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Seniorzy z naszej gminy, działający w Klubie Seniora „Jesienne Kwiaty” z Goworowa oraz dwóch klubach z Kunina: „Rozmaryn” i „Szlachetne Serca” to osoby aktywnie działające na rzecz swojego środowiska i społeczności
lokalnej. Krzewią kulturę i pozytywne wartości mimo występujących ograniczeń wynikających z wieku lub stanu
zdrowia.

Uczestnicy rajdu rowerowego (fot. arch. GOPS Goworowo)

Członkowie klubów biorą udział w licznych festiwalach
i przeglądach twórczości artystycznej. W ostatnim czasie seniorzy zaprezentowali swoje talenty wokalne podczas udziału
w XI Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie, który odbył się
17 listopada br. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
uznania, na szczególne wyróżnienie zasłużył duet Janiny Zawadzkiej i Andrzeja Ropelewskiego, z klubu „Rozmaryn”. Seniorzy
wzięli również udział w Przeglądzie Artystycznym Twórczości
Osób Starszych w dniach 6 – 7 października w Sterdynii. Tam
klub „Jesiennie Kwiaty” usłyszał gromkie brawa i ogrom pochwał

za przedstawienie skeczu kabaretowego pt. „Przychodzi baba do lekarza…”, opowiadającego o codzienności
z lekkim przymrużeniem oka.
W ramach akcji Akademia Seniora, prowadzonej
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, członkowie klubów mogą aktywnie spędzać
swój wolny czas. Dzięki sprzyjającej jesiennej pogodzie 16 października został zorganizowany rajd rowerowy. Trasa, którą pokonali seniorzy, liczyła około
10 km, jednak Wiesława Garwacka i Alina Szatanek
wykazały się świetną kondycją fizyczną i przejechały aż
20 km. W listopadzie członkowie klubów wzięli udział
w zajęciach, dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapoznali się nie tylko z wiedzą
teoretyczną, ale mieli również możliwość przećwiczyć
wskazane schematy postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy na fantomie. Warsztaty przeprowadziły harcerki z VII Goworowskiej Drużyny Harcerskiej „Zorza”.
14 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Seniora. Z tej
okazji pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pragną złożyć seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody
ducha oraz wielu pięknych chwil wypełnionych realizacją pasji
i spełniania marzeń.
Wioleta Dudek, Hanna Siekierska
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Działania inwestycyjne Gminy Goworowo w IV kwartale 2018 r.

Świetlica w Żabinie (fot. archiwum UG)

Ostatni kwartał bieżącego roku to czas
wzmożonych prac inwestycyjnych. Zaplanowane prace zostały już zakończone
bądź zmierzają do finiszu. Zakończono
i odebrano roboty budowlane w ramach
„Rozbudowy i przebudowy budynku Filii
Bibliotecznej w Żabinie”. Wykonano prace termomodernizacyjne wraz z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej, rozbudowę
pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą
instalacji c.o. i nowym kotłem na pellet, remont pomieszczeń wewnętrznych, instalacji wodno – kanalizacyjnej i wentylacyjnej
budynku oraz budowę pochylni dla niepełnosprawnych. Roboty wykonała Firma Budowlano – Usługowa Krzysztof Lenkiewicz
z Borawego za kwotę 325 950,00 zł brutto,
z której potrącono 6 519,00 zł tytułem kar
umownych. Na realizację zadania Gmina
Goworowo złożyła wniosek o częściowo
umarzalną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Zakończono także
i odebrano roboty budowlane w ramach
zadania „Rozwój gospodarki wodno - ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie
Goworowo. Etap III: Goworowo – Szczawin - Daniłowo”. Za kwotę 1 234 000,00
zł brutto zadanie wykonała firma MULTI-KOM Andrzej Nakielski z Ostrołęki. Zakres prac objął wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w części Goworowa i przejście
rurociągiem ciśnieniowym do Szczawina
i Daniłowa w ramach zlewni PG1 i PD1
oraz wykonanie sieci wodociągowej
w Szczawinie. Ta sama firma wykonała
na naszym terenie budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzbądzek oraz dobudowę odcinków kanalizacji sanitarnej
w Goworowie. W Dzbądzku zakres prac
objął wykonanie sieci wodociągowej (ponad 12 kilometrów) wraz z niezbędną armaturą na dostępnych terenach za kwotę
1 378 000,00 zł brutto. Natomiast w Goworowie za kwotę 82 594,50 zł brutto wykonano dobudowę odcinków kanalizacji

