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W Górkach mają tysiąc powodów by czytać

1 grudnia środowisko Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach – Grubakach powitało
ciężarówkę wypełnioną tysiącem książek – nagrodą o wartości 25 tys. złotych wygraną w ogólnopolskim konkursie
„Tysiąc powodów by czytać” zorganizowanym przez Empik. Szkoła zajęła jedno z pięciu zwycięskich miejsc w kategorii placówek do stu uczniów.
Zanim książki dotarły do Górek - Grubaków, Empik podziękował mieszkańcom obwodu szkolnego za ich zaangażowanie
w głosowanie, odwiedzając Paplin oraz Turnę, gdzie ekipa aktorów przedstawiała zaplanowaną animację i rozdawała książeczki dla dzieci. O godzinie 12.00 uczniowie, nauczyciele i rodzice wraz z aktorami wniosło oczekiwane tak długo tysiąc
książek wybranych przez czytelników.
Moment wręczenia nagrody uświetnili swą obecnością przedstawiciele firmy EMPIK: Ewa Szmidt –Belcarz - prezes zarządu grupy Empik, Monika Marianowicz - rzecznik prasowy Empiku, Ewelina Gorecka - dystrykt menadżer, Marcin
Maćkiewicz - menadżer ds eventow, Paweł Bitowt - event koordynator, Anna Kardas - specjalista ds Pr&eventow oraz
przedstawiciele władz lokalnych: wójt gminy Korytnica – Stanisław Komudziński oraz Grażyna Chrupek – dyrektor
GZEAS-u w Korytnicy. Nie zabrakło też na uroczystości przedstawicieli i właścicieli firm, którzy wraz z panem wójtem
sponsorowali remont i nowe wyposażenie biblioteki szkolnej. Były to: firma Addit, Firma Handlowo-Usługowej „Tadom”
Tadeusza Szczęsnego, Firma Marketingowo - Usługowa „Martin” Mariusza Krysika, Nadleśnictwo Łochów, "MAT-BUD"
Haliny Jaczewskiej, Bank Spółdzielczy w Łochowie Oddział BS w Korytnicy, P.H.U. "DOM-GUM" Dominika Gołębiewskiego, Przedsiębiorstwo Produkcji Rolno – Spożywczej Waldemara Żebrowskiego w Turnie oraz rodzice i sympatycy naszej szkoły, którzy chcą pozostać anonimowi.
Podczas wręczenia nagrody obecni byli przedstawiciele rady rodziców szkoły, którzy w ogromnej części przyczynili
się do remontu biblioteki i pozyskania dla niej nowego wyposażenia. Wygrana w konkursie stała się przyczynkiem do wielkiej mobilizacji środowiska, by odświeżyć wygląd tej części szkoły, zamienić ją w miły kącik dla młodych czytelników
i poprawić warunki dla rozwoju czytelnictwa.
Uroczystość zamknęło przedstawienie w wykonaniu uczniów i rozpakowanie pudeł w bibliotece oraz wywiad z
uczniami, dyrektorem szkoły i nauczycielem – bibliotekarzem przeprowadzonym przez ekipę dziennikarską towarzyszącą
Empikowi. Środowisko szkolne jest wdzięczne firmie Empik za danie możliwości wzbogacenia księgozbioru dla uczniów za
tak ogromną kwotę, wspaniałą oprawę przejęcia nagrody, a rodzicom, panu wójtowi i lokalnym firmom za możliwość remontu i wymiany wyposażenia biblioteki. Rodzicom i nauczycielom za przygotowanie także poczęstunku by godnie przyjąc
przybyłych gości oraz sponsorów.
