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Gmina Korytnica stawia na młodych w edukacji ekologicznej.
4 kwietnia 2018 r. podsumowano w Szkole Podstawowej
im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach— Grubakach konkurs plastyczny „Co Ziemię szpeci?” Dzieci przygotowały prace plastyczne
dotyczące zaśmiecania środowiska naturalnego przez ludzi. To pierwsza
w naszej gminie w tym roku taka akcja , która ma uczulić młodych, ale
także innych mieszkańców naszego terenu, by nie wyrzucać śmieci
do
lasu
i
okolicznych
rowów.
Miejsce,
w którym żyjemy jest niezwykle urokliwe i docenia to wiele osób odwiedzających naszą gminę. Oby zostało tak jak najdłużej. Zadbajmy o
to wspólnie.
Autorzy najbardziej wymownych i najlepszych prac otrzymali
dyplomy i nagrody Ufundowane przez KPP w Węgrowie, gminę Korytnica i Stowarzyszenie „Aktywni dla gminy Korytnica. Nagrody laureatom wręczali: komendant powiatowy Policji mł. Ins. Andrzej Styrczula,
wójt gminy Stanisław Komudziński oraz prezes stowarzyszenia
i dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach—Grubakach—Bożena Rudnik. Oprócz upominki otrzymali pozostali uczestnicy konkursu, a było
ich kilkudziesięciu.
.

Numer 1 (69) 2018 r.

2

WYCIECZKA DO WARSZAWY
W dniu 8 lutego uczniowie klasy drugiej i trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Pniewniku pod opieką p. D. Kupiec,
p. M. Rosochy i p. G. Laskowskiej uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Zamku Królewskiego pod kierunkiem przewodnika. U progu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dzieci miały okazję poznać Zamek Królewski, jego przeszłość
i teraźniejszość, najważniejsze wydarzenia i postacie z historii naszego kraju. Następnie wycieczkowicze udali się na Dworzec Wschodni. Tutaj zwiedziły dworzec autobusowy i kolejowy. Weszły na perony, z których obserwowały odjazdy i przyjazdy pociągów kolei regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Ostatnim punktem programu była fabryka E.Wedel.
Dzieci poznały historię tego najsłynniejszego w Polsce zakładu cukierniczego. Miały okazję śledzić krok po kroku linie produkcyjne torcików wedlowskich i czekolady. Poznały też Pracownię Rarytasów. Obejrzały najbardziej okazałe wyroby czekoladowe, m. in. makietę kolejową, misia ważącego 750 kg czy ogromną choinkę. Potem uczestniczyły w słodkim poczęstunku. Na koniec otrzymały słodkie upominki.

Rządowy Program „Aktywna Tablica”

Dwie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Korytnica zakwalifikowało się do wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program finansowany jest
w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Po 14 000 zł otrzymały
szkoły
podstawowe
w
Górkach
Grubakach
i
Pniewniku.
Z powyższych środków zakupiono dwa interaktywne monitory dotykowe, projektor ultra krótkoogniskowy, tablicę
interaktywną.Zakupione urządzenia mają przyczynić się do zwiększenia wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym. Obsługa takiego monitora jest bardzo prosta i nie stanowi problemu dla uczniów. Użytkownik dotyka interaktywnego monitora palcem lub specjalnym „pisakiem”, który działa jak zwykła myszka komputerowa. Można uruchomić dowolny program multimedialny, przesuwać zdjęcia, włączać dźwięki i filmy oraz w pełni kontrolować dowolną aplikację. Można
także pisać i rysować kolorowymi pisakami, nanosić notatki na dowolny obraz, korzystać z bogatej bazy rysunków zawartych w oprogramowaniu tablicy. Daje to nam możliwość tworzenia nowoczesnych, dynamicznych, interaktywnych prezentacji. Co więcej, tak przeprowadzoną prezentację możemy zapisać na dysku i wykorzystać ją później na kolejnej lekcji. Stojąc bezpośrednio przy tablicy nauczyciel może prowadzić lekcję, obsługiwać komputer i kontrolować pracę uczniów.
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W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Górkach - Grubakach bierze udział w programie edukacyjnym „Żyj
smacznie i zdrowo” WINIARY. Jednym z elementów jego realizacji było zorganizowanie 12 kwietnia “Biegu po zdrowie” skierowanego do społeczności szkolnej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt gminy Korytnica, natomiast patronat medialny - "Kurier Korytnicki". Głównym celem wydarzenia było rozpowszechnianie biegów ulicznych jako ogólnodostępnej formy uprawiania sportu w środowisku wiejskim oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Wszyscy wiemy jak ważne jest zdrowe odżywianie dla utrzymania naszego organizmu w dobrej kondycji, dlatego imprezę rozpoczęliśmy od prelekcji na powyższy temat przeprowadzonej przez panią Maję Dąbrowską – pielęgniarkę pracującą na
oddziale pediatrycznym w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie. Spotkanie przyczyniło się do poszerzenia świadomości dzieci na
temat zdrowego odżywiania. Następnie uczestnicy biegu otrzymali numery startowe oraz udali się na rozgrzewkę i uroczyste
otwarcie biegu. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w pięciu kategoriach wiekowych: uczniów oddziału przedszkolnego, uczniów
klas I-III, uczniów klas IV-VI, uczniów klasy VII, w kategorii rodziców i nauczycieli. Wszyscy startujący ukończyli bieg w
pięknym, sportowym stylu. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
Wyniki rywalizacji w kat. uczniów oddziału przedszkolnego:

