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Wybierz Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2016
Na terenie powiatu węgrowskiego rozpoczęła się już VIII edycja konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego
Roku 2016”. Dzięki plebiscytowi można docenić codzienną pracę tych policjantów, którzy są najbliżej mieszkańców - dzielnicowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie stycznia 2017 roku. Ważnym elementem oceny wpływającej na wyłonienie
najpopularniejszego dzielnicowego na terenie powiatu węgrowskiego będzie opinia społeczna wyrażona za pomocą ankiety.
Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu w rejonie służbowym odgrywa bardzo ważną rolę w działaniach profilaktycznych. Bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną umożliwi poznanie potrzeb, obaw i problemów a także zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom rejonu.
Za pomocą ankiety chcemy wyłonić najpopularniejszego dzielnicowego oraz poznać opinię mieszkańców dotyczącą
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania a także poznać miejsca najbardziej zagrożone na danym terenie.
Zachęcamy mieszkańców powiatu węgrowskiego do udziału w konkursie, który potrwa do połowy stycznia 2016 roku.
Ankiety wraz ze skrzynkami znajdziecie państwo w Urzędach Gmin, Urzędzie Miasta, w Starostwie Powiatowym w Węgrowie oraz Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie.
Poniżej wykaz dzielnicowych http://www.kwp.radom.pl/twoj-dzielnicowy,pl528,363/jednostka/komenda-powiatowa-policji-wwegrowie
sierż. szt. Anna Maliszewska
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BOŻONARODZENIOWE ŚWIĘTA ZAMKNIĘTE W BOMBCE 3D
Na dworze dżdżysto, smutno, deszcz monotonnie uderza o szyby, a w Szkole Podstawowej w Pniewniku, pomimo niesprzyjającej aury można wyczuć gorącą atmosferę zbliżających się
Świąt.
Właśnie dziś przyjęła od nas zaproszenie Pani Żaneta
Dymowska, artystka ludowa, która już kilkakrotnie gościła u nas
prowadząc warsztaty plastyczne. Tym razem zaprezentowała nam
przepiękne, przestrzenne bombki. Wrażenie było oszałamiające,
dlatego wszyscy z entuzjazmem przystąpiliśmy do pracy, choć jak
się okazało zrobienie bombki to nie jest wcale taka prosta sprawa.
Uczniowie w skupieniu pochyleni nad kolorowymi wydrukami wycinali domki, płotki, kościoły, następnie je sklejali,
ciesząc się z uzyskanego efektu. Po pierwszym etapie prac, przyszła kolej na następny. Tym razem zadanie polegało na precyzyjnym pomalowaniu wnętrza bombki farbami akrylowymi.
Trzeba przyznać, że aranżacja naszych przestrzennych
kompozycji przebiegała imponująco. Małe choinki, drzewka ,trawkę, domki, aniołki, księżniczki, mikołaje z pomocą pani
Żanety przyklejaliśmy do styropianowego podłoża. Gdy wszystkie
elementy zostały przytwierdzone, nastąpił chyba najpiękniejszy i
najbardziej wyczekiwany etap pracy. Mogliśmy zająć się ozdabianiem naszego zimowego krajobrazu według własnego pomysłu. Śniegowa pasta, biały brokat, sztuczny śnieg przeniosły nas w inny, zaczarowany świat. Tak bardzo pochłonęła nas praca, że
nawet kolejny dzwonek nie był w stanie oderwać nas od tego pasjonującego zajęcia. Gdy zimowa dekoracja była już gotowa,
pozostawiliśmy ją do całkowitego wyschnięcia.
Końcowy etap pracy nad bombką polegał na przytwierdzeniu
udekorowanej półkuli do akrylowej bombki (oczywiście przy
pomocy pani Żanety), ozdobieniu wstążką i koralikami.
Patrzymy z niedowierzaniem na piękne, przezroczyste
bombki, które zachwycają przestrzennymi zimowymi krajobrazami. Z radością zabieramy je do naszych domów, gdzie
stanowić będą oryginalną ozdobę naszych domów na czas
Świąt Bożego Narodzenia.
Bardzo dziękujemy pani Żanecie Dymowskiej za poprowadzenie zajęć, za poświęcony czas, zaangażowanie i wspaniałą, wspólną zabawę.
