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"POZNAM - ZAPAMIĘTAM - OCHRONIĘ"
Gmina Korytnica w roku 2015 złożyła kilka projektów do WFOŚ i GW
w Warszawie Jednym z nich było doposażenie infrastruktury.
Projekt zakładał doposażenie infrastruktury poprzez utworzenie
w dwóch szkołach podstawowych zakątków ekologicznych na
terenie gminy Korytnica.
Program działania dzielił się na następujące zadania:
1. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach.
Doposażenie infrastruktury edukacyjnej były kontynuacją zadania z roku 2014, tym razem skoncentrowana była na tematyce ptaków znajdujących się na obszarze Natura 2000
i ich ochronie gatunkowej.
2. Rozbudowa bazy edukacji ekologicznej "Cichy staw"
w Szkole Podstawowej w Pniewniku.
Wodna Ścieżka dydaktyczna miała na celu zapoznanie uczniów
z bioróżnorodnością, przystosowaniem organizmów do życia
w środowisku wodnym oraz ochroną ekosystemów wodnych.
Górki—Grubaki
Wyznaczona na terenie szkoły trasa, barwne tablice z interesującymi informacjami oraz elementy małej architektury dają
możliwość odbycia fascynujących lekcji oraz miłego spędzenia
czasu wśród zieleni.
Doposażenie infrastruktury edukacyjnej w gminie Korytnica umożliwi poprzez zabawę i obcowanie z naturą kształtowanie nawyku obserwowania środowiska, dbania o nie,
zabiegania o jego czystość.
Pierwszymi odbiorcami i uczestnikami zajęć
w bazie edukacji ekologicznej będą uczniowie obu
szkół. Baza i jej wyposażenie są w pełni udostępnione
innym placówkom oświatowym naszej gminy. Dyrektorzy zapraszają do korzystania ze ścieżek edukacyjnych.
Wartość zadania 48.242,98 zł
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej
Gminy Korytnica www.korytnica.pl
Pniewnik
Pniewnik
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, od 1 stycznia 2016 roku na
terenie powiatu węgrowskiego funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna udzielana jest przeciętnie
przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.
Punkt w Węgrowie funkcjonować będzie w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul.Piłsudskiego 23
Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00
Wtorek godz.9.00 – 13.00
Środa godz.14.00-18.00
Czwartek godz.9.00-13.00
Piątek godz.14.00-18.00
Pomocy prawnej udziela 1 adwokat i 1 radca prawny
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
·
osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
·
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
·
osoby, które ukończyły 65. lat,
·
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
·
kombatanci,
·
weterani,
·
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała na:
·
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
·
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
·
pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
·
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
·
prawa pracy,
·
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
·
prawa cywilnego,
·
prawa karnego,
·
prawa administracyjnego,
·
prawa ubezpieczeń społecznych,
·
prawa rodzinnego,
·
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia .
Więcej informacji na www.korytnica.pl

ZŁOTE GODY W NASZEJ GMINIE
We wtorek 29 grudnia 2015 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Korytnica, odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na uroczystość przybyło pięć par małżeńskich:
Zofia i Henryk Górscy, Teresa i Franciszek Roguscy, Marianna
i Kazimierz Wielądkowie, Elżbieta i Marian Perkowscy, Jadwiga
i Michał Sękowie. Jubilaci zostali odznaczeni przez Wójta Gminy Korytnica Stanisława Komudzińskiego Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką
szampana oraz tortem. O odpowiednią atmosferę zadbały panie
z klubu seniora z Górek-Grubaków.

