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BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W KORYTNICY
6 KWIETNIA 2016 R. przy UG, Małkowskiego 20
Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:
50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom
co 2 lata przez NFZ (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne
wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.



40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz
wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://
www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.
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„EKOŚWIADOMI — ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ”
Projekt „Ekoświadomi – Ziemię mamy tylko jedną” objął zasięgiem jedną gminę Korytnica, znajdującą się na terenie obszaru Natura 2000. Realizowany był w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy w okresie od 1.09.2015 r. do 15.12.2015 r.
w ramach programu „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej”
i współfinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie.
Celami projektu było:
- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska,
- uwrażliwienie na negatywne zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu,
- aktywizacja młodych ludzi do osobistego udziału na rzecz ochrony przyrody;
- nakłonienie do świadomego gospodarowania zasobami naturalnymi, a tym samym zachęcenie do segregowania odpadów
i ich przetwarzania,
- rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu,
- kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników oraz odpowiedzialności za stan środowiska.
W ramach projektu przeprowadzono cztery konkursy o tematyce ekologicznej: Konkurs wiedzy ekologicznej, Stylowy recykling,
Ziemia Korytnicka w obiektywie i Ekotelefon. Konkursy skierowane były do uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Korytnicy. Jako nagrody w konkursach zakupiono sprzęt RTV i komputerowy, książki oraz artykuły plastyczne.
Konkurs wiedzy ekologicznej, o charakterze rywalizacji indywidualnej, spr awdzał wiedzę z zakr esu ekologii,
problemów ochrony środowiska, zjawisk globalnych, gospodarki i ochrony środowiska przyrodniczego.
Celem konkursu na prezentacje multimedialną „Ziemia Korytnicka w obiektywie” było uwr ażliwienie na
piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Konkurs skierowany był do uczestników indywidualnych.
Konkurs „Stylowy recykling” rozpatrywano w dwóch kategoriach: moda i wystrój wnętrz. Polegał na przygotowaniu przez osobę indywidualną kompletnego stroju, biżuterii lub przedmiotu codziennego użytku (pudełka na
drobiazgi, torby, zabawki, itp.) wykonanego z dowolnych materiałów, które przeznaczone są do wyrzucenia
(mogą to być worki na śmieci, puszki, butelki, papier, plastikowe lub papierowe opakowani, itp.). Cel konkursu
było uświadomienie, że recykling ma sens oraz, że zastosowanie surowców wtórnych zmniejszy zastosowanie
surowców pierwotnych i niedobór zapasów bogactw naturalnych.
Konkurs „Ekotelefon” skierowany był do zespołów klasowych. Nagrodzone zostały zespoły klasowe, które zebrały
największą ilość telefonów komórkowych w przeliczeniu na jednego ucznia. Celem konkursu była promocja
zachowań i postaw proekologicznych polegających na zbieraniu i segregowaniu odpadów w postaci zużytych
telefonów komórkowych bez baterii w celu ich przekazania do profesjonalnego recyklingu. Idea tego konkursu
polegała również na integracji zespołu klasowego, współdziałaniu w grupie, wzajemnej motywacji, nauce odpowiedzialności za grupę, do której się przynależy.
W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę prac z surowców wtórnych. Prace konkursowe i quiz z pytaniami
wzbogaciły zbiory szkolnej biblioteki i służą jako pomoce dydaktyczne. Lokalni mieszkańcy byli informowani na bieżąco
o realizacji projektu, informacje zamieszczano na Facebook’u i na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Korytnicy oraz przekazywano relacje na zebraniu rodziców w szkole. Wydano folder informujący
o przebiegu realizacji projektu.
Anna Radzio
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Seniorzy nadal młodzi :)
8 marca w Górkach - Grubakach odbyły się kolejne, ósme już urodziny Klubu Seniora „Pogodna Jesień”. Jest to
grupa nieformalna, który powstała z inicjatywy lokalnych seniorek - animatorek. Od samego łącza się w działania szkoły
i gminy. Z roku na rok stara się angażować w nowe działania. Przez dwa lata korzystała ze środków PPWOW, teraz utrzymuje się ze składek własnych. Mimo że jako grupa nieformalna ma ograniczone możliwości, panie starają się wyjeżdżać na
wycieczki, organizować spotkania integracyjne, także z innymi klubami.
Tego wyjątkowego dnia zapomnieć trzeba o troskach, a cieszyć się możliwością spotkania ze znajomymi i wspólnego świętowania. Bo jest co świętować. Jak podkreślała jedna z nich, warto w ich wieku świętować nawet te „niepełne” urodziny.
Przybyły na tę uroczystość wójt p. Stanisław Komudziński obdarowując kwiatkiem
każdą z pań, złożył jubilatkom życzenie
zdrowia i uśmiechu na co dzień. One zaś
korzystając z okazji podziękowały pani
Grażynie Chrupek i panu Wójtowi za
wsparcie udzielane klubowi od początku
istnienia.

