływania w Parku Wodnym w Ostrołęce. Zajęcia były finansowane przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki w 80% oraz Urząd Gminy w Goworowie w 20%.
W zajęciach nauki pływania uczestniczyli
również uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum, które były w całości
pokryte przez UKS „TROPS” ze środków finansowych pozyskanych przez Urząd Gminy w Goworowie. UKS TROPS złożył ponownie wniosek o dofinansowanie nauki pływania klas I-III
na rok szkolny 2018 do Ministerstwa Sportu
i Finansów. Jeżeli przejdzie pozytywną weryfikację, kolejni uczniowie wezmą udział w bezpłatnej nauce pływania.
Dorota Ciskowska

Artur Siódmiak CAMP - największa lekcja w-f
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Goworowie wzięli udział w
Największej Lekcji Wychowania Fizycznego na Torwarze 16 listopada
2017 r. Była to ogólnopolska inicjatywa Artura Siódmiaka, która buduje sportowe zaangażowanie wśród uczestników, gdzie w asyście gwiazd
sportu mogli stawiać swoje pierwsze kroki na boisku, wyzwalając pozytywne sportowe emocje i skojarzenia. Takie doświadczenie to początek
sportowej przygody.
Dorota Ciskowska
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Ślubujemy! – uroczyste pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
8 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych, do której
przystąpiło 43 uczniów. Na to wyjątkowe wydarzenie przybyli goście, uczniowie klas 0-3, nauczyciele i rodzice, których serdecznie przywitał dyrektor
Jacek Dobrzyński.
pasowanie uczniów ołówkiem przez dyrektora
szkoły na długo pozostaną w pamięci każdego
pierwszaka.
Występ artystyczny pierwszoklasistów został nagrodzony gromkimi brawami. Zarówno uczniom jak i pozostałym uczestnikom,
podczas całej uroczystości, przyświecała miła
i przyjazna atmosfera.
Na zakończenie klasom pierwszym zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia, a następnie
uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami
udali się na słodki poczęstunek.
Małgorzata Zacharek, Agnieszka Puczkowska

Dzieci z klas pierwszych, odświętnie ubra- uroczystość była wzniosłym i wzruszającym
ne, prezentowały się niezwykle dostojnie. Cała wydarzeniem, a uroczyste „ŚLUBUJEMY” oraz

Europejski Dzień bez Ofiar
21 września br. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pasiekach włączyli
się w akcję Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach.
Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji
drogowej. Dzieci przygotowały plakaty i transparenty na temat bez-

piecznego poruszania się po drogach i wyruszyły ulicami Pasiek, aby
zwrócić uwagę kierowców na to ważne zagadnienie. Organizatorami
szkolnymi przedsięwzięcia były: Anna Ruszczyk i Małgorzata Gałązka.
A. Ruszczyk

Pasowanie na przedszkolaka
W czwartek 30 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika – Filii w Szczawinie, odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. Tego dnia, dzieci które zaczęły uczęszczać w tym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego, złożyły
uroczystą przysięgę i tym samym, zostały włączone do grona przedszkolaków.
zarówno piosenki jak i wierszyki. Po części artystycznej przedszkolaki przyrzekły między innymi:
NIE PŁAKAĆ, NIE SZLOCHAĆ I PANIE MOCNO KOCHAĆ,
ZABAWKI SZANOWAĆ I DOOKOŁA WSZYSTKO PORZĄDKOWAĆ,
ZOSTAĆ ZUCHAMI I PRAWDZIWYMI PRZEDSZKOLAKAMI.