Więcej zdjęć na www.korytnica.pl
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Rozmowa z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego
Panie marszałku ostatnio w mediach zrobiło się głośno o podziale Mazowsza.
Skąd taka wrzawa wokół tego tematu?
Politycy PiS w ostatnich tygodniach mniej lub bardziej otwarcie zapowiadali,
że rząd przymierza się do takiego podziału. Nie jest to jednak żadna nowość, bo ten
temat wraca praktycznie przed każdymi wyborami jako jedna z wielu deklaracji
przedwyborczych. Niestety, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w ostatnim czasie na
scenie politycznej, może się okazać, że politycy partii rządzącej zaczną wprowadzać
ten plan w życie.
Podobno mają być to zmiany na lepsze.
Nic dobrego z takich zmian nie będzie. Poza wcześniejszymi wyborami, które
w mojej ocenie są rzeczywistym celem tej zmiany. Nie da się przecież oszukać faktów. Mazowsze jest w tej chwili liderem rozwoju nie tylko w kraju, ale w całej Unii
Europejskiej. Ogromna w tym zasługa Warszawy, bo jest ona nie tylko kulturowym
i geograficznym, ale przede wszystkim gospodarczym sercem naszego regionu. To
tu działa 70 proc. wszystkich mazowieckich firm, które zasilają budżet województwa i stąd pochodzi blisko 88 proc. dochodów,
jakie województwo otrzymuje z podatku CIT. Po wydzieleniu Warszawy pozostała część Mazowsza straci te pieniądze. Takie
pomysły stoją w sprzeczności z tym, co się dzieje w całej Europie. Jeśli kraje takie jak Niemcy czy Francja myślą o zmianach
granic administracyjnych – to tylko, aby tworzyć jeszcze silniejsze i większe regiony.
Brzmi pesymistycznie. Czego najbardziej powinniśmy się obawiać?
Przede wszystkim Mazowsze nie będzie się rozwijać, bo nie będzie miało z czego. Nieważne, kto będzie nim zarządzał. Jak mówi powiedzenie „Z pustego to i Salomon nie naleje”. Po podziale Mazowsze nie straci wiele ze swojej powierzchni, ale będzie
się musiało zadowolić raptem 12 proc. obecnego dochodu z podatku CIT. Porównując dotychczasowe roczne wpływy z CIT,
można oszacować, że nowe województwo mazowieckiego po wydzieleniu Warszawy będzie miało do dyspozycji jedynie
ok. 200-300 mln zł. Dla porównania w tym roku dochody Mazowsza z podatku CIT będą wynosić 1,4 mld zł. Różnica jest
ogromna, przy tak małych dochodach zabraknie środków na realizację wielu zadań. Budżet trzeba będzie łatać dotacjami
i „janosikowym” z innych województw. Nie będzie nowych inwestycji – dróg, szkół, nowoczesnych szpitali. Można też zapomnieć o realizacji projektów z UE, bo zabraknie środków na wkład własny. Nie zapominajmy też, że podział administracyjny,
proponowany przez PiS, wiąże się ze zwiększeniem biurokracji, a za to ze swojej kieszeni zapłacą mieszkańcy Mazowsza.
Pojawiają się jednak głosy, że na takim rozwiązaniu mogą zyskać miasta subregionalne takie jak Płock czy Radom. Każde z nich liczy, że zostanie stolicą nowego województwa.
I to jest kolejny problem. Politycy PiS próbują wmówić mieszkańcom tych miast, że będą mieli u siebie stolicę nowego Mazowsza. A co z mieszkańcami innych miast? Jak daleko musieliby jeździć np. mieszkańcy Ostrołęki, aby załatwić ważne sprawy
w urzędzie marszałkowskim w Radomiu? Albo mieszkańcy Siedlec do urzędu wojewódzkiego w Płocku? Warszawa leży w centrum województwa i z każdego miejsca na Mazowszu jest do niej łatwy dojazd. Codziennie dojeżdżają tu setki tysięcy ludzi do
pracy. Jednak po wydzieleniu Warszawa stałaby się oddzielnym województwem i mogłyby się pojawić pewne problemy z dojazdami np. naszymi Kolejami Mazowieckimi.
Właśnie. Jak podzielić mazowieckie spółki np. Koleje Mazowieckie? Powinny zostać na nowym Mazowszu czy w Warszawie? A może trzeba je podzielić pomiędzy oba województwa?
To bardzo dobre pytania i chyba nikt w tej chwili nie zna na nie dobrych odpowiedzi. Koleje Mazowieckie to najdynamiczniej
rozwijająca się spółka kolejowa w Polsce. Codziennie do Warszawy dowozi 170 tys. pasażerów z całego Mazowsza. Nie wiem