Bożena Rudnik

Budowa mikro instalacji na budynkach w Gminie Korytnica

3 marca w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie mające na celu przedstawienie mieszkańcom możliwości zdobycia
dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Urząd Gminy Korytnica planuje bowiem przystąpić do konkursu związanego
z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła
energii (OZE). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina do Mazowieckiego
Urzędu Marszałkowskiego. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca. Szacowany koszty inwestycji dla poszczególnych zadań będzie wynosił:

dla instalacji fotowoltaiczne – ok. 8 000 zł/kW brutto,

dla instalacji kolektorów słonecznych od 18 000 do 24 000 zł brutto.
W momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy Korytnica podjął
starania w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie:
instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) składającej się z:






paneli fotowoltaicznych w ilości i mocy dostosowanej do danego budynku mieszkalnego,
inwerter DC/AC trójfazowego,
okablowania wraz z instalacją towarzyszącą.
kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej) składających się z:
2 kolektorów, zbiornika 200 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub 4 kolektorów, zbiornika 400 litrów
na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej,
Optymalnymi instalacjami dla mieszkańców są:

panele fotowoltaiczne

kolektory słoneczne

panele fotowoltaiczne z kolektorami.
Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj 2016 roku.
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„Zdrowo jem, więcej wiem”
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Szkoła Podstawowa w Pniewniku w obecnym r oku szkolnym uczestniczy w VI edycji projektu profilaktycznego
"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM". J est on realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Stanowi część prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie”. Ma charakter
ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-III szkół podstawowych
oraz ich nauczycieli i rodziców. Biorą w nim udział zespoły złożone z wychowawcy i dzieci klas 0-III szkół podstawowych.
Jest prowadzony w dwóch kategoriach: KLASY 0-I, KLASY II-III. Celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat
zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Składa się z trzech etapów odpowiadających porom roku:
jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania zadania, w których skład
wchodzą zajęcia warsztatowe, konkursy, promocja danego zagadnienia w szkole oraz spotkania z rodzicami. Całość trwa
od września 2015 roku do czerwca 2016 roku. Poszczególne etapy odpowiadają porom roku: jesienny, zimowy i wiosenny.
W naszej szkole projekt realizowany jest podczas zajęć pozalekcyjnych odbywających się z tytułu art.42KN. W I półroczu zostały wdrożone trzy bloki tematyczne, których bohaterami były warzywa i owoce oraz woda. Zarówno dzieci, jak i
rodzice mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę dotyczącą walorów zdrowotnych pięciu grup kolorystycznych warzyw i owoców, unikania spożywania cukru i soli w codziennej diecie oraz ogromnego znaczenia picia wody i wpływu aktywności
fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. 16 listopada 2015r. odbyło się spotkanie z pielęgniarką
p. Joanną Rostek. Dzieci miały okazję obejrzeć ciekawą prezentację multimedialną pt. ,,Doktor Zdrówko radzi…”. Dowiedziały się o składnikach pożywienia, które sprzyjają zdrowiu i nauce, a także o tych, co szkodzą i są powodem chorób i otyłości. Przedszkolaki i uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach praktycznych z wychowawcami, w czasie których
przygotowywali zdrowe kanapki, surówki, sałatki, soki i koktajle ze świeżych owoców, a potem organizowali uczty nie
tylko dla siebie, ale i innych. Wykonywali wiele doświadczeń z użyciem wody. Ponadto opracowywali wiersze, komiksy,
opowiadania i baśnie, których bohaterami były owoce i warzywa. Wykonali ,,Księgę zdrowych potraw” oraz ,,Księgę przepisów na zdrowe słodycze”. Wynikiem ich pracy były liczne plakaty zachęcające do rezygnacji ze słodyczy i słodkich napojów na rzecz wody i owoców oraz jarzyn promujące zdrowy styl życia umieszczane razem z pozostałymi wytworami na
korytarzu szkolnym. Zostały też rozpropagowane opracowane przez poszczególne zespoły nowe gry i zabawy rozwijające
aktywność ruchową. Kl. I-III wzięły udział w Wielkim Festiwalu Sportu, który odbył się 8 XIII w Hali Torwar w Warszawie. Tu przez trzy godziny dzieci miały okazję uczestniczyć razem z dwoma tysiącami innych rówieśników w różnych
grach i zabawach sportowych prowadzonych przez sportowców i trenerów. Duże wrażenie na uczestnikach zrobiło bezpośrednie spotkanie z obecnym trenerem reprezentacji męskiej koszykówki Mike’em Taylorem.
Przedszkolaki i dzieci z kl. I uczestniczyły w Balu Owoców i Warzyw. W ramach projektu klasa III przygotowała i
wystawiła teatrzyk ,,Owoce i jarzyny to dla zdrowia witaminy”. Obejrzały go nasze przedszkolaki, uczniowie z klasy I i II
oraz zaproszeni goście z Punktu Przedszkolnego ,,Chatka Puchatka” w Pniewniku. Równolegle w projekcie uczestniczą
rodzice, których zapoznano z zagadnieniami ,,Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?”, ,,Słodycze ? Nie na zdrowie!”, ,,Sztuka picia wody”.
Jest to bardzo ciekawy projekt zachęcający do zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny
ruchowo. Zachęcamy inne szkoły do uczestnictwa w kolejnej edycji tego konkursu.
Grażyna Laskowska
Fotorelacja na stronie 8

