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Przywrócono Posterunek Policji w Korytnicy
3 października br. odbyła się uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Korytnicy. W uroczystościach uczestniczył
Pan Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław
Szymczyk, Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski.
Wśród gości nie mogło zabraknąć
przedstawicieli Sejmu RP, duchowieństwa,
przedstawicieli władz samorządowych i instytucji na co dzień współdziałających z policjantami na rzecz bezpieczeństwa w regionie.
W trakcie uroczystości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak wręczył symbolicznie klucz kierownikowi
reaktywowanego Posterunku Policji - aspirantowi sztabowemu Mariuszowi Ufnalowi.
Częścią uroczystości było wręczenie
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
medali
„Młody
Bohater”
17-letniemu Rafałowi Komorowskiemu, który z płonącego domu wyniósł nieprzytomnego mężczyznę i udzielił mu pierwszej
pomocy. Medal otrzymała też dwójka młodych ludzi, 11-letni Sebastian Michalski i 16-letnia Martyna Nowak, którzy podczas
spaceru po lesie znaleźli zaginioną kobietę. Młodzi ludzie udzielili poszkodowanej
kobiecie pomocy i wezwali na miejsce
służby ratownicze.
Otwarcie posterunków jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców,
samorządów, ale także jest wynikiem policyjnych analiz. Nie udałoby się to bez
wsparcia samorządu, który przekazał ok.
32 tys. zł na kompleksowy remont pomieszczeń i dostosowanie ich dla potrzeb
Policji orz zakup wyposażenia. Ogromne
słowa podziękowania należą się Wójtowi
Gminy Korytnica Stanisławowi Komudzińskiemu, który planuje jeszcze budowę
2 garaży dla policyjnych samochodów.
W przywróconym posterunku w sumie
pełnić służbę będzie 12 funkcjonariuszy
pełniących jednocześnie służbę na terenie
gminy Wierzbno i Grębków.
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Gmina Korytnica po raz trzeci w konkursie "EKOpozytyw Mazowsza"
25 października 2016 r. w Mazowieckim Instytucji Kultury w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozdał nagrody 38 najlepszym beneficjentom współpracującym z Funduszem w 2015 r.
W 2015 roku Fundusz podpisał ponad 1600 umów na realizację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki realizacji których udało się osiągnąć konkretne efekty ekologiczne. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez zrozumienia i dobrej
współpracy pracowników Funduszu oraz beneficjentów, którym nie są obojętne aspekty środowiskowe.
Była to trzecia edycja konkursu EKOpozytyw Mazowsza i gmina Korytnica brała w niej udział po raz trzeci. Przypominamy, że w pierwszej edycji byliśmy tylko nominowani w kategorii "Edukacja ekologiczna" , w 2015 otrzymaliśmy tytuł laureata, a w bieżącym roku otrzymaliśmy wyróżnienie, jako jedyna gmina z naszego powiatu i jako jedyni po raz trzeci. Nie oznacza
to, że składamy mniej wniosków. Wręcz przeciwnie. Co roku jest ich więcej, ale nie wszystkie otrzymują pozytywną opinię.
Współpraca gminy z WFOŚiGW w Warszawie w dziedzinie edukacji ekologicznej trwa od lat. Po raz pierwszy w 2012
roku Szkoła Podstawowa w Górkach - Grubakach realizowała projekt pod nazwą „Korytnica z ekologią za pan brat” na kwotę
9.077,00 zł. W 2013 roku zrealizowano następujące projekty: gminne konkursy o tematyce ekologicznej – „Dbamy o świat,
choć mało mamy lat” na kwotę 9.803,00 zł, „Chrońmy środowisko w naszej gminie – konkursy o tematyce ekologicznej dla szkól
podstawowych” na kwotę 9.823,00 zł, „Warsztaty ekologiczne z zakresu ochrony powietrza” na kwotę 17.385,00 zł. W 2014
roku pozyskaliśmy środki finansowe na : „Warsztaty z zakresu energii odnawialnej” – na kwotę 13.339,00 zł, „Przegląd piosenki ekologicznej” przeprowadzony przez Szkołę Podstawową w Górkach - Grubakach dla szkól podstawowych z terenu Gminy
Korytnica- 9.873,00 zł, oraz na infrastrukturę terenową przy szkołach w Pniewniku i Górkach - Grubakach -49.593,60 zł oraz na