Agnieszka Adamczyk

Prace ze zbiorów własnych autorki
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Spotkanie wigilijne Klubu Seniora
Druga połowa grudnia to tradycyjnie czas w dużej mierze poświęcony przygotowaniom do Świąt Bożego Narodzenia,
w tym szczególnie do Wigilii.
Mimo szybko płynącego czasu –a nawet jego braku- członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” postanowili spotkać
się w swoim gronie na wewnętrznej Wieczerzy Wigilijnej w dniu 11 grudnia 2016 r. Przygotowane zostały tradycyjne potrawyktórych mnogość, różnorodność i smak należało podziwiać.
Następnie zaśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy…”.Potem było dzielenie się opłatkiem i życzenia. Seniorzy życzyli
sobie nawzajem przede wszystkim zdrowia (w sytuacji seniorów bardzo istotne) , spokojnych Świąt Bożego Narodzenia a także
samych dobrych wydarzeń w zbliżającym się 2017 roku.
Dalsza część spotkania to degustacja przygotowanych potraw, śpiewanie kolęd, wspomnienia. Całość spotkania przebiegła w serdecznej, radosnej i ciepłej atmosferze.
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Uc z y my d zi e ci p o m aga ć i n n y m

W październiku na całym świecie obchodzony był Dzień
Żywności i Walki z Głodem. Celem tej akcji jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych
i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Z tej okazji Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Górkach – Grubakach przygotował gazetkę dotyczącą tej tematyki, ogłoszenie oraz ulotki zachęcające jak największe rzesze do wzięcia
udziału w zbiórce żywności. W ciągu dwóch dni na górnym korytarzu
członkowie samorządu przyjmowali
produkty o długim terminie przydatności. Nazbierała się spora ilość, która
przerosła nasze oczekiwania. Bardzo
dziękujemy wszystkim (przedszkolakom, uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom
obsługi) za okazane serce. Każda osoba, która ofiarowała jakiś produkt, oprócz słowa
„dziękuję” otrzymała naklejkę z podziękowaniem za włączenie się do akcji. 20 października zebrana żywność została zawieziona przez p. Agnieszkę Morawską (opiekuna samorządu), której towarzyszyły Monika Górska (przewodnicząca SU) oraz Kamila Piórkowska (zastępca) do Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, której siedziba znajduje się w Domu
Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim.
Kolejna akcja miała miejsce w listopadzie. Uczniowie przyłączyli się do pięknej
i bardzo ważnej akcji, która nazywa się „Wylosuj Anioła”. Wymyślili ją i prowadzą rodzice
dzieci z lubelskich oddziałów onkologicznych. Głównym założeniem akcji jest wsparcie
i dodanie sił dzieciom, które walczą z chorobą nowotworową. Pierwsze kartki zostały już
wysłane, a w kolejnych miesiącach będą następne. Nasi uczniowie napisali bardzo piękne,
płynące z serca życzenia, pełne optymizmu i wiary, że wszystko będzie dobrze. Postanowili
również modlić się za chore dzieci. Mamy nadzieję, że te kartki sprawią radość dzieciom. Może na chwilę zapomną o codziennym zmaganiu się z ciężką chorobą.
W grudniu zaś odbywa się wielka zbiórka monet pod
nazwą Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest
pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach
dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem
akcji jest jednak działanie edukacyjne – pokazanie, jaką siłę stanowić może
niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Dzieci nie zawiodły. Każdy przyniósł tyle, ile mógł w myśl zasady: Jeden
grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świec. Jak co
roku akcję koordynował Samorząd Uczniowski na czele ze swoją opiekunką p. Agnieszką Morawską.
Pomagać możemy zawsze i każda okazja jest dobra by czynić
dobro. Czynem, ale i słowem i o tym nie zapominajmy nigdy. Wpajajmy te
wartości już od najmłodszych lat.
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Wzruszający jubileusz. Złote i diamentowe gody w Korytnicy.
Złote i diamentowe rocznice ślubu uroczyście obchodziło 24 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy w Korytnicy szesnaście par małżeńskich.
Sześćdziesięciolecie swojego związku małżeńskiego świętowali: Zofia i Bogdan Panufnikowie, Sabina i Wacław Roguscy, Marianna i Franciszek Szymańscy, Teresa i Zygmunt Żegotowie.
Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Krystyna i Tadeusz Cichoccy, Elżbieta i Tadusz Flagowie, Józefa i
Mieczysław Grzegorzewscy, Wiesława i
Mirosław Knechtowie,
Regina
i
Tadusz Kodymowie, Stanisława i Henryk Komorowscy, Barbara i Roman Pyźlakowie, Bożenna i Jan Roguscy, Cecylia
i Józef i Roguscy, Irena i Stanisław Roguscy, Stanisława i Franciszek Roguscy, Marianna i Franciszek Świętochowscy.
Pary małżeńskie otrzymały z rąk Wójta Gminy Stanisława Komudzińskiego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Zacni Jubilaci oprócz życzeń i odznaczeń otrzymali również dyplomy oraz kwiaty. Po oficjalnej części uroczystości wzniesiono
toast i odśpiewano „sto lat”. Sympatyczne spotkanie przy kawie i słodyczach było okazją do wspomnień oraz do wspólnego
śpiewania z paniami z klubu seniora z Górek-Grubaków.
.

DUMA NASZEJ SZKOŁY
Z wielkim zainteresowaniem i podziwem obserwujemy poczynania naszych uczniów w królewskiej grze w szachy.
Uczniowie: Kacper Filipowski z kl. II, Konrad Jednorowski z kl. II i Filip Jednorowski z kl. I od roku rozwijają swoje zainteresowania szachowe. Należą do klubów w Węgrowie, gdzie pobierają lekcje. Prezentują kluby i Szkołę Podstawową w Pniewniku
w zawodach szachowych na terenie miasta Węgrowa oraz w turniejach międzymiastowych czy międzynarodowych. Duże
postępy poczynił Kacper Filipowski, który zajął V miejsce w swojej grupie wiekowej w XII Międzynarodowym Festiwalu
Szachowym Węgrów 2016. Turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie.
Wysokie lokaty uczniowie zajęli rownież w organizowanym po raz siódmy „Otwartym Mikołajkowym Turnieju
Szachowym Węgrów 2016” współfinansowanym ze środków samorządowych Miasta i Powiatu Węgrowskiego. Nasi uczniowie
prezentowali szkołę i swoje kluby w kategorii B chłopców i zajęli: VII miejsce Kacper Filipowski, IX miejsce Konrad Jednorowski i XI miejsce Filip Jednorowski.
Cieszymy się z sukcesów chłopców i życzymy im coraz lepszych lokat w konkursach szachowych.
Danuta Kupiec
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Grzegorz Kasdepke w Górkach – Grubakach
5 grudnia 2016r. był dla Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach – Grubakach dniem niezwykłym, ponieważ po raz pierwszy w jej
historii przyjechał pisarz i do tego tak lubiany przez młodych polskich czytelników,
czego dowodem jest fakt, iż prawie wszystkie jego książki to bestsellery. Krytycy nie
szczędzą pochwał autorowi, a nagrodami jest wciąż obsypywany. Jego tytuły są na
liście lektur: „Ostrożnie”, „Mam prawo!”, „Mity dla dzieci”. Jak sam powiedział, najbardziej liczy się to, że jest czytany, co jest największą nagrodą, ale też nie ma polskiej nagrody, której by nie otrzymał. Współpracuje z wieloma wydawnictwami,
a niegdyś był redaktorem pisma dla dzieci „Świerszczyk”, dziennikarzem pism dla
dorosłych również.
Pisarz opowiadał o swej twórczości bardzo barwnie, z humorem, utrzymując
nieustannie kontakt z widownią, dzięki czemu nawet ci nie czytający byli zaciekawieni, momentami rozbawieni i niezawodnie polubili tego literata. Uczniowie dowiedzieli, w jakich okolicznościach powstała
pierwsza książka, skąd zaczerpnął pomysł na niejedną historię, kim są jego bohaterowie w rzeczywistości, ile czasu zajmuje
napisanie jednej książki oraz jakie plany twórcze ma na najbliższy czas. Podczas drugiej części spotkania spotkał się już tylko
z uczestnikami programu, poprowadził dla nich konkurs z wiedzy „mega misyjnej”, każdemu podarował z autografem książkę
własnego autorstwa. Dzieci były szczęśliwe.