Urszula Matusik – Bujalska
Nauczyciel – bibliotekarz SP Górki - Grubaki
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„Ochrona gatunkowa to nasza przyszłość warsztaty”
Pod koniec listopada w Szkole Podstawowej w Górkach– Grubakach rozpoczęły się warsztaty pn. „Ochrona gatunkowa to nasza przyszłość współfinansowane przez WFOŚiGW
w Warszawie. Uczestniczyły w nich dzieci w oddziału przedszkolnego, uczniowie klas IVII oraz nauczyciele, rodzice, seniorzy. Łącznie 105 osób podczas 24 godzin. Były to zarówno warsztaty stacjonarne jak
i terenowe. Uczestnicy poznali zagadnienia związane z budową komórki roślinnej i zwierzęcej, systematykę królestwa roślin
i zwierząt, a także formy ochrony przyrody w Polsce. Posługując się planszami dydaktycznymi, atlasami i kluczami do określania organizmów, się rozpoznawać rośliny i zwierzęta endemiczne, a także takie, które występują w najbliższej okolicy.
Ponadto w ramach zadania uczniowie kl. IV-VII wyjechali do Warszawskiego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego by jeszcze lepiej zapoznać się z zagadnieniem ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. W ramach zadania
zostały zakupione materiały dydaktyczne:
a) Plansze dydaktyczne:
- Zoologia (zestaw 39 plansz),
- Zwierzęta w środowisku naturalnym (zestaw),
- Systematyka roślin ,
- Systematyka zwierząt ,
- Sieci i łańcuchy pokarmowe ,
- Zwierzęta chronione w Polsce,
- Rośliny chronione w Polsce ,
b)Książki, atlasy, przewodniki:
- Poznajemy zwierzęta chronione,
- Atlas zwierząt chronionych ,
- Spotkania z przyrodą. Zwierzęta i rośliny.
- Płazy i gady naszych ,
- Atlas zwierząt. Wydawnictwo Pascal ,
c) Mapy ścienne:
- Polska. Parki narodowe i krajobrazowe ,
- Polska. Mapa ścienna przyrody,
- Polska. Ochrona przyrody / Konturowa ,
d) Modele, zestawy magnetyczne, mikroskopy:
- Piankowy model komórki zwierzęcej,
- Piankowy model komórki roślinnej,
- Cykl rozwojowy żaby – zestaw magnetyczny,
- Mikroskop Jajo.
Koszt zadania 7.089 zł
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„Podróże z Pileckim”
Dnia 26 października 2017r., o godz. 8.15 odbyło się spotkanie promujące książkę i czytelnictwo, połączone z pokazem biograficznego
filmu dokumentalnego o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Dzięki
współpracy jaką Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy podjęła
ze Stowarzyszeniem Auschwitz Memento , młodzież z dwóch placówek oświatowych naszej gminy :SP w Górkach Grubakach i , ZS -P
w Korytnicy oraz nauczyciele mogli wyruszyć w ramach realizowanego projektu w „Podróż z Pileckim”. O tym wspaniałym żołnierzu
niezłomnym opowiadał wice-prezes stowarzyszenia P. Marcin Klima ,
promując zarazem książkę pt.”Pilecki. Śladami mojego taty”
Była to niezwykła lekcja ,przybliżająca młodym ludziom prawdę o
życiu jednej z najciekawszych postaci polskiej historii.
„To zupełnie nowe, poparte badaniami naukowymi spojrzenie na
bohaterów II wojny światowej. Do niedawna byli oni wykluczeni z
pamięci zbiorowej Polaków.”
Spotkanie odbyło się w ZS -P w Korytnicy na sali gimnastycznej ,
gdzie zgromadziło się ok. 150 osób. Dziękujemy Pani dyrektor Jolancie Litce za zaproszenie , dzięki temu udało nam się
dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
Agnieszka Giers –dyrektor biblioteki
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Ślubowanie pierwszoklasistów w Sewerynowie
Rokrocznie 25 listopada w naszej szkole odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Data ta nie została
wybrana przypadkowo – jest to bowiem rocznica utworzenia placówki oświatowej.