I miejsce - Zuzanna Komorowska,
II miejsce - Ignacy Semak,
III miejsce - Gabriel Antoniuk,
2. Wyniki rywalizacji w kat. uczniów klas I-III:
I miejsce - Piotr Giers,
II miejsce - Oliwia Górska,
III miejsce - Antoni Zyśk,
3. Wyniki rywalizacji w kat. uczniów klas IV-VI:
I miejsce - Wiktoria Poniatowska,
II miejsce - Kamil Górski,
III miejsce - Oskar Załęski,
4. Wyniki rywalizacji w kat. uczniów klasy VII:
I miejsce - Michał Czajka,
II miejsce - Jakub Roguski,
III miejsce - Krystian Piórkowski,
5. Wyniki rywalizacji w kat. rodziców i nauczycieli:
I miejsce - Joanna Suduł,
II miejsce - Karolina Puzio,
III miejsce - Marta Szczepańska,
Po zakończeniu biegu każdy z uczestników otrzymał wodę oraz został
zaproszony na zdrową ucztę przygotowaną wcześniej przez uczniów pod czujnym okiem swoich wychowawców. W menu znalazły się:
- sałatka owocowa – oddział przedszkolny,
- deser z serka i owoców “Kolorowo i zdrowo”– klasa I,
- sałatka warzywna – klasa II,
- koktajl mleczno – owocowy – klasa III,
- zdrowe kanapki – klasa IV,
- sok jabłkowo - marchewkowy – klasa V,
- szaszłyki owocowe “Owocowy jeż” – klasa VI,
- sałatka owocowo - warzywna – klasa VII.
Po posiłku regeneracyjnym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów oraz własnoręcznie wykonanych medali dla wszystkich
uczestników biegu. Na zakończenie odbyło się losowanie nagród w postaci drobnych upominków spośród losów z numerami startowymi uczestników biegu.
Bieg ukończyło 70 uczestników. Wydarzenie zostało zorganizowane
przez uczniów klasy VII. Nad przygotowaniem i sprawnym przebiegiem sportowej rywalizacji czuwały panie: Joanna Suduł i Karolina Puzio.
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SPOTKANIE SENIORÓW
5 maja 2018 roku na zaproszenie seniorów z Górek – Grubaków przybyli ich koleżanki i koledzy z Klubu Seniora „Malinki”
z Wyszkowa. Była to kolejna wspólna impreza obu klubów. Salę spotkania wypełnił przyjemny aromat kawy. Na stołach
pojawiły się talerze pełne słodkości oraz ciepły posiłek , a seniorzy z przyjemnością oddali się rozmowom i wspomnieniom.
Nie zabrakło także wspólnych śpiewów i tańców. Miła atmosfera i przyjemne towarzystwo sprawiły z pewnością, że ten
dzień pozostanie na długo w pamięci niejednego

