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Jesteśmy cyfrowobezpieczni!
Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach – Grubakach uczestniczy w ogólnopolskim konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” (edycja 2016).
Organizatorem konkursu to Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie i jest on elementem projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła
Cyfrowa”. Cele konkursu: motywowanie szkół do podejmowania działań na rzecz
upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród nauczycieli i uczniów
szkół oraz ich rodziców, a także rozwój potrzebnych do tego kompetencji. Do konkursu mogła przystąpić każda szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum, liceum i szkoła zawodowa, która zadeklarowała udział w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl
– Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Przedmiotem oceny w ramach konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” są działania i aktywność szkoły, realizowane od 2 stycznia do 15 lipca 2016 r. Do udziału w konkursie można zgłaszać tylko i wyłącznie
działania podejmowane w ramach własnej aktywności szkoły, nie wynikające z udziału placówki w projektach lub programach dofinansowywanych ze środków europejskich. W skład Kapituły konkursu wchodzą członkowie zespołu projektowego
oraz eksperci posiadający znaczącą wiedzę w dziedzinie dydaktyki cyfrowej i bezpieczeństwa cyfrowego. Szkoła zdobywa
punkty za realizację działań konkursowych. Jest o co walczyć: wyposażenie pracowni multimedialnej, Edukamp - letni zjazd
edukacyjny dla nauczycieli, obóz szkolny, organizowany przez SMWI z kosztem organizacji transportu, noclegów (pobyt 7
dniowy), wyżywieniem oraz zajęciami merytorycznych. dla uczniów.
Szkoła otrzymuje punkty za realizację 11 zadań. Na uwagę zasługują niektóre
z nich. Z ciekawych wydarzeń na terenie szkoły promujących bezpieczne korzystanie z
Internetu należy wymienić: rodzinną imprezę rekreacyjną, tzw. festyn, akcję na fanpagu „Sobota bez komputera i Internetu”, do której przyłączyli się rodzice, absolwenci,
osoby z odległych miejsc województwa mazowieckiego, grę terenową dla uczniów
starszych, marsz przez miejscowość z transparentami, i w najbliższym czasie zaplanowany „BIEG O PUCHAR WÓJTA GMINY KORYTNICA”. Rada pedagogiczna jest
niezmiernie wdzięczna rodzicom za udział w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie korzystania z Internetu za ich prawie 100% obecność. Dla dzieci
odbyło się wiele zajęć o następującej tematyce:
ochrona danych osobowych, przestrzeganie praw autorskich, ergonomia korzystania z
komputera, reklama w Internecie, cyberprzemoc, bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi, ochrona własnej prywatności, bezpieczne wyszukiwanie informacji w sieci,
bezpieczne logowanie, wiarygodność informacji w sieci, treści szkodliwe. Po tak licznych zajęciach uczniowie stworzyli wiele pomocy dydaktycznych, a mianowicie broszury: „Hasła, loginy i bezpieczne logowanie”, „Ochrona praw autorskich – komiksy”,
„Rebusy, krzyżówki”, ilustrowany „Słownik młodego internauty”, „Prawa autorskie –
komiksy”, „Prawa autorskie i dane osobowe – opowiadania z dialogiem” oraz planszowe gry dydaktyczne, testy w formie prezentacji w programie PowerPaint, plastyczne
plakaty informacyjne i w programie Paint, testy online itd. Nie sposób wszystkiego wymienić, ponieważ był to ogrom pracy nauczycieli i uczniów. Ostatnim działaniem,
oprócz pokaźnego sprawozdania, będzie „BIEG O PUCHAR WÓJTA GMINY KORYTNICA” 3 lipca o godz. 13.00 przy
szkole w Górkach - Grubakach, na który serdecznie wszystkich zapraszamy.