sanitarnej wraz z 25 sztukami jego realizację zostały także przeznaczoprzykanalików,
umożliwia- ne środki funduszu sołeckiego Kruszewa.
jących nowe podłączenia do W ramach remontu garaży w OSP Gowosieci. Taka rozbudowa sie- rowo firmy Mega-Krusz Małgorzata Naci była konieczna z uwagi na piórkowska, Filip Wilczyński Spółka Jawna
planowane ułożenie przez z Ostrołęki oraz DAP-BET Posadzki PrzePowiat Ostrołęcki nowej na- mysłowe z Suwałk wykonały nowe posadzwierzchni asfaltowej w ulicach ki utwardzone w trzech boksach garażoSienkiewicza i Dulczewskiego. wych, a firma PROF-DEK z Ponikwi Małej
W ramach zadania pn. „Budo- w ramach przyznanej pomocy finansowej
wa Otwartej Strefy Aktywno- ze środków województwa mazowieckiego
ści w Lipiance” przy Ośrodku w programie „MAZOWIECKIE STRAŻEdukacji Regionalnej w Lipian- NICE OSP-2018” wykonała nowy dach
ce powstał plac zabaw, siłownia i 3 nowe bramy uchylne do pomieszczeń
zewnętrzna oraz strefa relaksu garażowych. Mniejsze wykonane zadania
wraz z zagospodarowaniem zieleni. Pra- inwestycyjne to m. in. remont dróg żwice o wartości 142 000,00 zł brutto zosta- rowych w Wólce Brzezińskiej i Rębiszach
ną dofinansowane ze środków Funduszu Kolonii, wymiana stolarki okiennej wraz
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Pro- z parapetami w budynku użytkowanym
gramu rozwoju małej infrastruktury spor- przez klub sportowy „Orz Goworowo”,
towo-rekreacyjnej o charakterze wielopo- nowa altana i częściowe ogrodzenie działki
koleniowym – Otwarte Strefy Aktywności gminnej w Kuninie (w ramach funduszu
(OSA) EDYCJA 2018 w kwocie 50 000,00 sołeckiego) itp.
zł. Zadanie realizowała firma ANTAŁEK
Samorząd ubiega się także o kolejne doDudziec Konrad z Goworowa. Firma „AR- finansowania. W nawiązaniu do ogłoszoT-BRUK” Paweł Łasiewicki z Wólki Brze- nego naboru na dofinansowanie wniosków
zińskiej za kwotę 75 030,00 zł wykonała za- na operacje typu „Budowa lub modernidanie pn. „Wyposażenie miejsca rekreacji zacja dróg lokalnych”, w ramach poddziaw Goworowie”, polegające na dokończeniu łania „Wsparcie inwestycji związanych
budowy placu zabaw i siłowni zewnętrz- z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
nej w Goworowie. Złożono także wniosek wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
o płatność w ramach „Mazowieckiego In- w tym inwestycji w energię odnawialną
strumentu Aktywizacji Sołectw MAZOW- i w oszczędzanie energii” objętego ProSZE 2018”. Na realizację zostały także gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
przeznaczone środki funduszu sołeckiego lata 2014-2020, Gmina Goworowo złożyła
Goworowa. Wykonano i odebrano „Roz- wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.
budowę oświetlenia ulicznego na terenie „Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodgminy Goworowo”. „Budowa linii oświe- niej w Goworowie w kierunku Goworówtlenia drogowego w Kruszewie” za kwotę ka”, obejmującej wykonanie nawierzchni
40 590,00 zł brutto została wykonana przez na odcinku ul. Przechodnia – teren szkolPrzedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ny – nowe osiedle w Goworówku do drogi
„EL-M” Marcin Mróz z Kosowa Lackie- powiatowej. Wnioskowane dofinansowago. „Rozbudowę oświetlenia ulicznego we nie to 827 294,00 zł. Złożony przez Gminę
wsiach Cisk, Ludwinowo, Gierwaty, Li- Goworowo wniosek o dofinansowanie zapianka i Szczawin” oraz drugi
etap rozbudowy oświetlenia w
Pokrzywnicy Kolonii, Ludwinowie, Żabinie, Rębiszach Parcelach, Grabowie, Dzbądzku
i Zaorzu wykonała firma BEMAR Przedsiębiorstwo Usług
Projektowo – Inwestycyjnych
Marzena Bębenek z Rzekunia
za kwotę 134 000,07 zł brutto.
Oświetlenie w Kruszewie nad
Narwią zostało dofinansowane
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2018” (złożono
już wniosek o płatność), a na Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Goworowie (fot. arch. UG w Goworowie
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dania pn. „Przebudowa budynku świetlicy
w Goworowie” dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 został wysoko oceniony w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na jego realizację mamy szansę
otrzymać prawie 0,5 mln zł. Oba powyższe
wnioski są w fazie oceny. W ramach złożonej w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej oferty na dofinansowanie
budowy „Ławki Niepodległości dla samorządów”, mającej upamiętniać setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Gmina Goworowo otrzyma dotację w kwocie 30 000,00 zł na budowę takiej
ławki na parkingu przy wejściu do Kościoła
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie. Złożono także do Wojewody
Mazowieckiego wniosek o dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Kobylin –
Góry w ramach programu wieloletniego
pn. „Program rozwoju gminnej i powiato-
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znalazł on uznania oceniających i nie pozyskano zewnętrznej pomocy finansowej
na ten cel.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
złożono również trzy wnioski o płatność
na zrealizowane budowy ogólnodostępnej,
niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Damiętach, Kaczce i Żabinie. Dofinansowanie pozyskano poprzez Lokalną
Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza”
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
zgodnie z zakresem tematycznym MILA.
Kończą się już roboty budowlane przy targowisku handlowym w miejscu dawnej
targowicy nad rzeką Orz. Firma „ART-BRUK” Paweł Łasiewicki z Wólki Brzezińskiej wykonuje ostatnie prace wykończeniowe na budowie. Zakres nowego
targowiska jest już wyraźnie widoczny – to
ponad pół hektara utwardzonego gruntu
do prowadzenia handlu oraz parking dla
samochodów wraz z niezbędną infrastrukturą, m. in. oświetlenie solarne, kryte
stragany handlowe,
rozdzielnie do korzystania z prądu
dla sprzedających,
kontener sanitarny
itp. Od wiosny następnego roku będzie można tam dokonywać zakupów
w zupełnie nowym
standardzie. Na realizację tych prac
Gmina Goworowo
pozyskała dofinansowanie w ramach
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Goworowie. (fot. arch. UG w Goworowie)
Programu Rozwoju
wej infrastruktury drogowej na lata 2016- Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2019” na kwotę 1 666 690,00 zł, jednak nie dla operacji typu „Inwestycje w targowi-

ska 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” w kwocie do
818 752,00 zł, co stanowi 63,63% wartości zadania. Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.
z Ostrołęki nie zakończyło jeszcze prac
przy „Rozbudowie drogi gminnej Ponikiew Mała - Czernie” oraz „Przebudowie
ulicy Armii Krajowej w Pasiekach”. Docelowo na odcinku Ponikiew Mała – Czernie
powstanie 3 662 mb nowej nawierzchni
asfaltowej, na podbudowie z kruszyw naturalnych i łamanych. Droga będzie odpowiednio odwodniona, oznakowana, a przy
zabudowaniach w Ponikwi Małej także
oświetlona. Na realizację zadania drogowego Gmina Goworowo podpisała umowę
o dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckiem w kwocie 1 187 563,00 zł w ramach
programu wieloletniego pn. „Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na ulicy Armii Krajowej w Pasiekach powstanie
405 mb nowej nawierzchni asfaltowej, na
podbudowie z kruszyw naturalnych. Jako
odwodnienie drogi wybudowany zostanie
„rów francuski”, odprowadzający wodę do
istniejącego rowu przydrożnego. Umowna
wartość prac to 2 484 596,25 zł (Ponikiew
Mała – Czernie) i 388 815,30 zł (Pasieki).
Do Urzędu Gminy Goworowo dostarczono bądź są w ostatniej fazie przygotowania projekty budowlane pod nowe
inwestycje, m. in. drogi Kunin – Borki
– Kobylin – Józefowo, Kółko, Kruszewo,
Szarłat, ul. Witosa i Szkolna w Goworowie,
sieci wodociągowe Ludwinowo, Cisk –
Cisk Kolonia – Jawory Podmaście, Rębisze
Kolonia – Goworówek, rozbudowę oświetlenia ulicznego w Żabinie, Rębiszach Parcelach, Borkach, Brzeźnie, Kaczce, Zaorzu.
Marek Radecki

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w dniu 26 września 2018 r. została podpisana umowa dotacji na odbiór i utylizację wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy w ilości 141,21
Mg. Całkowity koszt ww. zadania wyniósł 31 263,89
zł, z czego 25 011,11 zł to kwota otrzymanej dotacji
z WFOŚiGW w Warszawie.
Urszula Dąbrowska
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Nowy samorząd Gminy Goworowo VIII kadencji

Radni VII kadencji w dniu 7 listopada 2018 r. podsumowali swoją pracę. W okresie VII kadencji odbyło się
56 sesji, na których podjętych zostało 318 uchwał.
Podczas sesji nie zabrakło gratulacji
złożonych nowemu wójtowi gminy – Piotrowi Kosiorkowi. Podziękowano także za
wieloletnią pracę dotychczasowej wójt –
Małgorzacie Marii Kulesza.

