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Egzemplarz bezpłatny
Gmina Korytnica stawia na rozwój.

Co roku przeprowadza szereg inwestycji. Na bieżący rok kalendarzowy zaplanowano następujące zadania: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (wartość 100 tys.), dotacja dla powiatu węgrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granice powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica Paplin (893 tys.), przebudowa drogi gminnej Pniewnik - Sary Świętochów (ok. 757 tys.), przebudowa drogi gminnej Wola
Korytncka - Lipniki (ok. 677 tys.), przebudowa drogi gminnej w Sewerynowie (ok. ok. 389 tys.), przebudowa drogi gminnej
w Adampolu (ok. 215 tys.), zakup działki w Korytnicy (5 tys.), zakup samochodu dla Urzędu Gminy (66 tys.), dotacja do
zakupu samochodu dla Policji w Węgrowie (12 tys.), remont budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy (ok. 512 tys.), przebudowa pomieszczeń kuchni na łaziankę w Szkole Podstawowej w Korytnicy (91 tys.), dotacja dla powiatu węgrowskiego
na przebudowę drogi powiatowej Leśniki - Wielądki (ok. 52 tys.), zakup sprzętu rehabilitacyjnego (4 628 zł), budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach )150 tys.), zakup sprzętu strażackiego (100 tys.), budowa garaży dla OSP Jaczew (150 tys.), remont remizy w Leśnikach (200 tys.), modernizacja oświetlenia ulicznego (100 tys.),
renowacja zbiornika wodnego w Żaboklikach (50 tys.), wyposażenie posterunku Policji (20 tys.), remont dróg gminnych
(500 tys.).

RODZINA 500 PLUS:
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ON-LINE?
E-wniosek o "Rodzina 500 plus" będzie można złożyć za pomocą
portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości
elektronicznej. Oprócz tego o świadczenie wychowawcze będzie
można się ubiegać w gminie, w której mieszkamy
i za pośrednictwem poczty.
Instrukcje jak tego dokonać można znaleźć na stronie:
https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/
aktualnosci/32241,Rodzina-500-plus-jak-zlozyc-wniosek-online.html
.
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22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie świętuje co roku Dzień Ziemi., którego celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Idea troski
o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku
czy innych… Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom
jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń
organizowanych przez różnorodne instytucje. Organizuje się festyny, warsztaty, akcje
sadzenia drzew w miejscach ogólnie dostępnych czy sprzątanie miejsc, które niestety
mają służyć wszystkim, a nieliczni niestety zostawili w nich po sobie bałagan. Dlatego
też na terenie naszej gminy od lat sprząta się lasy, przydrożne rowy czy od jakiegoś
czasu Liwiec, którego niewielki zaledwie kawałek znajduje się na terenie naszej gminy. Niemniej jednak wiatr i woda nie znają granic administracyjnych. Śmieci wyrzucone gdzie indziej, mogą być przyniesione
z nurtem rzeki czy z podmuchem wiatru. A nasze tereny są naprawdę urokliwe i zasługują na to żeby był czyste.
Skoro chcielibyśmy, aby rozwinęła się agroturystyka, żeby nasz region odwiedzany był przez turystów,
wędkarzy,
wędro wcó w to
należy o niego dbać. Od lat sprzątamy nasz region.
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Skoro jest święto to powinny być życzenia. Życzymy więc sobie wzajemnie obyśmy nie musieli najpierw robić porządku po tych co bałaganią a żebyśmy mogli cieszyć się pięknem przyrody.
Bożena Rudnik