Więcej na https://www.facebook.com/cyfrowobezpiecznigorki/
Autor artykułu: Urszula– Matusik—Bujalska
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FESTYN RODZINNY w SEWERYNOWIE
12 czerwca 2016 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
gm. Korytnica odbył się „FESTYN RODZINNY”. Imprezę punktualnie o godzinie
14.00 rozpoczęła Agnieszka Skibińska Dyrektor placówki. Serdecznie powitała
licznie zgromadzonych mieszkańców i przybyłych gości. Wymieniając wszystkich
sponsorów i darczyńców podziękowała za ich hojność, która przyczyniła się do
zorganizowania i uatrakcyjnienia festynu. Pani Dyrektor słowa wdzięczności skierowała również do wszystkich osób, które przyczyniły się do zorganizowania rodzinnej imprezy i zadbały w ten sposób, aby niedzielne popołudnie obfitowało w
liczne atrakcjami, konkursami jak również różnorodny poczęstunek.
Festyn Rodzinny rozpoczęła część artystyczna, w czasie której wystąpili i
wspaniale zaprezentowali się: tancerze dwóch grup wiekowych z formacji Max
Dance z Węgrowa (do grupy należą uczniowie ze Sz. P. w Sewerynowie) oraz uczniowie poszczególnych klas szkoły w występach wokalno-tanecznych i teatralnych. Po występach artystycznych rozpoczęła się część konkursowo-sportowa. W
konkursie wiedzy ogólnej nagrody wręczył Andrzej Kruszewski reprezentujący Starostwo Powiatowe. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej przygotowali i przeprowadzili liczne konkursy i rozgrywki sportowe, w których chętnie brali udział uczestnicy festynu. Równolegle toczył się turniej piłkarski z udziałem 6 drużyn z terenu Gminy Korytnica: FC Nojszew, GUKS
Korytnica, Dynamo Trawy, OSP Rabiany, Nojszewianka Okolice i KP Pniewnik.
Najlepsze drużyny otrzymały medale: złoto - zdobyła Nojszewianka, srebro - GUKS
Korytnica, brąz - KP Pniewnik. Zostały wręczone również puchary dla najlepszego
strzelca i najlepszego zawodnika turnieju.
Wspaniale spisali się Rodzice z Rady Rodziców, którzy przez cały czas
trwania festynu dbali, by nie zabrakło nikomu smacznych potraw z grilla, ciast i innych słodkości oraz napojów. Przez większą część imprezy dzieci mogły zwiedzać
wóz strażacki z pobliskiej jednostki OSP Rabiany. Strażacy zapewnili również dzieciom atrakcje w postaci strącania pachołków dużym ciśnieniem wody.
O godz. 18.00 cześć uczestników festynu przeniosła się do szkolnej świetlicy, gdzie została utworzona Strefa Kibica. Mecz, oglądany na wielkim ekranie, dostarczył niesamowitych emocji sportowych. W trakcie i po meczu można było również potańczyć przy skocznych rytmach muzyki.
Ideę zorganizowania Festynu Rodzinnego zgłosiła Rada Pedagogiczna, prace nad organizacją wydarzenia rozpoczęły się zaledwie 3 tygodnie wcześniej. Organizatorzy postawili przed sobą duże i trudne wyzwanie zorganizowania atrakcyjnego wydarzenia dla kilkuset osób. "Postawione zadanie w pełni zostało zrealizowane dzięki doskonałej współpracy i zaangażowaniu wszystkich uczestniczących w organizacji festynu" - powiedział tutejszy radny, Krzysztof Wasikowski.
Festyn Rodzinny zorganizowali: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie, Dyrekcja i Nauczyciele, Grupa Nieformalna „Aktywni Mieszkańcy” i Ochotnicza Straż Pożarna w Rabianach.
Organizatorzy Festynu Rodzinnego składają podziękowania sponsorom:
- anonimowy sponsor -700zł, Bank Spółdzielczy w Łochowie oddział w Korytnicy, Sprzedaż Maszyn Rolniczych w Sewerynowie – Sławomir Gołoś, Insdrobud – Krzysztof Jaczewski, Sprzedaż Materiałów Budowlanych – Halina Jaczewska, Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Urząd Miejski w Węgrowie, Sklep Spożywczo – Przemysłowy Zbigniew Bajer w Korytnicy,
Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Rabianach – Agnieszka Głuchowska, Hotel „Batory” w Tłuszczu, OSP w Rabianach,
Krzysztof Wasikowski;
Szczególne podziękowania dla Marleny i Sławomira Gołoś, Marioli i Karola Kretkiewicz, Stanisława Damętki, Iwony Kołomiejcew, Ewy Boguszewskiej.