Wyremontowane pomieszczenia w szkole w Korytnicy

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korytnicy zrealizowano w ubiegłym roku zadanie pod nazwą "Przebudowa
pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w Szkole Podstawowej w Korytnicy". Wartość inwestycji wyniosła 291.000 zł.
W ramach tego zadania przeprowadzony został generalny remont łazienki oraz dokonano adaptacji pomieszczeń gospodarczych na nową szatnię. W wyniku realizacji tego zadania poprawiła się nie tylko funkcjonalność tych pomieszczeń, ale również i estetyka. Nowe prezentują się doskonale. Mamy nadzieję, że spełniły długo oczekiwane pragnienia.

Foto B. Rudnik
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„Wspólnie bezpieczniej”
4 marca w Urzędzie Gminy w Korytnicy podczas sesji Rady Gminy odbyła się debata społeczna poświęcona tematyce bezpieczeństwa na terenie gminy Korytnica. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach rządowego programu „Razem
bezpieczniej” polegającego na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Otwierający debatę Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, młodszy inspektor Andrzej Styrczula przedstawił statystykę dotyczącą przestępczości na terenie powiatu węgrowskiego , w tym gminie Korytnica. Ze statystyki wynika, że w 2015 r. na terenie powiatu dokonano 1161 przestępstw (w tym
152 kradzieże z włamaniem, 4 rozboje, 46 uszkodzeń rzeczy, 19 uszczerbków na zdrowi), 756 przestępstw kryminalnych
(8 bójek, 165 kradzieży, 13 kradzieży samochodów). W dalszej części zostały omówione założenia konsultacji społecznych
dotyczących opracowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mażna być narzędziem, które pozwoli na rzetelne i czytelne
przedstawienie skali rodzaju zidentyfikowanych i przewidywanych zagrożeń.
Następnie rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której każdy z uczestników spotkania mógł wyrazić swoją opinię
i podzielić się własnymi spostrzeżeniami. Między innymi pytano o szansę powrotu posterunku policji do Korytnicy, o prawdopodobieństwo występowanie narkomanii na terenie gminy. Wskazano, zdaniem uczestników debaty, punkty niebezpieczne
na drogach gminy Korytnica. Przekazane wnioski i sugestie zostały odnotowane i jak zaznaczył szef węgrowskiej Policji,
będą miały wpływ na ostateczny kształt działań jednostki na terenie Powiatu Węgrowskiego.
Bożena Rudnik

