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Egzemplarz bezpłatny

102 URODZINY NAJSTARSZEJ MIESZKANKI GMINY KORYTNICA
Pani Janina Pękul 20 czerwca 2017 roku obchodziła swoje sto drugie urodziny. Jubilatka cieszy się doskonałym zdrowiem. Kiedy się na nią patrzy, trudno uwierzyć, że właśnie skończyła 102 lata. Jest bardzo otwarta i nieustannie uśmiechnięta.
Otoczona troskliwą opieką najbliższych emanuje wewnętrznym spokojem i ciepłem.
Urodzinowe spotkanie w domu Jubilatki w Sekłaku było wielkim rodzinnym świętem. Z okazji wspaniałego jubileuszu
wyrazy szacunku oraz życzenia zdrowia wielu sił i pogody ducha na nadchodzące lata złożył Jubilatce wójt gminy Korytnica
Stanisław Komudziński oraz z-ca kierownika USC Anna Panufnik.
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Zakończenie kursów w GBP
W okresie od stycznia do czerwca 2017r.w Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy miały miejsce dwa bezpłatne
szkolenia.
Jako pierwszy rozpoczął się kurs języka angielskiego. Odbył się w ramach projektu pt.”Rozwój umiejętności językowych kluczem do rynku pracy” realizowanego przez Mazowiecka Grupę Szkoleniowo-Doradczą Kajetan Kisielewski Marcin
Czyż i był przeznaczony dla osób w wieku 50 lat i więcej. Z pośród chętnych, którzy zgłosili się do GBP został utworzona 12osobowa grupa. Zajęcia trwały od 31.01.2017r do 26.06.2017r., odbywały się co tydzień w poniedziałki i środy w siedzibie GBP
w Korytnicy. Każde spotkanie trwało 3 godziny a całość 120 godzin szkoleniowych.
Jako drugi rozpoczął się kurs komputerowego. Odbył sią on w ramach projektu pt. „Komputer dla każdego” realizowanego przez firmę INTECTO. Był on przeznaczony dla osób w wieku od 25 do 65 lat.
Zainteresowanie szkoleniem było tak duże, że zostały utworzone dwie grupy po 10 osób
w każdej. Kurs przebiegał w okresie od 13.03.2017r. do 13.06.2017r. Zajęcia odbywały
się co tydzień w poniedziałki i wtorki w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Każde spotkanie trwało 4 godziny a całość 80 godzin szkoleniowych.
Na zakończenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
oraz certyfikat.Każde ze szkoleń miało na celu podnieść kwalifikacje uczestników, które
to w przyszłości mogliby wykorzystać w wykonywanej pracy.
Oba projekty były dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poławska

Dobre książki
Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy bierze udział w akcji „Paczka literacka”, której propagatorem jest wydawnictwo „Agora SA” oraz FRSI .Dzięki tej inicjatywie otrzymaliśmy bezpłatnie 21 bardzo interesujących tematycznie książek: m
in. ”Rozpoznani: powstanie warszawskie”, ”Władysław Anders :życie po Monte Cassino ”,”Andrzej Wajda: podejrzany” ,”Powrót do Sulejówka” ,”Muzyka mojego życia Roberta Janowskiego”, ”Zdrowy apetyt :przewodnik po żywieniu od niemowlaka do nastolatka” oraz dwa audio buki .
Biblioteka zaprasza placówki oświatowe naszej gminy (uczniów kl. VII oraz młodzież gimnazjalną )do przejrzenia
całej zawartości „Paczki literackiej” ,ponieważ w najbliższym czasie otrzymamy informację na temat dodatkowego konkursu
organizowanego przez Wydawnictwo Agora.
Zgłosiliśmy się również do ogólnopolskiej akcji „Przerwa na wspólne czytanie”. Możemy otrzymać 250 książek dla
dzieci. Uzależnione jest to jedynie od zaangażowania rodziców oraz wszystkich osób dorosłych, którzy mogą zagłosować na
naszą Bibliotekę na stronie www.wspolneczytanie.pl.
Głosowanie trwa do 31 października. Ogromna ilość książek ich różnorodność tematyczna stwarza szersze możliwości
organizacji działań promujących wartości czytania.
Wzorem lat ubiegłych pozyskaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem
Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7.000 zł;
Obecnie zajmujemy się zakupem i opracowywaniem zbiorów.
Aura za oknem sprzyja do sięgania po książkę, zapraszamy zatem do Biblioteki. Tematyka księgozbioru odpowiada
zainteresowaniom naszych czytelników.
dyrektor biblioteki
Agnieszka Giers
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W Urzędzie Gminy Korytnica odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medalami
zostały odznaczone małżeństwa, które przeżyły ze sobą 50 i 60 lat. Uroczystego aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
dokonał
Wójt
Gminy
Korytnica
Stanisław
Komudziński.