jaki byłby los Kolei Mazowieckich po wydzieleniu Warszawy z Mazowsza. Czy byłyby pieniądze na dalszy rozwój spółki? Takich pytań o podział majątku województwa jest jednak więcej. Trzeba je głośno zadawać, właśnie teraz, bo za chwilę może już
być za późno.
No dobrze, ale nie da się zaprzeczyć, że województwo mazowieckie jest bardzo zróżnicowane. Mamy bogatą Warszawę
i pozostałe regiony, których sytuacja pozostawia wiele do życzenia. Zmiany są potrzebne, żeby rozwój był zrównoważony.
Tym bardziej teraz, kiedy okazuje się, że po 2020 r. możemy stracić wsparcie z UE. Jest na to jakaś recepta?
Oczywiście. Unia dzieli pieniądze nie tyle na województwa administracyjne, co na regiony statystyczne – tzw. NUTS-y. Nie
trzeba więc od razu wprowadzać podziału administracyjnego. Wystarczy podzielić województwo na dwie jednostki statystyczne
NUTS 2, czyli Warszawę i sąsiednie powiaty oraz pozostałą część województwa. Wtedy Mazowsze ma szansę na wsparcie z UE
po 2020 r. bez wprowadzania chaosu administracyjnego. Przeprowadziliśmy wiele analiz i włożyliśmy wiele starań w to, aby
tę koncepcję poparł poprzedni rząd. Udało nam się i wniosek został skierowany do Brukseli. Ostateczne decyzje zapadną w 2017 r. Teraz jest zatem
czas, aby przekonywać unijnych decydentów o słuszności tego pomysłu.
Szkoda, że nasz rząd zamiast koncentrować się na tym, jak pomóc samorządowi, przygotowuje plan rozbioru Mazowsza. Jestem temu absolutnie
przeciwny.
Dziękuję za rozmowę.
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„Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym ”
W okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2015r. Gmina Korytnica realizowała projekt pt. „Gmina Korytnica
przyjazna najmłodszym ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość
projektu wynosiła 523 344 zł.
Projektem objęto sześć oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Korytnica, a celem było podniesienie jakości pracy.
Projekt realizowany był poprzez 3 zadania:
1) Zadanie 1 – organizacja placów zabaw,
2) Zadanie 2 – dostosowanie pomieszczeń,
3) Zadanie 3 – wyposażenie.
W ramach Zadania 1 zakupiono:
a) dla oddziału przedszkolnego przy SP w Górkach - Grubakach: zabawki wielofunkcyjne, karuzelę, pomost, huśtawkę,
linarium, tablicę;
b) do oddziału przedszkolnego przy SP w Maksymilianowie:
wieżę, huśtawkę, stożek, kompleks sprawnościowy, karuzelę, ławkę, kosz na śmieci, tablicę, bezpieczną nawierzchnię
- 3 m2;
c) dla oddziału przedszkolnego przy SP w Sewerynowie: stół piknikowy, wielki dom - most z tunelem, skałkę, wieżę, ławki, plac zabaw, wodną piaskownicę, tablicę;
d) dla 2 oddziałów przedszkolnych przy SP w Korytnicy: tablicę rysunkową, wysoką wieżę, huśtawki, tablicę, dom do
ogrodu, stół z parasolem, sześcian, ławkę, bezpieczną nawierzchnię - 32 m2 oraz ogrodzenie - 120m2;
e) dla oddziału przy SP w Pniewniku zakupiono: wieża, bujak, huśtawki, sklepik, karuzela, ławki, kosz, tablica, ścianki
funkcyjne, nawierzchnia - 15 m2 oraz ogrodzenie - 32 m2.
W ramach Zadania 2 zakupiono:
a) dla SP Górki - Grubaki miskę ustępową, podajniki na ręczniki, pojemniki na papier;
b) dla SP Sewerynów: dozowniki mydła, dozowniki na ręczniki papierowe, lustro, miskę ustępową, podest;
c) dla SP Pniewnik: podajniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, podajniki na papier, suszarkę
elektryczną.
W ramach Zadania 3 zakupiono:
a) dla SP Górki - Grubaki: meble i wyposażenie, czyli stoliki, kr zesełka, zestaw meblowy, gr uszki małe - szt. 4, kanapę rozkładaną, pufę, zabawki i pomoce dydaktyczne („Kącik Zosi”, „Farmę”, „Warsztat Kuby”, warsztat budowniczego,
wózek głęboki, wózek dla lalek, bujak – jamnik - szt. 2, „Jeździk’ – szt. 2, „Domek z patio”, klocki „Gospodarstwo domowe”, zestaw sprzętu kuchennego, zestaw lekarski, medyczny wózek, „Warsztat Franka”, pojemniki - szt. 3, traktor, traktor
z przyczepą, stajnię dla zwierząt, zestawy plansz do zabaw ruchowych - szt. 2, mapę Polski dla najmłodszych,