Impreza była częścią projektu "Świetlica dla pokoleń" współfinansowanego przez FIO Mazowsze Lokalnie.
Krzysztof Wasikowski
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Nawałnice i gradobicie nad gminą Korytnica
17 czerwca 2016 r. nad częścią naszej gminy przeszła nawałnica z gradobiciem Spowodowała znaczne straty na
części pól uprawnych. Uprawy rolników uległy zniszczeniu W z tym powołana została komisja do szacowania strat. Wójt
gminy Stanisław Komudziński zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o wprowadzenie na tym obszarze stanu klęski
żywiołowej .\

Źródło: http://www.korytnica.pl/news,151,szkody-w-rolnictwie-spowodowane-przez-grad-i-wiatry-huraganowe.html

Warto czytać, powiedz....
Wdrażanie w czytelnictwo powinno rozpocząć się jak najwcześniej. To przede wszystkim rodzice powinni czytać
dziecku jeśli chcą , by lepiej radziło sobie w szkole i ogólnie w życiu. Jest to ich główne zadanie. Należy zadbać o to, by czytać
dziecku codziennie nawet wtedy, gdy samo już składa litery. Gdy czytamy dziecku w zaciszu pokoju, trzymając go na kolanach
lub tuż przed snem, budujemy wtedy poczucie bezpieczeństwa więzi. Takie postępowanie spowoduje, że maluchowi książka
będzie kojarzyła się jako nieodzowna zabawka , co zaowocuje w przyszłości. ”Czytając stymulujemy rozwój umysłowy dziecka ,gdyż dzięki czytaniu, w mózgu dziecka powstają miliony połączeń neuronowych, które wpłyną na jego inteligencję.”Ponieważ, to właśnie głośne czytanie w szczególności przez najbliższych wpływa na lepsze zrozumienie tekstu i kształtowanie mowy dziecka. Wzbogaca słownictwo, dziecko łatwiej formułuje myśli prawidłowo składa zdania. A przede wszystkim
kształtuje emocje , uwrażliwia. Zwykle maluchy posiadają własną biblioteczkę domową jednak zachęcamy rodziców by zapisali
swe dzieci do profesjonalnej biblioteki pamiętając o tym, że nigdy nie jest za wcześnie. Jest to niezwykle ważne w dobie rozwoju nowoczesnych technologii informacji, telewizji, Internetu. Należy podkreślić, że telewizja ogólnie wpływa negatywnie na
rozwój dziecka ,podobnie Internet ,ponieważ nie rozwija myślenia i ogranicza zdolność uwagi.
Obcowanie z książką niezależnie od wieku czytelnika poszerza horyzonty naszej wiedzy , kształtuje nasze zainteresowania .Wzbogaca nas pozytywnie intelektualnie i emocjonalnie. Książka niejednokrotnie odpowiada na wiele nurtujących nas
pytań. Dzieci i młodzież osiągająca znaczące wyniki w czytelnictwie najczęściej również bardzo dobrze się uczy.
Oto nasi zwycięzcy Konkursu Czytelniczego którym nagrody książkowe przygotowane przez bibliotekę wręczył wójt gminy
P. Stanisław Komudziński.
I. Pierwsza grupa wiekowa :
Czytelnicy GBP w Korytnicy
Zerówka : 1.Jaszczór Karolina, 2.Róg Lena, 3.Szpakowska Sylwia
Uczniowie kl. I-III 1.Witkowski Piotr/, 2.Wrzosek Michał, 3.Witkowski Jan ZS -P im .H. Sienkiewicza w Korytnicy
Czytelnicy fili:
Zerówka:
1.Bujniak Klaudia ,
SP Maksymilianów
2.Jakóbowski Kacper , SP Maksymilianów
3.Karczewski Jakub , SP Pniewnik
Uczniowie kl. I-III
1.Franciszka Winderickx ,kl. I /SP Maksymilianów
2.Grabowska Izabela ,kl. III /SP Sewerynów
3.Malinowska Kinga , kl. III/SP Sewerynów
II. Druga grupa wiekowa
Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. JP II w Korytnicy
1.Agnieszka Witkowska , kl. II B
2.Gromek Ewelina ,
kl. II B
3.Kokoszko Urszula ,
kl. III C
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy miłych wakacji z interesującą książką.