Punktem kulminacyjnym uroczystości, zapierającym przedszkolakom dech w piersi, był moment pasowania. Dyrektor
Jacek Dobrzyński, dotykając każde dziecko wielkim ołówkiem,
dokonał uroczystego pasowania. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz
ołówek. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Uroczystość ta pozwoliła rodzicom, nauczycielom i dzieciom
zintegrować się. To było ważne wydarzenie w życiu dzieci z grupy Biedroneczki i Misie.
Katarzyna Gałązka
Milena Gołębiewska
Natalia Zięba

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości przez kierownik placówki Barbarę Rutkowską. Następnie dzieci z grup Biedroneczki oraz Misie zaprezentowały krótką część artystyczną. Były więc

Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe
30 września 2017 r. nad Narwią
w Ostrołęce odbyły się Powiatowe
Indywidualne Biegi Przełajowe, zorganizowane przez Szkolny Związek
Sportowy. Po ukończonych biegach
w poszczególnych kategoriach, najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy
i medale oraz uzyskali awans do zawodów międzypowiatowych.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Goworowie też wzięli udział
w tych biegach i zakwalifikowali się

do zawodów na kolejnym etapie, zajmując czołowe miejsca:
I miejsce – Krystian Subzda,
V miejsce – Julia Dąbkowska,
VI miejsce – Przemysław Książek,
VII miejsce – Aleksandra Rutkowska,
X miejsce – Radosław Rurka.
Zawodnicy godnie reprezentowali szkołę
pod czujnym okiem opiekunów: Karoliny Zacharek i Jarosława Karpińskiego.
Elżbieta Bieniecka
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Światowy Dzień Pluszowego Misia w światlicy
Pluszowe misie – miękkie, puchate i miłe w dotyku, są ulubieńcami wszystkich dzieci już od ponad 100 lat. Pocieszają, dodają otuchy i są niezbędną
przytulanką przy zasypianiu. W 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki, ustanowiono „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, który
świętujemy 25 listopada. Właśnie tego dnia, w świetlicy Szkoły Podstawowej w Goworowie, zorganizowano imprezę z okazji urodzin Pluszowego Misia.

Świetlicę przyozdobioną sylwetkami bohaterów, malowanych specjalnie na tę okazję, odwiedziły dzieci z misiami dużymi i małymi, puchatymi i kolorowymi. Każdy specjalny gość miał swoje imię i ciekawą
historię.
Głównym punktem obchodów „misiowego święta” było spotkanie
zorganizowane w świetlicy dla trzech oddziałów przedszkolnych przez
Ewę Lubiak i Anetę Gąsior, które w tym dniu zamieniły się w Misiowe
Panie. Atmosfera była wyjątkowa i radosna. Jednak najwięcej emocji do-

starczyły maluchom „misiowe konkurencje”: konkurs wiedzy o misiach,
„Rysuję misia według wskazówek koleżanki, kolegi’’, „Misiowe puzzle”,
,,Degustacja miodku- „bo przecież taki to niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód”.
Dzieci słuchały też bajki o Misiu. W przerwach między konkursami,
przy piosenkach o misiach, brały udział w zabawach ruchowych prowadzonych przez harcerki Goworowskiej Drużyny. Wszyscy uczestnicy święta otrzymali nagrodę w postaci medalu „Misiowego Przyjaciela” oraz słodkiego „małego co nieco”. Każda klasa mogła zrobić sobie
wspólną fotografię z bohaterem święta - kolorowym Misiem oraz Kubusiem Puchatkiem.
Rozstrzygnięto także konkurs zorganizowany przez Ewę Lubiak, polegający na wymyśleniu imienia dla nowego lokatora, dużego pluszowego
misia, który od 3 lat mieszka w świetlicy. Miało to być imię związane
z gminą Goworowo lub jej okolicami. Wśród bardzo wielu pomysłów
najciekawsze okazało się imię ,,Orzuś”, wymyślone przez Hanię Stachacz, uczennicę kl. 0a.
Cały dzień upłynął w bardzo sympatycznej, ciepłej i rodzinnej
atmosferze. Wszyscy przypomnieli sobie o swoich przyjaciołach, może
troszeczkę zapomnianych.
Ewa Lubiak, Aneta Gąsior