„Książki naszych marzeń”
Program „Książki naszych marzeń” realizowany jest we wszystkich placówkach
naszej gminy. Dzięki niemu możliwy było zakup książek do bibliotek szkolnych
w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Zadaniem szkół było wybranie tytułów
na podstawie ankiet przeprowadzonych w palcówkach wśród uczniów i rodziców. Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek była uzależniona od liczby uczniów. I tak :
- 1000 zł otrzymała szkoła licząca do 70 uczniów;
- 1 300 zł szkoła licząca od 71 do 170 uczniów;
- 2 170 zł - szkoła licząca więcej niż 170 uczniów.
Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 proc. wkładu własnego na
realizację zakupów. Dzięki dobrej kondycji finansowej naszej gminy możliwa był realizacja tego działania. Uczniowie i rodzice mogą cieszyć się z nowego księgozbioru już od grudnia 2015 r.
Wartość projektu 8 365,54 zł
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Ekologicznie w Gminie Korytnica.
Projekt zakładał zorganizowanie
dwóch konkursów.
13 września podczas Festynu Rolniczego odbył się pierwszy z nich,
który adresowano do dorosłych mieszkańców gminy. Uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru. Sprawdzał on wiedzę z zakresu ekologii, problemów ochrony środowiska, zjawisk globalnych, gospodarki
i ochrony środowiska przyrodniczego. Tego samego dnia komisja wyłoniła laureatów i wręczyła nagrody ufundowane przez WFOŚ i GW.
I miejsce zajęła p. Agnieszka Skibińska, która wygrała rower miejski
(wartość 700 zł)
II miejsce p. Sławomir Świętoń - wieża CD ( 600,00 zł)
III miejsce p. Paulina Żelazowska ,która otrzymała aparat fotograficzny
(500,00 zł)
W dniu 6 listopada 2015 roku został rozstrzygnięto konkurs plastyczny,
który był skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz klas