W tym roku wszystkich zgromadzonych uroczyście przywitała pani dyrektor – Elżbieta Osytek-Siekierzyńska.
Następnie w części artystycznej uczniowie kl. I pokazali umiejętności aktorskie i poziom swojej wiedzy. Po
występach przed symbolami narodowymi pierwszaki złożyły
uroczyste ślubowanie, po którym pani dyrektor pasowała je
na uczniów Szkoły Podstawowej w Sewerynowie.
Dzieci dostały upominki od rodziców, pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne - pierwszy dowód tożsamości
i przynależności do społeczności szkolnej oraz kronikę,
w której będą wraz z wychowawcą - Bożeną Mazur - wpisywać najważniejsze wydarzenia w życiu klasy. Po sesji
zdjęciowej udały się do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
SP Sewerynów

Finał Konkursu Plastycznego pt. „Najpiękniejszy Święty Mikołaj”
W dniu 11.01.2018r. o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korytnicy miał miejsce Finał Konkursu Plastycznego pt. „Najpiękniejszy Święty Mikołaj”. dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) z placówek oświatowych znajdujących się
na terenie naszej gminy. Ogółem wpłynęło 29 prac z poszczególnych placówek:
- SP im. ks. bpa F. Jaczewskiego w Górkach Grubakach: Emilia Górska 5 lat, Maria Jurkowska 5 lat, Zuzanna Owczarek
5 lat, Jakub Turek 5 lat oraz Zuzanna Komorowska 6 lat.
- ZS-P w Korytnicy: Matylda Gromek 5 lat, Lena Roguska 5 lat, Szymon Czerwiński 5 lat, Antoni Łapiak 5 lat, Hubert
Poławski 5 lat, Cezary Stańczak 5 lat, Alicja Jednorowska 6 lat, Oliwia Leszczyńska 6 lat, Natalia Roguska 6 lat, Marianna Więcek 6 lat oraz Mieszko Wyszogrodzki 6 lat.
- SP w Maksymilianowie: Aleksandra Parys 5 lat, Jakub Rowicki 5 lat oraz Zofia Strąk 6 lat.
- Stowarzyszenie Pniewnik Dzieciom, Przedszkole w Pniewniku: Adrianna Roguska 3 lata, Gabriela Roguska 4 lata, Szymon Boguszewski 5 lat oraz Piotr Kozłowski 5 lat.
- SP w Pniewniku: Weronika Karczewska 4 lata, Maja Roguska 5 lat, Lena Rucińska 5 lat, Jakub Karczewski 6 lat oraz
Krzysztof Podgórski 6 lat.
- SP w Sewerynowie: Julia Kruszewska 6 lat.
Komisja w składzie: P. Lidia Rowicka, nauczyciel plastyki w ZSP w Korytnicy, P. Agnieszka Giers, dyr. GBP w Korytnicy
oraz P. Agata Poławska, mł. bibliotekarz, wyłoniła zwycięzców w dwóch grupach wiekowych, 5-latków i 6-latków.
