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Gmina Korytnica – podsumowanie działań inwestycyjnych za 2016 rok
Do 30 czerwca na posiedzeniu Rady Gminy, wójt gminy ma obowiązek przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za dany rok. W naszej gminie miało to miejsce 22 czerwca 2017 r. Trudno po tym podsumowaniu nie zauważyć, że wiele
dzieje się w naszej gminie Systematycznie angażowane są duże środki finansowe, a wszystko po to by gminna zmieniała swój
wygląd a mieszkańcom żyło się lepiej. I tak w 2016 roku wykonano szereg zadań inwestycyjnych. W dużej mierze były to remonty, naprawy, modernizacje obiektów już funkcjonujących na terenie gminy, ale również budowa i przebudowa infrastruktury
drogowej.
Na zadania inwestycyjne w Gminie Korytnica w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.525.103,64 zł a mianowicie wykonano:
-remont świetlicy wiejskiej w miejscowościach Leśniki i Paplin
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach
- remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach
- budowa budynku łącznika między szkołą podstawową a gimnazjum w Korytnicy
-pokrycie części dachu na Szkole Podstawowej w Korytnicy
- pomieszczenia po kuchni przebudowano na szatnię i łazienki dla przedszkolaków
- plac przy Szkole Podstawowej w Korytnicy utwardzono kostką brukową
- utworzono dwa ogródki dydaktyczne przy szkołach w Korytnicy i SP w Górkach - Grubakach
- opracowano dokumentację: studium wykonalności termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Korytnicy, na budowę instalacji
prosumenckich w Gminie Korytnica, studium wykonalności dla projektu odnawialne źródła energii, dokumentację techniczną
na budowę 310 przydomowych roślinno – stawowych oczyszczalni,
-wykonano remont zbiornika wodnego w miejscowości Żabokliki,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wypychy, Nojszew, Trawy, Maksymilianów, Pniewnik
- dokonano budowy następującychdróg gminnych: Wola Korytnicka – Lipniki – 2,25 km, w miejscowości Sewerynów- 1,5 km,
Pniewnik – Stary Świętochów- 2,75 km, w miejscowości Adampol -0,874 km, w miejscowości Jugi- 1,10 km, Leśniki – 1 km,
współfinansowano budowę drogi powiatowej w miejscowości kupce – 2,5 km,
- na 3,50 km dróg gminnych i 5 km dróg powiatowych wykonano nakładkę asfaltową - Wyremontowano również 12
km dróg gruntowych.
- zakupiono sprzęt ratowniczy i gaśniczy dla ochotniczych
straży pożarnych
Założenia przyjęte do budżetu gminy na 2017 rok
wskazują, ze będzie on równie bogaty w nowe zadania
i przdsięwzięcia.
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„Porozmawiamy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” – debata społeczna w Korytnicy
10 maja 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Korytnicy odbyła się pierwsza w tym roku debata społeczna w
ramach cyklu „Porozmawiamy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ‖. W debacie udział wzięli m.in.: Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie mł. insp. Andrzej Styrczula, Wójt Gminy Korytnica Stanisław Komudziński, Rada Gminy Korytnica, sołtysi.
W ramach cyklu „Porozmawiamy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ‖ 10 maja 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Korytnicy odbyła się pierwsza w tym roku debata społeczna.
Na spotkaniu Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie mł. insp. Andrzej Styrczula zaprezentował strukturę organizacyjną jednostki, w tym także powstałego Posterunku
Policji w Korytnicy, saklę przestępczości na terenie powiatu w latach 2014 – 2016, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyny wypadków drogowych.
Kolejnym tematem było przedstawienie założeń
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki KMZB na
terenie powiatu oraz gminy Korytnica. Podczas spotkania
przedstawiono rolę i zadania dzielnicowych oraz ich
działania priorytetowe. Na koniec prezentacji zapoznano
z aplikacją „Moja Komenda‖ i programami profilaktycznymi realizowanymi przez KPP w Węgrowie.