warsztaty pod nazwa „Korytnica z ekologią za pan brat - etap 2” w Szkole w Górkach - Grubakach i Maksymilianowie
22.686,00 zł. Razem w 2014 roku pozyskano kwotę 95.491,60 zł. W 2015 roku Szkoła Podstawowa w Górkach - Grubakach
realizowała projekty: „Ochronię ziemię – cykl konkursów o tematyce ekologicznej” na kwotę 10.693,00, „Korytnica z ekologią
za pan brat - etap 3” wraz ze szkoła w Maksymilianowie na kwotę 33.152,77 zł, Publiczne Gimnazjum w Korytnicy – projekt
pod nazwa „Usłysz głos natury” to warsztaty o tematyce ekologicznej na kwotę 29.650 zł, „Ekoświadomi – ziemię ma tylko jedną” – konkursy na kwotę 11.970,00 zł . Ponadto zrealizowano projekt „Poznam – zapamiętam – ochronię”– to zakup terenowych elementów infrastruktury terenowej dla szkół podstawowych w Pniewniku i Górkach - Grubakach na kwotę 42.883,48 zł
oraz zrealizowano projekt pod nazwa „Ekologicznie w Gminie Korytnica” to konkursy o tematyce ekologicznej dla szkól z terenu gminy Korytnica oraz osób dorosłych na kwotę 10.620,00 zł. W 2015 roku razem ze środków funduszu pozyskano kwotę w
wysokości 138.969,25 i w związku z tym zostaliśmy wyróżnieni.
Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych naszej gminy na której znajduje się obszar NATURA 2000 oraz
wiele atrakcyjnych, nietkniętych ludzką ręką miejsc pełnych roślinności i zwierzyny, to sprawa priorytetowa. Systematyczne
prace grona ludzi – służyć mają nie tylko obecnemu stanowi, ale przede wszystkim wychowaniu młodego, świadomego ekologicznie pokolenia.

Remont i budowa dróg w gminie Korytnica
Poprawa infrastruktury na terenie gminy Korytnica to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze
gminy Korytnica. Działania takie przyczyniają się do poprawy stanu technicznego dróg, komfortu jazdy, zwiększają
bezpieczeństwo na drogach. Poprawa
infrastruktury drogowej ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej
obszarów wiejskich, zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy i zamieszkania. W 2016 roku na terenie gminy Korytnica dokonano budowy następujących dróg gminnych: Wola Korytnicka –
Lipniki- 2,25 km, w miejscowości Sewerynów – 1,5 km, Pniewnik – Stary Świętochów – 2,75 km, w miejscowości Adampol – 0,874 km, w miejscowości Jugi — 1,10
km.
Gmina Korytnica wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie dokonała budowy 3,5 km dróg o nawierzchni
asfaltowej – w miejscowości Kupce – 2,5 km oraz Leśniki – Wielądki – 1 km. Na 3,5 km dróg gminnych i 5 km dróg powiatowych wykonano nakładkę asfaltową. Ponadto z zakupionych materiałów spod budowy placu manewrowego od firmy Wind Field
Korytnica wyremontowano 12 km dróg gruntowych.
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Z seniorami w Tygodniu Mediacji oraz o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
Węgrowscy policjanci spotkali się w Tygodniu Mediacji z seniorami.
Podczas spotkań omówiono zasady mediacji oraz zapoznano z działaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa/
W Międzynarodowym Tygodniu Mediacji (17 – 21 października) Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie zorganizowała spotkanie z mediatorem
w sprawach karnych przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie z p. Henrykiem
Giersem. 19.10.2016r. o godz. 13.00 zorganizowano spotkanie w Klubie Seniora w Górkach Grubakach oraz 20.10.2016r. o godz. 12.00.
Podczas spotkania omówiono także podstawowe zasady bezpieczeństwa, o tym by być czujnym i nieufnym wobec osób obcych. Seniorom także
przedstawiono metody działania sprawców. Omówiono metodę „na wnuczka”,
„na policjanta”, „na hydraulika”, „na dotację, urzędnika”. Kolejną częścią spotkania było omówienie bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Zwrócono uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego i przestrzegania
przez nich przepisów. Szczególną uwagę zwrócono na używanie elementów

odblaskowych.