Fot. G. Żmuda

Fot. G. Żmuda

Fot. M. Żebrowska

Wierszowane historyjki
W dniu 27 kwietnia 2016 r. dzieci kl. I a i I b z ZS-P im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy zostały zaproszone do
Biblioteki, ponieważ to właśnie w tym roku przypada 50 rocznica śmierci wspaniałego pisarza - Jana Brzechwy. Autora
wierszy, bajek, opowiadań, satyryka.
Jego książki zaliczane są do kanonu literatury dziecięcej. Wierszowane pełne humoru historyjki zawierają niejednokrotnie zaskakujące czytelnika zakończenie, uczą, bawią, wychowują wciąż nowe pokolenia czytelników. Książki
te czytali rodzice a nawet dziadkowie pierwszoklasistów. Spotkanie miało na celu przybliżenie dzieciom postaci tego
niezwykłego pisarza (przedstawiono prezentację przybliżającą postać i twórczość autora) jak również propagowanie czytelnictwa (głośno czytano dzieciom wybrane wiersze).
W tym celu Biblioteka ogłosiła również konkurs plastyczny pt. „Laurka za najlepszy wiersz dla Jana Brzechwy” skierowany do uczniów zerówek oraz kl. I-III szkół podstawowych naszej gminy, który ma na celu kształtowanie
wyobraźni, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu.
Dziękujemy za udział w spotkaniu Pani dyrektor ZS-P w Korytnicy, uczniom oraz wychowawczyniom.
Agnieszka Giers
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Pomoc przedmedyczna w szkole
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W ramach rządowego programu "Bezpieczna+" w Szkole Podstawowej w Górkach—Grubakach odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratownika medycznego p. Pawła Tomyślaka. Szkolenie przeznaczone było dla uczniów klas 0 - VI. Teorii towarzyszyła praktyka. Każdy chętny mógł wykonać RKO
na fantomie oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Na zakończenie uczestnicy zapoznali się z Automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED). Prowadzący przeprowadził RKO z użyciem skomputeryzowanego urządzenia,
które za pomocą poleceń głosowych prowdzdzi przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.
Tekst i foto:
Karolina Puzio

Wreszcie przyszła do nas wiosna
Wszyscy długo jej wyczekiwaliśmy - wreszcie przyszła. Od lat w szkołach organizuje się uroczystości, które kiedyś
zwane były dniem "wagarowicza". Teraz nikomu w głowie wagary. Nauczyciele starają się jak mogą by zachęcić uczniów do
przyjścia tego dnia do szkoły, by był to dzień radości i zabawy.
W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II klasa Ic, pod kierunkiem wychowawcy - pani Beaty Świętochowskiej
przygotowała krótką prezentację o tej pięknej porze roku a Samorząd Uczniowski zadbał o rozrywkę. Nie zabrakło ciekawych konkursów i rozgrywek sportowych. Dzień uczniowie zakończyli w swoich klasach projekcją wybranego filmu.
W Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach z tej okazji odbyły się wybory Miss i Mistera Szkoły 2016 przygotowane przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Agnieszką Morawską. Uczestnicy pokazu mieli za zadanie przygotować strój na dowolną okazję oraz prezentację słowną. Poprzez głosowanie społeczność szkolna wybrałą zwycięzkoą parę.
Następnie odbyły się konkurencje sprawnościowe (taniec z pszczółką, skoki na skakance oraz rzut do kosza), które poprowadziła p. Joanna Suduł. Po zajęciach ruchowych przyszedł czas na kalambury literackie, które przygotowała p. Urszula Matusik – Bujalska. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tytułami książek, a nawet wierszy.
Informacje i zdjęcia pochodzą z fanpage obu szkół na portalu społecznościowym
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Młodzi, zdolni, inteligentni …….
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-to gimnazjaliści, uczniowie kl. III Publicznego Gimnazjum im. J.P.II w Korytnicy: Urszula Kokoszko, Julia Sulich,
Patrycja Górska i Maciej Zalewski bardzo ciekawie przedstawili informacje o jednym z największych pisarzy w historii
J. R. R. Tolkienie , który jest uważany za prekursora współczesnej literatury fantazy. Dziewczęta zaprezentowały fragmenty znanych powieści: ”Silimarillion”, ”Hobbit czyli tam i z powrotem” oraz „Władcę Pierścieni”. Maciej Zalewski
przygotował prezentację o samym autorze i jego twórczości oraz ekranizacjach filmowych utworów pisarza. Impreza odbyła się z racji Światowego Dnia Czytania Tolkiena, który powstał w 2003r. z inicjatywy angielskiego Towarzystwa Tolkienowskiego, obchodzony w wielu krajach świata również w Polsce, przypada 25 marca. Tego rodzaju przedsięwzięcie mogło odbyć się w naszej Bibliotece dzięki zaangażowaniu zdolnych, inteligentnych uczniów.
Dyrektor biblioteki P. Agnieszka Giers przygotowała podziękowania i nagrody książkowe dla młodych artystów
oraz wychowawczyni P. Grażyny Niszcz za działania na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy.
Piękny bogaty język i fantastyczna treść powieści Johna Ronalda Reuela Tolkiena posiada niezwykle głęboki
wydźwięk etyczny jak również zwykłe, podstawowe ogólnoludzkie zasady moralne.
Mając na uwadze powyższe wartości, gimnazjaliści starali się zainteresować twórczością tego niezwykłego pisarza, zachęcić do czytelnictwa uczniów kl. V Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza, którzy przybyli pod opieką
P. Agnieszki Kałuskiej.
Dziękujemy,
Agnieszka Giers