Wnioski, które nasunęły się podczas debaty to
przede wszystkim podjęcie działań dotyczących dzikich
wysypisk śmieci oraz prowadzenie kontroli pojazdów
ciężarowych pod względem tonażu.
Sierż. szt. Anna Maliszewska

Szkoła w Górkach – Grubakach wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Bezpiecznie Tu i Tam
W kwietniu został rozstrzygnięty trwający siedem miesięcy Konkurs edukacyjny „Bezpiecznie Tu i Tam‖ organizowany przez Fundację Orange. Jego celem było edukowanie uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego korzystania
z internetu i nowych technologii, a także rozwijanie kompetencji rodziców w tej tematyce. W Konkursie udział wzięli uczniowie
i nauczyciele 403 szkół podstawowych z całej Polski oraz ich rodzice. Szkoła w Górkach – Grubakach znalazła się w gronie
11 najbardziej aktywnych i zaangażowanych w popularyzację wiedzy o bezpieczeństwie w internecie. W ramach Konkursu zorganizowano różnorodne wydarzenia aktywizujące, w tym zajęcia edukacyjne dla uczniów, spotkania dla rodziców, konkursy
tematyczne (literacki, plastyczny, multimedialny), szkolny piknik oraz szereg aktywności dodatkowych (przedstawienia w wykonaniu uczniów oraz nauczycieli, Dzień Bezpiecznego Internetu, Wiosenny Bieg Internauty). Nieodłącznym elementem działań był kurs internetowy dla rodziców dostępny pod adresem fundacja.orange.pl/kurs umożliwiający rodzicom wzmacnianie
kompetencji cyfrowych, a także zdobywanie punktów na rzecz szkoły. Za aktywność, kreatywność i zaangażowanie całej społeczności szkolnej zdobyliśmy nagrodę wyróżnienia w postaci sprzętu dydaktycznego o równowartości 5 000 złotych. Ogromnie
się cieszymy z sukcesu. Jesteśmy dumni z wzmocnienia kompetencji cyfrowych uczestników w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa online i mądrego korzystania z nowych technologii oraz pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim
osobom zaangażowanym w akcję za pracę i wysiłek włożony w realizację aktywności konkursowych. Zmagania konkursowe
dobiegły
końca,
ale
nigdy nie
za-
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Tydzień Bibliotek- to ogólnopolska akcja, która w tym
roku przebiega pod hasłem –Biblioteka –Oczywiście.
Oczywiście Biblioteka Korytnica włączając się w te działania zorganizowała spotkanie z teatrem.
Niezwykle gwarno i tłoczno było w naszej Bibliotece w dniu 11.maja
2017r.gościliśmy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy: kl. I, II a, II b oraz Zerówka (55 osób) wraz z wychowawczyniami. Dzieci obejrzały spektakl pt. ‖Mały czarodziej ‖w wykonaniu Teatru „ Urwis‖
Podejmujemy tego rodzaju działania, ponieważ teatr jest jednym z
czynników dydaktycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dla nas
istotne jest to, że jest to spotkanie z literaturą, nie takie standardowe
jak na lekcji w szkole ale poprzez teatr w bibliotece.
Tego rodzaju inicjatywy promują książkę i czytelnictwo.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Szkole Podstawowej w Pniewniku
W poniedziałek, 25 kwietnia gościliśmy w naszej szkole Jadwigę
Adamczuk – prezesa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie wraz z panią Elżbietą Jezowską.
Spotkanie było zwieńczeniem obchodów „Dnia Ziemi‖
w ramach, którego podejmowaliśmy różnorodne działania poszerzające świadomość ekologiczną oraz rozwijające wrażliwość na los
zwierząt, roślin i ludzi. Jego celem była zmiana negatywnych zachowań oraz zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt i bezinteresownej pomocy.
