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Dwutygodnik WSPÓLNOTA - pismo o tematyce prawno-samorządowej – opublikował coroczny
ranking związany z oceną działalności samorządów za 2015 rok. Ranking miał ocenić efektywność rozwoju, dbałość o jakość życia mieszkańców oraz dobry stan finansów publicznych. Autorem opracowania jest
Paweł Swianiewicz i Julita Łukowska.
Ranking jest zestawieniem działalności wszystkich
samorządów analizowanym
na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego pod kątem kilku aspektów. Autorzy do porównania
działalności jednostek samorządowych uwzględnili tylko dochody własne i otrzymywanie
subwencje, pomijając wpływy
z dotacji celowych, bowiem
w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo
silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji
inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko
w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający
związku z trwałym wzrostem
zamożności budżetu. W zesta.
wieniu tym, nasza gmina z dochodami rzędu 2740, 60 zł na
jednego mieszkańca znalazła się na 516 pozycji spośród 1563 gmin wiejskich w całej Polsce. Może dla
malkontentów to nie jest wynik. Jeśli jednak przeanalizujmy poprzednie lata widać kolosalny skok. Jeszcze w ubiegłym roku pozycja 1402 a obecna 516, to kolejny dowód na właściwie prowadzoną i zarządzaną
gminę tak w aspektach finansowych, gospodarczych, społecznych i oświatowych. A przecież nie co innego
jak dochody gminy mają największy wpływ na jeszcze efektywniejszą gospodarkę finansową gminy i inwestycje.
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Szkoła z Górek—Grubaków pierwsza w zbiórce makulatury
W XII edycji „Konkursu – zbiórka makulatury” organizowanym przez urząd
marszałkowski województwa mazowieckiego, Szkoła Podstawowa w Górkach - Grubakach zajęła I miejsce w kategorii szkół do 100 uczniów. Konkurs tradycyjnie trwał od
1 grudnia 2015 r. do 31 marca br. W tym czasie uczniowie, rodzice i nauczyciele zbierali makulaturę i przekazywali ją do punktów zbiórki. Placówki biorące udział w zabawie przesłały raporty z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenia ilości przekazanej makulatury. Tytuł laureata otrzymały 24 spośród 263 zgłoszonych mazowieckich placówek
oświatowych w ośmiu kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe z liczbą
uczniów do 100, szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 101 do 400, szkoły podstawowe z liczbą uczniów powyżej 400, gimnazja z liczbą uczniów do 200, gimnazja z
liczbą uczniów od 201 do 400, gimnazja z liczbą uczniów powyżej 400 oraz szkoły
ponadgimnazjalne. A było o co walczyć. Wśr ód nagr ód znalazły się konsole XBOX
360 Kinect z zestawami gier oraz pomoce dydaktyczne: interaktywne przewodniki o
tematyce dotyczącej odpadów i recyklingu, zestawy do chemii organicznej i nieorganicznej, doświadczeń z elektrostatyki z elektroskopem czy modele układu słonecznego oraz obiegu wody w przyrodzie. Dodatkową atrakcją była projekcja filmu "Antboy"
w Kinie Praha.
Dziękujemy wszystkim, którzy od lat wspierają nas w tej zbiórce oraz panu wójtowi Stanisławowi Komudzińskiemu za
sfinansowanie wyjazdu na podsumowanie konkursu w Warszawie.
Bożena Rudnik

OTWARCIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GÓRKACH— GRUBAKACH
Na to historyczne wydarzenie czekało wielu uczniów , absolwentów, nauczycieli, rodziców i cała społeczność lokalna.
Długo na nie czekaliśmy i jak podkreślił podczas uroczystości otwarcia , inicjator tej inwestycji wójt gminy Stanisław Komudziński prawie straciliśmy nadzieję na realizację obietnicy, jednak jest. Jest obiecane boisko, które służyć będzie, mamy nadzieję, wiele lat w wielkim poszanowaniu nie tylko uczniom, ale mieszkańcom. W imieniu nas wszystkich panu Wójtowi i p. Grażynie Chrupek dyr. GZEAS w Korytnicy podziękowali nasi reprezentanci Kamil Górski i Emilka Giers - uczniowie klasy IV. Oni
to wraz z w/w uroczyście przecięli szarfę.
Rozegrane 18. 09. 2016 r. rozgrywki dorosłych mieszkańców stanowią zaledwie początek. W inauguracyjnych meczach wystartowały 4 zespoły:
TURNA, GÓRKI - GRUBAKI, DOMINO, MAGIC FOOTBALL. Całość
zawodów prowadził i sędziował Wiesław Soliński.
I miejsce przypadło drużynie MAGIC
II - DOMINO
III - TURNA
IV - GÓRKI
Emocji było co niemiara. Miło nam było widzieć mieszkańców, którzy odwiedzali nas całymi rodzinami.
Zawodom towarzyszyły atrakcje sportowe dla dzieci i dorosłych. ZUMBĘ
poprowadziła p. Magdalena Kalniuk a zabawy sportowe dla dzieci p. Karolina Młynik.
Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie. Dzięki Wam ten
wyjątkowy dzień był dla nas bardzo świąteczny.
Bożena Rudnik
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Piknik Rodzinny w Pniewniku
To już niemal tradycja, że w niedzielne lipcowe popołudnie mieszkańcy Pniewnika i okolicznych miejscowości zbierają
się na terenie Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” by aktywnie spędzić swój wolny czas. Tak było też w niedzielę
10 lipca na III Pikniku Rodzinnym.
Słoneczna pogoda sprawiła, iż Piknik cieszył się dużą frekwencją, gdyż organizatorzy zapewnili uczestnikom dużo
atrakcji. Rozegrany został turniej piłki nożnej, w którym wzięło udział 11 drużyn z terenu Gminy Korytnica w dwóch grupach
wiekowych (do lat 15 i w kategorii open). Najmłodsi mogli wyszaleć się na dmuchanej zjeżdżalni, pomalować buzie, rozbić cukierkową piniatę. Na starsze dzieci i ich rodziców czekały różne konkurencje sprawnościowe oraz test wiedzy o Powiecie Węgrowskim. Na zwycięzców jak zawsze czekały atrakcyjne i ciekawe nagrody. Gwoździem programu były zabawy przygotowane
przez K. Młynik, M. Turemkę i K. Żołnierzak: słoneczna zabawa z dziećmi, pokaz Aero-boxingu i Kick-boxingu, a na koniec
Zumba. Dodatkowo Panie zorganizowały konsultacje i pomiary składu ciała dla wszystkich chętnych. Każdy mógł dowiedzieć
się czegoś więcej o tym jak dbać o swoją formę, wspomóc odchudzanie i odzyskać życiową energię. Mieszkańcy bardzo chętnie
brali udział we wszystkich aktywnościach, co jest kolejnym dowodem na to, że świadomość rośnie i zaczynamy coraz bardziej
dostrzegać potrzebę dbania o swoje zdrowie.
Piknik zakończył się tradycyjnym wręczeniem medali i pucharów dla zwycięzców zawodów piłkarskich. W tym roku
najlepszymi drużynami okazały się: W kategorii do lat 15:

FC Team

Szachtar Pniewnik

Grom Górki Grubaki
W kategorii powyżej 15:

Czaple

Legia Team

Roguszyn
Pikniki Rodzinne to czas relaksu i wspólnej zabawy. To także okazja do wspólnego bycia razem i wzmacniania rodzinnych więzi. Impreza dostarczyła uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Szczera radość najmłodszych i chęć zabawy do
ostatnich minut to dowód na to, że impreza była bardzo udana. Nie udałoby się tego wszystkiego zorganizować gdyby nie duża
grupa wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy! – powiedział zgodnie tandem głównych organizatorów: Małgorzata Gawor
Szczepanik i Krzysztof Wasikowski.