Iza i Kacper w finale Sporotowej Drużyny Marcina Gortata
24 listopada 2017 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi odbył się ogólnopolski finał sportowej drużyny Marcina Gortata „Mierz Wysoko”.
Uczestniczyło w nim 60 drużyn z 6 województw, składających się
z dwóch zawodników (dziewczynki i chłopca) biorących udział w projekcie. Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Goworowie reprezentowali: Nicola Głażewska i Przemysław Dudziec oraz Izabela Podolak i Kacper Damięcki. Po pierwszym etapie Iza i Kacper zajęli drugie
miejsce i zakwalifikowali się do ścisłego finału, gdzie walczyli o nagrodę
główną – wyjazd do stolicy Stanów Zjednoczonych na mecz ligi NBA
oraz spotkanie z Marcinem Gortatem.
Były ogromne emocje nerwowa atmosfera i walka do końca. Zmagania naszych sportowców uwieńczyło zaszczytne piąte miejsce (na 60
drużyn), ale warto podkreślić, że do wygranej zabrakło naprawdę niewiele sekund. Była to niesamowita przygoda i lekcja, która w przyszłości
na pewno zaowocuje wygraną.
Dorota Ciskowska, Jacek Dobrzyński

IX Konkurs Biologiczny w ZSP w Czerwinie
6 listopada 2017 r. 2 uczennice: Katarzyna Radecka i Edyta Frączyk
reprezentowały naszą szkołę w IX Konkursie Biologicznym pod patronatem Starosty Ostrołęckiego w ZSP w Czerwinie. Hasłem tegorocznego konkursu był „Układ nerwowy człowieka”. Uczennice wykazały się
wysoką wiedzą z zakresu budowy i funkcjonowania układu nerwowego
zdobywając następujące miejsca: Edyta Frączyk z kl. IV T – II miejsce
a Katarzyna Radecka z kl. III T – IV miejsce. Uczennicom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Do konkursu przygotowywała nauczycielka biologii – p. Grażyna Wicepolska.
G. Wicepolska

III miejsce naszych sportowców
W Zespole Szkół w Myszyńcu 23 listopada odbyło się uroczyste
podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrołęckiego za rok
2016/2017. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasza szkoła zajęła

trzecie miejsce. Młodzieży oraz ich opiekunom: p. K. Jachimowskiemu i
p. P. Kosiorkowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
K. Jachimowski
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Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych (Kalkulator EWD) za
lata 2009-16
W dniu 9 października 2017 r. odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Przedstawiliśmy, wykonaną przy pomocy tzw. kalkulatora EWD, analizę jakościową egzaminów gimnazjalnych za lata 2009-2016. Został zbadany wpływ czasu dojazdu, udziału w zajęciach pozalekcyjnych i frekwencji na osiągane przez uczniów gimnazjum wyniki. Analiza wymagała zgromadzenia i opracowania
danych dla każdego ucznia - praca nad tym etapem analizy trwała od początku maja do końca października i wymagała poświęcenia ponad 230 godzin.
Analiza dotyczy co prawda tylko uczniów gimnazjum, ale z powodzeniem można ją wykorzystać w pracy każdej szkoły na terenie gminy.
Wyniki były nieco zaskakujące. Przedstawimy tylko niektóre analizy
- dla zainteresowanych nauczycieli możemy udostępnić jej całość.
a)						b)

Wykres zależności a) wskaźnika EWD (przyrostu wiedzy i umiejętności
ucznia) dla egzaminu z przedmiotów humanistycznych oraz b) średniego wyniku z matematyki od czasu dojazdu, wyższy numer - dłuższy czas
dojazdu.