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Wraca Policja do Korytnicy
Niebawem do Korytnicy ma wrócić posterunek Policji. Obecnie
z funduszy Gminy wyremontowane zostały pomieszczania, które był niewykorzystywane
od kilku lat. Gmina dodatkowo przeznaczyła kwotę 20 tys. zł a zakup mebli i biurek. Planowana jest także budowa garaży.

Wójt Gminy Korytnica otrzymał absolutorium
W dniu 17 czerwca 2016 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 2015, wnioskiem Komisji rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęli uchwałę
o udzieleniu Wójtowi Gminy Korytnica większością 14 głosów za przy jednym głosie
przeciwnym.
Foto Ewelina Grzgorzewska

Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu
"APRA” - wydawca ogólnopolskich specjalistycznych czasopism rolniczych, z którą podjęła współpracę Gminna Biblioteka
Publiczna w Korytnicy przesłała nam kilka tytułów periodyków. Tematyka tych czasopism może zachęcić wielu rolników do
innowacyjnych działań :
1.”Przedsiębiorca rolny”
2.”Rolniczy Przegląd Techniczny”
3.”Nowoczesna uprawa”
4.”Magazyn kobiecy”
Zapraszamy
A. Giers

„Mądre bajki z całego świata”
8 czerwca do GBP w Korytnicy zostały zaproszone dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowe im. H.
Sienkiewicza w Korytnicy. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” trwającej od 1 do 8 czerwca.
Na spotkaniu dzieci miały okazję wysłuchać bajki pt. „Król ptaków”, pochodzącej z folderu pt. „Mądre bajki z całego świata”, który to otrzymaliśmy od „Kulczyk Fundation”. Dzięki bajce poznały takie wartości moralne jak odpowiedzialność za
rodzinę, sprawiedliwość w ocenie postępowania innych, wrażliwość czy szacunek. Poza tym, poznały Madagaskar - kraj, z
którego pochodziła bajka oraz ptaki – głównych bohaterów. Chętnie wzięły udział w zabawach ruchowych pt. „Zgadnij jakim jestem ptakiem” i „Ptak w lustrze” oraz odpowiadały na zagadki o ptakach. Dzieciom z zerówki towarzyszyły p. Justyna
Bartnik – wychowawczyni oraz p. dyr. Jolanta Litka . Zajęcia zostały poprowadzone przez A. Poławską.
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Seniorki z Górek poznawały zabytki Podlasia
Podlasie to miejsce niezwykle urokliwe i bogate w nieodkryte zabytki, głównie sakralne. Większość osób marzy o dalekich podróżach, odległych krajach a tymczasem w promieniu kilkudziesięciu kilometrów można zobaczyć wiele nieodkrytych miejsc.
2 lipca 2016 r. członkinie Klubu Seniora i nie tylko, wybrały się na wycieczkę do
miejsc kultu religijnego Podlasia. Pierwszym etapem był Pratulin a właściwie Sanktuarium
w Pratulinie, gdzie znajdują się relikwie błogosławionych męczenników zamordowanych
w 1874 r. w obronie wiary. Zanim tam jednak trafiły leżały w pobliskim lesie, gdzie zostali
rozstrzelani obrońcy kościoła, którzy nie chcieli by władzy rosyjskiej uczyniły z niej kościół
prawosławny.
Kolejne miejsce odwiedzone przez seniorów to jedyna na świecie katolicka parafia
neounicka obrządku bizantyjsko- słowiańskiego w Kostomłotach. Ostatni etap to Kodeń ze
swoim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia - Matki Jedności. W ołtarzu głównym
wspomnianej świątyni znajduje się słynący cudami obraz Matki Boskiej de Guadalupe, przywieziony z Rzymu przez polskiego magnata Mikołaja Sapiehę.
Tekst Bożena Rudnik

Foto Alicja Komorowska

Wyjątkowy jubileusz
W dniu 20 czerwca 2016 roku Pani Janina Pękul obchodziła swoje 101 urodziny. Najstarszej mieszkance Gminy Korytnica najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności
i kolejnych tak pięknych jubileuszy złożyli wójt gminy Stanisław Komudziński i z-ca kierownika
USC Anna Panufnik.
