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Koncert kolęd w Knychówku
W niedzielę 21 stycznia br. w kościele parafialnym w Knychówku odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu
muzycznego „FORUM”.
Profesjonalni muzycy w składzie:
Adam Bochaj – obecny organista w parafii (instrumenty klawiszowe)
Adam Tokarski – (gitara basowa)
Radosław Świderski – (gitara akustyczna)
Mateusz Zalewski – (perkusja)
– zaprezentowali zarówno te tradycyjne jak i mniej znane kolędy we własnej aranżacji. Licznie przybyli parafianie zostali wprowadzeni przez artystów w podniosły, świąteczny nastrój. Oprawa instrumentalna koncertu
nadała uroczysty charakter wydarzeniu, z uwagi na bożonarodzeniowy okres, w którym możemy gromadzić się,
by dzielić radość z narodzin Jezusa. Koncert okazał się mocnym akcentem w przeżywaniu tajemnicy z Betlejem,
czego wyrazem były gromkie oklaski oraz owacje na stojąco zgromadzonych parafian.
Dziękujemy księdzu Antoniemu Klukowskiemu oraz panu Adamowi Bochaj za wspólne zorganizowanie koncertu zaś zespołowi” FORUM” za wspaniałą ucztę duchową.
Marzena Głozak
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Aktualności historyczne
Od początku bieżącego roku tematem głównym
w Korczewie jest status i przyszłość budynku miejscowej
Kaplicy. Mieszkańcy Korczewa i okolic, uczęszczający do
Kaplicy, mieli możliwość zapoznania się z tą problematyką na zebraniu w dn. 14 stycznia. Opracowano ankietę
z dwoma pytaniami:
1)

jesteś za budową nowej Kaplicy na działce położonej w Korczewie, przekazanej Parafii w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na budowę
Kaplicy, przy udziale finansowym Pani Beaty Harris, z jednoczesnym przeniesieniem przez Parafię
własności działki, na której znajduje się obecnie
użytkowana Kaplica na rzecz Pani Beaty Harris?
2) jesteś za tym, aby Pani Beata Harris z własnych
środków przeprowadziła remont Kaplicy, w zamian za przeniesienie własności działki, na której
znajduje się Kaplica, ustanawiając jednocześnie
na rzecz Parafii św. Stanisława BM w Knychówku
ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania (przewidziane treścią art. 244 i nast. Kodeksu
Cywilnego, ujawnione w księdze wieczystej –
z przeznaczeniem na cele kultu religijnego Mieszkańców, gwarantujące Parafii wyłączne i nieodwołalne korzystanie z Kaplicy?
Wynik ankiety jest wysoce przewidywalny, jednak
ostateczną decyzję wypracują zainteresowane strony: Parafia i Pałac. Społeczność nasza oczekuje decyzji zgodnej
i dojrzałej. Zanim to się stanie, wypada pokrótce przypomnieć nieco faktów sprzed lat.
Utworzenie Kaplicy w Korczewie w budynku oranżerii
ofiarowanym na ten cel przez Krystyna Hr. Ostrowskiego
zawdzięczamy ks. Karolowi Wróblowi, proboszczowi knychowskiemu w l. 1923-1926. Biskup Podlaski, Dekretem nr
2830 z dn. 9 września 1925 r.: „Dla Potrzeb i korzyści Wiernych, szczególnie młodzieży szkolnej w pałacu (in palatio) hr. Krystyna Ostrowskiego w Korczewie, władzą naszą
zwyczajną, stosownie do Kan. 1188 § 2, 1192 § 1 i 1193,
pismem niniejszym erygujemy, zakładamy i ogłaszamy
jako otwartą Kaplicę półpubliczną (Sacellum Semipublicum), w miejscu odpowiednim i godnie przygotowanym:
wyrażamy też zgodę, aby w tej Kaplicy przechowywana
była Najśw. Eucharystia i udzielana Wiernym, by można
było słuchać spowiedzi, jednak nie inaczej, jak w konfesjonale z założonymi kratkami z zachowaniem wszelkich
przepisów prawa”. Cytowany Dekret sporządzono w jęz.
łacińskim, umieszczony jest on w zakrystii Kaplicy. Tytułem objaśnienia – Dekret ten stanowił o budynku przeznaczonym na Kaplicę, nie zaś o kaplicy wewnątrz pałacu,
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w którym podczas przebudowy pomieszczenie kaplicy
pałacowej zniesiono. Wyposażenie nowo powołanej Kaplicy stanowiły: mensa z portatylem XVII-wiecznym, ławki,
fotele oraz utensylia ołtarzowe przeniesione z kaplicy pałacowej (co świadczy o tradycji kaplic dworskich w Korczewie). Odtąd na czas nabożeństw brama ogrodzenia pałacowego stała otworem. Stangret dworski wysyłany był
do Knychówka po księdza. W czasie II Wojny Światowej
zarząd Dóbr Korczewskich przejęli okupanci niemieccy,
ale Kaplica była czynna.
Sam budynek, w którym utworzono Kaplicę, był budynkiem dawnej oranżerii, a nawet teatru dworskiego, zwany
Triano. Zaprojektowany ok. 1840 r. przez arch. Franciszka Jaszczołda, budowniczego i przyjaciela Kuczyńskich.
Gmach w części północnej posiadał część mieszkalną,
resztę powierzchni obejmowała duża sala, którą doświetlono oknami sięgającymi od posadzki do stropu, do
ogrzewania służyły dwa piece kaflowe. Od strony południowej budowlę ozdabiał podcień z arkadą, do wnętrza
zaś prowadziło troje oszklonych drzwi.
Od II Wojny Światowej opiekę nad Kaplicą roztacza-