To niezwykłe spotkanie mogło się odbyć dzięki programowi MegaMisja
Fundacji Orange. W wyzwaniu nr 4 MegaMisji pod hasłem „Tydzień mediów” szkoła uzyskała tytuł „najbardziej medialnej”. Zadanie polegało na zaproszeniu lokalnego dziennikarza, który poprowadzi warsztaty na temat swojej pracy w mediach. Z
kolei zadaniem dzieci było zaprezentowanie wyników swojej pracy w programie i
samego programu, a następnie miały zachęcić dziennikarza do napisania artykułu na
ten temat. O pracy dzieci i programie można było przeczytać w wersji papierowej
gazety regionalnej „Życie Siedleckie” i lokalnej - „Kurier Korytnicki” oraz na portalach: „Podlasie24”, „Życie Siedleckie” i stronie www.korytnica.pl.
MegaMisja to pierwszy program edukacji
cyfrowej skierowanej do świetlic szkolnych dla dzieci 6 – 10 lat. Jego celem jest
przygotowanie dzieci do bezpiecznego i
kreatywnego wykorzystywania Internetu i
innych mediów. Nauczyciele otrzymują pomoc (w tym scenariusze), a dzieci w nagrodę - potrzebne akcesoria. Do tej pory uzyskały kreatywny zestaw plastyczny, tablet,
pięknie wydane książki, gry planszowe. W międzyczasie realizowane są kolejne wyzwania – konkursy. Ponadto nauczyciele sami realizują wiele działań poza programem jako tzw. wydarzenia.
O tym wszystkim dzieci mogły porozmawiać z panem Kasdepke, który jako ambasador MegaMisji śledzi poczynania uczestników i odwiedza w nagrodę zwycięzców
wyzwań, pozostawiając po sobie niezapomniane wrażenie.
Urszula Matusik – Bujalska
Lider szkolny programu MegaMisja

Tragiczny wypadek na trasie Roguszyn – Pniewnik
18 grudnia doszło do tragicznego zdarzenia na trasie Roguszyn – Pniewnik. Policjant jadąc na służbę, zatrzymał się
udzielając pomocy kierowcy audi, który znajdował się w rowie. W chwili gdy kierowcy stali na poboczu uderzył w nich nadjeżdżający opel. Obaj zostali zabrani do szpitala. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 32-letni policjant zmarł.
18 grudnia o godz. 4.15 doszło do tragicznego zdarzenia na trasie Roguszyn – Pniewnik. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 22 – letni kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Mężczyzna jak się później okazało, kierował w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policjant z warszawskiego Ursusa, który
jechał na służbę zauważył zdarzenie i zatrzymał się by udzielić mu pomocy. Gdy mężczyźni stali na poboczu uderzył w nich
nadjeżdżający opel, którym kierował 20 – letni mieszkaniec pow. węgrowskiego. Obaj mężczyźni zostali zabrani do szpitala.
Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 32-letni policjant zmarł.
Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność na drodze. Szczególnie o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy o dostosowaniu jazdy do panujących warunków atmosferycznych.
Autor: sierż. szt. Anna Maliszewska
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Remont pomieszczeń po kuchni w Szkole Podstawowej w Korytnicy
W Szkole Podstawowej w Korytnicy wyremontowane zostały pomieszczenia po kuchni w wyniku czego powstały szatnia i łazienka dla przedszkolaków. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, wydzielono pomieszczenia na szatnie
i łazienkę dla dzieci w tym dla niepełnosprawnych, wykonano posadzki, pomalowano pomieszczenia, zakupiono nową armaturę,
sanitariaty. Nowe, kolorowe i czyste łazienki czekają już na przedszkolaków, gdyż planuje się, że w dwóch przyległych salach
do tych pomieszczeń będą znajdować się dwie grupy oddziału przedszkolnego. Wartość zadania to 83.000 zł.

Historia św. Mikołaja. Tradycje, zwyczaje i obyczaje związane
z obchodzeniem Świat Bożego narodzenia na świeci.
Grudzień, to najbardziej świąteczny miesiąc w roku. To 6 grudnia obchodzimy
Mikołajki oraz pełne ciepła i radości święta Bożego Narodzenia, które zaczynają
się 24 w Wigilię i trwają do 26 grudnia. Wszyscy znają nasze polskie tradycje,
zwyczaje i obyczaje związane z obchodami tych świat, ale jak mówi staropolskie
przysłowie „Co kraj to obyczaj”.