Żródło: http://www.korytnica.pl/news,152,wyjatkowy-jubileusz.html

Barszcz Sosnowskiego - uwaga na letnie poparzenia!
Jak wygląda barszcz Sosnowskiego? To okazała roślina zielna osiągająca wysokość nawet do 4 m. Tworzy grube łodygi, puste
w środku (lepiej tego nie sprawdzać), osiągające średnicę nawet 10 cm. Jej ogromne (do 150
cm długości), pierzastodzielne liście od razu przykuwają uwagę. Roślina tworzy duży i szeroki baldach o średnicy ok. 50 cm, z białymi lub różowymi kwiatami. .Cała roślina wytwarza
toksyczne dla człowieka furanokumaryny. Najsilniej działają w kontakcie ze skórą w dni
upalne i słoneczne, powodując oparzenia II i III stopnia (zjawisko fototoksyczności). Zazwyczaj osoba poparzona nie jest świadoma zagrożenia, gdyż objawy pojawiają się po pewnym
czasie. Dopiero w ciągu następnej doby (jest to zależne od organizmu, ilości światła-głównie
ultrafioletu i innych czynników) występują zaczerwienienia skóry a wkrótce potem pojawiają
się charakterystyczne pęcherze z lepkim płynem w środku.
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Szkoła Podstawowa w Pniewniku dba nie tylko o
dobre wyniki w nauce swoich uczniów /wysokie wyniki z
końcowego sprawdzianu szóstoklasistów w zakresie języka
polskiego oraz wyższe niż średnia województwa i kraju wyniki sprawdzianów OBUT i OPERON trzecioklasistów/, ale
również o rozwój ich zainteresowań, zdolności i talentów. W
tym celu przez cały rok odbywały się różnorodne zajęcia
pozalekcyjne: kółka matematyczne, czytelnicze, ruchu drogowego, artystyczne, szachowe, w których licznie i chętnie
uczestniczyły dzieci i młodzież ze wszystkich klas. Efekty
pracy można było podziwiać podczas uroczystości oraz konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Pniewnickie talenty
z d o b y w a ł y
l a u r y
w eliminacjach powiatowych w takich konkursach, jak:
Plastyczny ,,Mój Las – Warstwy lasu i ich mieszkańcy”,
gdzie wyróżnienia zdobyli Karolina Świętochowska z kl. 3
i Damian Zalewski z kl. 2
Plastyczny ,,W trosce o nasze bezpieczeństwo” – I miejsce
zajęła Aneta Zalewska z kl. 6, a wyróżnienie otrzymał Jakub Zalewski z kl. 3
,,Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Boże Narodzenie 2015” - III miejsce Aleksandry Cichockiej z kl. 4 i wyróżnienie Konrada Jednorowskiego z kl. 1
,,Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Wielkanoc 2016 – II miejsce Pauliny Jaczewskiej z kl. 2
i wyróżnienie Anety Zalewskiej z kl. 6
Konkurs Piosenki Ekologicznej ,, Śpiewanie na polanie” - I miejsce zespół wokalny w składzie: Zuzanna Laskowska
z kl. 2, Karolina Świętochowska, Klaudia Świętochowska- obie kl. III
oraz III miejsce zespół : Aleksandra
Cichocka i Aleksandra Roguska – obie z kl. 4 i Jakub Jarząbek z kl. 5
Konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego – III miejsce Weronika Cichocka z kl. 5
Konkurs Literacki „Legendy uliczne i osiedlowe” - I miejsce Anna Świętochowska kl. VI, II miejsce Aneta Zalewska
kl. VI, wyróżnienia - Julia Cichocka i Klaudia Połaska – obie z kl. VI
Warto dodać, że na innych szczeblach konkursów pozaszkolnych również nasi uczniowie osiągali wysokie noty:
VIII miejsce Kacpra Filipowskiego z kl. 1 w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów do lat 7
I miejsce dzieci z klas I-III w plastycznym konkursie ekologicznym na etapie gminnym
II miejsce ucz. kl. III Karoliny Świętochowskiej i III - Klaudii Świętochowskiej z kl. III oraz Weroniki Cichockiej
z kl. 5 w gminnym konkursie recytatorskim
I miejsce Natalii Zalewskiej z oddziału przedszkolnego oraz wyróżnienie Oliwii Ratyńskiej z kl. III
w gminnym konkursie plastycznym ,,Laurka dla Jana Brzechwy”
II miejsce Martyny Dymowskiej z kl. VI w gminnym konkursie literackim z cyklu Jan Paweł II Apostoł Pięknej Miłości
„Oto Człowiek”
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Kangur Julii Cichockiej z kl. VI
Cieszymy się, że praca nauczycieli, rodziców i samych uczniów daje rezultaty w postaci rozwoju zdolności, wysokich wyników konkursowych, wzbudza poczucie dumy. W ten sposób dzieci również w środowisku lokalnym oraz regionalnym promują siebie, ale też i szkołę.