Dla Jubilatów wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Korytnicy ze specjalnie przygotowanym na tę okoliczność
recitalem. Były kwiaty, życzenia, miłe słowa skierowane do Jubilatów oraz toast i słodki poczęstunek.

Diamentowi Jubilaci: Józefa i Mieczysław Boguszewscy, Genowefa i Zdzisław Gromkowie, Stanisława i Antoni Rowiccy.
Złoci Jubilaci: Marianna i Stanisław Jaczewscy, Stanisława i Edward Kryniccy, Wiesława i Henryk Laszczkowie,
Henryka i Konstanty Malinowscy, Genowefa i Kazimierz Mozolukowie, Halina i Polikarp Nojszewscy, Janina i Romuald
Siuchtowie, Halina i Marian Sitniccy.
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9 lipca 2017 roku na terenie Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka" oraz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w
Pniewniku, odbył się już IV Pikniku Rodzinny.
Wydarzenie było naszpikowane licznymi atrakcjami, także każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tradycyjnie zostały rozegrane mecze w 2 kategoriach wiekowych, gdzie na najlepsze drużyny czekały pamiątkowe dyplomy, medale i puchary – w tym
roku do rozgrywek zgłosiło się aż 11 drużyn. Wszystkie dzieci mogły pomalować sobie buźki, poskakac i pozjeżdżać z licznych
dmuchanych oraz pobawic sie na placu zabaw czy też przejść tor przeszkód. Na uczestników imprezy czekały rozmaite dania
gorące, m.in. kiełbaski z grilla, pierogi, zupa grochowa oraz coś słodkiego - kolorowa wata cukrowa, lody, ciasta i napoje. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, gdzie można było wygrać bardzo wartościowe nagrody (bilet lotniczy nad
morze, tablet i wiele innych voucherów ufundowanych przez licznych lokalnych przedsiębiorców). Atrakcją dla dzieci, szczególnie dla tych najmłodszych, okazał się przyjazd samochodu policyjnego oraz możliwość przejażdżki kucykiem. Na pikniku
zostały przeprowadzone warsztaty oraz konkursy kulinarne i ludowe. Wszystkie te inicjatywy stały sie idealną możliwościa zintegrowania młodszych i starszych poprzez wspólną zabawę, bo dzieci mogły bawić się razem z najbliższymi.
Gwoździem programu były zabawy animacyjne z dziećmi przygotowane przez Karolinę Młynik oraz pokaz zumby zaprezentowany przez team Karoliny Żołnierzak. Trener Sebastian Skibiński przygotował pokazowy
trening dla najmłodszych oraz ufundował medale dla małych piłkarzy. Daniel Rowicki zaprezentował swój kunszt w grze na akordeonie. Na pikniku można było wziąć udział w licznych grach, quizach i zabawach gdzie dla najlepszych czekały atrakcyjne nagrody. Dla laureatów testu wiedzy o
powiecie węgrowskim upominki przygotował i wręczył Andrzej Kruszewski - członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego. Piknik zakończył się tradycyjnym wręczeniem medali i pucharów dla zwycięzców zawodów piłkarskich. W tym roku najlepszymi drużynami okazały się:
W kategorii do lat 15:l
Drużyna Rudnika
Liw
Brygada RR
W kategorii powyżej 15:
Polona Club
Legia Team
Irak Team
Organizatorzy składają podziękowania dla fundatorów nagród w loterii fantowej: Eurobrokers Węgrów, Studio Piękna,
PrzystańLiwiec.pl i Pasieka Słodka Pasja.
„Piknik nie mógłby się udać gdyby nie duża liczba wolontariuszy i osób przychylnych naszej idei, czyli promocji aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu, wpajania zasad zdrowej rywalizacji sportowej, wzmacniania społecznych więzi
oraz integracji międzypokoleniowej. Trudno wymienić wszystkich, którzy dołożyli do tego sukcesu swoją cegiełkę, natomiast
każdy z wolontariuszy zasługuje na złoty medal! Impreza dostarczyła zarówno nam jak uczestnikom wielu niezapomnianych
wrażeń, a szczere uśmiechy dzieci rekompensują wylane poty przy organizacji tego wydarzenia” powiedzieli zgodnie pomysłodawcy: Krzysztof Wasikowski i Małgorzata Gawor Szczepanik.
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XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
W dniach od 3 do 10 czerwca w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” obchodzony był XVI Ogólnopolski
Tydzień Czytania Dzieciom. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Czytanie zbliża”. Tydzień Czytania mobilizuje do aktywnej promocji czytelnictwa.