O różnicach i podobieństwach w tradycji, zwyczajach i obyczajach bożonarodzeniowych na świeci rozmawialiśmy z naszymi gości 9 grudnia. Tego
dnia Gmina Bibliotekę Publiczna odwiedziły przedszkolaki z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Korytnicy. Dowiedziały się, oglądając prezentację multimedialna, że w Grecji zamiast choinki przystraja się żaglowce, w Cameronie palmę,
w Indiach na ścianach i podłogach domów maluje się kolorowe wzory a w Wielkiej Brytanii wiesza się jemiołę.
Również postać św. Mikołaja nie różni się od tej znanej w Polsce.
W Holandii, prezenty rozdaje Sinterklass (bo tak nazywa się św. Mikołaj) a pomagają mu w tym Czarni Piotrowie,w Czechach Mikulasowi pomagają diabełek
i aniołek, w Rosji Dziadek Mróz ze Śnieżynka, w Szwecji św. Mikołaja zastępuje krasnal Jul Tomate a we Włoszech dzieci czekają na prezenty od wróżki La
Befany.
Dzieci były bardzo zainteresowane różnorodnością zwyczajów i obyczajów obchodów świąt. Dostrzegły, że nie dekoracje są najważniejsze, ale atmosfera jaka towarzyszy domownikom. Każdy z nas powinien być radosnym, bo
to Święta Bożego Narodzenia.
Biblioteka przygotowała dla gości prezent niespodziankę, który wspólnie rozpakowali. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Ulubione bajki św. Mikołaja”
Opracowanie merytoryczne A. Giers
Opracowanie techniczne A. Poławska
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Międzypokoleniowa wymiana wiedzy na temat bioróżnorodności — warsztaty
Zadanie pod nazwą „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy na temat bioróżnorodności - warsztaty” realizowany jest
w Szkole Podstawowej w Górkach – Grubakach, której nauczyciele są pomysłodawcami oraz autoremi projektu. Celem ogólnym zadania jest zapoznanie z pojęciem bioróżnorodności, wyjaśnienie znaczenia bioróżnorodności dla współczesnego człowieka i przyrody, zapoznanie ze znaczeniem i ochroną bioróżnorodności roślinnej.
Zgodnie z założeniami, w zadaniu biorą udział zarówno dzieci, jak i dorośli: seniorzy, rodzice oraz nauczyciele. Ważnym aspektem zaangażowania seniorów w zagadnienia różnorodności biologicznej jest wzmocnienie więzi międzypokoleniowych.
Warsztaty edukacyjne zostały przeprowadzone w II grupach :
I grupa docelowa– warsztaty skierowane do osób dorosłych :
II grupa docelowa– warsztaty skierowane dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-VI .
W tej grupie został dokonany podział na podgrupy:
przedszkolaki oraz uczniowie klasy I szkoły podstawowej
klasy II – III szkoły podstawowej
kl. IV-VI szkoły podstawowej.
Łączna ilość osób biorących udział w przyrodniczych warsztatach edukacyjnych wyniosła 102 osoby. Dzieci z przedszkolnego i klasy I realizowali następujące zagadnienia:
- Jak odróżnić roślinę od zwierzęcia?
- Budowa rośliny
- Poznajemy drzewa
Grupy starsze:
- Budowa roślin
- Różnorodność świata roślin (rośliny chronione w Polsce)
- Oznaczanie drzew i krzewów przy użyciu prostego klucza
Dorośli:
- Zioła i rośliny lecznicze w kuchni i apteczce.
- od nasiona do rośliny - warsztaty sadzenia i pielęgnacji roślin
Zajęcia terenowe dla uczestników warsztatów:
- Różnorodność świata roślinnego mojej okolicy - zajęcia terenowe.
W ramach zadnia zakupiono materiały warsztatowe i dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia warsztatów i będą one
wykorzystywane po ukończeniu realizacji zadania do wspomagania edukacji w Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach.
Zakupiono także rośliny i byliny, które zostały nasadzone przez dorosłych na placu przed szkołą. Zakupiono pomoce dydaktyczne powiązane tematycznie z realizowanym zadaniem oraz narzędzia ogrodnicze, skrzynie do nasadzeń i kompostownik.
Warsztaty dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Warszawie w formie dotacji o wartości 9170,00 zł
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