G. Laskowska
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Finał Konkursu Plastycznego
W dniu 10.06.2016r. o godz. 10.00 na sali konferencyjnej urzędu gminy miał miejsce Finał Konkursu Plastycznego
pt. „Laurka za najlepszy wiersz dla Jana Brzechwy” dla dzieci szkół podstawowych ; zerówki oraz kl.IIII ,zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Korytnicy z racji 50-tej rocznicy śmierci autora
Ogólnie wpłynęło 59 prac z poszczególnych placówek oświatowych:
1.
SP im. Ks. bpa F. Jaczewskiego w G. Grubakach, uczniowie kl. I-III – 14 prac, op. K. Puzio, M. Żebrowska, K. Damętka ,
2. ZS -P im. H. Sienkiewicza w Korytnicy: uczniowie zerówki - 4 prace ,o p . P.J. Bartnik, uczniowie kl. I -III –– 8 prac,
op. P. T. Skolimowska , P.I. Salach, P.M .Rabińska,
3. SP w Maksymilianowie: uczniowie zerówki – 2 prace ,op. J. Jaksina, uczniowie kl. I-III -7 prac ,op. T. Kałuska ,
M. Zalewska,
4. SP w Sewerynowie kl. III – 5 prac , op. P.B .Mazur,
5. SP w Pniewniku :uczniowie zerówki -1 praca ,op. P.G. Zalewska, uczniowie kl. I-III -18 prac ,
op. P. G. Laskowska , P. A. Dunaj.
Komisja oceniająca w składzie :P. L. Rowicka /
nauczycielka plastyki w PG im JP II w Korytnicy, P.
Agata Poławska /młodszy bibliotekarz , P. Agnieszka
Giers /dyrektor biblioteki/ biorąc pod uwagę : kreatywność autorów ,zdolności artystyczne ,oryginalność prac
jak również samodzielne ich wykonanie wyłoniła zwycięzców :
I grupa wiekowa - zerówka
1. Natalia Zalewska /SP Pniewnik/
2. Lena Róg
/SP Korytnica/
3. Klaudia Bujniak /SP Maksymilianów/
II grupa wiekowa- kl. I-III
1. Aleksandra Zalewska kl. III. ZS -P im H. Sienkiewicza
w Korytnicy
2. Albert Komorowski kl. II, ZS- P im. H. Sienkiewicza
w Korytnicy
3. Maja Kowalczyk kl. II, SP w Maksymilianowie
Dla zwycięzców Biblioteka przygotowała nagrody książkowe oraz akcesoria szkolne.
Wręczono również kilka wyróżnień oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
Nagrody zwycięzcom oraz podziękowania dla nauczycieli za wkład pracy w działania na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej wręczył wójt gminy P. Stanisław Komudziński wraz z P. Lidią Rowicką.
Gratulujemy zwycięzcom , dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom , życzymy słonecznych wakacji.
Tego rodzaju konkursy skierowane do dzieci w tym przedziale wiekowym stanowią nauką poprzez zabawę , w której
kształtuje się wyobraźnię dziecka , wrażliwość estetyczną
inspirowaną literaturą i plastyką . Budzi się w ten sposób
wśród najmłodszych
zainteresowanie czytelnictwem ,twórczością mi. tak wspaniałego autora , jakim jest
niewątpliwie Jan Brzechwa . Jego wierszowane historyjki
uczą bawią wychowują wciąż nowe pokolenia czytelników.