fot. Marcin Mieszkowski PIW Ostrołęka
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ła wyłącznie Parafia w Knychówku. W części północnej
budynku zamieszkiwały dwie rodziny. Przeprowadzone remonty w znacznej mierze zniekształciły budowlę
(zwłaszcza prace w 1959 r.) – na wieść o tym Hr. Ostrowski napisał: „Przywrócenie do dawnego stanu jest elementarnym postulatem kultury”. Elektryfikacja Kaplicy nastąpiła w 1962 r. W 1979 r. Kardynał Stefan Wyszyński wydał
Dekret w którym Kaplicę określa mianem publicznej, z pozwoleniem na stałe przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Od strony zachodniej wzniesiono nową bramę
i zainstalowano metalowe skrzydła z inicjałami właścicieli, przeniesione z bramy południowo-wschodniej.
Zanim Panie Renata i Beata Hr. Ostrowskie powróciły do kraju i odzyskały swoje dziedzictwo, zagrabione
najpierw przez okupantów niemieckich a potem władze
komunistyczne, w r. 1989 Urząd Wojewódzki w Siedlcach
Decyzją Wz6874/10/89, z późniejszym uszczegółowieniem wielkości działki – 0,92 ha, stwierdził: „ przejście
własności na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii w Knychówku, kaplicy sakralnej wraz z działką (...) położoną we
wsi Korczew i wchodzącą w skład zabytkowego zespołu
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pałacowo-parkowego, wpisanego do rejestru zabytków
(...)”. Niezależnie od tego, Rada Gminy Korczew, Uchwałą Nr XXIV/104/93 z dn. 29 października 1993 r. przekazała nieodpłatnie Parafii w Knychówku działkę nr 290/1
o obszarze 0,52 ha, zlokalizowanej w centrum Korczewa,
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na budowę Kościoła. Stosowny Akt Notarialny sporządzony został 27 lipca 1995 r. Na przekazanym placu
ustawiono krzyż, którego poświęcenia dokonał biskup
drohiczyński Antoni Dydycz w dn. 7 maja 1996 r.
Jako ciekawostkę można dodać, że w okresie międzywojennym podjęto próbę budowy nowej Kaplicy
w Korczewie. Od r. 1923 miejscowe Bractwo Tercjarzy zbierało przez jakiś czas ofiary na budowę Domu Ludowego
wraz z Kaplicą na placu ofiarowanym przez Krystyna Hr.
Ostrowskiego (obecnie ul Siedlecka 11). Budowa jednak
nie została ukończona z powodu kryzysu gospodarczego.
Nieukończoną budowlę na polecenie okupacyjnego zarządu Dóbr Korczewskich podczas II Wojny Światowej rozebrano i wzniesiono budynek na dziedzińcu gospodarczym
(obecnie ul. ks. Brzóski 16).
Marian Leśniczuk
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Spotkanie opłatkowe
W piątek 21 grudnia 2017r. w świetlicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Korczewie odbyło się spotkanie opłatkowe. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych: Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego
Janina Ewa Orzełowska, Komendant Miejski Powiatowej
Straży Pożarnej w Siedlcach st. bryg. Andrzej Celiński,
Starosta Powiatu Siedleckiego Dariusz Stopa, przedstawiciele lokalnych instytucji na czele z Wójtem Gminy
Sławomirem Wasilczukiem, Radni Gminy wraz z Przewodniczącą Barbarą Roszuk, ks. Antoni Klukowski, sołtysi,
przedstawiciele jednostek OSP z całej gminy oraz emerytowani pracownicy lokalnych instytucji.
Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Korczew oraz
Starosta Powiatu Siedleckiego. W miłej atmosferze, przy
dźwiękach kolęd w wykonaniu Agnieszki Chybowskiej przy
akompaniamencie Andrzeja Tarapaty z zespołu „JASTER”
nastąpił moment podzielenia się opłatkiem oraz degustacji
potraw wigilijnych. Tuż po spotkaniu opłatkowym miało miejsce uroczyste przekazanie samochodu ratowniczego dla
OSP Korczew. Jest to już 9 samochód w historii działalności
jednostki. Samochód został zakupiony dzięki dotacjom m.in.
samorządu województwa mazowieckiego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, WFOŚiGW w Warszawie oraz
budżetu Gminy Korczew. Druhom z Korczewa pogratulowała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska cyt. „… Służba
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pożarnicza to odpowiedzialne zadanie – to ochotnicy czuwają
nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz ich mienia. By niesienie pomocy drugiemu człowiekowi przynosiło najlepsze efekty,
potrzebne są nie tylko szczególne predyspozycje psychiczne, fizyczne, odwaga i poświęcenie, lecz także odpowiednie warunki.
Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera wszelkie inicjatywy, które służba rozbudowie infrastruktury przeciwpożarowej, dlatego cieszę się, że także jednostka OSP z Korczewa może
się rozwijać. Wierzę, że nowy samochód poprawi warunki pracy
strażaków, zwiększy ich bezpieczeństwo oraz przyczyni się do
wzrostu skuteczności ich działania...”
Piotr Kościesza
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FERIE ZIMOWE W GMINIE K O R C Z E W w 2018 r.
We wszystkich szkołach na terenie gminy przed feriami
przeprowadzono lekcje wychowawcze na temat zagrożeń
w czasie ferii na których omawiano zagadnienia takie jak:
•
•
•
•
•
•