Piotr Kosiorek Wójt Gminy Goworowo. (fot. arch. UG w Goworowie)

Pierwsza, inauguracyjna sesja nowo
wybranej Rady Gminy VIII kadencji odbyła się 20 listopada 2018 r. W trakcie sesji
radni i wójt elekt otrzymali zaświadczenia
o wyborze i złożyli ślubowanie.

Skład nowej Rady Gminy Goworowo:
1. Domasik Danuta
2. Dzierzgowska Monika
3. Galarska Agata
4. Górecki Sylwester Mariusz
5. Kępa Justyna
6. Kwiatkowska Anna
7. Manowski Jerzy
8. Podleś Jakub
9. Pskiet Ryszard
10. Rurka Marcin
11. Subczyńska Krystyna
12. Winczewski Krzysztof Dariusz
13. Zięba Krzysztof
14. Ziemek Mirosław
15. Żebrowski Janusz
Życzymy dobrej współpracy Rady
Wybrano również osoby funkcyjne
Gminy
i Wójta Gminy Goworowo
Rady Gminy: przewodniczącą Rady Gminy Goworowo została wybrana Krystyna
E. Owczarek
Subczyńska, a wiceprzewodniczącym Rady
został Krzysztof Zięba.

Niech żyje bal

Piękne stroje, dobry humor oraz świetna muzyka i tańce. Tak pokrótce można zrelacjonować tegoroczny Bal
Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 24 listopada w Szkole Podstawowej w Goworowie. Imprezę zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie. W zabawie tanecznej uczestniczyły nie
tylko osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z naszej gminy, ale również goście z zaprzyjaźnionych gmin:
Czerwin, Olszewo Borki, Krasne i Lubiejewo.
brawa i słowa uznania usłyszeli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, którzy podczas swojego
występu przedstawili niektóre obyczaje
i tradycje andrzejkowe. Spotkanie uświetnił także występ harcerzy VII Goworowskiej Drużyny Harcerskiej „Zorza”, pod
opieką Elżbiety Bienieckiej. Utwory w ich
wykonaniu wzruszyły niejednego gościa.
Kulminacyjnym momentem był wybór
Króla i Królowej Balu oraz wręczenie nagród i dyplomów.
Bal Andrzejkowy to niepowtarzalna okazja do integracji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, aktywnego
Bal Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych (fot. arch. GOPS Goworowo)
spędzenia czasu w gronie przyjaciół oraz
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
Bal rozpoczął się krótkimi wystąpie- andrzejkowych rytmach bawiło się wspól- Zorganizowanie balu nie byłoby możliwe
niami Barbary Piaseckiej, prezesa Stowa- nie około 120 osób. Poza możliwością bez pomocy wielu życzliwych osób oraz
rzyszenia „Jesteśmy Betanią”, oraz Piotra tańca na uczestników czekał poczęstunek współpracy między instytucjami.
Kosiorka – Wójta Gminy Goworowo. Przy oraz okolicznościowe upominki. Gromkie
Wioleta Dudek, Monika Dzierzgowska
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Odpady komunalne. Dlaczego tak drogo i dlaczego będzie drożej?
Analiza obecnego stanu gospodarczo - prawnego. Czynniki powodujące wzrost cen odbioru śmieci:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r.
poz.19).
Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje
jednakowy model selektywnego
zbierania śmieci na terenie całego
kraju. Zgodnie z nowymi zasadami, odpady z papieru (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) zbierane będą
w pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier” (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Odpady ze szkła (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) w pojemnikach koloru zielonego,
oznaczonych napisem „Szkło” (§ 4 ust. 4 rozporządzenia). Metale
i tworzywa sztuczne trafią do żółtego pojemnika, oznaczonego
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Do tego pojemnika będziemy wyrzucać odpady metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, (§ 4 ust. 4 rozporządzenia). Natomiast odpady
ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą zbierane w pojemnikach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio” (§ 4 ust. 4 rozporządzenia). Pojemnik koloru
czarnego przeznaczony jest na odpady zmieszane.
Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 wymóg selektywnego zbierania odpadów zostanie spełniony, jeżeli na terenie gminy selektywnie
zbierane frakcje odpadów, zbierane będą do pojemników w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz w sytuacji, w której pojemniki i worki zapewniają
zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej
frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania. Do-

puszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich
wytworzenia w workach.
Rozporządzenie przewiduje, że pojemniki należy dostosować
do wymogów lub zastąpić pojemnikami spełniającymi wymagania,
w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia 1 lipca 2017 r.
System ten generuje dodatkowe koszty, związane z ilością odbioru oraz częstotliwością odbiorów. Ma to szczególne znaczenie
na obszarach o rozproszonej zabudowie (obszary wiejskie) gdzie
głównym kosztem podrażającym funkcjonowania systemu jest
transport.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie jednostkowych opłat za korzystanie za środowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2490),
Opłata zmienia się w zależności od ilości śmieci, które trafiają
na składowisko z naszego kosza. Ta opłata drastycznie się zmieni
począwszy od 1 stycznia 2020 r., wg tabeli:
Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

200301

Niesegrgowane
(zmieszane)
odpady komunalne

Jednostkowa stawka opłaty w zł/tonę w latach
2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

120,76 zł

140,00 zł

170,00 zł

270,00 zł

3. Inne czynniki wpływające na gwałtowny wzrost cen śmieci:
- koszty pracy (brak kierowców, gwałtowny wzrost wynagrodzeń),
- koszty energii, paliw,
- ograniczona konkurencja (regionalny monopol),
- zmiany w ustawie o odpadach (wprowadzone w celu przeciwdziałania powstawania pożarów na składowiskach, nakładają szereg dodatkowych obowiązków).
Urszula Dąbrowska

Festyn w Kaczce

6 października 2018 r. w miejscowości Kaczka z inicjatywy mieszkańców odbył się festyn inaugurujący nowopowstały plac zabaw i mający na celu integrację mieszkańców wsi.
oraz różnych zabaw. Najmłodsze dzieci mogły korzystać z atrakcji przygotowanych przez animatorki, ponadto mogły spróbować
same kręcić watę cukrową. Najstarsza mieszkanka wsi zapewniła
słodycze dla wszystkich młodszych „wnuczek i wnuków”. Dodatkowo świetną atrakcją był rozegrany przez mieszkańców Kaczki
mecz między młodzieżą a dorosłymi tatusiami. Młodzież wygrała
ten mecz wynikiem 5:1 przy gromkich oklaskach kibiców.
Bardzo ciekawą atrakcją zarówno dla dorosłych jak i dzieci
była Kurpiowska Grupa Historyczna „Ostoja”, na czele ze Zbigniewem Janiszewskim, dzięki której mieszkańcy mieli możliwość oglądać dawne militaria i ubiór żołnierzy oraz harcerzy,
a także posłuchać ciekawych opowieści o naszych rodakach, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do odzyskania przez Polskę Niepodległości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Małgorzata
Festyn w Kaczce. (fot. arch. GOPS Goworowo)
Maria Kulesza, Antoni Mulawka, Piotr Kosiorek oraz Tomasz PoPodczas spotkania uczestnicy mieli możliwość spróbowania smyk.
kiełbasek z grilla zasponsorowanych przez miejscowego przedMonika Dzierzgowska
siębiorcę, poczęstunku przygotowanego przez mieszkanki wsi
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Międzypokoleniowe warsztaty z kulinarnymi
mistrzyniami.