Publiczne Gimnazjum Jana Pawła II w Korytnicy zaprasza dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na kolejny przegląd piosenki obcojęzycznej. Organizatorzy przewidują I, II ,III miejsce oraz wyróżnienia
w kategorii wiekowej. Regulaminy i karty zgłoszeń już zostały
d o
w s z y s t k i c h
p l a c ó w e k .
W imieniu organizatorek p. D. Żmudy, A. Radzio
i I. Derlatki zachęcamy do wspólnej nauki i zabawy. Niech nie
zabraknie reprezentacji żadnego oddziału czy szkoły.
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Jedz zdrowo
Od 1 września 2015 r., czyli z początkiem nowego roku szkolnego, weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności. "Ma ono nauczyć dzieci, szkoły i rodziny, na czym polega zdrowe i bezpieczne odżywianie. Musimy
dać wyraźny sygnał i wyeliminować ze szkoły tłuste, słone i słodzone pokarmy, które są główną przyczyną otyłości.
Jeżeli dziś nie nauczymy dzieci, jak prawidłowo się odżywiać, to za kilkanaście lat staniemy się społeczeństwem otyłych,
schorowanych i nieszczęśliwych ludzi. Jeżeli nie wyeliminujemy tej choroby, to nigdy nie dogonimy innych Europejczyków
w kategorii jakości i długości życia – czy chcemy, by nasze dzieci żyły krócej o kilkanaście lat niż dzieci w Szwecji, Norwegii albo Francji? A dobrze wiemy, że dorosłym trudno jest zmienić nawyki żywieniowe, utrwalane przez lata w dzieciństwie
i młodości" - czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Zdrowia. I właśnie dlatego szkoły podjęły próbę pracy nad
zmianami tych nawyków. O akcji w szkole w Pniewniku pisaliśmy w poprzednim numerze. Teraz zajmiemy się tym, co
działo
się
w
tym
temacie
w
szkole
w
Górkach —Grubakach.
Dwukrotnie w szkole gościła dietetyk p. Anną Frandt. W spotkaniach uczestniczyli zarówno dzieci z oddziału
przedszkolnego jaki i uczniowie klas I-VI oraz rodzie. Podczas spotkania pani dietetyk w przystępny sposób zaprezentowała,
jak powinny wyglądać zdrowe nawyki żywieniowe oraz odpowiadały na pytania. Szczegółowo omówiła wszystkie zasady
racjonalnego żywienia oraz główne błędy żywieniowe prowadzące m.in. do nadwagi i otyłości, a w konsekwencji do wielu
groźnych chorób. Prowadząca przekazała wiele cennych wskazówek dotyczących zasad zdrowego odżywiania, m.in., że należy jeść pięć pełnowartościowych posiłków dziennie, pić dużo wody i zastępować słodkie przekąski np. owocami.
20 kwietnia samorząd uczniowski tej szkoły zorganizował „Dzień owocowy" w ramach programu „Trzymaj formę”.
Uczniowie z kl. IV – VI przynieśli do szkoły różne owoce, z których później przygotowali pyszne, zdrowe i kolorowe stanowisko. Ależ pyszności można było tam znaleźć, a co najważniejsze spróbować. Na stoisku znalazły się między innymi: kiwi,
mango, ananas, kokos, awokado, morele, jabłka, gruszki, orzechy, grejpfrut, pomarańcze, mandarynki, winogrona, koreczki
owocowe, a także świeżo przygotowany sok z jabłek. Planuje się kolejne działania w ramach tego programu, ale o nich opowiemy w następnych numerach kuriera.
Bożena Rudnik