pierwszych gimnazjum dla dwóch kategorii wiekowych:
I kategoria –uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz I klasa gimnazjum.
Komisja Konkursowa przyznała:
w I kategorii:
I miejsce –Szkoła Podstawowa w Pniewniku, która otrzymała w nagrodę laptopa (wartość 2 500 zł),
II miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korytnicy - telewizor
(wartość 1 500 zł),
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Sewerynowie - projektor multimedialny
(1000, 00 zł);
w II kategorii:
I miejsce- Publiczne Gimnazjum w Korytnicy, które otrzymało laptopa
(wartość 2 500 zł),
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach - telewizor
(wartość 1 500 zł),
III Podstawowa w Maksymilianowie—(aparat fotograficzny o wartości
1 000 zł) .
Wartość zadania 11 800,00 zł

BEZPIECZNA + - rządowy program MEN
18 września 2015 r. gmina podpisała z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowę w sprawie realizacji rządowego programu
„Bezpieczna+”. Realizatorem jest Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego, która jako jedyna złożyła wniosek do organu prowadzącego. Od tego dnia rozpoczęła się też realizacja zaplanowanych działań. W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzono
w w/w placówce działania :



„Bezpieczeństwo w drodze do domu i szkoły”- warsztat oraz „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”
we współpracy z WORD w Siedlcach;

„Bezpieczne zachowanie w domu, szkole, na drodze, w czasie wypoczynku” –
warsztaty połączone z próbnym alarmem przeciwpożarowym w placówce we współpracy ze Strażą Pożarną;

”Promowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży w szkole
i w domu”- warsztaty dla uczniów klas IV-VI we współpracy z SANEPiD - em;

Happening pt. „Bezpieczne dziecko w sieci”;

„Dopalacze - co to takiego?” - warsztaty dla rodziców prowadzone we
współpracy z Policją;

„Uważaj na czad!” - prelekcja we współpracy ze Strażą Pożarną;

Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu o wartości 8 871,00 zł;