Tekst Krzysztof Wasikowski
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16 lipca 2015 roku w Hucie Gruszczyno odbył się Charytatywny Turniej Piłki Nożnej. Dochód z niego został przez
organizatorów całkowicie przekazany na rzecz małej Lenki Szczepańskiej, u której lekarze zdiagnozowali zespół Cri du Chat.
To nie była pierwsza akacja, ale na pewno nie ostatnia. Prze cały czas można zbierać nakrętki i przekazywać je do Szkoły Podstawowej w Górkach - Grubakach, gdzie niegdyś uczęszczała mama Lenki. Każdy pomaga jak może. Była już także akcja Fitness dla Lenki, w której uczestniczyły mieszkanki naszej gminy. Teraz przyszła kolej na męską część. Stąd pomysł Turnieju.
Organizatorem była drużyna z Turny a pomysłodawcą p. Mateusz Bartoszewski. Na murawie spotkało się łącznie 16 drużyn
podzielonych na 4 grupy po 4 zespoły. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna STANWOJ, która pokonała OSP Stanisławów 1:0.
W meczu finałowym spotkali się GÓRKI i UKS Węgrów 1. Niestety mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem
przez co konieczne były rzuty karne. I tutaj niestety szczęście opuściło zawodników z Górek. Przegrali 2:3. Najlepszym bramkarzem turnieju został Krzysztof Ufnal z UKS Węgrów 1. Najlepszym strzelcem - Łukasz Supleńskie z tej samej drużyny. Ponieważ pogoda dopisała nagrody mogła wręczać osobiście Lenka ze swoimi rodzicami - Aleksandrą i Piotrem Szczepańskimi. Organizatorzy dziękują p. Wiesławowi Solińskiemu i p. Rafałowi Brzezikowi - sędziom oraz p. Rafałowi Skulimowskiemu, który
całą imprezę prowadził. Szczególne podziękowania składają także p. Rafałowi Krzyżanowskiemu, za nieodpłatne użyczenie
Orlika.
Zebrana kwota 1700 zł zostanie przeznaczona na dodatkową rehabilitację Lenki, by mogła jak najszybciej samodzielnie
się poruszać.
Jeśli chcecie przyłączyć się do pomocy polecamy stronę na portalu społecznościowym. Dzięki niej będziecie mogli
włączyć
się
do
akcji
i
na
bieżąco
śledzić
postępy
rehabilitacji
Lenki.
https://www.facebook.com/Pomoc-dla-Lenki-984941878243036/?fref=ts