Panie apelowały o wrażliwość i zainteresowanie losem cierpiących
zwierząt, przedstawiły przepisy prawne dotyczące właściwej opieki
nad zwierzętami. Według nich każdy, „kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed
zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła
dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt
domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może
być krótsza niż 3 m”.
Panie wyjaśniły jak reagować na niewłaściwe, czy wręcz patologiczne zachowanie wobec zwierząt, gdzie zgłosić pojawienie się bezdomnego psa czy kota, od kogo można uzyskać pomoc w celu przeprowadzenia sterylizacji. Podczas dyskusji dzieci i młodzież zadawały mnóstwo pytań, co potwierdziło, wagę poruszanych tematów.
Na zakończenie spotkania panie rozdały dzieciom różne upominki i
obiecały odwiedzić nas w niedługim czasie.
Agnieszka Adamczyk
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„Kwiecień przeplatany baśnią i legendą”
Kolejne spotkanie z tego cyklu odbyło się w bibliotece gminnej na początku kwietnia. Skoncentrowane tematycznie na największej polskiej rzece -Wiśle.
Rok 2017 ustanowiono Rokiem Rzeki Wisły ,ponieważ mija 550 lat od pierwszego wolnego spływu (flisu) Wisłą.
Pokój toruński przywrócił Polsce Pomorze Gdańskie, zniesiono wszystkie zakazy jakie nałożyli Krzyżacy od 1467r. rzeka
stała się w całej swej żeglugowej długości dostępna dla Polaków .
Uczniowie „Zerówki‖ z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy wysłuchali legendy o narodzinach rzeki
Wisły , którą odczytała p. Joanna Wrzosek mama ich koleżanek i kolegów ze szkoły. Obejrzały przedstawioną prezentację ,dzięki temu mogły łatwo zlokalizować położenie rzeki na mapie Polski oraz na niezwykłym globusie . Dowiedziały się ,że ta najdłuższa polska rzeka (1047km) wypływa z Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim , ma dwa potoki źródłowe : Białą Wisełkę i Czarną Wisełkę .
Poznały miasta ,przez które przepływa oraz które z nich jest najważniejsze. Dowiedziały się , że uchodzi do Zatoki Gdańskiej Morza Bałtyckiego.
Wysłuchały różnych ciekawostek w tym temacie i piosenek utrwalających spotkanie przygotowanych przez
p.Agatę Poławską. Na zakończenie większość z uczestników założyła karty czytelnika i wypożyczyła książki zawierające
polskie podania i legendy .
Bibliotekarki dziękują p. dyrektor Jolancie Litce oraz opiekunkom: p. Justynie Bartnik i p. Barbarze Panufnik.
Tego rodzaju działania prowadzone w bibliotece maja na celu promocję książki i czytelnictwa wśród najmłodszych
czytelników. Zachęcamy rodziców do odwiedzania biblioteki z dziećmi w tym celu by, wprowadzać je w świat literatury ,
który kształtuje charakter i zainteresowania.
Agnieszka Giers
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Wójt Gminy Korytnica otrzymał absolutorium
W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Korytnica. Jednym z punktów obrad na sesji było udzielenie Wójtowi Gminy Korytnica absolutorium. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016,wnioskiem Komisji rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Korytnica. Wszyscy obecni radni na sesji głosowali za przyjęciem absolutorium.

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”
Dnia 21 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, odbyło się uroczyste wręczenie
nagród eliminacji powiatowych w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny
konkurs odbywał się pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.
Celem Konkursu było przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz zainteresowanie dzieci
i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa w codziennym życiu, jak również ukazanie strażaków – ratowników
w ich codziennych działaniach.