Wykres zależności a) średniego wyniku z języka polskiego i oraz b) wskaźnika EWD dla przedmiotów przyrodniczych od frekwencji, wyższy
numer oznacza niższą frekwencję
a)						b)

Wnioski po obejrzeniu dwóch powyższych wykresów narzucają się
same.
Po analizie wszystkich wykresów zostały sformułowane następujące
wnioski:
1. Czas dojazdu nie ma wpływu na jakość pracy szkoły i średni wynik.
2. Zajęcia pozalekcyjne mają pozytywny wpływ, ale wtedy, gdy są kiero-

wane do konkretnej grupy chętnych uczniów. Już niewielki udział dawał
pozytywne efekty.
3. Frekwencja ma kolosalny wpływ zarówno na jakość pracy szkoły jak
i średni wynik, szczególnie w grupie przedmiotów przyrodniczych.
Barbara Grabowska, Marek Skierczyński

Konkurs „Jak żyć długo i zdrowo”
1 grudnia 2017 r. w ZSP w Goworowie odbył się VII konkurs z zakresu profilaktyki zdrowia „Jak żyć długo i zdrowo” pod patronatem starosty
ostrołęckiego. Konkurs miał na celu wykształcenie wśród młodzieży szkolnej świadomości, że nie leczenie, lecz profilaktyka jest najlepszym sposobem
na poprawę zdrowotności społeczeństwa a także zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony własnego zdrowia. Poprzez udział w konkursie młodzież podniosła stan świadomości z zakresu higieny i profilaktyki zdrowia w celu obniżenia liczny zachorowań
w przyszłości.

W konkursie wzięło udział 8 szkół. Były to szkoły powiatowe i podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. Uczestnicy rozwiązywali test

składający się z 40 pytań zamkniętych.
W kategorii szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi zwyciężyli:
1 miejsce – Natalia Skoczeń ze szkoły w Wąsewie
2 miejsce – Wiktoria Dumała ze szkoły w Goworowie
3 miejsce – Karolina Pietrzykowska – także ze szkoły w Goworowie
W kategorii szkół powiatowych zwyciężyli:
1 miejsce – Edyta Frączyk z ZSP w Goworowie
2 miejsce – Katarzyna Radecka z ZSP w Goworowie
3 miejsce – Małgorzata Sokołowska z ZSP w Czerwinie
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.
Uczennice naszej szkoły przygotowywała nauczycielka biologii p. Grażyna Wicepolska. Fundatorem nagród dla zwycięzców był Pan Starosta
Stanisław Kubeł a nagród pocieszenia - Rada Rodziców w ZSP w Goworowie. Sponsorom nagród serdecznie dziękujemy.
Grażyna Wicepolska
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Narodowe czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego
24 października 2017r. nasza szkoła włączyła się w akcję społeczną
Narodowego Czytania. Przedsięwzięcie to ma na celu propagowanie czytelnictwa i popularyzowanie wybitnej polskiej literatury.
Internauci na początku roku głosują na dzieło, które będzie czytane publicznie w wielu miastach Polski i na świecie. Zwycięska lektura
zostaje ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę (po zsumowaniu
wszystkich oddanych głosów) 21 lutego – w Międzynarodowym Dniu
Języka Ojczystego.
We fragmenty dramatu wsłuchiwali się wszyscy uczniowie wraz
z dyrektorem szkoły i nauczycielami. Organizatorkami wspólnego czytania w szkole były panie bibliotekarki.
Agnieszka Dziełak

Wywiad z stypendystką

Jolanta Skierkowska, uczennica Zespołu
Szkół Powiatowych w Goworowie, tegoroczna maturzystka, w opinii koleżanek i kolegów
pracowita, sumienna, bezkonfliktowa, najlepsza uczennica technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec w roku szkolnym
2016/2017. Za najwyższą średnią w szkole otrzymała po raz drugi stypendium Prezesa Rady Ministrów, którego akt nadania odebrała 24 listopada podczas uroczystości w Przasnyszu.