korzystanie z zamarzniętych zbiorników wodnych,
poruszanie się po drogach publicznych,
urządzanie gier i zabaw w pobliżu jezdni,
bezpieczne korzystanie z Internetu,
„niezadawanie” się z obcymi osobami i starszą młodzieżą,
noszenie odblasków

Ponadto na korytarzach w szkołach zrobione zostały
gazetki ścienne dotyczące zagrożeń w okresie zimowym,
zorganizowane zostały apele poświęcone tematyce bezpieczeństwa i zagrożeń w okresie ferii.
natomiast
• w budynku Urzędu Gminy wywieszono gazetkę propagującą bezpieczny wypoczynek zimą o tematyce:
a) zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych,
b) bądź bezpieczny na drodze jesienią i zimą,
c) bezpieczna woda,
d) zagrożenia zimowe,
e) zasady wzywania pomocy
Dla uczniów spędzających ferie w domu zorganizowano w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie we
współpracy z samorządem gminnym w dniach od 15.01.
do 19.01.2018r. turnus „Ferie w szkole” w którym uczestniczyło około 30 dzieci. Dzieci w czasie pobytu realizowały
program zajęć sportowych i świetlicowych, miały zapewniony posiłek oraz dowóz.
Ewa Domańska

fot. ZPO Korczew

fot. ZPO Korczew
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Demografia w Gminie Korczew
W Gminie Korczew rodzi się coraz mniej dzieci, co skutkuje
nie tylko galopującym starzeniem się gminy, ale i spadkiem liczby ludności. Na spadek liczby ludności duży wpływ mają także
procesy migracyjne. Migracja obejmuje głównie osoby młode i
to właśnie tych osób będą dotyczyć straty demograficzne. Pomimo, że region postrzegany jest jako atrakcyjny do zamieszkania, brak ofert pracy powoduje wyludnianie się gminy.
Demograficzne podsumowanie 2017 roku
Liczba mieszkańców Gminy Korczew na koniec 2017
roku wynosiła 2.692 osób, z czego 1.372 stanowili mężczyźni (50,9%), a 1.320 kobiety (49,1%). W porównaniu
do roku 2016 liczba mieszkańców zmniejszyła się aż o 61
osób, co spowodowane jest wyższą liczbą wymeldowań
naszych mieszkańców do innych gmin w stosunku do
liczby osób przybywających z innych gmin, które zgłosiły
pobyt stały na obszarze gminy Korczew.