Foto A Morawska

Foto A Morawska

Czytamy o Polsce
Kwiecień to szczególny miesiąc. W tym miesiącu 2016r. obchodzone są aż trzy święta: Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci (2 kwietnia), 1050 rocznica Chrztu Polski (14 kwietnia) oraz Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
(23 kwietnia). Nasza biblioteka połączyła te trzy daty.
W dniu 21 kwietnia zaprosiliśmy przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy na spotkanie
zorganizowane z inicjatywy Pani dyrektor Agnieszki Giers w ramach akcji „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato” z cyklu
„Kwiecień przeplatany baśnią i legendą”. Dzieci wysłuchały trzech legend: „Legenda o pieśni”, „Stopka Królowej Jadwigi”
oraz „Legenda o Placu Trzech Krzyży w Warszawie” czytanych przez rodziców ich kolegów i koleżanek. Wszystkie utwory
tematyką były ściśle związane z historia Polski. Poprzez ich treść przedszkolaki mogły przenieść się w czasy, kiedy powstawało państwo polskie. Tego typu inicjatywa pokazuje jak ważne jest wspólne czytanie, bo przecież dziecko czerpie wzorce
od rodziców.
Zaproszeni przez Panią Agatę Poławską rodzice: Pani Agnieszka Roguska, Pani Elżbieta Jaszczur oraz Pan Piotr
Poławski, za włączenie się do akcji, otrzymali podziękowania w postaci książek, przygotowanych przez Panią dyrektor
Agnieszkę Giers.
A. Poławska
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Ustanawianie Rekordu Polski w czytaniu Sienkiewicza
W hołdzie Henrykowi Sienkiewiczowi w 170 rocznicę jego urodzin Muzeum w Woli Okrzejskiej oraz Biuro Rekordów Guinnessa zorganizowało akcję Ustanowienia Rekordu Polski w kategorii: „Jak największa liczba osób czytających
wspólnie Sienkiewicza”. 5 maja 2016 r. zarówno w muzeum oraz innych instytucjach współpracujących odbyło się wspólne
czytanie Gorąco czytania dzieł Noblisty tych znanych jak „Trylogia”, „Quo Vadis”, „W pustyni i w puszczy” lub mniej popularnych jak „Sabałowa bajka”, „Dwie łąki”, „Na jasnym brzegu”, „Sachem”. W naszej gminie szkoły przyłączyły się do
tej akcji. Czytano w szkole w Sewerynowie i Górkach - Grubakach.