1. Najpiękniejszy dzień w Twoim życiu, Jolu,
to...
hmm, myślę, że każdy dzień jest piękny, niesie
ze sobą nadzieję i z każdego powinniśmy się
cieszyć.
2.Twoje mocne strony to...
pracowitość, bo dzięki niej osiągam swoje cele
i jestem tu, gdzie znajduję się obecnie.
3. Twoja „pięta Achillesa” to...
przedmioty humanistyczne ;)
4. Zawsze wiedziałaś, że...
osiągnę to, co zaplanowałam i w każdej chwili
mogę liczyć na pomoc moich bliskich.
5. Jesteś dumna z ..
siebie, bo dzięki konsekwencji i ciężkiej pracy
osiągnęłam wysokie wyniki w nauce i mam nadzieję, że to się nie zmieni.
6. Jesteś wdzięczna za...
pomoc i wsparcie, jakiego doświadczyłam
w mojej szkole. Nigdy tego nie zapomnę.
7. Ulubione motto...
„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” św. Augustyn
8. Film, który poleciłabyś to...
Oglądam dużo filmów, ale nie potrafię jedno-

znacznie stwierdzić, który jest najlepszy. Każdy
lubi coś innego.
9. Książka, którą ostatnio przeczytałaś...
to „Zanim się pojawiłeś” Jojo Moyes - piękna,
wzruszająca opowieść o prawdziwej miłości.
Polecam każdemu.
10. Twój ulubiony przedmiot...
to oczywiście matematyka i rachunkowość.
W cyferkach mogłabym siedzieć cały czas ;)
11. Chciałabyś odwiedzić...
Portugalię, w której w ubiegłym roku miałam
praktyki zawodowe. Wiążą się z nią wspaniałe
wspomnienia, miło przeżyte chwile.
12. Złotą rybkę poprosiłabyś o...
szczęście na egzaminach maturalnych i zawodowych, żeby za bardzo nie „zjadł” mnie stres.
13. Twoje plany na przyszłość to...
zdanie wszystkich czekających mnie egzaminów a potem studia, praca. Ale nie wybiegajmy
w daleką przyszłość. Cieszmy się tym, co tu
i teraz.
Dziękuję za rozmowę, gratuluję wysokich
wyników w nauce i życzę powodzenia na egzaminach.
Agnieszka Dziełak

Bezpieczeństwo w sieci
7 XI 2017 r. w SP w Goworowie odbyło
się spotkanie uczniów z policjantką- specjalistką ds. nieletnich. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci, formy
zagrożeń, na jakie mogą natknąć się dzieci
i młodzież podczas codziennego korzystania z Internetu.
23 listopada spotkanie o tej tematyce odbyło się również dla rodziców
naszych uczniów, którzy bardzo licznie

w nim uczestniczyli. Dzielnicowy przypomniał
o kontroli rodzicielskiej w czasie wolnym od
zajęć, zwłaszcza w porach wieczornych. Poruszył też kwestię konieczności posiadania numerów (najlepiej podświetlonych) na domach
oraz noszenia odblasków po zmroku.
Powyższa tematyka jest jednym z zagadnień, o których mówi nasz szkolny program
wychowawczo – profilaktyczny.
Joanna Gryczka

Proszę Państwa, o to miś
Miś – pluszowy zwierzaczek, ulubieniec wszystkich dzieci, obchodzi
25 listopada swoje święto. Maluchy kochają misie, bo mogą się nimi pobawić, przytulić, wyszeptać swoje troski i marzenia. Naderwane ucho misia
to największy dowód miłości dziecka.
24 listopada 2017 roku przedszkolaki w Kuninie, uczciły Światowy
Dzień Pluszowego Misia, który po raz drugi zagościł w przedszkolu. Na
początku zajęć dzieci otrzymały medale i wysłuchały ciekawej historii
o powstaniu pluszowego misia. Potem nauczyły się śpiewać piosenkę
„Jadą, jadą misie” oraz wymyśliły taniec do jej słów. Na chwilę zamieniły się w misie i ze smakiem zjadły pyszny, słodki miodek. Z pełnymi
brzuszkami chętnie wykonały pracę plastyczną – misia w 3D.