Liczba mieszkańców w poszczególnych
miejscowościach położonych na terenie gminy KORCZEW
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Zameldowani
Pobyt stały
Pobyt czasowy

Mężczyźni
1.372
15

Kobiety
1.320
21

Ogółem
2.692
36

Razem

1.387 (50,87%)

1.341 (49,13%) 2.728

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci
na terenie gminy KORCZEW według stanu
na dzień 31 grudnia 2017 roku

Nazwa miejscowości
Bużyska

Liczba ludności wg zameldowania:
pobyt
pobyt czasowy
Ogółem
stały
41
2
43

Czaple Górne

142

-

Drażnień

191

1

192

Góry

119

3

122

Józeﬁn

24

3

27

Knychówek

60

-

60

Korczew

650

9

659

126

1

127

Mogielnica

58

-

58

Nowy Bartków

246

2

248

Ruda

79

1

80

Starczewice

81

1

82

Stary Bartków

365

4

369

Szczeglacin

304

6

310

Tokary

185

3

188

Zaleś

21

-

21

2692

36

2728
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Aktualnie najstarsza mieszkanka Gminy Korczew ma 95 lat.
Ruch meldunkowy w 2017 roku na terenie gminy Korczew
przedstawia się następująco:
 zameldowało się na pobyt stały - 13 osób (z innych gmin)
 zgłosiło wyjazd czasowy za granicę - 2 osoby;
 przemeldowało się na pobyt stały (w obrębie naszej
gminy) - 7 osób;
 na pobyt czasowy zameldowało się - 18 osób.
W 2017 roku na terenie Gminy Korczew urodziło się
15 dzieci, w tym 9 chłopców i 6 dziewczynek.
W roku 2017 zmarło 52 mieszkańców gminy, w tym
29 mężczyzn oraz 23 kobiet. Liczba zgonów w 2017 roku
przewyższyła liczbę urodzeń o 37 osób.

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na terenie
gminy KORCZEW według stanu
na dzień 31 grudnia 2017 roku
POBYT STAŁY
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
>65
>60
Ogółem (pobyt stały)

29
5
32
17
11
67
43
30
12
898
0
228
0
1372

25
10
17
7
13
51
47
22
10
0
686
0
432
1320

Ogółem
54
15
49
24
24
118
90
52
22
898
686
228
432
2692

142

Laskowice

OGÓŁEM:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie Gminy
Korczew zameldowanych było na pobyt czasowy 36 osób
z innych gmin, w tym 2 cudzoziemców.

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65 dotyczy tylko mężczyzn
19-60 dotyczy tylko kobiet
> 65 dotyczy tylko mężczyzn
> 60 dotyczy tylko kobiet
ogółem

Mężczyzn
29
5
32
17
11
67
43
30
12
898
0
228
0
1372

Kobiet
25
10
17
7
13
51
47
22
10
0
686
0
432
1320

Ogółem
54
15
49
24
24
118
90
52
22
898
686
228
432
2692
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fot. Marzena Głozak

Gminny Dzień Babci i Dziadka
Po raz drugi Babcie i Dziadkowie wspólnie obchodzili
swoje święto.
Na zaproszenie Wójta Gminy, Gminnej Biblioteki, Dyrekcji i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych a przede
wszystkim przez uczniów, 8 lutego br. do ZPO w Korczewie przybyli Goście z całej gminy. Wszystkich zebranych
powitał Wójt Gminy - Sławomir Wasilczuk oraz Dyrektor
ZPO – Sławomir Kaleta. Uczniowie klas II i VI, pod czujnym okiem swoich wychowawczyń - pani Małgorzaty Wasiluk i pani Anny Solich przedstawiły część artystyczną
dla Babć i Dziadków oraz wręczyli im własnoręcznie przygotowane laurki.
Następnym punktem programu był koncert „ Śpiewnik
Seweryna Krajewskiego” Profesjonalni muzycy z zespołu
„AMBITUS DUO” w składzie:
- Radosław Świderski (gitara akustyczna, wokal) – szanowany w środowisku bard, kompozytor i producent muzyczny, wokalista o charyzmatycznej, ciepłej barwie głosu.