Ostatnim elementem spotkania było omówienie aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od 20 września w powiecie węgrowskim funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tego dnia każdy z
mieszkańców może informować Policję o zauważonych przez siebie zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku. Pokazano seniorom jak korzystać z Mapy i jakich zgłoszeń można dokonywać.
sierż. szt. Anna Maliszewska

W bibliotece
Biblioteka to miejsce, którego nie trzeba reklamować. Wiedza
o tym ci, którzy lubią czytać. Przekonali się o tym również uczniowie z
klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej im. ks. bp. F. Jaczewskiego w Górkach - Grubakach, którzy odwiedzili Gminna Bibliotekę Publiczną w Korytnicy 24.10.2016r. Dzieci zwiedziły bibliotekę zapoznając się między
innymi czytelnią, działem z literatura dla dzieci i młodzieży, działem z
literatura dla dorosłych oraz wypożyczalnia. W czytelni poznały
„Regulamin Czytelni” oraz zasady klasyfikowania książek. Samodzielnie
wyszukały katalog wybranej książki, a następnie odszukał ją na półce. Miały okazję skorzystać również z komputerowej bazy danych naszej biblioteki. Dowiedziały się o rodzajach bibliotek oraz na czym polega obieg dokumentów w bibliotece.
Na koniec uczniowie mieli możliwość założenia karty czytelnika
oraz wypożyczenia wybranych książek.
Za miłe spotkanie, Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy
otrzymała od gości podziękowanie.
A. Poławska
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Ogrodolandia – infrastruktura z zakresu edukacji ekologicznej w Gminie Korytnica
w 2016 roku
Dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu
Gminy Korytnica, przy szkołach w Korytnicy oraz Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach w tym roku powstały ogrody dydaktyczne.
Ogrody składają się z kolekcji roślinnych oraz zostały
wyposażone w elementy infrastruktury terenowej takie jak terenowe gry edukacyjne . I tak ogród dydaktyczny przy szkole w
Górkach Grubakach - Zielona Klasa to miejsce gdzie ,między
roślinami ustawiony został domek dla owadów pożytecznych
w ogrodzie takich jak: murarka ogrodowa, biedronki, złotooki,
którego zadaniem jest uzmysłowienie uczniom olbrzymiej roli
owadów w przyrodzie, ich znaczenie dla życia i gospodarki
człowieka. Kolejnym elementem wyposażenia ogrodu jest stacja
meteorologiczna zawierająca podstawowe urządzenia do pomiarów pogodowych. Uczniowie mogą prowadzić samodzielnie
obserwacje zmian zachodzących w pogodzie i przyrodzie oraz
utrwalać wiadomości zdobyte w czasie lekcji. W centrum ogrodu
znajduje także się " Obserwatorium ornitologiczne”, wyposażone w hotel dla ptaków, dzięki któremu uczniowie mogą obserwować rodzime gatunki ptaków zaraz za oknem swojej klasy oraz ptasia stołówka-miejsce to obsadzone jest rodzimymi roślinami, które stanowiły będą pokarm dla rodzimych gatunków ptaków.
W narożnej części działki znajduje się zakątek wolnych ptaków. Jest
to miejsce o gęstym i zwartym nasadzeniu, które służy jako schronienie dla
rodzimych gatunków ptaków.
Utworzone zostały rabatki z różnego rodzaju roślinnością rodzimą.
Rodzime rośliny ozdobne: rośliny chronione, rośliny leśne, rośliny cieniolubne
i światłolubne, krzewy ozdobne liściaste i iglaste. Dzięki założonemu ogródkowi dydaktycznemu będzie można efektywnie realizować poprzez obserwację i
badania program ekologiczny, dla uczniów klas 0-VI.
Ogród dydaktyczny przy szkołach w Korytnicy –Nasze drzewa - w ramach
projektowanego ogrodu zostały nasadzone rośliny, krzewy i byliny oraz zakupione zostały terenowe pomoce dydaktyczne ,gry dydaktyczne. Posadzone zostały gatunki rodzime roślin. Projektowany ogród został podzielony na części:
korona drzewa –gdzie zostały posadzone rodzime gatunki drzew, które posłużą
ptakom jako schronienie oraz miejsce do wicia gniazd, pień drzewa zostały
postawione tablice, oraz gry edukacyjne, a także zostały posadzone rośliny ,
których owoce posłużą jako pokarm dla ptaków.