Szkolenie antyterrorystyczne

11 marca 2016 r, w Szkole Podstawowej w Korytnicy odbyło się zorganizowane przez Urząd Gminy w Korytnicy
oraz Powiatową Komendę Policji w Węgrowie szkolenie na temat zasad zachowania w przypadku wtargnięcia napastnika na
teren szkoły. Uczestniczyli w nim wszyscy pracownicy szkół znajdujących się na terenie naszej gminy oraz urzędnicy gminni. Prowadzący sierżant sztabowy Wojciech Olton zaprezentował m. in. film pn.: „Wtargnięcie napastnika do szkoły”. Była
to również okazja do promocji „Zasad postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej".
W publikacji zostały zebrane w syntetyczny sposób wskazówki dotyczące zachowania dyrektora i wszystkich pracowników
w związku z zaistnieniem sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi, w tym zasady alarmowania o zdarzeniu. Zasady posiadają rekomendację Akademii Obrony Narodowej oraz były konsultowane z Ośrodek Rozwoju Edukacji i Warszawskim Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Mamy nadzieję, że w Polsce placówki oświatowe – długo będą bezpieczne. Jednak zawsze warto mówić o zagrożeniach.
Bożena Rudnik
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Dzień Bezpiecznego Internetu
„Lepszy internet zależy od Ciebie!” – pod takim hasłem 9 lutego obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu
(DBI). Po raz kolejny, w ponad stu krajach na całym świecie, odbyły się wydarzenia, mające na celu podkreślenie roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego internetu. Głównym celem DBI jest promocja działań na
rzecz pozytywnego wykorzystywania zasobów internetowych przez dzieci i młodzież. Z tej okazji w wielu placówkach odbyły się różne akcje. W szkole w Górkach—Grubakach uczniowie kl. IV – VI uczestniczyli w warsztatach na temat bezpieczeństwa w internecie. Zajęcia prowadzone były przez panią Agnieszkę Morawską w ramach programu Bezpieczna +.
W ramach zajęć uczniowie obejrzeli fragment kreskówki pt. „Małe zdjęcie – duży problem”, który pochodził ze strony www.sieciaki.pl, a następnie w grupach układali dwie wersje jej zakończenia. Dowiedzieli się również jakie korzyści
może przynosić sieć, a także poznali płynące z niej zagrożenia. Zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w metodzie walizki
i kosza, która polegała na tym, że do walizki zapakowali tylko dobre rzeczy płynące z internetu, a w koszu umieścili zagrożenia.
Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy także włączyła się do akcji. P. Agata Poławska – młodszy bibliotekarz,
przeprowadziła zajęcia z dziećmi szkół podstawowych w bibliotece głównej jak również w filiach: Górkach - Grubakach,
Pniewniku, Maksymilianowie i Sewerynowie. W zajęciach uczestniczyło ok. 100 osób .
Bożena Rudnik

Foto A Morawska

Foto A. Połwska

Foto A. Połwska

W Górkach - Grubakach wszyscy uwalniają książki
Z początkiem lutego 2016r. biblioteka działająca przy Szkole Podstawowej w Górkach – Grubakach rozpoczęła
akcję znaną na całym świecie jako BOOKCROSSING, czyli „krążąca książka”, „książka w podróży”. Akcja ma na celu popularyzowanie czytelnictwa, będąc „ruchomą” biblioteką, bez używania kart czytelniczych. Do zorganizowania zasobu takiej
biblioteki, oprócz Kola Miłośników Książek, nauczycieli, dołączyli się rodzice, młodzież z innych szkół, a nawet osoby nie
związane z naszą lokalną społecznością. Jesteśmy wdzięczni panu, który zakupił budynek wraz ze starą nie używaną biblioteką i cierpliwie poszukiwał kontaktu z nami, by zaproponować przekazanie księgozbioru. Część z tych książek oddamy na
makulaturę, ale pokaźna część zasiliła „ruchomą” bibliotekę. Zbiórka przekroczyła nasze oczekiwania. Początkowo punkt
wymiany książek, wyznaczyliśmy przy wejściu do szkoły, na parapecie, jednak obecny księgozbiór liczy ok. 600 woluminów i dyrektor szkoły planuje przygotować estetyczny kącik, by dzieci i dorośli mogli przysiąść na chwilę i znaleźć coś ciekawego dla siebie. Chcę podkreślić, że zbiórki książek nie zamykamy i oczekujemy na kolejne darowizny. Rozejrzyjcie się
w swoich domowych biblioteczkach. Może znajdziecie coś, co już nie jest potrzebne, a innym sprawi radość. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do wypożyczania na zasadach zgodnych z regulaminem, który jest dostępny przy „ruchomej”
bibliotece i na http://bibliotekagorki.blogspot.com.