Do obchodów święta włączył się aktyw biblioteczny. Dziewczynki
z kl. VI a rozdały kolorowe naklejki w kształcie misia, a potem przeczytały opowiadanie „Stary, zielony miś”. Dzieci uważnie wysłuchały treści
i aktywnie odpowiadały na pytania. Z wielką ochotą schrupały piernikowe misie, które dostały od starszych koleżanek. Wielką atrakcją były
uśmiechnięte, misiowe zdjęcia.
Na zakończenie dnia przedszkolaki obejrzały bajkę o zimowych
przygodach Misia Uszatka. Za aktywność podczas zajęć otrzymały pamiątkowe dyplomy. Do domu mogły też zabrać prawdziwego, pluszowego misia.
B. Sotomska

18 grudnia 2017 r. W Dolinie Orza
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11 listopada zagrały organy
W tegoroczny Dzień Niepodległości, po długiej przerwie spowodowanej generalnym remontem, mogliśmy znowu usłyszeć jak
brzmią organy w goworowskim kościele. Organy są niezbędnym elementem wyposażenia każdej świątyni, wzbogacają swym brzmieniem liturgię mszy świętej, wprowadzają podniosły nastrój i stanowią architektoniczne dopełnienie wnętrza. Dlatego tak wiele uwagi
temu instrumentowi poświęcali proboszczowie goworowskiej parafii w przeszłości i obecnie.
Kiedy 5 listopada 1887 r. proboszczem w Goworowie został
ks. prałat Antoni Brykczyński w kościele znajdował się niewielki używany instrument zakupiony przez budowniczego świątyni
ks. Antoniego Grodzkiego. Jesienią 1890 r. na spotkaniu członków komitetu budowy kościoła (w skład którego wchodzili obok
proboszcza okoliczni ziemianie, panowie Glinka, Marchwicki
i Budny) postanowiono budowę nowych okazałych organów,
które zamówiono w pracowni warszawskiego organmistrza Leopolda Blomberga za 2400 rubli. Prace postępowały bardzo
szybko bo już 3 kwietnia 1891 r. ks. Brykczyński sprzedał stare
organki do Kamianki za 50 rubli, a 5 kwietnia zapisał w kronice parafialnej: Dziś po raz pierwszy zagrały wykorzystane co do
głosów organy. Wspaniale wyglądają i głos potężny mają, lud
zadziwiony. Pracownia Blomberg i Syn wykonała instrument o
14 głosach umieszczonych w klasycystycznym prospekcie
(ozdobna obudowa organów) i kontuarze (pulpicie) o dwu
klawiaturach ręcznych i nożnej. Organy te zostały znacznie
uszkodzone w czasie dwutygodniowej bitwy na przełomie lipca
i sierpnia 1915 r,. pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi
podczas I wojny światowej.
Dopiero kolejny po ks. Brykczyńskim, Dołęgowskim i Wernerze proboszcz, ks. prałat Leon Gościcki w 1929 r. zlecił warszawskiej firmie Antoniego Adolfa Homana i Stanisława Jezierskiego przebudowę organów z pozostawieniem starego prospektu
Blomberga. Wykonano instrument o dyspozycji 16-sto głosowej,
dwu klawiaturach ręcznych i jednej nożnej. Na instrumencie
tym kolejni organiści, panowie Telakowski, Kowalski i Ostrowski grali do lat 80-tych XX wieku, bez dokonywania niezbędnych
napraw. Poza mechanicznym uszkodzeniem (wysunięte piszczałki) w czasie bombardowania z pierwszych dni września 1939 r.,
organy niszczały na skutek zużycia i działania niekorzystnych
warunków.
W związku z obchodami
100 lecia konsekracji kościoła,
ówczesny proboszcz ks. prałat Stanisław Jakubiak zlecił
w 1986 r. wykonanie przeglądu
i niezbędnych napraw p. Sobocińskiemu z Warszawy. 18
września tego samego roku instrument miał założoną przez
p. Wiktora Łyjaka ewidencyjną
kartę zabytku. W dniu 27 marca
2017 r. organy zostały wpisane
do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego pod nr B-243.
Obecny proboszcz parafii Goworowo, ks. kanonik Stanisław
Siemion, zdecydował o przeprowadzeniu kapitalnego remontu organów. Prace zostały zlecone dyplomowanemu organmistrzowi z Wilna, p. Bernardowi Termenowi, który we wrześniu
2017 r. zakończył prace konserwatorskie. Zły stan organów i stołu gry wymagał całkowitego ich rozebrania i wykonania specjalistycznych prac konserwatorskich w pracowni.