W pierwszej grupie zwyciężyli:
I miejsce – Maja Roguska, SP Pniewnik
II miejsce – Aleksandra Parys, SP Maksymilianów
III miejsce – Antoni Łapiak, ZS-P Korytnica
W drugiej grupie wygrali:
I miejsce – Jakub Karczewski, SP Pniewnik
II miejsce – Zuzanna Kruszewska, SP Górki Grubaki
III miejsce – Oliwia Leszczyńska, ZS-P Korytnica
Zwycięzcy otrzymali, przygotowane przez P. dyr. Biblioteki Agnieszkę Giers,
nagrody książkowe oraz akcesoria szkolne. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za udział w konkursie a placówki oświatowe otrzymały podziękowania za zaangażowanie w działania prowadzone przez Gminna Bibliotekę Publiczna w Korytnicy.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Poławska
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Stowarzyszenie „aktywni dla gminy Korytnica” wspiera rozwój uczniów
„Zdolny uczeń” to nazwa projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Górkach—Grubakach w terminie od
4 września 2017 do 20 grudnia 2017 r. Projekt został złożony przez Stowarzyszenie „Aktywni dla Gminy Korytnica”
w Urzędzie Marszałkowskim województwa mazowieckiego. Podczas blisko 4 miesiące uczniowie klas 4-7 uczestniczyli
w trzech rodzajach zajęć pozalekcyjnych. Każdy z nich mógł brać udział w zajęciach koła przyrodniczo - eksperymentalnego, matematycznych oraz klubie kodowania. Zajęcia przyrodniczo– eksperymentalne miały charakter badawczy, laboratoryjny, dający namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, przybliżając dzieciom proste metody badawcze. Dzięki nim uczniowie
„od kuchni” poznali podstawy biologii, fizyki i chemii. Zdobyta wiedza wyposaży ich w umiejętności, które pozwolą im
brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole podstawowej.
W ramach zadania powstał szkolny klub kodowania. Uczniowie klas młodszych uczyli się programowanie bez komputera, z użyciem gier dostępnych na code.org oraz aplikacji Scratche Juniora zainstalowanych na tabletach. Uczniowie klas
starszych programowali z użyciem aplikacji Scratch i gry planszowej Scootie Go! współpracującej z tabletami. W ramach
zadania zostało zakupionych 7 sztuk gier, które będą wykorzystywane podczas innych zajęć.
Zajęcia matematyczne miały za zadanie pokazać matematykę w sposób nieszablonowy, z wykorzystaniem pomocy
dydaktycznych, których podczas tradycyjnych zajęć dydaktycznych nie ma „kiedy zastosować”.
Podczas trwania projektu uczestnicy wyjechali także do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 9.500 zł
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Gminny konkurs logopedyczny w Pniewniku
01.12.2017r. w Szkole Podstawowej w Pniewniku odbył się I Gminny Konkurs Logopedyczny, pt. „Głoski dranie –
czyli wiersze trudne niesłychanie”. Szkolnym koordynatorem tego wydarzenia była pani Anna Wąsowska. W konkursie wzięło udział 23 uczestników ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Korytnica. Głównym celem konkursu było rozwijanie umiejętności językowych i artykulacyjnych poprzez recytację przygotowanego przez każdego z uczestników wiersza zawierającego
głoski ćwiczone w ramach zajęć logopedycznych.
Oceny uczestników konkursu dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca komisji: dr nauk humanistycznych – Marzena Kryszczuk, nauczyciel akademicki, kierownik centrum
diagnozy i terapii logopedycznej przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, terapeuta integracji sensorycznej
Członek komisji: dr nauk humanistycznych – Ewa Dmowska, nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im Adama Mickiewicza w Węgrowie, logopeda, oligofrenopedagog
Członek komisji: Dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury – Katarzyna Zabadała
Laureatami konkursu zostali:
W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:
I miejsce – Alicja Laskowska z oddziału pr zedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pniewniku
II miejsce – Julia Jankowska z oddziału pr zedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pniewniku
III miejsce – Marta Polkowska z Punktu Pr zedszkolnego „Chatka Puchatka” w Pniewniku
Wyróżnienia:
Gabriel Antoniuk z oddziału pr zedszkolnego Szkoły Podstawowej im ks bpa Fr anciszka J aczewskiego w Gór kach - Grubakach
Antonina Nowakowska z oddziału pr zedszkolnego Szkoły Podstawowej im ks bpa Fr anciszka J aczewskiego w
Górkach - Grubakach
Uczniowie klas I-III
I miejsce - Łukasz Wielądek z Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Korytnicy
II miejsce - Lena Dębska ze Szkoły Podstawowej w Pniewniku
III miejsce – Kacper Filipowski ze Szkoły Podstawowej w Pniewniku
Wyróżnienia:
Martyna Jakubik ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
Filip Roguski ze Szkoły Podstawowej w Pniewniku
Każdy z uczestników otrzymał nagrody i dyplomy.