W nowy rok szkolny z nowym dyrektorem
1 września 2016r. w Szkole Podstawowej w Sewerynowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku. Wydarzenie to
miało szczególnie uroczysty charakter, ponieważ po raz pierwszy przewodniczyła mu nowa dyrektor – pani Elżbieta Osytek.
Tego dnia odbyło się również pożegnanie dotychczasowej dyrekcji – pani Agnieszki Skibińskiej, która nadal jednak będzie
pracować w charakterze nauczyciela nauczania zintegrowanego. Poprzedniej pani dyrektor dziękowali rodzice, dzieci, nauczyciele, a także następczyni i dyrektor Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego
Szkół – pani Grażyna
Chrupek. Nowej pani
dyrektor życzymy wytrwałości oraz samych
sukcesów.
SP Sew.
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Spotkanie z artystka ludową Panią Danutą Berezą
Sztuka ludowa od zawsze była i jest częścią naszej tradycji. Przekazywana z pokolenia na pokolenie pozwala poznać coraz to
młodszym odbiorcom naszą kulturę. Są osoby, dla których tworzenie sztuki ludowej stało się życiowa pasją. Do nich należy Pani
Danuta Bereza. Artystka od ponad 50 lat mieszka w Borzychach. Jest związana z Gmina Korytnica ponieważ urodziła się i wychowała w Turnej. Jej pasją jest tworzenie przepięknych i niepowtarzalnych dzieł. Jest autorką między innymi wielu wieńców
dożynkowych, bukietów kwiatów zrobionych z bibuły, kłosów zbóż czy innego materiału, rzeźb zrobionych m. in. z szyszek
oraz obrazów tworzonych techniką haftu krzyżykowego. Pani Danuta jest osoba znaną w powiecie węgrowskim . Jej prace można było podziwiać na wystawach w Starostwie i Węgrowskim Ośrodku Kultury. Poza tym Pani Bereza pisze wiersze i spisuje
wspomnienia rodziny i przyjaciół.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Korytnicy również można było zobaczyć wystawę prac Pani Danuty. Artystka gościła u
nas 19 września . Tego dnia spotkała się z uczniami kl. V i VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy, którym towarzyszyła Pani dyrektor Jolanta Litka. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu "Rola pasji w życiu człowieka". Dzieci miały okazje
dowiedzieć się jak powstają te piękne rzeczy , które podziwiały na wystawie. Wysłuchały również kilku wierszy , w których
Pani Bereza m.in. przedstawiła początki swojej twórczości . Z zainteresowaniem słuchały opowieści o tym , jaką rolę w życiu
Pani Danuty odgrywa Jej pasja. Artystka mówiła młodym słuchaczom, że warto w życiu mieć pasję czy hobby, bo to często jest
motywacją, by się rozwijać, poznawać ludzi, po prostu zmieniać swoje życie.
Pani dyrektor Agnieszka Giers serdecznie dziękując Pani Danucie Berezie za spotkanie, wręczyła książki o tematyce kulinarnej , zachęcając naszego gościa do poszerzania swoich pasji. Kierując jednocześnie kilka słów do uczniów, podkreśliła, że warto
jest zgłębiać orkany wiedzy na temat rękodzieła, ponieważ sztuka ludowa stanowi podwaliny kultury narodowej.
Poławska
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Msza Święta dziękczynna za plony w Kościele pod Wezwaniem św. Wawrzyńca w Korytnicy rozpoczęła obchody tegorocznych gminnych dożynek. Nabożeństwo odprawił ks. proboszcz Jarosław Redosz, a koncelebrował - ks. Jerzy Cudny.
Przed ołtarzem ustawiono 9 wieńców dożynkowych, unikalnych i oryginalnie udekorowanych, przygotowanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Korytnica. Na wykonanie każdego poświęcono przynajmniej kilka dni, jeśli nie tygodni.
Po uroczystej eucharystii orszak wieńców dożynkowych, prowadzony przez jeźdźców ze Stajni Gral, udał się na pobliski plac
prawie całkowicie wypełniony mieszkańcami i przybyłymi gośćmi.
Pierwszym elementem części oficjalnej było przekazanie przez Starostów Dożynek, państwo Magdalenę i Mariusza
Jaczewskich z Żelazowa poświęconego chleba na ręce Gospodarza Gminy – Wójta Stanisława Komudzińskiego z życzeniami,
aby nikomu nigdy go nie zabrakło i żeby był sprawiedliwie dzielony. Kilkaset uczestników dożynek zostało poczęstowanych
chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna, a zapach mąki i spieczonej skórki rozprzestrzeniał się po całej okolicy.
Chwilę później rozpoczęły się przemówienia skierowane do rolników – bohaterów tego święta. Jako pierwszy zabrał głos organizator - wójt gminy, pan Stanisław Komudziński, który przywitał wszystkich zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się starosta węgrowski – pan Krzysztof Fedorczyk, dyr. delegatury siedleckiej Urzędu Marszałkowskiego – pan Dariusz Napiórkowski,
pan Michał Strąk - dyr. Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, pan komendant Powiatowej Policji w Węgrowie mł. insp. Andrzej Styrczula oraz duchowieństwo na czele z ks. kan. Jarosławem Redoszem i ks. prał. Czesławem Mazurkiem.
Niestety na uroczystości nie mogła przybyć pani senator RP - Maria Koc, która wystosowała do rolników list z życzeniami sukcesów w ich ciężkiej pracy.
Po części oficjalnej nadszedł czas na koncert Orkiestry Dętej z Węgrowa, która od lat towarzyszy tej imprezie zarówno
podczas Mszy Świętej jak i na placu dożynkowym. Zespół zaprezentował sześć utworów, rytmicznych i melodyjnych. Po nich
zgromadzeni mogli podziwiać założony przed kilkoma laty z inicjatywy pana wójta taneczny zespół ludowy „Korytnickich
Promyczków", który jest dumą gminy, szkoły i rodziców. Dzieci pod kierunkiem choreografa, pana Piotra Szupłaka przedstawiły zebranym „Suitę lubelską". Po nich zaprezentował się przed zgromadzoną publicznością Klub Seniora „Pogodna Jesień",
który wykonał kilka piosenek przy akompaniamencie akordeonu.
Wreszcie przyszedł moment na rozstrzygnięcie konkursu „Posesja roku 2016. ”. Inicjatywą tą władze samorządowe
zachęcają mieszkańców do troski o wizerunek miejscowości, dbałość i estetykę posesji. III miejsce zajęła pani Zofia Strąk, II –
państwo Danuta i Krzysztof Bieńkowie, a I miejsce przypadło – państwu Annie i Andrzejowi Laskowskim. Laureaci otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Podczas niedzielnej imprezy wręczono także nagrody twórcom wieńców dożynkowych: mieszkańcom miejscowości - Zalesie, Adampol, Decie, Pniewnik, parafii Kąty, Uczniom Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Korytnicy, Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach - Grubakach, Kołu Gospodyń
Wiejskich w Leśnikach i Klubowi Seniora "Pogodna Jesień" z Górek - Grubaków.
Gwiazdą dożynek był Kabaret "Ranczo". Widzowie mogli podziwiać Piotra Pręgowskiego (serialowego Pietrka), Arkadiusza Nadera (policjanta Staśka Koteckiego) i Ewy Kuryło (dyrektorki szkoły w Wilkowyjach). Aktorom akompaniował Dariusz Szweda. Godzinne występy zespołu kabaretowego publiczność nagrodziła brawami.
Rolniczy festyn umilały liczne atrakcje, kiermasze i przygotowane między innymi przez placówki oświatowe punkty
gastronomiczne.
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ruszyła na Mazowszu
Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na
zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! Od dzisiaj „mapa” jest dostępna na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji
zs. w Radomiu.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w wersji pilotażowej zaczęła funkcjonować na terenie
garnizonu stołecznego, Podlasia i Pomorza. W kolejnym etapie to innowacyjne narzędzie, mające
służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, wdrożono w województwie lubuskim
i kujawsko-pomorskim. Od dzisiaj mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą przekazywać
Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa, które należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa swoim zasięgiem ostatecznie obejmie cały kraj.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płasz-