- Krzysztof Chromiński (instrumenty klawiszowe) – pianista, kompozytor, aranżer, absolwent Akademii Muzycznych w Gdańsku i Katowicach, laureat Nagrody Marszałka
Województwa Mazowieckiego w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury
– zaprezentowali najpiękniejsze utwory Seweryna Krajewskiego znane z czasów największej świetności Czerwonych Gitar, poprzez jego twórczość solową, w tym piosenki filmowe oraz napisane przez niego dla innych artystów.
Znakomite teksty i muzyka wzbudziły sentyment słuchaczy. Koncert dla wielopokoleniowej publiczności spotkał
się z ogromnym entuzjazmem. Goście śpiewali a capella
refreny największych przebojów, wszyscy byli zauroczeni
ciepłą barwą głosu wokalisty i wielokrotnie domagali się
bisów. Na zakończenie Wójt Gminy podziękował artystom
za wspaniały koncert a ponieważ uroczystość wypadła w
tłusty czwartek - zaprosił wszystkich do sali lustrzanej na
herbatę i pączki.
Marzena
Głozak
Marz
Ma
rzen
ena
a Gł
Głoz
ozak
ak

fot. Marzena Głozak
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Inwestycje Gminne
Gmina Korczew każdego roku realizuje inwestycje podwyższające atrakcyjność naszego terenu, poprzez poprawę infrastruktury technicznej oraz rekreacyjnej. W 2017 r.
Gmina Korczew, przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych, zrealizowała następujące przedsięwzięcia:
- „Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew”; całkowita wartość zadania
1 077 965,11 zł, w tym dotacja z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014
– 2020 w wysokości 505 934,60 zł; z Komendy Głównej
PSP w wysokości 50 000,00 zł; z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 100 000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości
246 525,00 zł;
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3”; całkowita wartość zadania
897 600,00 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 680 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple
– Czaple Obrępałki – Szczeglacin”; całkowita wartość
projektu 701 267,87 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
w wysokości 150 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 360202W i nr 360207W
na odcinku Mogielnica – gr. gm. Repki”; całkowita wartość projektu 303 287,32 zł;
- „Baza edukacyjna leśne tajemnice przy Gminnym
Przedszkolu Publicznym w Korczewie”; całkowita wartość projektu 73 780,00 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w wysokości 61 002,00 zł.
Dorota Szaban
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Asystent rodziny – taki domowy anioł stróż
By móc bardziej zrozumieć pracę asystenta rodziny,
należy skupić się na słowie asysta. W wielu słownikach
tłumaczone jest ono jako grupa osób towarzyszących
(eskorta, świta, poczet, obstawa) służąca komuś lub czemuś. W sporcie jest to współudział w zdobywaniu punktu
lub punków. Można więc rzec, że asystent rodziny jest codziennym towarzyszem rodziny, która z różnych przyczyn
nie potrafi samodzielnie pokonać trudności życiowych,
głównie problemów opiekuńczo – wychowawczych.
Asystent rodziny został powołany do pracy poprzez
Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez
rodzinę, której towarzyszy, podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi należyte wychowywanie
dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do
sytuacji, w której dochodzi do oddzielenia dziecka od rodziny, a gdy niestety już tak się stało, umożliwić jak najszybszy jego powrót do rodziców.
- Moja asystentka jest moją przyjaciółką, terapeutką,
wierzy we mnie i w to, że mi się uda. Cieszę się że mam
kogoś, kto poda mi pomocną dłoń, ktoś na kogo mogę
liczyć. Dzięki temu że wierzy we mnie, ja zaczęłam wierzyć w siebie. – tak o roli asystenta w swoim życiu mówi
rodzina objęta wsparciem asystenta rodziny pracującego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczewie.