Czego przykładem mogą być również uczniowie placówek
oświatowych naszej gminy.
Agnieszka Giers
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Przegląd Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” po raz siódmy w SP w Górkach—Grubakach
14 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach – Grubakach odbył się siódmy Przegląd Piosenki
Religijnej „ Śpiewajmy Panu”. Do konkursu zostało zgłoszonych 21 uczestników z następujących placówek : Punkt Przedszkolny „Chatka
Puchatka” w Pniewniku, Szkoła Podstawowa w Korytnicy, Sewerynowie, Maksymilianowie oraz Górkach - Grubakach. Szkolnym koordynatorem przeglądu była p. Agnieszka Morawska.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Bożena Rudnik, która powitała zgromadzonych gości, uczestników przeglądu, rodziców oraz
całą społeczność szkolną. W skład komisji konkursowej weszli: p. Grażyna Chrupek – dyrektor GZEAS w Korytnicy, p. Beata Kryśkiewicz, p.
Anna Kostyra – przedstawiciel Oświatowy Wydawnictwa Nowa Era oraz solistka chóru Voci Cantati działającego w Sokołowie Podlaskim,
Siostra Assunta Wąchała – Matka Przełożona Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Niepokalanej w Pniewniku, Siostra Elżbieta Daniello – organistka parafii św. Jana Chrzciciela w Pniewniku, ks. Rafał Romańczuk – wikariusz parafii korytnickiej.
Dzieci rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych: oddział przedszkolny, kl. I – III i IV – VI i trzeba przyznać, że wszystkie
śpiewały bardzo ładnie. W czasie obrad jury zostały przeprowadzone konkursy, które przygotowała p. U. Matusik – Bujalska wraz z Kołem
Miłośników Książek.
Laureaci siódmego Przeglądu Piosenki Religijnej:
Dzieci przedszkolne
I miejsce: Patrycja Szczepanik, Punkt Przedszkolny „ Chatka Puchatka „ w Pniewniku
II miejsce: Karolina Bajer , Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy
II miejsce: Lena Dębska , Punkt Przedszkolny „ Chatka Puchatka „ w Pniewniku
III miejsce: Filip Antoniuk, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach – Grubakach
III miejsce: Natalia Kretkiewicz, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie
Wyróżnienie: Oliwia Owczarczyk, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach – Grubakach
Klasy I – III
I miejsce : Maja Kubicka , Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy
II miejsce: Nikola Bałdyga, Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego
w Górkach - Grubakach
III miejsce : Julia Laskowska, Szkoła Podstawowa w Sewerynowie
Wyróżnienie: Justyna Suchocka, Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie
Kl. IV – VI
I miejsce: Aleksandra Kalinowska, Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego
w Górkach – Grubakach
II miejsce: Weronika Górska , Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy
III miejsce: Hubert Siwczyk, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy
Została również wręczona Nagroda Specjalna ( Spływ kajakowy ) ufundowana przez Przystań Liwiec, którą otrzymała Weronika
Górska ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy oraz Natalia Gmur ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz nagrody. Podziękowania zostały również wręczone opiekunom
dzieci, sponsorom, komisji konkursowej oraz rodzicom.
Sponsorzy tegorocznego przeglądu to:Stanisław Komudziński – Wójt Gminy Korytnica,Firma F.M.U
Martin Mariusz Krysik z Łochowa, Wydawnictwo Nowa Era, Wydawnictwo Jedność ,Przystań Liwiec – wypożyczalnia kajaków, inni anonimowi ofiarodawcy.
Fundatorzy słodkiego poczęstunku: Piekarnia Robson w Łochowie oraz rodzice: p. Małgorzata Kądziela, p. Ewa Karbowska, p. Anna Piórkowska, p. Joanna Kalata, p. Dorota Roguska, p. Aneta Poniatowska, p. Ewa Krynicka, p. Agnieszka Górska.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, gościom, sponsorom, a także
rodzicom, którzy przygotowali pyszny poczęstunek.
Tekst. A . Morawska, foto. G. Żmuda

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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