Sponsorami nagród w konkursie byli:
- Pan Stanisław Komudziński - Wójt Gminy Korytnica

Pan Witold Wycech - Prezes Zarządu P.P.U. „Rolmlecz”

- Pan Jarosław Wielądek – dyrektora przedstawicielstwa
EUROBROKERS w Węgrowie.
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Jak świętowali Boże narodzenie nasi pradziadowie
Boże Narodzenie to święta bogate w obrzędy i zwyczaje, które przekazywane z
pokolenia na pokolenie tworzą świąteczna tradycję. W każdym polskim domu,
gdzie wyznaje się wiarę chrześcijańska w Wigilie dzielimy się opłatkiem,
wkładamy sianko pod obrus czy ubieramy choinkę pod która św. Mikołaj zostawia prezenty.
Niektóre ze staropolskich zwyczajów i obrzędów świątecznych zostały zapomniane. Należą do nich np. stawianie snopa zboża w pokoju przy stole wigilijnym, władanie żelaza pod stół podczas wigilii czy wieszanie podłaźniczki. O
tych i innych zapomnianych zwyczajach bożonarodzeniowych rozmawialiśmy
z naszymi gośćmi, dziećmi z oddziału przedszkolnego oraz zerówki z Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy, które odwiedziły nas 11 grudnia 2017r.
Na spotkaniu przedszkolaki obejrzały prezentacje multimedialna pt. „Jak świętowali Boże Narodzenie nasi pradziadowie” oraz wysłuchały bajki W. Drabika
pt. „Wielka zadyma z Mikołajem” wybraną przez Agatę Poławską. Chętnie
opowiadały o tym, jak w ich domach obchodzi się Boże Narodzenie. Dzieci
pod choinką w Bibliotece, znalazły prezent, który zostawił dla nich św. Mikołaj.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy dyr. Biblioteki p. Agnieszki Giers w ranach
cyklu „Ulubione bajki św. Mikołaja”
Poławska.

Kolejna siłownia zewnętrzna
W październiku została wykonana kolejna siłownia zewnętrzna w miejscowości Wola Korytnicka.
Zamontowane zostały zamontowane urządzenia
składające się na ogólnie dostępne siłownie zewnętrzne. Zamontowano następujące urządzenia:
biegacz i orbitek, twister i wahadło, wyciąg górny
i wyciskanie siedząc, pajacyk i stepper, ławeczka
i ridder, wioślarz i drabinka, narciarz i drabinka.
Siłownia na otwartym terenie publicznym to doskonałe miejsce zarówno dla osób młodych aktywnych, jak i ludzi starszych, które cenią sobie
zdrowy styl życia. Jest to nie tylko ciekawe miejsce spotkań i integracji, ale również interesujący
obiekt małej architektury.
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Podsumowanie roku 2017 w Gminie Korytnica
Początek Nowego Roku to dobry moment na podsumowanie roku minionego. Zakończył się kolejny rok pracy Wójta
Gminy Korytnica, Rady Gminy i Urzędu Gminy. „Uważam, że rok 2017 dla wszystkich był bardzo pracowitym czasem, w
którym wszyscy musieli wykazać się ogromnym zaangażowaniem, aby zaplanowane zadania były możliwe do wykonania.
Udało się rozwiązać wiele problemów trudnych i tych mniejszych. Szczególnie dużym wyzwaniem była dla nas reforma oświaty. Zdołaliśmy poczynić nowe inwestycje i odnieść wiele sukcesów. Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu, udziałowi środków
zewnętrznych oraz wkładowi własnemu udało się wykonać, bez zadłużenia gminy, inwestycje za ok. 10 mln zł” – powiedział
Wójt Gminy Korytnica Stanisław Komudziński.