Urszula Matusik- Bujalska
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„USŁYSZ GŁOS NATURY”
Zadanie „Usłysz głos natury” było realizowane w ramach programu: „Wspomaganie
edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa” w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy w okresie
15.09.2015 – 22.12.2015r. i było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu wykonano następujące działania:
We wrześniu odbyły się zajęcia terenowe dla uczniów klas drugich i trzecich „Spacer po lesie” w Leśniczówce
„Miedzanka znajdującej się w Nadleśnictwie Łochów. Podczas pieszej wędrówki po lesie pan leśniczy Bogdan Wyszyński
opowiedział na czym polega jego praca, pokazał szkółkę leśną. Młodzież gimnazjalna poznała metody hodowli lasu, osobliwości przyrodnicze najbliższej okolicy, gatunki roślin i zwierząt rzadkich i chronionych, występujących na tym terenie. Uczniowie dowiedzieli się też, dlaczego niektóre drzewa w lesie są wycinane, jak wykorzystuje się surowiec drzewny oraz poznali pozytywne i negatywne skutki działalności człowieka w lesie.
W październiku, 10 uczniów gimnazjum wraz z nauczycielami i rodzicami, wzięło udział w akcji sprzątania rzeki Liwiec na kajakach „Rzeka wolna od śmieci”. Uczestnicy posprzątali rzekę na odcinku Starawieś - Paplin z około tysiąca litrów śmieci. Dzięki takiej wyprawie gimnazjaliści mogli dostrzec piękno lokalnej przyrody, niszczonej jednak przez lekkomyślne zachowania ludzi.
W październiku i listopadzie na świetlicy szkolnej i świetlicy opiekuńczo-wychowawczej odbyły się zajęcia artystyczne
„Upcykling”. Uczniowie wykorzystywali surowce wtórne do wykonania przedmiotów codziennego użytku. Efektem ich
pracy są piękne świeczniki, doniczki, lampki, pudełka na drobiazgi, miski, komódki, biżuteria, ramki na zdjęcia, stojak na
plansze edukacyjne, stolik pod rzutnik i wiele innych.
Wszyscy uczniowie gimnazjum wzięli udział w zajęciach „Mała ekologia”. Dzięki pogadankom nauczyli się odpowiednich zasad postępowania, które mogłyby zmniejszyć uciążliwość gospodarstw domowych dla środowiska. Zrozumieli, że
zmiana stylu życia i odciążenie środowiska naturalnego od odpadów wytwarzanych przez człowieka jest pierwszym krokiem
ku ochronie środowiska oraz oszczędzanie zasobów może dokonywać się przez mniejsze zużycie lub recycling. Dowiedzieli
się, w jaki sposób, w najprostszych czynnościach chronić swoje najbliższe otoczenie a przy tym i całą Planetę.
W bibliotece szkolnej funkcjonował kącik ekologiczny. Z księgozbioru szkoły wybrano pozycje o tematyce przyrodniczej i
ekologicznej oraz umieszczono je w widocznym miejscu. Zwróciło to uwagę uczniów i zachęciło do sięgania po literaturę przyrodniczo-ekologiczną.
W październiku i listopadzie przeprowadzono warsztaty fotograficzne, pod kierunkiem fotografa – Piotra Cieśli. Wzięło
w nich udział sześciu uczniów. Warsztaty dotyczyły podstaw fotografii cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii
krajobrazu. Efektem tych zajęć jest wystawa fotografii krajobrazu.
W grudniu, trenerzy z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” przeprowadzili warsztaty :
Dla klas pierwszych: „Edukacja globalna”
Na zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej i globalnej, z użyciem monitora interaktywnego, zaprezentowany został
pakiet edukacyjny z grami i zabawami dydaktycznymi. Warsztaty
uświadomiły istnienie zjawisk
i współzależności łączących ludzi i miejsca oraz przygotowały odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej
ludzkości, szczególnie tym, które odnoszą się do ekologii.
Dla klas drugich: „Nabici w butelkę”. Podczas zajęć uczniowie rozmawiali o znaczeniu wody dla zdrowia i życia ludzi
i jaką wodę warto pić. Porównali różne wody butelkowane i dowiedzieli się, co składa się na ich cenę. Policzyli, ile opakowań zużywają Polacy i zastanowili się, jak można ograniczyć ich ilość oraz jak butelkowanie wody wpływa na środowisko.
Na korytarzach szkolnych powieszono plansze i plakaty edukacyjne z zakresu ekologii a pracownię biologiczną wyposażono w pomoce, które uatrakcyjniają przebieg lekcji i umożliwiają przeprowadzenie samodzielnie doświadczeń. Szkoła
wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o monitor interaktywny, komputer, lustrzankę cyfrową i wiele ciekawych materiałów
edukacyjnych.
Na stronach internetowych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy, systematycznie umieszczano zdjęcia
i informacje o przebiegu realizacji projektu oraz przekazywano relacje i fotorelacje rodzicom na zebraniach. Po zakończeniu
realizacji zadania wydano folder informacyjny.
Anna Radzio
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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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