Redagowanie szkolnego dwumiesięcznika „Bezpieczni +”.
Powadzą je nieodpłatnie nauczyciele pracujący w szkole we współpracy z różnymi
instytucjami
Więcej informacji i zdjęć na stronie www.szkolagorkigrubaki.pl
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Program edukacji ekologicznej pn. ”Korytnica z ekologią za pan brat” - etap 3
Trzeci etap obejmuje tym razem swoim zasięgiem uczniów i rodziców Szkoły
Podstawowej w Górkach - Grubakach i Maksymilianowie. Łącznie 134 uczniów. Nauczyciele
nieodpłatnie
przeprowadzili
warsztaty,
spotkania
w
ilości
56
godz.
w Szkole Podstawowej w Górkach -Grubakach oraz 58 godz. w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie. Ponadto przeprowadzono konkursy. Powstały prezentacje multimedialne, broszura i liczne prace wykonywane przez . Wszystko to odbywało
się po zajęciach dydaktycznych. Do współpracy zaproszono leśnika, ornitologa. Do prowadzenia zajęć zakupiono pomoce
dydaktyczne, które w obu placówkach będą wykorzystywane także po zakończeniu zadania i na pewno uatrakcyjnią niejedne
zajęcia zarówno lekcyjne jak i pozalekcyjne.
Łączna wartość projektu 36 .936,31 zł

EKOpozytywy Mazowsza w naszych rękach
8 października 2015 r. poznaliśmy laureatów II edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
To właśnie dzięki pieniądzom z Funduszu i chęci realizacji zadań przez podmioty z terenu województwa możliwe
jest wykonywanie kolejnych inwestycji poprawiających stan środowiska – powiedział podczas uroczystości Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.
Dla podkreślenia wagi współpracy pomiędzy Funduszem a Beneficjentami Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW
w Warszawie nagrodziła najlepszych w 10 kategoriach. Największe szanse na wygraną miały podmioty wyróżniające się
aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej. Warunkiem
udziału było zrealizowanie przedsięwzięcia w 2014 r. współfinansowanego ze środków Funduszu.
O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” rywalizowało 36 beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała
9 nagród finansowych (po 10 tys. zł) wraz ze statuetkami oraz 27 wyróżnień.
Nagrody laureaci i wyróżnieni odbierali z rąk
członków Rady Nadzorczej i Zarządu
WFOŚiGW w Warszawie oraz honorowych gości obecnych na uroczystości: Katarzyny Kępki Podsekretarza
Stanu
w
Ministerstwie
Środowiska,
Janiny Ewy Orzełowskiej - Wicemarszałka
Województwa Mazowieckiego i Krystiana
Szczepańskiego - Zastępcy Prezesa Zarządu
NFOŚiGW.
Więcej informacji pod adresem
https://www.wfosigw.pl/strona-glowna/
EKOpozytyw_mazowsza
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ZADANIA WYKONANE W GMINIE KORYTNICA W 2015 ROKU
Nazwa zadania inwestycyjnego:
Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody - 150 000 zł
Remont zbiornika wodnego w miejscowości Pniewnik - 156 630 zł
Remont zbiornika wodnego w miejscowości Górki Średnie - 35 000 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sekłaku - 25 000 zł
Zakup serwera - 30 tys. zł
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Węgrowie - 12 000 zł
Zakup kosiarki i pługu do odśnieżania dla urzędu gminy - 16 000 zł
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach - 21 600 zł
Drogi:
Modernizacja dróg gminnych ( Nojszew, Świętochów Stary, Maksymilianów, Rowiska, Sewerynów, Nowy Święchów)
- 1 629 230 zł
Przebudowa drogi gminnej Maksymilianów - 247 500 zł
Przebudowa drogi powiatowej Rabiany - Kupce 100 000 zł
Przebudowa drogi powiatowe Wielądki - Pniewnik - Nojszew - Sulki 214 459 zł
Dokumentacja budowlano- wykończeniowa przebudowy drogi powiatowej Paplin- Korytnica - Roguszyn 39 100 zł
Zakup działki pod drogę gminną w Turnie - 5 000 zł
Szkoły:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w Szkole Podstawowej w Korytnicy - 291 000zł.
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie - 10 000 zł
Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie - 19 474 zł
Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie - 23 400 zł
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy (2015-2016) - 533 700 zł
Straże:
Ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP w Kątach - 70 541 zł
Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Korytnicy - 53 900 zł
Modernizacja samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Korytnickiej - 124 500 zł