Zachowanie własnej tożsamości powinno być dla nas sprawą priorytetową. Stare, sprawdzone receptury, metody wytwarzania zdrowej i bezpiecznej żywności o wyjątkowych walorach smakowych stanowią ważny element
dziedzictwa kulturowego, przekazywanego z pokolenia na pokolenie, budując tym samym społeczną tożsamość
lokalną.
17 października odbył się konkurs kulinarny „Więcej życia
w życiu. Tradycje kulinarne seniorów”. Zwyciężczynie z każdej
kategorii, tj. Wiesława Dziełak, Krystyna Kruk, Krystyna Wąsiewska, Weronika Załęska, poprowadziły warsztaty kulinarne dla
młodzieży, które odbyły się 5 listopada w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Spotkanie sprzyjało nawiązywaniu kontaktu seniorów z młodym pokoleniem, przekazaniu teorii i praktyki
w dziedzinie tradycyjnych potraw mazowieckich. Podczas warsztatów nagrany został filmik, który stanowi przykład dobrej praktyki na aktywność międzypokoleniową. Dziękujemy uczniom
kl. VIII b ze Szkoły Podstawowej w Goworowie i ich wychowawczyni Elżbiecie Reluga - Grabowskiej za przyjęcie zaproszenia
i udział w warsztatach.
Sylwia Wilczewska

Warsztaty kulinarne w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. (fot. arch. GOKSiR Goworowo)

Warsztaty aktorskie z Agnieszką Wagner

26 października 2018 r. mieliśmy nie lada atrakcję, ponieważ gościliśmy w Szkole Podstawowej w Kuninie znaną aktorkę panią Agnieszkę Wagner. To niecodzienne spotkanie miało formę warsztatów teatralnych. Pani Wagner
wprowadzała nas w tajniki pracy aktora i dzięki niej mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat
tego trudnego zawodu. Uczyliśmy się prawidłowo oddychać, pracowaliśmy nad artykulacją i fonacją, czyli nad
poprawną i wyrazistą wymową.
damski i męski. Chętni uczniowie mogli je przymierzyć, a potem zaprezentować się uczestnikom spotkania. Ważne było, aby
się w nich swobodnie poruszać. Najodważniejsi mogli sprawdzić
swoje predyspozycje aktorskie w scenkach dramowych i trzeba
przyznać, że świetnie im to wychodziło. Mogliśmy też zobaczyć
silikonowe modele różnych części ciała, które wykorzystywano
w filmach. Nie ukrywamy, że spotkanie ze znakomitą aktorką było
dla nas dużym przeżyciem. Pani Wagner zachwyciła nas swoją
osobowością, otarliśmy się o wielki świat, słuchając wypowiedzi
dotyczących trudnej pracy aktora na planie filmowym i w teatrze.
Więcej na ten temat w wywiadzie, którego aktorka udzieliła redakcji gazetki szkolnej Kuniniaczek.
Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Wagner za interesujące
warsztaty teatralne oraz Dorocie Gurzyńskiej za inicjatywę
Agnieszka Wagner w trakcje warsztatów w szkole w Kuninie. (fot. arch. SP Kunin)
związaną z ich zorganizowaniem. Spotkanie przygotowały: Sylwia
Szczególnie spodobały się nam ćwiczenia z korkiem. Dzięki Zięba, Joanna Łojek, Marzanna Grzyb.
Joanna Łojek
uprzejmości pani Agnieszki mogliśmy zobaczyć stroje z epoki:

Konkurs „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz”

Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego, pogłębianie wiedzy na temat
sposobu gospodarowania odpadami w domu i w szkole, a także przekonanie o konieczności segregacji odpadów
i odzyskiwania surowców wtórnych były motywami przewodnimi przeprowadzenia szkolnego konkursu wiedzy
pod hasłem: „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz” w Szkole Podstawowej w Kuninie.
4 października 2018 r. uczniowie klas IV -VIII zmierzyli się Miejsce I: Zuzanna Gurzyńska
z testem dotyczącym gospodarowania odpadami. Komisja kon- Miejsce II: Zofia Kępa
kursowa w składzie: Anna Miłek, Iwona Duda i Marzanna Grzyb Miejsce III: Natalia Adrzejewska
wyłoniła zwycięzców, którzy na uroczystym apelu 9 listopada
odebrali dyplomy i nagrody.

Anna Miłek
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Poranek Niepodległej

Trwają piękne, patriotyczne uroczystości w całej Polsce i na świecie, gdzie przebywają Polacy, z okazji setnej
rocznicy odzyskania niepodległości. Oto kolejne, niezwykle świąteczne, spotkanie w Szkole Podstawowej w Kuninie, które odbyło się 22 listopada – „Poranek dla Niepodległej”.

Patriotyczna uroczystość w szkole w Kuninie (fot. K. Kaczmarczyk)

Już przy wejściu każdy otrzymał Śpiewnik patriotyczny –
„100 lat Niepodległej” – z zaproszeniem do wspólnego śpiewania.
Zebrani z ogromnym wzruszeniem wysłuchali „Roty”, podziwiali
grupę taneczną uczniów, którzy weszli w rytmie poloneza z białymi i czerwonymi goździkami w dłoni, te kwiaty utworzyły bukiet
dla Niepodległej. Najmłodsi rozpoczęli „rapując” „…przez długie
sto dwadzieścia trzy lata nie było nas na mapie świata… jedenasty
listopada 1918 zapamiętamy już na zawsze”.
I dalej koncert dla Niepodległej w słowach najpiękniejszych wierszy, pieśni, piosenek przypominających, jak rodziła się Wolność,
by na końcu zaśpiewać, wyrecytować, wykrzyczeć:
„Niepodległa, niepokorna
Już nie zginie nigdy z map.
Bo jest nasza, bo jest wolna,
Bo na imię Polska ma! ”.
Podobnie wzruszyły uczestników spotkania pieśni patriotyczne w wykonaniu grup Seniorów znad Orza. Klub Szlachetne Serca zaśpiewał pieśń „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana…”
a klub Rozmaryn „… bo najpiękniejsze są polskie kwiaty” – co
słuchacze wykonania odebrali ze łzą w oku. A to wszystko na tle
Biało – Czerwonej i Orła Białego! Nawet nutki przypięte jako
dekoracja, tworzyły flagę narodową. Uczniowie na rękach mieli