Ogrody dydaktyczne: „Zielona klasa” i „Nasze drzewa” to żywa pracownia dydaktyczna, w której uczniowie mogą prowadzić ciekawe badania,
obserwacje, mają zapewniony kontakt z żywą przyrodą. Uczniowie będą nabywać właściwą wiedzę poszerzą swoją wiedzę przyrodniczą, ekologiczną, nauczą się obserwować przyrodę oraz doświadczą jej w sposób bezpośredni. Ogrody dydaktyczne będą wykorzystywane w czasie zajęć z przedmiotów przyrodniczych i zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Będą się tutaj odbywać lekcje z innych przedmiotów. W ogrodach będą organizowane klasowe i szkolne uroczystości. Staną się miejscem wypoczynku dla rodziców uczniów, którzy przyjdą po zakończonych zajęciach po dzieci. Powstałe ogrody sprawiają, że teren wokół szkół stał się ładny i ciekawszy, zwiększyły się walory przyrodnicze .
Wartość zadania pod nazwą Ogrodolandia to 91.467,20 zł w tym 51.529,50 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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PROGRAM FUNDACJI BZWBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów”
realizowany przez Szkołę Podstawową w Górach Grubakach
Szkoła Podstawowa im.ks. Bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach – Grubakach w roku szkolnym 2016/2017 realizuje projekt ” Mój region, moja Ojczyzna – utrwalone kadrem i słowem pisane”. Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów
z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz poznanie dziedzictwa naszego regionu i osób z
nim związanych. Środki na realizację działań, które będą realizowane zostały pozyskane w ramach programu „Bank Dziecięcych
Uśmiechów” Fundacji Banku Zachodniego WBK. Wartość dofinansowania 2500 zł.
W ramach projektu zaplanowane są wycieczki, a także zajęcia koła historycznego oraz informatyczno - dziennikarskiego.
Na początku października dzieci miały okazję udać się do Siedlec, gdzie zwiedziły Muzeum Diecezjalne, zapoznały się
z pracą w Tygodniku Siedleckim, a także w Katolickim Radiu Podlasia. W kolejnych miesiącach zaplanowane są jeszcze wycieczki do Żelazowej Woli oraz do Lublina. Dzięki tym wyjazdom dzieci będą mogły zwiedzić miejsca związane z Fryderykiem
Chopinem oraz z ks. biskupem Fr. Jaczewskim – patronem naszej szkoły.
Uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu obędzie się w czerwcu 2017 roku, na które zaproszeni zostaną rodzice, władze lokalne oraz przedstawiciele Fundacji BZWBK. Na bieżąco informacje o zrealizowanych działaniach zamieszczane
są na stronie internetowej oraz na fanpage szkoły.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniki
Na terenie Gminy Korytnica wyremontowana została już 10 świetlica wiejska. Obecnie w miejscowości Leśniki. W ramach prac remontowych
wykonano: nową elewację wraz z dociepleniem ścian, ogrzewanie elektryczne, wymianę pokrycia dachowego, remont pomieszczeń wewnątrz budynku,
oraz ułożenie kostki brukowej przed budynkiem. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła: 199.800 zł. Remont oraz doposażenie przyczyni się do pełnego wykorzystania istniejącego obiektu oraz wzrostu aktywności lokalnych form
działania. Wyremontowana i doposażona świetlica wiejska w Leśnikach przyczyni się do rozwoju aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców, poprawy wizerunku miejscowości.
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Warto czytać
W Szkole Podstawowej w Sewerynowie organizowane są liczne akcje mające na celu zachęcenie dzieci do czytania
(nie tylko lektur). Już od grudnia 2015r. nauczyciele codziennie przez 15 minut czytają dzieciom, odbyło się również wspólne,
zbiorowe czytanie Sienkiewicza.
W tym roku szkolnym działania te są kontynuowane. 4 października odbyły się pierwsze zajęcia w ramach programu „Od zabawy i słuchania do czytania” promującego czytelnictwo wśród najmłodszych uczniów. Nosiły one tytuł „Zabawa w maga” i zostały
opracowane
na
podstawie
książki
Wojciecha
Widłaka
„Syrop
maga
Abrakabry”.
Dzieci wysłuchały opowieści o czarodzieju, który za pomocą czarów i magicznego syropu chciał zdobyć tron sułtana.
Jego podstęp i magia jednak się nie udały. Cudowny syrop miał okropny smak i sułtan go nie wypił. Czarodziej ze strachu
i wstydu sam wypił napój, po czym skurczył się, uciekł z kraju sułtana i został wielkim magiem u krasnali.
Biblioteka zamieniła się w pałac sułtana Abdulla. Uczniowie bawili się przy arabskiej muzyce, wcielali w role bohaterów. Wiązanie turbanów na głowach, dobieranie szat w odpowiednich kolorach, wybór biżuterii, czy wreszcie krótki występ na
"scenie" sprawiły dzieciom masę radości. Dobrej zabawie i śmiechom nie było końca.