Obecna na uroczystości Wicestarosta Halina Ulińska zapoznała wszystkich zebranych z celami i zadaniami tego konkursu
oraz pogratulowała talentu uczestnikom. Wyniki konkursu przedstawił Naczelnik WZK Włodzimierz Cichocki. Wśród laureatów I grupy uczniów klas I-III szkół podstawowych znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach-Grubakach a wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce - Stanisław Domaradzki, SP w Górkach - Grubakach
II miejsce - Maciej Kądziela, SP w Górkach - Grubakach
Wyróżnienia - Aleksandra Jurkowska i Paweł Brzezicki ze SP w Górkach – Grubakach.
Opiekunem uczniów była wych. Małgorzata Żebrowska.
Komendant PSP Jarosław Soszyński, podziękował uczestnikom i organizatorom za trud i zaangażowanie włożone w wykonanie prac oraz przygotowanie konkursu.
Prace uczniów zostały wysłane do Wydziału Wojewódzkiego w Warszawie – gdzie wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich.
Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym, mocno trzymamy kciuki za eliminacje wojewódzkie.
Życzymy powodzenia!
Małgorzata Żebrowska
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Znów przyszedł maj !
Wzorem lat ubiegłych w Bibliotece gminnej odbył się kolejny Konkurs Recytatorski im. K. Makuszyńskiego.
W dniu 16.05.2017r.przed Szanownym Jury w składzie:
I. Derlatka, L. Rowicka , A. Kruszewski ,uczniowie z trzech placówek
oświatowych naszej gminy(SP Korytnica, SP Pniewnik i SP Sewerynów)
prezentowały wybrane wiersze i fragmenty prozy – perełki literatury. Język polski jest bardzo bogaty, niezwykle barwny pełen niuansów. Podczas
konkursu dzieci miały możliwość ukazać piękno naszego języka recytując
tworzyły niezwykle żywe obrazy słowem malowane.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą w dwóch grupach wiekowych kl. I-III
i IV-VI.
Zwycięzcy I grupy wiekowej
1.Wiktoria Bieniek /SP Korytnica
2.Kacper Filipowski/SP Pniewnik
3.Natalia Dymowska /SP Pniewnik
Zwycięzcy II grupy wiekowej
1.Kacper Pietrzak /SP Korytnica
2.Aleksandra Roguska/SP Pniewnik
3.Karolina Świętochowska / SP Pniewnik
Laureaci konkursu otrzymali pięknie wydane i bardzo ciekawe tematycznie nagrody książkowe przygotowane przez Bibliotekę.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział:
1.Agnieszka Grabowska / SP Sewerynów
2.Julia Jasińska / SP Korytnica
3. Kacper Górski / SP Korytnica
4.Karolina Dymowska / SP Pniewnik
5.Izabela Grabowska / SP Sewerynów
6.Aleksandra Zalewska / SP Korytnica
7.Natalia Grabowska / SP Sewerynów
8.Dominika Wąsowska / SP Pniewnik
9. Zuzanna Wasiewicz / SP Korytnica
Drodzy uczniowie, niezależnie od tego czy ocena według Was jest mniej lub bardziej sprawiedliwa należy pamiętać o tym, że
już samo uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciu jest waszym wielkim sukcesem, ponieważ potraficie od siebie wymagać,
szlifujecie swe umiejętności, dyscyplinę to niezwykle wzbogaca kształtuje wasz charakter.
Dziękujemy Wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w dalszych eliminacjach na szczeblu
powiatowym.
Agnieszka Giers.

Kąty gościły Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
28 maja 2017 roku w Kątach rozegrano Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Oglądała je sporą grupę mieszkańców,
bowiem pogoda dopisywała. Całe rodziny dopingowały swoich bliskich i znajomych, którzy na co dzień nie szczędzą wysiłku
by stać na straży naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj udowodnili swoją sprawność. A co ważne, patrząc na drużyny to fakt, że gro
druhów to młodych ludzi, którzy chcą pomagać innym. W zawodach wzięło w nich udział 6 drużyn: OSP Korytnica, Jaczew,
Kąty, Rowiska, Żelazów i Rabiany. Rozgrywane zawody sportowo – pożarnicze były okazją do sprawdzenia przygotowania
kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki
znajduje się na ich wyposażeniu. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Węgrowie. Sędzią
głównym zawodów był kpt. Piotr Małyska.