białe i czerwone wstążeczki, które po złożeniu dłoni do oklasków
przypominały naszą flagę!
W podziękowaniach zauważono wyjątkowe zaangażowanie
społeczności szkolnej – wszyscy uczniowie klas I – VIII oraz
oddziałów przedszkolnych wzięli udział w programie. Dyrektor
szkoły Paweł Jagielski wprowadził zebranych w tematykę Niepodległości, a na koniec w podziękowaniu dostrzegł udział całej
społeczności - nie tylko uczniów, ale także Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców, pracowników obsługi szkoły, a szczególne podziękowanie skierował do tych, którzy bezpośrednio byli reżyserami programu – do nauczycieli: Anny Kanclerz, Doroty Kubiak,
Konrada Drabota. Kolejno zabierający głos – wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek, proboszcz Parafii Kunin ks. Józef Kacperski,
regionalistka, emerytka, nauczycielka Krystyna Drabot dziękowali za szczególnie wzruszające spotkanie i za przypomnienie,
że wolność zrodziła się dzięki polskim rodzinom, ich wierze
w Boga, kultywowaniu tradycji oraz bohaterstwu naszego narodu.
Poproszono, by powtórzono ten program dla liczniejszej społeczności, może nawet w telewizji. Zauważono, że w spotkaniu brało
udział kilka pokoleń. Wśród nich byli: seniorzy z klubu Rozmaryn i Szlachetne Serca, radni: Jerzy Manowski, Mirosław Ziemek,
Zarząd OSP z Kunina, rodzice i przyjaciele szkoły.
Uczniowie starszych klas na zakończenie uroczystości wręczyli aktualny numer – 15/11 2018 szkolnej gazetki „Kuniniaczek”,
której opiekunami redakcyjnymi są Joanna Łojek i Marzanna
Grzyb. Zamieszczono w nim niezwykle ciekawe strofy własnych,
dziecięcych doznań i wyznań patriotycznych „Mojej Ojczyźnie”,
„Czym jest dla mnie Ojczyzna”. Jest też kolorowanka dla najmłodszych „Pokoloruj w naszych barwach narodowych” i krzyżówka,
której hasła utrwalają wiedzę o drodze Polaków do niepodległości.
Było to radosne spotkanie pokoleń. Długo jeszcze rozmawiano, podziwiano, oglądano, wspominano... Bo ten program wywołał mnóstwo skojarzeń, refleksji, a także wspomnień zapomnianych zdarzeń i osób…
Warto powtórzyć ten Program!
Krystyna Drabot

Wycieczka do Treblinki

8 października 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Pasiekach pod opieką nauczycieli: Urszuli Napiórkowskiej,
Anny Ruszczy i Moniki Długołęckiej wzięli udział w wycieczce do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Kluczowym
założeniem wyjazdu było przybliżenie uczniom historii tego tragicznego miejsca, w którym od lipca 1942 do listopada
1943 zamordowano około 850 tysięcy Żydów różnej narodowości. Przywożono tu Żydów z Polski, Niemiec, Austrii, Bułgarii,
Grecji, Jugosławii, Czech, Słowacji, Belgii i Francji. Obóz ten był ośrodkiem zagłady wyłącznie Żydów, poza dwoma czy trzema transportami Romów. Pod względem liczby ofiar był to drugi – po Birkenau – obóz zagłady.
Uczniowie zwiedzili zgliszcza obozu pracy stanowiącego część
obozu w Treblince, później zaś przeszli do obozu zagłady. Po tej
części obozu została zachowana jedynie rampa kolejowa, z której
prowadziła „ostatnia droga” do komór gazowych. I choć dawne
miejsce eksterminacji zostało zniszczone przez zacierających ślady nazistów, są tu ogromne kamienie odwołujące się do tradycji
żydowskiej i upamiętniające zamordowanych. Szczególne wrażenie robi kamień z napisem: „Janusz Korczak i dzieci” postawiony na pamiątkę tragicznej śmierci wielkiego pisarza i jego pod-

opiecznych z sierocińca w getcie warszawskim.
Następnie uczniowie zwiedzili Muzeum Walki i Męczeństwa.
Tutaj uczestnicy wycieczki obejrzeli dwa filmy przybliżające tragiczną historię miejsca, w którym w okresie II wojny światowej
dokonano zagłady Żydów.
Wycieczka do Treblinki była dla uczniów ważną lekcją historii
i z pewnością u wielu osób wywołała chwilę zadumy.
M. Długołęcka
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Aktywna biblioteka

Biblioteka jest instytucją kulturalno - oświatową, która uczestniczy w całokształcie życia społecznego na terenie
naszej gminy. Głównym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie wraz z filiami jest popularyzacja książki i krzewienie pasji czytelniczych. Jest miejscem przyjaznym, gdzie nie tylko można wypożyczyć
książkę, ale prosić o pomoc, zdobyć wiedzę oraz miło i ciekawie spędzić czas.

Dzieci podczas zajęć bibliotecznych. (fot. arch. GBP w Goworowie)

Bardzo lubiane i wysoko cenione
są spotkania autorskie. Traktowane są
jako wielkie wydarzenie dla biblioteki.
Takie spotkanie zostało zorganizowane 08.11.2018 przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Goworowie wraz z Filią Biblioteczną w Kuninie. Gościem była pisarka Joanna Brodowska – autorka opowiadań, bajek i tekstów piosenek dla dzieci.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie

Szkoły
Podstawowej
w
Kuninie,
oddział
przedszkolny oraz klasy
0-III. Pani Joanna wraz
z pacynką Malwinką
bardzo szybko nawiązała kontakt z dziećmi.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali
bajki pt.: „Leśne spotkanie”, próbując stworzyć
własną bajkę i jej bohaterów. Bawiły się i tańczyły
przy dźwiękach gitary,
a pacynka Malwinka
uczyła ich gestów przyjaźni. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali pamiątkową zakładkę do książki.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
też różnego rodzaju konkursy organizowane przez bibliotekę i jej filie. Taki konkurs
czytelniczy pod hasłem: „Książka czy komputer”, odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie z udziałem jej czytelników. Głównym celem konkursu było

zachęcenie do przeczytania książki, która
znajduje się w bibliotece. W dobie komputerów i internetu należy zainicjować modę
na czytanie. Niezaprzeczalnym faktem jest,
że książka wzbogaca wiedzę, jest źródłem
rozrywki i zabawy.
Priorytetowym zadaniem bibliotek jest
gromadzenie najlepszych i najwartościowszych pozycji książkowych, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze
określonych tytułów bierzemy pod uwagę
sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły
się książki, które ich najbardziej interesują.
W tym roku został zakupiony program
biblioteczny MATEUSZ. System pozwala
na kompleksowe objęcie wszystkich procesów bibliotecznych. Gminna Biblioteka
Publiczna w Goworowie ma wprowadzone
zbiory do bazy bibliotecznej, a filie systematycznie je wprowadzają.
Dołożymy wszelkich starań, aby nasze
działania zachęcały czytelników do odwiedzania naszych placówek.
Barbara Kwiecińska, Katarzyna Sobotka