Natomiast 5 października zorganizowano akcję wspólnego czytania ulubionych książek – dzieci ze wszystkich klas

czytały po jednym zdaniu z wybranej
przez siebie pozycji, tworząc w ten sposób
jedno abstrakcyjne opowiadanie.
W szkole organizowane są również liczne konkursy czytelnicze – m. in. na najlepsze opowiadanie (ułożone ze zdań
przeczytanych przez uczniów) oraz na plakat przedstawiający korzyści płynące z czytania. Koordynatorem tych wszystkich działań jest bibliotekarka – pani Małgorzata Wasiewicz.

SP Sewerynów
Upamiętnili 98 lat NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Uroczystości 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Korytnicy rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca. W obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe oświatowych oraz ochotniczych straży pożarnych działających na terenie
gminy Po nabożeństwie orszak przemaszerował pod pomnik, gdzie wójt Stanisław
Komudziński i przewodniczący Rady Gminy Janusz Tarapata złożyli kwiaty i zapalili
znicze.
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Warsztaty dziennikarskie z MegaMisją
Niniejszy artykuł powstał po zajęciach, jakie przeprowadziła u nas w szkole p. Aneta Korczak, dziennikarka
„Życia Siedleckiego”. Co prawda w warsztatach mieli
uczestniczyć tylko uczniowie biorący udział w MegaMisji, projekcie Fundacji Orange, ale jako koło dziennikarskie nie omieszkaliśmy skorzystać z tak rzadkiej szansy, by opisać wydarzenie. A co robiła p. Aneta z dziećmi i co to jest
MegaMisja, zapytaliśmy liderkę, panią dyrektor oraz samych zainteresowanych, czyli uczestników programu.
Mega Misja to pierwszy ogólnopolski program edukacji cyfrowej dla świetlic szkolnych Fundacji Orange w naszej
gminie realizuje Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach – Grubakach. Program wygrała w ramach ogólnopolskiego konkursu, do którego przystąpiło ponad 700 szkół. W ramach zadania konkursowego należało nakręcić według własnego scenariusza krótki filmik przekonujący organizatorów, że to właśnie ta szkoła powinna go realizować.
Konkurencja była silna i zapewne trudno było się przebić. Jednak udało się ku zaskoczeniu i niedowierzaniu samych zainteresowanych – wyjaśniła nam liderka MegaMisji w naszej szkole, p. Urszula Matusik – Bujalska.
O ten projekt zapytaliśmy także p. dyrektor, która powiedziała nam, że program ma na celu podniesienie wiedzy i
kompetencji cyfrowych nauczycieli i dzieci w wieku 6 – 10 lat korzystających z zajęć świetlicowych. Nauczyciel otrzymuje
cenne materiały edukacyjne, a dzieci atrakcyjne zajęcia z użyciem mediów. W trakcie realizacji zadań zdobywają punkty
zamieniane później na nagrody wzbogacające naszą placówkę. Do tej pory otrzymaliśmy materiały plastyczne, pierwszy
tablet w naszej szkole. Czekamy obecnie na książki i gry planszowe. Kolejne nagrody są niespodzianką.„Niespodzianki to
też atrakcja dla dzieci w tym w programie” - opowiada dyrektor szkoły, pani Bożena Rudnik.
Mamy do zrealizowania 10 obszarów, a w każdym 4 – 5 tematów, z których 1 -2 są dodatkowe, ale realizujemy
wszystkie wykorzystując możliwości, jakie daje nam program – przedstawia szczegóły opiekun świetlicy. – Za nami
„Korzystanie z informacji”, „Dziecko w środowisku medialnym”, „Język mediów”, „Prawo”, a w trakcie „Kreatywne korzystanie z mediów”. Dzieci przeżywają przygody z bohaterami animowanego filmu: Julką, Kubą i niesfornym Psotnikiem, który sprawia kłopoty i trzeba z nich wybrnąć.
Podejmujemy kolejne wyzwania konkursowe do realizacji, bo chcemy, by przyjechał do nas pan Grzegorz Kasdepke – opowiada uczestniczka MM. - Jesteśmy teraz przy czwartym obszarze. Mieliśmy z dziennikarzem warsztaty na temat
budowy gazety i artykułu oraz jak zrobić dobry wywiad. Obejrzeliśmy przed tym prezentację o prasie i zasadach wywiadu.