czyznach:
- informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
- w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia,
które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - STATYSTYKA
Obsługa „Map” dostępnych na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji na terenie których została już uruchomiona, została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy obywatel.
Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie
potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą
służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje
pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w
przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.
Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne
Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące
udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.
Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju
przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach
i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło
udział ponad 217 tysięcy osób.
Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde
naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.
Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby
pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach
należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
KWP zs. w Radomiu/KGP
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Bieg uliczny o puchar wójta gminy Korytnica
„CYFROWOBEZPIECZNY BIEG O PUCHAR WÓJTA GMINY KORYTNICA” odbył się w deszczu. To był
wzruszający widok: ludzie w różnym wieku, począwszy od kilkulatków aż do „bardzo dojrzałych”, ludzi na co dzień biegających i nie biegających, ale wszyscy niezłomnie stojący w tym deszczu i czekający cierpliwie na bieg. Potem biegacze wykazali się niezwykłą wytrwałością, bowiem krople deszczu spływające po twarzy momentami nie pozwalały patrzeć, a kondycja u niektórych - biec. I maszerowali, jeśli tchu zabrakło. Wszyscy zasługują na wielki szacunek i „wielkie” DZIĘKUJEMY . Bieg był pokazem alternatywnych zajęć dla siedzenia przed komputerem i przykładem cudownej integracji w trakcie
biegu i dla biegu. Należy tu podkreślić dobre serce i bezinteresowność naszych sponsorów oraz zaangażowanie osób i instytucji wspierających imprezę, Niektórzy sami zgłaszali się z propozycją działań i pomocy, a pozostali bez mrugnięcia oka
użyczali jej. Jeszcze raz wszystkim gorąco dziękujemy: za serce, zaangażowanie, solidarność.
W „CYFROWOBEZPIECZNYM BIEGU O PUCHAR WÓJTA GMINY KORYTNICA” wzięło udział 25 osób.
Oto zwycięzcy:
SZKOŁA PODSTAWOWA:
KLASY I – III (dziewczęta):
1. miejsce – Aleksandra Dąbrowska
2. miejsce – Kinga Piotrowska
3. miejsce – Zuzanna Grudzińska - Kita
KLASY I – III (chłopcy):
1. miejsce – Bartek Bujalski
KLASY IV – VI (dziewczęta):
1. miejsce – Wiktoria Poniatowska
2. miejsce – Martyna Dymowska
KLASY I V– VI (chłopcy):
1. miejsce – Jakub Roguski
2. miejsce – Kacper Damętka
OPEN (kobiety):
1. miejsce – Natalia Dzieciątko
2. miejsce – Karolina Młynik
3. miejsce – Jolanta Dąbrowska
OPEN (mężczyźni):
1. miejsce – Kacper Potocki
2. miejsce – Adam Dąbrowski
3. miejsce – Karol Piotrowski
Sponsorzy imprezy:
Wójt gminy Korytnica pan Stanisław Komudziński, Bank Pocztowy S.A.
Warszawa ul. Puławska 111. MASARNIA Marek Buśko Starawieś, Hochland Polska Sp. z o.o. Zakład Mleczarski Węgrów, Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze
„Tomasz Zygmunt" Starawieś, J. Stępniak Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Spożywczo – Przemysłowymi Węgrów.
Osoby i instytucje wspierające:
1. Karolina Młynik Fitness Pozytywnych Relacji Węgrów (rozgrzewka przed biegiem),
2. Bożena Antoniuk Kwiaciarnia „Kocimiętka” Węgrów (pokaz sztuki układania bukietów),
3. Krzysztof Witowski ("Modelarstwo i pokazy lotnicze").
Tekst Urszula Matusik—Bujalska, Aleksandra Matusik
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