Dobry start

Rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie rozpoczął się od uroczystego apelu, który
przygotowała kl. II TA wraz z wychowawczynią Grażyną Nowak. Program artystyczny tematycznie był nakierowany na wprowadzenie w tajniki życia szkoły tegorocznych „pierwszaków”, których klasa II i dyrektor szkoły serdecznie powitali w murach szkoły.
Podczas pierwszych miesięcy nauki odbyło się kilka ważnych
dla naszej placówki wydarzeń, np.: wzięliśmy udział w „Narodowym Czytaniu” i przez godzinę cała społeczność szkolna słuchała
fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w wykonaniu
naszych uczniów.
W październiku klasa czwarta udała się z ks. Michałem Kowalczykiem oraz wychowawczynią i nauczycielami na Jasną Górę,
by pomodlić się w intencji dobrze zdanej matury.
Do godnych wspomnień i imprez szkolnych należy też apel na
Dzień Edukacji Narodowej, który przygotował Samorząd Szkolny pod kierownictwem Dariusza Leszczyńskiego oraz festiwal
Piosenki Patriotycznej z okazji 100-lecia odzyskania niepodle-

głości przez Polskę po 123 latach niewoli. Festiwal przygotowała Katarzyna Kaczmarczyk. Wzięło w nim udział wielu uczniów
z powiatu ostrołęckiego. Ufundowane przez starostę ostrołęckiego nagrody trafiły do najbardziej uzdolnionych wokalnie uczniów.
Naszą szkołę reprezentował rewelacyjny duet: Kamila Pietras
i Katarzyna Skarżyńska.
W chwili obecnej na praktykach zawodowych w Grenadzie
(Hiszpania) przebywa grupa młodzieży z naszej szkoły pod opieką Małgorzaty Długokęckiej. Praktyka trwa miesiąc, a młodzież
oprócz wdrażania się w tajniki handlu, zwiedza najciekawsze
miejsca Hiszpanii, korzystając z jesiennego słońca na południu
Europy.
Hanna Rostkowska

1 Listopada - czas zadumy i pamięci.
Tego dnia wszyscy wspominają swoich bliskich zmarłych, którzy odeszli do wieczności i spoczywają na cmentarzu.
Uczestnicy i kadra Środowiskowego Domu w Czarnowie również nie zapomnieli o swoich koleżankach, kolegach i uczestnikach, którzy należeli do naszego grona, a odeszli z naszej wspólnoty. Byli aktywni i zarażali nas swoim optymizmem, poczuciem

humoru i wiarą w lepsze jutro. Niestety, los i życie piszą swoje scenariusze. Teraz wspominamy ich z uśmiechem na twarzy i pamiętamy o nich na cmentarzu paląc znicz, obdarowując modlitwą.
Na zawsze zostaną w naszych sercach. Niech odpoczywają w pokoju.
Magdalena Dudziec
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„Do końca niepodległa…”

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie czynnie włączyła się w ogólnopolskie obchody
100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę przygotowując uroczystą akademię.

Uroczystość obchodów 100 - lecia odzyskania Niepodległości w kosciele parafialnym w Goworowie.
(fot. A. Dąbrowski)

Program obejmował wiele tematycznych akcji edukacyjnych
i artystycznych. Jedną z nich była uroczysta akademia przygotowana przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycieli. Akademia uświetniła sesję Rady Gminy 28.09.2018 r., która gościnnie
odbyła się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie oraz 11.11.2018 r. w kościele parafialnym w Goworowie,
włączając szkołę w lokalne obchody święta. Był to montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas siódmych, ósmych
oraz gimnazjum. Merytoryczny zakres zawierał się w okresie: od
rozbiorów do współczesności. Na tle barwnej, wymownej dekoracji uczniowie recytowali utwory poetyckie opatrzone bogatym
komentarzem historycznym. Harcerze w pełnym szyku „przybyli”
z Apelem Niepodległościowym. Patriotyczne pieśni w wykonaniu
szkolnego chóru sprawiły, że akademia przybrała jeszcze bardziej
uroczysty i patriotyczny charakter.
Bożena Drabot

Ślubujemy…”

9 listopada 2018 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie zostali
oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu
każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter.
Na ślubowanie przybyli: Jacek Dobrzyński – dyrektor szkoły,
Karolina Zacharek – wicedyrektor, Joanna Janowska-Milczarek –
wicedyrektor, rodzice uczniów, a także młodsi koledzy i koleżanki
z grup przedszkolnych.
Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na
ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny. Wspólnie ze starszymi koleżankami z klasy czwartej
wzięli udział w przedstawieniu, w którym wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Zaprezentowane utwory
tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata. Zgromadzeni na Ślubowanie klas pierwszych w SP w Goworowie. (fot. arch. szkoły)
uroczystości goście nagradzali dzieci gromkimi brawami.
W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Oj- szkoły pamiątkowe dyplomy.
czyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką spraPo uroczystości zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia i dzieci
wiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
dyrektor szkoły – Jacek Dobrzyński dokonał symbolicznego paAnna Kaczmarczyk
sowania na ucznia i życzył samych sukcesów w długiej karierze
szkolnej. Tradycyjnie dzieciom wręczone zostały przez dyrektora

Dbamy o dziecięce talenty
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, w Szkole Podstawowej w Kuninie po raz kolejny
zorganizowane zostały październikowe, specjalistyczne zajęcia dla
uczniów. Głównie z myślą o uczniowskich talentach szkoła podjęła się realizacji projektu pt. „Szlifujemy diamenty”, który obejmował swym zasięgiem również gminę Brańszczyk. Głównym celem
przedsięwzięcia było prowadzenie takich działań edukacyjnych,
które przyczynią się do wsparcia oraz rozwoju ucznia zdolnego.
Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu były oparte na
aktywnych metodach pracy umożliwiających uczenie się przez doświadczanie, przeżywanie i zrozumienie.
Działania projektowe:
- Wsparcie certyfikowanego tutora (praca nad własnym rozwojem

dzieci i młodzieży),
- Zajęcia w Akademiach:
- Akademia Kreatywnej Matematyki i Logicznego Myślenia,
- Akademia Technologii Informatycznych (zajęcia z robotyki),
- Szkolenie pt. „Praca z uczniem zdolnym” przygotowane dla rodziców, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
którego celem było zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym.
Realizacja projektu możliwa była dzięki finansowemu wsparciu
Samorządu Wojwództwa Mazowieckiego.
Paweł Jagielski
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Pasowanie na przedszkolaka
żyły uroczystą przysięgę i tym samym, zostały włączone do grona
przedszkolaków. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości przez Barbarę Rutkowską – kierownika filii. Następnie
swoje słowa do przedszkolaków i ich rodziców skierował wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek oraz dyrektor Jacek Dobrzyński.
Dzieci z uśmiechem na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki, otrzymując od rodziców i zaproszonych gości
gromkie brawa. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie.
Po części artystycznej dzieci obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie dyrektor Jacek Dobrzyński za pomocą
zaczarowanego ołówka dokonał pasowania. Na pamiątkę tego
ważnego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom oraz mały
słodki upominek. Po uroczystym pasowaniu wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.
Pasowanie na przedszkolaka. (fot. arch. szkoły)
Z pewnością był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miW Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika – Filii w Szczałych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i nauczycieli.
winie odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość –PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. Tego dnia dzieci, które zaczęły
Katarzyna Gałązka
uczęszczać w tym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego, zło-