Spotkania nt bezpieczeństwa w gospodarstwach
Przedstawicie KRUS p. Jarosławem Gago (st. specjalista ds. prewencji i rehabilitacji) w lutym odwiedzał placówki
pedagogiczne naszej gminy, by spotkać się z uczniami i im zagadnienie związane z czynnościami szczególnie niebezpiecznymi
związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym. Spotkanie odbyło się w
związku z ogłoszonym przez KRUS Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” skierowanym do dzieci przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. Celem spotkania było zapoznanie zebranych z regulaminem tegoż konkursu oraz zachęcenie do udziału w nim. Uczestnicy obejrzeli filmy edukacyjne: ,,Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat ”, ,,Upadek to nie przypadek” - pokazujący przykłady
bezpiecznych zachowań, chroniących przed upadkami oraz prezentacji multimedialnej pt. ,,Upadki w rolnictwie - przyczyny
wypadków”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ulotki dotyczące prezentowanego tematu. Szkoły dostały również zestaw
książeczek na nagrody dla uczestników konkursu. Liczymy na to, że wszystkie działania szkół w tym zakresie zwiększą świadomość wśród naszych uczniów - mieszkańców terenów wiejskich i poprawią ich bezpieczeństwo w zakresie zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.
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Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci
Z badań przeprowadzonych na zlecenie PGNiG wynika, że ponad 40 proc.
Polaków uważa, że nie ma wpływu na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.
Jednocześnie jako jego główne przyczyny wskazujemy te, które zależą najczęściej
od nas samych: palenie śmieci w domowych piecach (71 proc.), spaliny samochodowe (51 proc.), stare i niesprawne domowe piece (45 proc.) oraz ogrzewanie przy
użyciu węgla (36 proc.)
Grupa PGNiG, jako dostawca gazu oraz ciepła systemowego (centralne ogrzewanie)
wpisała w tym roku do swojej strategii walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Działaniom inwestycyjnym i sprzedażowym towarzyszy kampania edukacyjna
„Powietrze bez śmieci” prowadzona przez Fundację PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza, która swoim zasięgiem objęła kilka tysięcy szkół i wszystkie polskie gminy.
W ramach konkursu szkoły konkurują o trzy w pełni wyposażone sale do przyrody
(o wartości 30 tys. zł), a gminy o pięć naukowych placów zabaw (o wartości 100 tys. zł każdy). Organizatorzy wybiorą autorów najlepszych i najbardziej kreatywnych lekcji z trzech szkół. Każda ze zwycięskich placówek edukacyjnych otrzyma
warte 30 000 złotych nowoczesne wyposażenie dla pracowni przyrodniczych. Oprócz serii lekcji edukacyjnych, w wybranej
mazowieckiej szkole pojawi się Radek Brzózka, ambasador programu „Powietrze bez śmieci”. Prezenter telewizyjny i popularyzator nauki weźmie udział w lekcji pokazowej, podczas której wspólnie z dziećmi i nauczycielami przeprowadzi eksperymenty naukowe, związane z zanieczyszczeniami powietrza.
– Chcemy, aby już od najmłodszych lat dzieci dowiadywały się jak dbać o środowisko naturalne i przekazywały tę wiedzę
swoim rodzicom. Tylko wspólnie możemy sprawić, że w przyszłości będziemy oddychać czystszym powietrzem – podkreśla
Zbigniew Kajdanowski, Prezes Fundacji PGNiG.
Z Mazowsza zgłosiło się 108 szkół w tym Szkoła Podstawowa w Górkach—Grubakach, która rozpoczęła realizację
serii pięciu lekcji ekologicznych, poświęconych zanieczyszczeniom powietrza i sposobom na walkę z nimi. Włączając się do
akcji liczymy, że zdobyta wiedza przyniesie w przyszłości zamierzone cele. To co dzieje się w szkole można na śledzić na
portalu społecznościowym szkoły. Oprócz działań pojawiają się inne ponieważ do akcji oprócz uczniów klasy III zgłoszonej
do programu, włączają się inni nauczyciele i pozostałe klasy. W wyedukowanym młodym pokoleniu jest nadzieja na lepsze
powietrze w przyszłości. Inwestujmy więc w naszą przyszłość.
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W Teatrzyku Kamishibai
W dniu 16 marca Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy gościła dzieci z klasy pierwszej wraz z wychowawczynią p. Dorotą Morawską z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy. Nasi goście uczestniczyli w zajęciach pt. „W
Teatrzyku Kamishibai”.
Kamishibai to tatr pochodzący z Japonii, którego nazwa oznacza kami – papier, shibai – sztuka, teatr, czyli papierowy teatr. Papierowe karty z ilustracjami tworzące fabułę są prezentowane w drewnianej skrzynce, wyglądem przypominającej walizkę, zwanej butai. Widzowie oglądają piękne ilustracje zmieniające się jak slajdy, obrazujące czytaną przez
narratora treść. Spektakl tworzy wyjątkowy nastrój będąc jednocześnie niecodziennym spotkaniem z książka.
Pierwszoklasiści zapoznały się z „magiczna skrzynka” a następnie z zaciekawieniem obejrzały bajkę Francoise
Malnuit pt. „Groszki”. Na podstawie historii o groszku dzieci poznały poszczególne fazy wzrastania roślin od małego ziarenka do dorosłej rośliny wydającej plon. Po spektaklu widzowie stworzyli własne ilustracje, przedstawiające dalsze losy
bohaterów bajki, które sami zaprezentowały w teatrzyku kamishibai. Następnie oglądały przygotowane dla nich książki o
tematyce wiosennej, bo to właśnie o tej porze roku sieje się warzywa. Zostały również zaproszone do działu z książkami
dla dzieci. Z pośród przeglądanych pozycji młodzi czytelnicy mieli okazję wybrać a następnie wypożyczyć wybraną
książkę do domu.
Zajęcia odbyły się z inicjatywy dyrektor GBP w Korytnicy p. Agnieszki Giers, która pisze: „Teatr kamishibai, to
wspaniała forma pracy z czytelnikiem na zasadzie zabawy książką a dokładnie jej treścią. Nawet jeśli dziecko nie potrafi
czytać samodzielnie, może tworzyć ilustracje do ulubionych bajek czytanych przez dziadków, rodziców czy starsze
rodzeństwo. Zobrazowaną treść, wcielając się w narratora może opowiedzieć w teatrzyku kamishibai przed zgromadzona
widownią we własnym pokoiku.
Magiczną skrzynkę teatrzyku można wykonać z powodzeniem przy pomocy starszych osób chociażby z brystolu lub
tektury.
Biblioteka jest odpowiednim miejscem, gdzie tego rodzaju teatr powinien być promowany, ponieważ przyczynia
się do łatwiejszego przyswojenia treści lektur szkolnych.
Najistotniejsze dla nas bibliotekarzy jest to, że w atrakcyjny sposób kształtujemy kulturę czytelniczą wśród
najmłodszych.”
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W powstają gabinety profilaktyczne
Gmina Korytnica otrzymała dotację na doposażenie gabinetów profilaktyki
zdrowotnej w wysokości 29.535 zł. Wyposażono gabinety profilaktyczne w pięciu
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korytnica . Zakupiono stetoskopy, ciśnieniomierze, wagi ze wzrostomierzem i wiele innych sprzętów, niezbędnych w gabinecie medycznym. Przyznane zgodnie z umową
środki przeznaczone zostały także również na zakup stolików zabiegowych, parawanów i szaf lekarskich. Dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach udzielane są w oparciu o przepisy ustawy z 15 września 2017 r. o
szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Na jej podstawie jednostki samorządu terytorialnego składały do wojewodów wnioski o dotacje na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dotacja może obejmować do 100 procent kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej
niż
6
700
zł
na
jeden
gabinet.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu wspieranie rozwoju i
edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, współdziałanie na rzecz ochrony i
doskonalenia zdrowia uczniów. Zgodnie z istotą tej opieki są to medyczne działania profilaktyczne (prewencyjne) w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego, w tym:

profilaktyka „pierwszorzędowa” - ukierunkowana na wszystkich
uczniów (np. szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) oraz szkołę i
rodzinę (zachęcanie do zapewniania dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i nauki);

profilaktyka „drugorzędową” - dotycząca uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń i obejmująca
wczesne wykrywanie ich objawów (testy przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie) oraz działania naprawcze:

profilaktyka obejmująca poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i
szkolnym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym
skutkom tych zaburzeń.
Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami powinna być realizowana przez
pielęgniarki lub higienistki szkolne w gabinecie „profilaktyki" przy ścisłej współpracy z pracownikami szkoły i rodzicami
uczniów.

100 urodziny mieszkanki Gminy Korytnica!
12 kwietnia, Pani Stanisława Zalewska, zam. Rowiska gm. Korytnica obchodziła 100 rocznicę swoich urodzin.
Z tej okazji przedstawiciele władz samorządowych Wójt Gminy Korytnica Stanisław Komudziński oraz z-ca Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Anna Panufnik odwiedzili jubilatkę, składając jej serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze, najpiękniejsze,
niech nigdy nie brakuje szczęścia. Na kolejne lata dużo zdrowia, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami
dnia codziennego oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w rodzinnym gronie.
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Święto Ziemi uczcili wielkim sprzątaniem
22 kwietnia (sobota) na terenie gminy Korytnica odbyło się wielkie sprzątanie lasu. Z miejscowości Turna, Górki –
Grubaki oraz Górki Średnie wyruszyli mieszkańcy na wielkie porządkowanie okolicznych lasów, rowów. A wszystko to
w ramach udanej współpracy kilku jednostek Urzędu Gminy Korytnica, Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, Nadleśnictwa Łochów, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Węgrowie, Stowarzyszenia „Aktywni dla
Gminy Korytnica” i Szkoły Podstawowej im. ks.
bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach – Grubakach.
Nauczyciele, uczniowie, rodzice, sołtysi i mieszkańcy w/w sołectw wyruszyli by dać przykład, że
wspólnymi siłami możemy wiele zdziałać
a chcieć to móc.
Po wspólnym sprzątaniu na wszystkich
chętnych czekało wspólne ognisko przy szkole
w Górkach – Grubakach oraz atrakcje dla dzieci,
znakowanie rowerów, pokazy wozu policyjnego,
rozgrywki sportowe w „dwa ognie” i piłkę nożną.
To był udany weekend.
.

Biuletyn redagują nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego
w Górkach Grubakach
Tel. ( 025) 661 22 85
e– mail: sp_gorkigrubaki@op.pl

Nie ingerujemy w treść zamieszczanych artykułów, nie skracamy ich, nie przeredagowujemy.
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