Zaprezentowaliśmy pani nasze prace, tzn. nakręcone filmiki, prace plastyczne wykonane z panią dyrektor i panią od plastyki,
Katarzyną Damętką: koszulki i kubki z psotnikami, witraże, puzzle o prawach dziecka, filmik „O pewnej Kropce”. Pokazaliśmy kronikę naszych działań. Pani dziennikarka postanowiła o nas i programie napisać w swojej gazecie.
Co najbardziej się podobało uczestnikom MM? Tydzień Kodowania, Dzień Emotkiona, Dzień Kropki, Dzień Origami, tworzenie teatrzyku kukiełkowego. Największym zaskoczeniem była „Noc z MegaMisją”. „Już nie mogę doczekać się
kolejnej!” – nieraz słychać od dzieci. Dla ich rodziców odbyły się 2 dni szkolenia z zakresu kodowania. Wydarzeń jest tak
dużo, że trudno je pokrótce nawet opisać. Dzieje się wiele i oby zapału nie zabrakło do końca programu. Życzymy młodszym
kolegom dalszej owocnej pracy i niezapomnianych przygód z MegaMisją.
Koło dziennikarskie działające przy SP Górki - Grubaki
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Wizytacja kanoniczna ks. Bpa Tadeusza Pikusa
w parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Korytnicy
Jednym z ważniejszych wydarzeń dla parafii jest wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa, w czasie której między innymi
zapoznaje się z księgami i dokumentami parafii, sprawuje Eucharystię w miejscach kultu (kościół, kaplica), odwiedza szkoły,
instytucje, a także spotyka się z radą parafialną i różnymi organizacjami.
W 2016 roku ks. bp Tadeusz Pikus, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej takiej wizytacji dokonał w parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Korytnicy i odbywała się ona w kilku etapach. Pierwsze spotkanie Ekscelencji z wiernymi miało
miejsce w Nowy Rok, a następne w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ks. Biskup sprawował wtedy Eucharystię w kościele parafialnym, a następnie przewodniczył procesji z Najświętszym Sakramentem po ulicach Korytnicy do czterech
ołtarzy.
31 maja 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie wizytacji, powitanie
Ekscelencji, przekazanie symbolicznych kluczy do kościoła, ucałowanie i pokropienie wiernych. Ks. proboszcz Jarosław Redosz przedstawił również sprawozdanie z działalności parafii. Następnie młodzież z klasy II i III gimnazjum
przyjęła sakrament bierzmowania.
Kolejne spotkanie Ks. Biskupa z naszą wspólnotą miało miejsce 2 listopada we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym wyjątkowym
dniu, gdy Kościół wspomina zmarłych Pasterz naszej diecezji odprawił mszę
świętą, a także poprowadził procesję na cmentarz parafialny, gdzie przewodniczył modlitwie za zmarłych.
Bardzo ważnym elementem wizytacji kanonicznej są również wizyty
w szkołach, które znajdują się na terenie danej parafii. 15 listopada Ekscelencja
odprawił Eucharystię w kaplicy Podwyższenia Krzyża w Górkach – Grubakach,
a następnie spotkał się ze społecznością Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach – Grubakach. Tego dnia odwiedził również
Szkołę Podstawową w Sewerynowie. Po południu miało miejsce również spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy, GOPS-u, Gminnej Biblioteki w Korytnicy,
Policji, Straży oraz Służby Zdrowia.
18 listopada mimo choroby Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej odwiedził Zespół Szkolno Przedszkolny w Korytnicy oraz Publiczne Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Korytnicy. Niestety po południu ks. Biskup poczuł się bardzo
źle i musiał opuścić z ogromnym żalem nasza parafię. Na spotkanie z radą parafialna przybył ks. prał. dr. hab. Tadeusza Syczewskiego, rektor Wyższego Seminarium Diecezji Drohiczyńskiej, który wraz z ks. Tomaszem Szmurło sprawował
również Eucharystię na zakończenie wizytacji. W czasie tej mszy świętej przedstawiciele organizacji działających w parafii złożyli sprawozdania ze swej dotychczasowej działalności, a także na ręce delegata zostały skierowane podziękowania ks. Biskupowi za naukę, którą do nas kierował, za wyjątkowe spotkania,
ciepło, uśmiech i wygłoszone Słowo Boże. Czas wizytacji dobiegł końca, ale
miejmy nadzieję, że Pasterz naszej diecezji jeszcze nie raz odwiedzi parafię korytnicką.
Agnieszka Morawska
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