Co wydarzyło się w naszym przedszkolu w roku
szkolnym 2017/2018 cz. 2

Przedstawimy Państwu dalszą część informacji o ważniejszych wydarzeniach z życia naszego przedszkola związanych z realizacją w/w zadań.

(fot. arch. Przedszkole Samorządowe w Goworowie)

IV. ZAJĘCIA TEATRALNE REALIZOWANE PO PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
- 26.09.2017 r.- przedstawieniem pt. „Lekcja dobroci Jasia i Małgosi” w wykonaniu Teatru Profilaktycznego Edukacja Animacja
z Białegostoku rozpoczęliśmy cykliczne miesięczne spotkania
teatralne w naszym przedszkolu.
- 17.11.2017 r. przedszkolaki wzięły udział w przedstawieniu pt:
,,Podróż do wnętrza Ziemi.’’ w wykonaniu Studia Artystyczno Edukacyjnego „Bąbel Ziąbel”.
-18.12.2017 r. nasze przedszkole odwiedził teatrzyk z Białegostoku z przedstawieniem pt. „Opowieść Wigilijna”.
- 12.01.2018 r. w po raz kolejny gościliśmy aktorów Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja „MAGIK” z Białegostoku. Tym
razem aktorzy odwiedzili nas ze spektaklem pt. ,,Pierwsza zima
bałwanka Stefanka.
- 6.03.2018 r. za sprawa aktorów Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja „MAGIK” z Białegostoku dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Wielkanocne przypadki zająca Sałatki”.
- 4.04.2018 r. gościliśmy w naszym przedszkolu grupę teatralną
„AKADA” z Suwałk z przedstawieniem „Eko – Zdzisław i jego
dobre rady na odpady”.

- 17.05.2018 r. dzieci kolejny raz gościły w naszym przedszkolu
teatrzyk „Magik” z Białegostoku z przedstawieniem pt. „Akademia Pana Kleksa”.
- 18.06.2018r przedszkolaki obejrzały przedstawienie w wykonaniu aktorów z Teatru Karuzela z Białegostoku pt: „Zajączkowoo zasadach i bezpieczeństwie w ruchu drogowym”.
- 19.06.2018r. odbyło się uroczyste pożegnanie 5-latków roku.
- 6,7,8.08.2018 r. organizowano w ramach programu adaptacyjnego „Jestem przedszkolakiem” dni adaptacyjne dla dzieci nowo
przyjęte do przedszkola.
- 1-31.-8.2018 r. przedszkole pracowało w formie dyżuru waka-

(fot. arch. Przedszkole Samorządowe w Goworowie)

cyjnego, na który zgłosiło się 26 dzieci z Przedszkola Samorządowego w Goworowie i z oddziału SP w Goworowie Filia w Szczawinie.
V. KONTYNUOWANE DZIAŁANIA ZAINICJOWANE W ROKU
SZKOLNYM 2015/2016
1. „ZOSIA SAMOSIA” – to całoroczna akcja kształtująca umie-
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jętność opanowania przez dzieci techniki prawidłowego jedzenia,
bezpiecznego posługiwania się sztućcami, przezwyciężania uprzedzeń do potraw oraz samodzielnego wykonywania posiłków.
2.”POCZYTAJMY RAZEM, MAMA SŁOWA JA OBRAZEK” - to
całoroczna akcja, której ideą jest zachęcanie dzieci do rozbudzania zainteresowania czytelnictwa. W ramach akcji:
- 14 maja 2018 r. na zaproszenie pani Wiesławy Wasilewskiej wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Goworowie pani Barbary
Grabowskiej przeprowadzili debatę pt. „Książka naszym przyjacielem”.
- 16 maja 2018 r. gościliśmy autorkę książek dla dzieci panią Joannę Brodowską. Była to już czwarta wizyta autorki w naszym
przedszkolu, która w ramach innowacyjnych Autorskich Spotkań
Edukacyjnych wprowadziła dzieci w świat literatury dziecięcej.
VI. NASZE SUKCESY
- 16.11. 2017 r. dzieci zaprezentowały na deskach sceny Świetlicy
z Brzeźnie legendę pt.”Skąd się wzięły trzy wieże w herbie Przasnysza” w ramach XV Wojewódzkiego Przeglądu Legend Ma-

zowsza organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Goworowie. Tradycyjnie przedszkole reprezentowała grupa 5-latków, którą przygotowała pani Wiesława Wasilewska
we współpracy z wychowawcą grupy panią Beatą Piechocką oraz
pomocą nauczyciela Anną Brejnak. Za występ dzieci tak jak inni
uczestnicy otrzymały wyróżnienie i nagrody rzeczowe w postaci książek i gier planszowych. Na ręce naszych przedszkolaków
trafiła również nagroda główna tj. „Tytuł najlepszego aktora”.
- 31.05.2018r. - „Przedszkole talentów”- taki tytuł otrzymało nasze przedszkole za udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Osobą
odpowiedzialną za realizację zadań konkursowych była pani Urszula Kordasz.
Szczegóły dotyczące opisanych wydarzeń znajdują się na naszej stronie internetowej www.psgoworowo.przedszkolowo.pl.
Serdecznie zapraszamy.
Wiesława Wasilewska

XVI Przegląd Twórczości Religijnej
18 października 2018 r. Uczestnicy Domu wraz z opiekunami wzięli udział już po raz czwarty w XVI Przeglądzie Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych w Lubiejewie Starym
pt.: „Duch pański”. Bycie na scenie pozwala na otwarte prezentowanie posiadanego talentu, ale również na uzyskanie dowodów
społecznej akceptacji, wzrostu poczucia własnej wartości i osobistego sprawstwa. Na scenie zaprezentowało się 12 zespołów z bliższych i dalszych okolic. Podopieczni ŚDS zaprezentowali krótki
występ artystyczny pod tytułem „Dary Ducha Świętego”, przygotowany przez koordynatora grupy teatralnej Magdalenę Dudziec.
Były brawa, dobra zabawa, poczęstunek, dużo dobrego humoru
oraz nagrody i upominki dla każdego uczestnika występu. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, pełni nadziei, że za rok też będzie
okazja do twórczego spotkania.
Magdalena Dudziec

Uczestnicy konkursu w Lubiejewie Starym. (fot. arch. SDS Goworowo)

Patriotyczna wieczornica

Uczniowie SP w Pasiekach podczas akademii (fot. A. Skrzecz)

„Święta miłości kochanej ojczyzny
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.”
		