Nawiązując do wypowiedzi wójta, St. Komudzińskiego, który przed uchwaleniem budżetu na rok 2017 powiedział, że „w historii Gminy Korytnica nie było tak dużego budżetu”. Stwierdził że ma także nadzieję, że w ciągu roku zostanie on jeszcze
zwiększony. Patrząc na tabele inwestycyjną z początku i końca roku 2017 przewidywania wójta się sprawdziły.
Wśród najważniejszych zadań inwestycji można wymienić:
• Przekazano dotację dla powiatu węgrowskiego na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn
(granica powiatu) Wierzbno –Roguszyn – Korytnica- Paplin 2017-2018 w wysokości 914 .992 zł
• Dofinansowano przebudowę drogi powiatowej: Rabiany –Kupce- wydatkowano kwotę 370.030 zł, co stanowi 75% wartości
inwestycji realizowanej przez powiat. Powiat węgrowski pokrył koszty remontu drogi w zaledwie 25 % czyli wydatkował kwotę 123.ys. zł. Ponadto Gmina Korytnica na drodze powiatowej w miejscowości Korytnica wykonała chodnik. Koszt zadania to
80 tys. zł. Przebudowano chodnik na ulicy Małkowskiego w ramach budowy drogi w RIT – koszt 42 tys. zł, pobudowano
chodnik przy ul. Małkowskiego w ramach budowy drogi RIT to 18 tys. zł – długość 6 mb, zakupiono 60 sztuk rur na zjazdy do
działek w ramach budowy drogi z RIT – koszt 25.ys. zł. Jak wynika z powyższych danych wkład finansowy gminy do zadań
powiatowych był ogromy, niespotykany w dotychczasowej historii .
• Przebudowano drogi gminne: Turna w dwóch odcinkach długości 170 m i 618 m, w miejscowości Czaple - 985 mb, ul. Małkowskiego w Korytnicy – 884 mb, ul. Szkolna w Korytnicy, Żelazów – Zalesie (zadanie obejmowało również przebudowę
drogi bocznej dochodzącej do projektowanej na odcinku 110 mb oraz łącznika 32m do drogi bitumicznej w miejscowości Zalesie oraz przebudowa drogi w Żelazowie o dł. 620 mb), w miejscowości Sekłak, ulicę Zastrużną w Korytnicy na długości 830
m, droga Leśniki – Wola Korytnicka na długości 715 mi 775 m oraz drogi bocznej 150 mb.
Ponadto: - wybudowano pomieszczenia garażowe przy Urzędzie Gminy, z których również korzysta Policja – wartość inwestycji to 69729 zł, - wykonano projekty chodników przy drogach powiatowych miejscowościach: Trawy, Rowiska, Górki Średnie
za kwotę – 35tys. zł, - wyremontowano zbiorniki wodne w następujących miejscowościach: Czaple, Rabiany, - dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Żabokliki oraz na ulicy Polnej w Korytnicy.
Poza tym: - wyremontowano świetlice wiejskie :w Zakrzewie i Rowiskach (nowa elewacja wraz z dociepleniem ścian, ogrzewaniem elektrycznym, wymianę pokrycia dachowego, remont pomieszczeń wewnątrz oraz ułożenie kostki brukowej przed
budynkiem. Wyremontowane i doposażone świetlice wiejskie przyczyniają się do rozwoju aktywności społeczno-kulturalnej
mieszkańców, poprawy wizerunku tych miejscowości.
Z innych działań należy wymienić: - rozpoczęcie budowy garażu dla OSP Jaczew, - przekazano dotację w wysokości 65tys. zł
na zakup samochodu i miernika prędkości dla Policji w Korytnicy, - zakupiono aparat do krioterapii za 9 tys. zł dla gabinetu
rehabilitacji w Korytnicy, - zakupiono, agregat prądotwórczy do stacji uzdatniania wody w Leśniakach- 60 tys. zł.