„Nowe boisko wielofunkcyjne w Korytnicy”
W 2015 roku przy szkołach w Korytnicy zostało zrealizowane przedsięwzięcie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 o nawierzchni z trawy syntetycznej na odpowiedniej podbudowie. Boisko ostało przystosowane do gry w piłkę ręczną , siatkówkę i koszykówkę) i odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych. Na boisku można również grać w badmintona, piłkę nożną i inne gry zespołowe. Całość płyty boiska otoczona jest ogrodzeniem .Boisko jest dostępne dla mieszkańców całej Gminy, a szczególnie dla dzieci i młodzieży.
Nowa infrastruktura sportowa (boisko wielofunkcyjne sportowe) o tak nowoczesnym standardzie i wyposażeniu przyczyni
się
do
poprawy
atrakcyjności
miejscowości
jako
miejsca
turystycznego
z
bazą
sportową.
Mamy nadzieję, że sport i turystyka w naszej Gminie będą zajmować coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka,
w
tym
zachowaniu
zdrowia
i
sprawności.
Liczymy, że budowa boiska wielofunkcyjnego i jego wszechstronne przeznaczenie wpłynie także na wzrost
poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci
i młodzieży, a także na rozwijanie działalności
profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym
poprzez
zagospodarowanie
czasu
wolnego.
Przedmiotowa inwestycja tworzy warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do
rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Korytnicy. Zrealizowana inwestycja przyczyni się także do podniesienia walorów estetycznych miejscowości i jej otoczenia.
Wartość zadania 235 856,87 zł
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„Polskę
wokół symboli narodowych”, zestaw do nauki liczenia w zakresie 1-10, matę 1, „Ułóż kształty”,
„Sezonowe drzewa”, „Duże drzewo”, „Logiczne układanki”, „Bezpieczny każdego dnia”; sprzęt ICT
laptop, urządzenie wielofunkcyjne), sprzęt audiowizualny (telewizor, uchwyt do telewizora, odtwarzacz DVD, radioodtwarzacz),
tablicę
interaktywną,
„Ćwiczenia
z
grafomotoryki”,
„Ćwiczenia
z
matematyki”,
„Ćwiczenia
ruchowe”,
„Harmonijny
rozwój”,
„Magiczny
Dywan”,„Logorytmikę”;
b) dla SP Maksymilianów: wyposażenie do utr zymania czystości (suszar kę, pr alkę, wózek spr zątający), meble i wyposażenie (stoły - szt. 7, krzesła - szt. 14, biurko, szafy - szt. 3, słupek - buk, regał średni, tablicę korkową, stolik pod rzutnik, ławkę, szafkę dużą, tablicę), wyposażenie wypoczynkowe (poduszki - 10 szt., tj. komplet, miękki stolik, kanapę, gruszki małe - szt. 2), zabawki i pomoce dydaktyczne („Gotujemy zupę”, „Duże słomki”, zestaw konstrukcyjny, kalendarz - makatka, pojemnik - pirat, klocki - wafle, twister, abecadło, zestaw - edukacyjny alfabet, pojemnik z pokrywą, piramidę, domino, domino - zwierzaki, schody do basenu, zjeżdżalnię, basen, gąsienicę, „Schattenmemeno”, „Quatrata”, „Krea tivmemo
II”, „Serek”, „Dominowo”, puzzle - szt. 2, „Tangalo”, „Pieksi”), sprzęt ICT (laptop, urządzenie wielofofunkcyjne, ekran do
rzutnika), sprzęt audiowizualny (odtwarzacze - szt. 2, telewizor, miniwieżę, tablicę, projektor, programy komputerowe - szt.
5
c) dla SP Sewerynów: wyposażenie do utr zymania czystości w pomieszczeniach (odkur zacz, żelazko, wózek spr zątający, deskę do prasowania), doposażenie kuchni (zmywarkę, termometr, zestaw sztućców - szt. 12, miski - szt. 12, talerze szt. 12, kubki - szt. 12), meble i wyposażenie (Zestaw Premium, biurko, regał, komodę, stoliki - trapez - szt. 2, krzesła - szt.
12, stolik - kwadrat, poduszki okrągłe - szt. 20, kanapy rozkładane - szt. 2, gruszki małe - szt. 4, pufy - szt.3, poduchy - szt.
2, piankową ciuchcię, poduchę sensoryczną, materac narożny, wałki pomarańczowe, kostkę świetlicową, szatnie flexi - szt.
5, wieszaki do szatni - szt. 4), zabawki i pomoce dydaktyczne (klocki „Zoob”, klocki - wafle, mini klocki budowlane, klocki
małego budowniczego, wyrzutnia, „Clics Roller Box”, straganik, pacynki- zwierzęta domowe, „Magnetyczne kółeczka”,
tygodniowa tablica zadań, „Magnetyczne krążki” - szt. 5, „Dni tygodnia” , duży zestaw narzędzi, parawan z chmurką, zestaw śniadaniowy, „Kącik Zosi”, drewniany parking miejski, magnetyczne formy z białą planszą, magnetyczne formy
z czarną planszą, „Przybijankę”, „Skrzynkę -Zgadulę”, pacynki - szt. 6, kasę sklepową, akcesoria kuchenne z rondelkiem,
drabinkę, „Quatrata”, gąsienicę, „Schattenmemo”, stolik terapeutyczny, „Kreativmemo”, „Serek”, abecadło, „Atletix”,
„Tangalo”, geometryczne puzzle, puzzle - szt. 2, „Pieksi”), sprzęt ICT (laptop, projektor, ekran projekcyjny, programy multimedialn - szt. 5, gry - szt. 2), sprzęt audiowizualny (zestaw nagłośnieniowy, zestaw XBOX, Microsoft XBOX, monitor
interaktywny,
uchwyt,
oprogramowanie,
MS
Office,
urządzenie
wielofunkcyjne);
d) dla SP Korytnica: wyposażenie do utr zymania czystości (odkur zacze - szt. 2, wózek sprzątający, myjkę, deskę do
prasowania), meble i wyposażenie (szafki – szt. 3, szafki z półkami - szt. 8, komody - szt. 2, szafki narożne - szt. 2, szafki
wysokie - szt. 6, szafki z pojedynczymi drzwiczkami - szt. 2, biurka - szt. 2, krzesła - szt. 50, szafki - szt.6, krzesła dla nauczyciela - szt. 2, poduszki - szt. 25, pufy - szt. 7, mata, materace - szt. 2, gruszki małe - szt. 8, pufy – samolot - szt. 2, poduchy sensoryczne - szt. 3, poduszki okrągłe - szt. 2, poducha „Wyspa malucha”, kanapy - szt. 4, szafki do szatni - szt. 9, wieszaki - szt. 10), zabawki i pomoce dydaktyczne (basen, schody do basenu, koniki Rody - szt. 4, warsztat stolarski, parawan,
kuchnie - szt. 2, maty uliczne, znaki drogowe, zasady ruchu drogowego, klocki – 6 kpl, turbinki logopedyczne - szt. 2,
ścianki - szt. 2, stoliki relaksacyjne - szt. 2, programy do tablicy interaktywnej - szt. 5, zestaw gimnastyczny, literki magnetyczne), sprzętu ICT (laptopy - szt. 2, kable - szt. 2, projektor), sprzęt audiowizualny (odtwarzacze - szt. 2, telewizory - szt.
2, odtwarzacz, tablice interaktywne - szt. 2, magiczny dywan, wizualizery - szt. 2, urządzenia wielofunkcyjne – szt. 2);
e) dla SP Pniewnik: wyposażenie do utr zymania czystości (odkur zacz), meble i wyposażenie (stoliki - szt. 4, krzesełka
- szt. 24, zestaw zamek, ścianki - szt. 2, nadstawki - szt. 3, biurko, szatnie - szt. 3, wieszaki - szt. 12), zabawki i pomoce
dydaktyczne (kanion, opiekunka, party, „Tangalo”, warsztat stolarski, klocki, samochody mix - szt.3, lalki - szt. 2, wózki szt. 2, zestaw sprawnościowy, „Memoli”, gąsiennicę, puzzle, stolik terenowy, gąsiennicę spacerową), sprzętu ICT (laptop,
programy multimedialne - szt . 4), sprzęt audiowizualny (projektor, wizualizer, radio, głośniki), tablicę interaktywną z podstawą), program „E-przedszkole”, urządzenie wielofunkcyjne).
Poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Korytnica podniesiono
jakość pracy tych oddziałów, bowiem dostosowano je do potrzeb dzieci 3 - i 4- letnich oraz zwiększono dostęp do edukacji
przedszkolnej. Natomiast w szkołach podstawowych stworzono warunki umożliwiające objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci młodsze poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do ich potrzeb i możliwości. Znacznie poprawiono warunki funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Gminie Korytnica oraz stworzono w nich warunki do
świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, a w szczególności do bezpiecznego pobytu,
dożywiania i odpoczynku oraz atrakcyjnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu elektronicznego, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz urządzeń placów zabaw.
W następnych numerach fotorelacje z oddziałów przedszkolnych.

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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