Ignacy Krasicki
8 listopada w Szkole Podstawowej
im. J. Korczaka w Pasiekach odbyła się
patriotyczna wieczornica upamiętniająca
przypadającą w tym roku 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz

przedstawiciele lokalnych środowisk spotkali się, by wspólnie uczcić pamięć o ludziach i wydarzeniach z przeszłości ważnych dla naszego narodu.
Dyrektor szkoły Adam Grabowski powitał przybyłych gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość . Byli wśród
nich: wójt elekt Gminy Goworowo- Piotr
Kosiorek, ksiądz proboszcz Parafii Goworowo- Stanisław Siemion, Krystyna Drabot
- lokalna regionalistka, członkowie Klubu
Seniora „Rozmaryn”, dyrektorzy szkół, rodzice.
Uczniowie zaprezentowali uczestnikom wieczornicy akademię pt. „Wyśpiewać
historię”. Czytano teksty historyczne, recytowano poezję patriotyczną, wspominano
trudne momenty w dziejach naszej ojczyzny. Głównym jednak punktem programu
wieczornicy był śpiew. Pieśni historyczne
i patriotyczne są częścią naszej tożsamości
narodowej, opowiadają o naszych dziejach,
sławią bohaterów, krzepią ducha. Wszyscy

uczestnicy włączyli się we wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych m.in. „Przybyli
ułani ”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Serce w plecaku”, „Myśmy są wojsko”, „Mury”.
Na rozpoczęcie uroczystości z brzmiał
„Mazurek Dąbrowskiego”, na koniec zaś
wspólnie odśpiewano „Rotę”.
Dyrektor szkoły mówiąc o roli wieczornicy podkreślił, że jest ona żywą lekcją historii i patriotyzmu, integrującą różne środowiska i łączącą pokolenia. Toteż wszyscy
uczestnicy splatając ręce odśpiewali znaną
pieśń harcerską „Płonie ognisko”.
Nad przebiegiem uroczystości czuwały nauczycielki: Monika Długołęcka,
Agnieszka Solmińska, Urszula Napiórkowska, które przygotowały program artystyczny i dekorację sali oraz Mariusz
Fidelis, który zapewnił oprawę muzyczną
wydarzenia.
A. Solmińska
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Tablica na 100 – lecie Niepodległości
11 listopada 2018 r., dokładnie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, została odsłonięta
przed figurą Chrystusa Króla w Goworowie pamiątkowa tablica. Miejsce jej umieszczenia nie było przypadkowe.
Sam pomnik Chrystusa Króla wykonany przez znanego warszawskiego rzeźbiarza i kamieniarza Feliksa Giecewicza, był wyrazem wdzięczności za odzyskanie niepodległości i obronę Polski przed bolszewickim najazdem w roku
1920.
rowskiej parafii, ks. prałatowi Leonowi
Gościckiemu. Umieszczenie nowej tablicy
przed pomnikiem było nawiązaniem do
wydarzeń sprzed stu lat i zapewnieniem o
naszej pamięci i wdzięczności dla wszystkich, którym zawdzięczamy życie w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Po wybraniu
miejsca i opracowaniu projektu wykonawstwo powierzono Jarosławowi Modzelewskiemu z Goworowa. W uroczystości
prowadzonej przez proboszcza parafii Goworowo ks. kanonika Stanisława Siemiona,
wzięli udział przedstawiciele miejscowych
władz, poczty sztandarowe OSP w Goworowie i Kruszewie, poczty sztandarowe
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Goworowie, harcerze drużyny „Orzaki” z Goworowa oraz liczne grono parafian. Całość
uświetnił swoim śpiewem chór parafialny
Tablica pamiątkowa na 100 - lecie Niepodległości.
pod dyrekcją organisty Dariusza Dymerskiego.
Pomnik powstał w latach dwudziestych
Po odsłonięciu tablicy odprawiono
dzięki ówczesnemu proboszczowi gowo- mszę św. w intencji Ojczyzny. Jej oprawę

przygotowali nauczyciele: Barbara Grabowska, dyrektor szkoły Jacek Dobrzyński,
Joanna Janowska-Milczarek, Bogumiła Lewicka-Mróz, Marek Skierczyński i Karolina Zacharek. Po mszy młodzież ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Goworowie
przedstawiła patriotyczny program artystyczny przygotowany przez nauczycieli:
Bożena Drabot, Michał Niechoda, Beata
Ciepierska, Adam Dąbrowski, Dariusz
Twardziak, Barbara Wójcik. Harcerzami
opiekowała się Elżbieta Bieniecka, poczty
sztandarowe przygotowali Dorota Skierczyńska i Jarosław Karpiński.
Tablica została ufundowana przez proboszcza ks. kanonika Stanisława Siemiona,
Jarosława Modzelewskiego (głównego fundatora) oraz Piotra Kosiorka. Wszystkim,
którzy wzięli udział i przyczynili się do
uświetnienia uroczystości, bardzo dziękujemy.
Piotr Kosiorek

Obchody Święta Niepodległości w Filii w Szczawinie
Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Filii w Szczawinie miały wyjątkowy i podniosły charakter. Uroczystość rozpoczęto od wspólnego oglądania „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie”, dzięki której
uczniowie przybliżyli sobie początki powstania państwa polskiego oraz pochodzenie ojczystych barw narodowych.
Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości były
warsztaty rodzinne, prowadzone przez opiekuna Samorządu
Uczniowskiego. Podczas zajęć, dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami i babciami, wykonywały biało – czerwone kotyliony.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Opiekun Samorządu Uczniowskiego,
Agnieszka Podleś, w ramach podziękowań za udział w warsztatach i pomoc w realizacji przedsięwzięć, ufundowała dla wszystkich pyszny tort w barwach narodowych.
Dorota Sobotka

Obchody Święta Niepodległości w Filii w Szczawinie. (fot. arch. szkoły)

Po zajęciach artystycznych rozpoczęła się uroczysta akademia
przygotowana przez Elżbietę Sobotkę i Dorotę Sobotkę. Dzieci
poprzez recytację wierszy i śpiewanie pieśni patriotycznych przybliżyły nam historię naszego kraju, ukazując drogę Polski do niepodległości.
O godz. 11.11 wspólnie odśpiewano 4 zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego”, włączając się w akcję ,,Rekord dla Niepodległej”.

Dzieci ze swoimi najbliższymi wykonują flagę Polski. (fot. arch. szkoły)