W dniu 1 października 2017 r., rzeczoznawca Ministerstwa
Kutltury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Wiktor Łyjak,
ekspert w zakresie konserwacji zabytkowych instrumentów muzycznych, wydał opinię na temat generalnego remontu organów
w Goworowie. Oto fragmenty tego dokumentu: Wykonano dezynsekcję elementów drewnianych takich jak szafa, piszczałki
i mechanizmy(...). W ramach prac naprawczych wklejono nowe
mieszki i nowe kondukty wykonane na wzór zniszczonych, wymieniono wykładziny klawiatur manuałowych i nakładki klawiatury nożnej, uzupełniono szyldy z nazwami rejestrów, wymieniono zniszczone drewno obudowy stołu gry (...), wymieniono
podkładki filcowe pod klawiszami i rejestrami. (...) Wykonano
naprawę wiatrownic i ich oprzyrządowania w zakresie: kloców
i ławek piszczałkowych, kanałów, stożków, mechanizmów, konduktów. Zainstalowano nowe mieszki tonowe i rejestrowe. Piszczałki drewniane zostały zdezynfekowane środkiem owadobójczym, a brakujące zastąpiono nowymi (...). Naprawiono system
mocujący piszczałki. Wewnętrzne, uszkodzone piszczałki metalowe wyprostowano i zlutowano, brakujące odtworzono według
wzorów (...) i wpasowano do istniejących ławek. Piszczałki prospektowe zostały pociągnite chromem. Przed naprawą niesprawnego systemu powietrznego nabyto cichobieżną dmuchawę, po
czym wymieniono skórę na miechu, zainstalowano nowy regulator ciśnienia powietrza i rękaw doprowadzający powietrze do
kanału głównego, zdezynfekowano i zaimpregnowano kanały, a
po zamontowaniu dokonano regulacji ciśnienia. Ostateczne strojenie poprzedziła intonacja instrumentu wykonana na podstawie
zachowanych (...) wzorów.
Opinię kończy stwierdzenie, że generalny remont organów
w Goworowie został wykonany zgodnie z zasadami sztuki organistrzowskiej i ochrony zabytków. Jak
zapewnił nas autor opinii, instrument,
którego głos dzięki grze organisty p. Dariusza Dymerskiego możemy podziwiać,
po wykonanym remoncie będzie służył
kolejnym pokoleniom parafian przez
wiele lat.
Remont organów zainicjowany przez
proboszcza ks. kanonika Stanisława Siemiona, jest tylko niewielką częścią prac
konserwatorskich prowadzonych od
kilkunastu lat w naszym kościele. Obok
kościoła w ostatnim czasie wykonano też
kapitalny remont pochodzącej z 1872 r.
dzwonnicy. Wszystkie te prace są niezwykle kosztowne ale też czasochłonne.
Lista koniecznych do wykonania prac
jest jeszcze bardzo długa. Abyśmy mogli
cieszyć się kolejnymi efektami tych prac
potrzeba czasu, cierpliwości, zrozumienia i ofiarności.
Piotr Kosiorek
Źródła:
Kronika Parafii Goworowo
Wiktor Z. Łyjak, Opinia na temat generalnego remontu organów w Goworowie, Marianów,
9 października 2017