Rozegrano dwie konkurencje: sztafetę 7x50 m, ćwiczenia bojowe Wyniki sztafety: Rabiany, Rowiska, Korytnica, Katy, Żelazów, Jaczew. Ćwiczenia bojowe: Kąty, Jaczew, Rabiany, Żelazów, Rowiska Korytnica.
Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:
I miejsce - OSP Kąty - 126, 07 pkt.
II miejsce - OSP Rabiany - 137, 2 pkt.
II miejsce OSP Jaczew - 143, 61 pkt.
IV miejsce OSP Żelazów- 150,94 pkt.
V miejsce OSP Rowiska - 151, 5 pkt.
VI miejsce OSP Korytnica - 170, 0 pkt.
Nagrody wręczał wójt gminy Korytnica Stanisław Komudziński, który pogratulował zwycięzcom oraz podziękował wszystkim
drużynom za udział w zawodach, a drużynie gospodarzy za przygotowanie zawodów. Imprezie towarzyszy szereg atrakcji dla
dzieci i dorosłych.
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W Międzynarodowy Dzień Strażaka, tj. 04.05.2017r., odbyła się I. edycja ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY. Na uroczystą Galę Finałową, która miała miejsce w Karolinie, siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca
―Mazowsze‖, przybyli wszyscy nominowani – OSP, zespoły zrzeszające OSP i partnerów inicjatyw, przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych i krajowych struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Kapituły.
Spośród 375 zgłoszeń Kapituła Konkursu nominowała 54 najlepsze projekty, natomiast nagrodzonych zostało 19 najlepszych i najciekawszych prospołecznych inicjatyw zrealizowanych w latach 2015 – 2016.
W gronie zwycięzców I. edycji Konkursu z naszego regionu znalazła się jednostka OSP Rabiany, którą na Gali reprezentował jej wiceprezes - druh Krzysztof Wasikowski. Jako koordynator oraz pomysłodawca projektów, przyjął z rąk prezesa
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka oraz członka Kapituły Czesława Langa
prestiżową statuetkę FLORIANA. Nagrodą dodatkową w konkursie był bon do wykorzystania na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego.
Nagrody zostały otrzymane w kategorii "Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego". Celem projektu było stworzenie multimedialnej sali w remizie OSP Rabiany, mającej na celu integrację cyfrową i aktywizację mieszkańców poprzez organizowanie spotkań, na których miały miejsce
projekcje filmowe, pokazy zdjęć, transmisje imprez sportowych na wielkim ekranie. Za każdym razem można było skorzystać z
bezpłatnego dostępu do Internetu.
"Ta nagroda to dla nas uhonorowanie za tak liczne godziny przepracowane społecznie. To budujące, że nasza praca
została doceniona przez tak zacne jury. Warto starać się o zdobywanie grantów i działać dla dobra lokalnej społeczności." - powiedział w przemówieniu druh Krzysztof Wasikowski.
Zmobilizowana jednostka OSP Rabiany zapowiada, że w tym roku
również będzie kontynuowała działania na rzecz dobra wspólnego, m.in.
przy budowie placu zabaw przy remizie. Na ten cel zdobyła już pierwsze
środki zewnętrzne.

PAMIĘCI PANI LUCYNY KOWALCZYK
18 kwietnia 2017r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza okryła się żałobą po śmierci Pani Lucyny Kowalczyk – nauczycielki, p. dyrektor. Pani Lucyna Kowalczyk
tytuł magistra uzyskała na Wydziale Chemiczno – Matematycznym Wyższej Szkoły Rolniczo
– Pedagogicznej w Siedlcach. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1967r. w Szkole Podstawowej
w Małużynie w powiecie ciechanowskim. W naszej Szkole pracowała w latach 1971 - 2006.