W ramach obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Gminną Bibliotekę Publiczną w Korytnicy 8 czerwca odwiedzili uczniowie klas III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy wraz z wychowawcami p. Mirosławą Rabińską i p. Dorotą Morawską. Na spotkanie pt. „Las pełen zwierząt. Jak powinniśmy zachować się w stosunku do
dzikich zwierząt mieszkających w lesie” zaprosiliśmy p. Wojciecha Cichockiego, prezesa Koła Łowieckiego „Soból i Panna”
oraz p. Daniela Okrzeję, sekretarza tegoż Koła. Nasi goście czytali i opowiadali dzieciom o leśnych zwierzętach, o tym jak
należy zachować się w lesie i w stosunku do dzikich zwierząt, co grozi nam ze strony mieszkańców lasu oraz jakie zagrożenia czyhają na nich ze strony człowieka. W trakcie spotkania dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Leśna przygoda z sarenka”, obejrzały prezentacje multimedialna pt. „Las pełen zwierząt” przygotowana przez pracownika Biblioteki, zapoznały się
z planszami, przedstawiającymi leśne rośliny, ptaki i ssaki, przyniesionymi przez naszych gości oraz książkami o tematyce
przyrodniczej, które mogli znaleźć
w naszej Bibliotece. Uczniów bardzo
zainteresowała tematyka spotkania.
Wielu, aby pogłębić wiedze na ten
temat, wypożyczyło prezentowane
książki.
A. Poławska

Gminny Dzień Edukacji
19 października br. w ramach obchodów ŚWIĘTA EDUKACJI
NARODOWEJ w Zespole Szkolno –Przedszkolnym
w Korytnicy spotkali się na zaproszenie Wójta Gminy Korytnica —pana Stanisłwa Komudzińskiego, nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkoli z terenu gminy Korytnica
a także pracownicy związani z gminną oświatą, ci aktualni i
emerytowani.
Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu
uczniów: Oli Świętoń i Patrycji Suchockiej z kl. II Gimnazjum,
Olafa Kowalczyka i Huberta Siwczyka z kl. VI oraz chóru złożonego z uczniów klas IV-VI.
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Bartek Krakowiak w Bibliotece w Korytnicy
W środę 18 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korytnicy odbyło się spotkanie z niezwykłym młodym
człowiekiem –Bartkiem Krakowiakiem .22-latek z Warszawy podzielił się z uczestnikami tego wydarzenia niezwykle zawiłą
i intrygującą historią swojego życia. W biografii naszego gościa nie zabrakło styczności z alkoholem ,narkotykami czy pobytu
w poprawczaku. Jednak tym co sprawiło ,że Bartek dzisiaj podróżuje po Polsce i mówi o swoich doświadczeniach była decyzja jaką podjął w wakacje tego roku ,a mianowicie wyruszenia na pielgrzymkę z Warszawy do Medjugorie. Tydzień po rozpoczęciu wędrówki Bartek założył bloga na Facebooku o nazwie
„Z buta do Maryi”, gdzie szczegółowo relacjonował swoje przeżycia i przemyślenia . Fanpage w bardzo krótkim czasie zdobył wielką popularność , a obecnie ma on ponad 20 tyś. obserwujących.
Ponad to Bartek zaczął udzielać się w różnych konferencjach (mi. wystąpił w programach telewizyjnych i audycjach w Polskim Radiu). Można poczytać o nim na znanych portalach internetowych takich jak Aleteia czy Opoka.net. Bartek zaczął również koncertować z grupami resocjalizacyjno - ewangelizacyjnymi jak Wyrwani z Niewoli i z raperami , jak Tau czy Heres.
Na spotkanie przybyły zaproszone grupy młodzieży : z SP W Górkach Grubakach pod opieką katechetki P. Agnieszki
Morawskiej oraz klasy gimnazjalne z ZSP w Korytnicy z katechetą , księdzem Rafałem Romańczukiem, a także osoby dorosłe .Czytelnia biblioteki była wypełniona po brzegi.
Ze względu na rosnącą popularność mówcy jego wizyta w stosunkowo niewielkiej bibliotece może być uznana za
sukces ,a samego Bartka i historię jego życia warto poznać bliżej.
Agnieszka Giers
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Zrozumieć świętego Franciszka

Strona tytułowa broszurki
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Ktoś mógłby zapytać, dlaczego właśnie św. Franciszek z
Asyżu był przedmiotem zainteresowania na ostatnim spotkaniu w
Bibliotece w Korytnicy. Odpowiedź jest oczywista – ze względu
na niecodzienną filozofię życia świętego, którą warto poznać.