Bardzo dużo zadań zostało wykonanych dla placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Korytnica. Przedszkole
w Korytnicy zostało przeniesione do nowych wyremontowanych i dobrze wyposażonych pomieszczeń. Największe inwestycje
w oświacie to termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Korytnicy (termomodernizacja, zmieniono dach na sali gimnastycznej, pomalowano pokrycie na części wysokiej budynku, odnowiono kominy). Wymieniono drzwi w wejściu głównym
i wyjściach awaryjnych. Kolorystyka elewacji została dostosowana do budynku byłego gimnazjum, dzięki czemu oba budynki
stanowią zwartą całość jako ZSP w Korytnicy. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pniewniku (to już trzecie boisko wielofunkcyjne w gminie). Wybudowane boiska przy ZSP w Korytnicy, przy SP w Górkach -Grubakach i w 2017 roku przy SP w
Pniewniku. Inwestycja ta służyć będzie integracji mieszkańców oraz wpłynie na poprawę oferty spędzania wolnego czasu, oraz
wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Korytnica.
• Remont wszystkich sal lekcyjnych w SP w Maksymilianowie- wymiana posadzek, drzwi, malowanie ścian, położenie tynku
mozaikowego. W pozostałych szkołach również dokonano remontów: SP w Sewerynowie: remont trzech sal lekcyjnych oraz
gabinetu dyrektora: zerwanie posadzki, położenie nowych wykładzin, pomalowanie ścian, położenie tynku mozaikowego na
ścianach., wyremontowano łazienki na dolnym korytarzu, wymieniono drzwi wejściowe oraz odnowione zostały wszystkie
okna w szkole. SP w Górkach - Grubakach: remont czterech sal lekcyjnych oraz korytarza na ponad stuletniej części szkoływymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, malowanie ścian, położenie tynku mozaikowego, wymiana drzwi, montaż
instalacji monitoringu wizyjnego. ZSP w Korytnicy: w części gimnazjalnej budynku szkoły odnowione zostały dwie sale lekcyjne. Założona została instalacja monitorująca. Przy szkole zostały zamontowane urządzenia do ćwiczeń na powietrzu. Opracowano również projekty budowy sal gimnastycznych przy szkołach w Górkach—Grubakach i Pniewniku. Ponadto wzbogacona została baza dydaktyczna poprzez utworzenie ogródków dydaktycznych przed budynkiem – posadzenie drzew i krzewów
oraz zamontowanie elementów infrastruktury współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Warszawie.
W 2017 r. w gminie Korytnica zwrócono szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, sportu
i rekreacji poprzez budowę czterech siłowni zewnętrznych w miejscowościach Korytnica, Paplin, Turna i Wola Korytnicka.
Siłownie to doskonałe miejsca dla osób młodych aktywnych, jak i starszych, które cenią sobie zdrowy styl życia. W ramach
inicjatyw kulturalnych odbył się koncert kolęd zespołu Mazowsze oraz Gminne Dożynki .
W 2017 roku na terenie gminy Korytnica zostało zrealizowane zadanie pod nazwą "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korytnica". Odebrano azbest z 55 posesji Gminy Korytnica. Masa unieszkodliwionych
materiałów zawierających azbest wyniosła 150,28 Mg. Ogólny koszt w/w zadania wyniósł 76.068,72 zł. Niniejsze zadanie zostało dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
w kwocie
64.658,00
zł
oraz ze środków Gminy
Korytnica
w kwocie
11.410,72
zł.
Gmina Korytnica jest w dobrej kondycji finansowej, co ukazuje jej wójta w dobrym świetle. Brak jakichkolwiek zobowiązań pokazuje, że środki są tutaj wydawane z należytą dbałością, a głosowanie na ostatniej Sesji Rady Gminy nad budżeNumer
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przyr.jednogłośnym poparciu przez wszystkich radnych, tylko umacnia pozycję wójta jako bardzo dobrego
włodarza.