Od 1996 r. do 2006 r. pełniła funkcję dyrektora.
Wychowała kilka pokoleń mieszkańców Korytnicy i gminy Korytnica, ucząc matematyki.
Uczniowie wspominają Jej optymizm, życzliwość, kompetencje, niezwykły dar przekazywania
wiedzy. Dla nas, obecnych nauczycieli, na zawsze będzie przewodnikiem, przyjaciółką, która wprowadziła nas w życie Szkoły.
Nauczyła nas traktować zawód nauczyciela jak misję. Własnym przykładem pokazywała, że dobro ucznia jest ponad wszystko.
W zwierciadle wspomnień widzimy jak co rano wita nas uśmiechem, jak dba o dobrą atmosferę, jak troszczy się o każdego bez
względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Tak wiele Jej zawdzięczamy... .
Zmarła w wielu 68 lat. Niech odpoczywa w pokoju.
Dyrektor ZSP w KorytnicyJ
olanta Litka
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„Bieg po zdrowie” w korytnickiej podstawówce
Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy w bieżącym roku szkolnym po raz
pierwszy realizowali Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie‖, który został opracowany przez Główny
Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami.
Główne założenia tego programu to zapobieganie lub opóźnienie
inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności
życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz poszerzanie
wiedzy i kształcenie nawyków prozdrowotnych uczniów w kontekście
szkodliwości palenia papierosów.
Zajęcia programu „Bieg po zdrowie‖ realizowane były poprzez zróżnicowane metody aktywizujące, dostosowane do wieku odbiorców.
Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności
uczniów. Bohaterowie, którzy łączyli treści poszczególnych spotkań,
to dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej – Natalia
i Kuba. Wydarzenia z ich życia stały się tłem poruszanych tematów.
Podczas cyklu zajęć dzieci wymieniały doświadczenia, spostrzeżenia,
refleksje i pomysły. Dyskutowały i przeprowadzały wywiady z osobami niepalącymi, liczyły koszty nałogu tytoniowego. Tworzyły antyreklamę palenia papierosów i komiksy z udziałem bohaterów programu.
Zorganizowano również dwa spotkania dla rodziców. Podczas pierwszego zapoznano ich z głównymi założeniami programu i rozdano
ulotki informacyjne. Natomiast na drugim zebraniu rodzice obejrzeli
filmy edukacyjne dotyczące sposobów budowania i dbania o poprawną komunikację z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniem dziecka,
a także zapoznali się z kluczowymi wskazówkami dotyczącymi wychowania dzieci. Rodzice bardzo dobrze ocenili walory edukacyjne
programu, który skłonił ich do refleksji i przemyśleń na temat relacji
z własnym dzieckiem.
Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na
stałe wpisana w działania edukacyjno – wychowawcze szkoły, dlatego Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie‖
będzie kontynuowany wśród czwartoklasistów w przyszłym roku
szkolnym.
Agnieszka Kałuska
wychowawca kl. IV
KONKURSY NA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WYŁONIŁY KANDYDATÓW
14 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Korytnicy odbyły się konkursy na dyrektorów szkół w Sewerynowie,
Pniewniku i Górkach—Grubakach. Do konkursu przystąpili urzędujący dyrektorzy placówek, którzy zaprezentowali swoje koncepcje pracy przed komisjami konkursowymi składającymi się z trzech przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Siedlcach, po dwóch przedstawicieli rodziców i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz przedstawiciela związków zawodowych nauczycieli. dyrektorów zostali:

Elżbieta Osytek w Szkole Podstawowej w Sewerynowie,

Dariusz Adamczyk w Szkole Podstawowej w Pniewniku,

Bożena Rudnik Szkole Podstawowej w Górkach—Grubakach.
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły nastąpiło w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko.

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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