Jego postawa, to w jaki sposób pojmował Chrystusa przyczyniły
się do duchowej odnowy kościoła w średniowieczu. Jednak filozofii św. Franciszka nie można zamknąć w ramy czasowe tylko
średniowiecza. Jest ona aktualna w każdej epoce, a już szczególnie w XXI wieku. Musimy pamiętać o tym, że Kościół to My –
wszyscy ludzie wierzący. Każdy z nas, biorąc przykład z tej znamienitej postaci, powinien troszczyć się o wewnętrzną odnowę
duchową. Dlatego właśnie osobowość świętego, który nazywał
siebie „Skowronkiem” jest godna uwagi. Sam Franciszek był
wędrownym kaznodzieją, który utrzymywał się z jałmużny, ponieważ ślubował miłość do Boga i ludzi, dobrowolne ubóstwo,
pokorę i braterstwo. Mimo tego, iż uważany jest za patrona ekologów, jego postać może stać się bliska również rolnikom, którzy,
podobnie jak św. Franciszek, znają wartość i trud pracy w „ziemi,
która nas żywi i chowa, i rodzi różne owoce, barwne kwiaty i
zioła” (Pieśń Słoneczna).
Warto podkreślić również to, że obecny papież przybrał imię św.
Franciszka z Asyżu.
Na spotkaniu w bibliotece 13 października b.r., Panie Seniorki
zapoznały się bliżej z postacią świętego. „Pieśń Słoneczna,” którą
napisał on na dwa lata przed śmiercią, jako hymn pochwalny dla
natury stworzonej przez Boga wprowadziła wszystkich uczestników w temat. Gość spotkania, wielebny ksiądz kanonik Bernard
Marek Toruński, proboszcz parafii Korytnica, bardzo ciekawie
opowiadał o jednym z największych świętych akcentując także
wagę podejmowania podobnych zagadnień przez osoby świeckie.
Na zakończenie zachęcono zainteresowanych do zapoznania się
z niewielką broszurką, w której zebrano krótkie informacje na
temat Franciszka oraz zaoferowano książki poszerzające temat.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w wieku 50+, które
dysponują czasem i chcą uczestniczyć w spotkaniach naszego
Klubu Seniorek.
Agnieszka Giers
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Otwarcie kolejnej siłowni zewnętrznej
Otwarta została siłownia zewnętrzna w miejscowości Turna. Organizatorem tej uroczystości była Gmina oraz sołectwo Turna i Stowarzyszenie „Aktywni dla gminy Korytnica”..Jest to trzecia z rzędu inwestycja tego typu na ternie tej gminy.
W skład siłowni zewnętrznej wchodzą 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. r – wahadło ziemi, tablica z regulaminem. Przedsięwzięcie w całości zostało sfinansowana ze środków gminy. Symboliczną wstęgę przecięli Wójt gminy Korytnica - Stanisław Komudziński, sołtys Emilia Cholerzyńska oraz przedstawiciele rożnych grup wiekowych. Dorosłych reprezentowała - Anna Piórkowska, młodzież – Krystian, a dzieci – Kamila. Następnie głos zabrał Wójt Stanisław Komudziński, który powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości oraz zachęcał do aktywnego i sportowego spędzania czasu
wolnego na siłowni zewnętrznej. Pierwsze ćwiczenia chętnie wykonywali juniorzy jak i seniorzy. Skorzystali również przyjezdni, będący w Turnie. Później swoje umiejętności w ratownictwie zaprezentowała OSP Korytnica. Strażacy na czele
z druhem Łukaszem Żelazowskim pokazali w jaki sposób udzielana jest pierwsza pomoc, wyjaśnili w sposób wyczerpujący
ja robią to podczas akcji udzielanej poszkodowanej dorosłej osobie a jak dziecku. Zademonstrowali także jak pomóc osobie,
która się zadławiła. Dla dzieci największą atrakcją była możliwość obejrzenia wyposażenia samochodu bojowego, przymierzenie ubrania i próba opanowania wody wyrzucanej pod ogromnym ciśnieniem podczas akcji gaszenia pożaru. Pani Karolina Młynik ze Stowarzyszenia Promocji Sportu i Rekreacji w Węgrowie przeprowadziła z chętnymi pokazy fitness. Chociaż
na początku proponowane ćwiczenia wydawały się łatwe lecz nieco później rzędy chętnych mocno się przerzedziły. Z pewnością za rok, jeśli mieszkańcy będą ćwiczyć solidnie, nikt ich tak szybko nie zmęczy. Niektóre dzieci skorzystały także
z szansy przejścia po linie rozciągniętej między drzewami. Sprawa nie była taka prosta na jaką wyglądała. Próbowali także
dorośli z różnym skutkiem.
Wszyscy mogli skosztować smakowitych wypieków przygotowanych przez mieszkańców. Na koniec chętni spotkali
się na wspólnym ognisku. Lista osób zaangażowanych w organizację tej imprezy jest długa. Impreza bez wątpienia wyciągnęła z domów wielu mieszkańców Turny, stworzyła szansę na integrację i wspólne aktywne spędzenie czasu. Oby zakupiony sprzęt służył mieszkańcom jak najdłużej , rozwijał ich tężyznę, pomagał w rehabilitacji. Wartość zadania to 25.000 zł.

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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