Spotkanie „Pół – żartem pół - serio z Szekspirem”
28 kwietnia 2016
Włączając się w światowe obchody 400 - lecia śmierci Szekspira i Międzynarodowego Dnia
Książki Praw Autorskich, kółko biblioteczne oraz
klasa III a pod opieką p. I. Derlatki i D. Żmudy
przygotowali spotkanie „Pół – żartem pół - serio z Szekspirem”. Przybliżyliśmy sylwetkę angielskiego dramaturga, poety i
aktora, uważanego za geniusza pióra i teatru. Przyjmuje się, że William Szekspir jest autorem
38 sztuk i 154 sonetów, przetłumaczonych na większość języków nowożytnych. Jego dzieła, takie jak:
„Sen nocy letniej”, „Romeo i Julia”, „Hamlet”, „Makbet” czy „Burza” sprawiły, że Szekspir do dzisiaj
jest
uważany
za
niedoścignionego
dramaturga
wszechczasów.
Mogliśmy podziwiać talenty aktorskie naszych uczniów, którzy wcielili się w rolę m. in. Romeo i Julii. Były wiersze, piosenki, filmy, a także quiz wiedzy o Szekspirze. Wspólnie rozwiązaliśmy krzyżówkę, a każda poprawna odpowiedź
została nagrodzona słodką niespodzianką. Postaci Szekspira poświęcono również dwie gazetki, które możemy oglądać na
świetlicy szkolnej oraz w bibliotece.
Już tak bardzo nas nie dziwi, że Szekspir był i jest jedną z najbardziej fascynujących postaci w historii oraz że jest
inspiracją dla pisarzy, poetów, muzyków czy reżyserów. Nas też zainspirował.
Dorota Żmuda
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Konkurs recytatorski poezji miłosnej pt. „What is love?
Miłość w utworach angielskich i amerykańskich poetów”.
Sposobów na wyrażenie miłości jest wiele. Jednym z nich jest poezja. 18 marca 2016 r. w PG im. Jana Pawła II w
Korytnicy odbył się konkurs recytatorski poezji miłosnej pt. „What is love? Miłość w utworach angielskich i amerykańskich poetów”.
Celem konkursu była popularyzacja literatury pięknej angielskiego obszaru językowego, rozwój talentów oraz rozbudzenie wrażliwości i upowszechnianie kultury żywego słowa.
Uczestnicy konkursy wystąpili w dwóch kategoriach :
a) I kategoria – prezentacja utworu o tematyce miłosnej w języku polskim,
b) II kategoria – prezentacja utworu o tematyce miłosnej w języku angielskim.
Komisja Konkursowa dokonała oceny, biorąc pod uwagę:
a) dobór repertuaru,
b) pamięciowe opanowanie tekstu,
c) interpretację utworu,
d) dykcję,
e) postawę sceniczną i ogólne wrażenie artystyczne oraz
f) poprawność wymowy w języku angielskim (dotyczyło II kategorii konkursu).
Komisja konkursowa w składzie: p. Izabella Derlatka , p. Grażyna Niszcz, p. Monika Syczuk, p. Agata Zabłocka
ustaliła następujące wyniki konkursu.
W kategorii – prezentacja utworu o tematyce miłosnej w języku polskim:
I miejsce- Urszula Kokoszko, uczennica klasy III c
Wyróżnienie - Dominika Pełka, uczennica klasy II a, Natalia Oljasz, uczennica klasy II b Julia Powierza, uczennica
klasy II a
W kategorii– prezentacja utworu o tematyce miłosnej w języku angielskim:
I miejsce - Jakub Skibiński, uczeń klasy III a
II miejsce – Katarzyna Wielądek, uczennica klasy III c
Wyróżnienie – Maciej Zalewski, uczeń klasy III c
Wręczenie nagród laureatom nastąpiło 21 marca podczas obchodów Pierwszego Dnia Wiosny w gimnazjum.
Konkurs odbył się w ramach projektu realizowanego przez uczennice klasy II b- Marię Wielądek i Dominikę Zaboklicką pod opieka p. Doroty Żmudy.
Dorota Żmuda
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"Książki naszych marzeń" w szkole w Górkach - Grubakach
Z końcem kwietnia w Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach nastąpiło podsumowanie realizacji programu
rządowego "Książki naszych marzeń". Dzięki temu programowi zakupiono ponad 90 woluminów do biblioteki szkolnej za
sumę 1250 zł, w tym 20% wkładu własnego gminy. Zgodnie z rozporządzeniem MEN przeprowadzono we wrześniu szkolenie dla rodziców, które miało podnieść świadomość dorosłych, jak niezwykle ważne jest czytanie przez dzieci, ile i jakie
przynosi korzyści. Szkoły biorące udział w programie zobowiązane były do przeprowadzenia dwóch imprez czytelniczych.
Tu było ich więcej. Z tych największych wydarzeń należy wymienić: Dzień Głośnego Czytania, Dzień Postaci z Bajek, dzień
otwarty w bibliotece szkolnej podczas ferii zimowych połączony z zajęciami, apel biblioteczny podsumowujący pracę biblioteki na koniec I semestru w powiązaniu z pasowaniem na czytelnika, Dzień Języka Ojczystego z głośnym czytaniem baśni
ukraińskiej przez rodzica i poznanie ukraińskich obyczajów, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci z głośnym czytaniem przez pana komendanta Powiatowej Policji w Węgrowie, A. Styrczulę i p. sierżant sztabową A. Księżopolską głośne
czytanie przez wychowanków MOW w Jaworku. Ponadto każda klasa przygotowywała projekt pod opieką wychowawcy.
Przegląd tych projektów nastąpił 29 kwietnia 2016 r. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. To było prawdziwe bogactwo działań. Składały się na nie m.in. wystawki prac plastycznych i książek, plakatów, filmiki, przedstawienia, piosenki, tańce, konkursy. Część z nich można obejrzeć na szkolnym facebooku i stronie internetowej oraz blogu biblioteki. Do
programu szkoła nawiąże jeszcze choćby podczas szkolnego festynu, bo na spełnieniu wymogów z rozporządzenia praca
w tej dziedzinie nie powinna się kończyć.
Urszula Matusik—Bujalska
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