Natomiast sam asystent rodziny dodaje:
- Praca asystenta rodziny jest trudna i wymagająca,
ale daje dużo satysfakcji. Polega ona na towarzyszeniu
rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań w trudnych
sytuacjach życiowych a także wykorzystaniu mocnych
i słabych stron członków rodziny. Moim celem jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz
radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego. Staram
się wspierać swoje rodziny, być ich przyjacielem, pomagam im wzbudzić w sobie wiarę, że odzyskają kontrolę
nad swoim życiem. Budujemy wspólnie ich motywację
do działania i walki o lepsze jutro. Dzięki zmianom w rodzicach, bezpieczniejsze i bardziej rozwojowe staje się
wtedy życie dzieci. A to dla mnie największe osiągnięcie
w tej pracy, natomiast uśmiech moich rodzin jest najlepszą zapłatą – mówi asystent rodziny z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Korczewie, pani Sylwia Gregorczuk.
„…Miarą twojego człowieczeństwa
jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka…”
Ks. Mieczysław Maliński
GOPS
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Wiosenne porządki w ogrodzie
Wiosenne prace w ogrodzie zaczynamy, gdy dni będą słoneczne i temperatura będzie utrzymywać się w dzień na
plusie. Ogród wiosną wymaga pracy, jeżeli dobrze go przygotujemy będziemy cieszyć się jego urokiem w sezonie.
W ogrodzie jak w domu zaczynamy od porządków. W pierwszej kolejności należy usunąć suche gałęzie, pędy, następnie wygrabić pozostałe po jesieni liście i uporządkować trawnik. W następnej kolejności zabieramy się za mały remont
i dekoracje.
Poniżej przedstawiam w skrócie co wykonać po kolei w
marcu i kwietniu:
1. Zabezpieczenia przed mrozem
Od początku marca, o ile zrobiło się już wystarczająco ciepło, usuwamy okrycia zimowe, które zabezpieczały
przed mrozami i wiatrami rośliny ozdobne. Musimy jednak
pamiętać, aby okrycia zdejmować w dni pochmurne. Dzięki temu zaoszczędzimy roślinom szoku związanego z różnicą temperatur.
2. Przycinanie drzew, krzewów oraz krzewinek
Należy usunąć przede wszystkim suche, połamane gałęzie. Możemy dokonać również korekty pędów, które się
krzyżują czy przeszkadzają nam. Musimy pamiętać również
o krzewach i krzewinkach, które kwitły późnym latem i jesienią.

Krzewy i krzewinki:
Hortensje ogrodowe – usuwamy przekwitnięte kwiatostany.
Hortensje drzewiaste, budleje – przycinamy nisko ok.
20-30 cm nad ziemią.
Róże rabatowe - przycinamy nisko do około 10-20 cm nad
ziemia, usuwamy również pędy, które zmarzły lub uschły.
Róże pnące – usuwamy pędy, które zmarzły lub je skracamy do żywego momentu, usuwamy suche, stare pędy.
Dereń – możemy usunąć starsze pędy. Otrzymamy w ten
sposób większą ilość nowych, młodych ładnie wybarwionych pędów.
Lawenda, wrzosy – przycinamy nisko, aby rośliny mogły
się rozkrzewić i cieszyć nas większą ilością kwiatów.
3. Byliny
W ogrodzie ozdobnym należy usunąć resztki bylin pozostałe po zeszłym roku. Wszystkie uschnięte pędy oraz
liście obcinamy tuż przy ziemi. Pozwoli to na lepszy dostęp światła i umożliwi roślinom puszczenie nowych liści
oraz większej ilości pędów kwiatowych.
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4. Trawnik
Aby trawnik był
piękny i zadbany należy go po zimie dokładnie wygrabić, usuwając tzw. „filc” z darni.
Napowietrzamy murawę, usuwamy martwe liście. Następnie
trawnik można zasilić
nawozem wieloskładnikowym.
5. Donice na balkonach, tarasach schodach
Zadbajmy, aby chociaż w kilku donicach pojawiły się
kwiaty wiosenne bratki albo stokrotki. Rośliny te nie boją
się nocnych przymrozków, a ożywią nasze otoczenie i tym
samym poprawią nam humor i samopoczucie.

6. Ogród warzywny
Wczesną wiosną, należy przygotować podłoże, przekopać, wygrabić, możemy nawieść również kompost, ziemię
liściową itp. W marcu możemy siać już pierwsze warzywa
w grucie oraz szykować rozsady na parapecie w domu.
7. Rośliny iglaste i kwasolubne
Pod roślinami uzupełniamy ubytki kory sosnowej, która
podnosi estetykę nasadzeń i ogranicza rozwój chwastów.
Kora sosnowa pomaga też utrzymać kwaśny odczyn gleby. Musimy również sprawdzić i usunąć pędy, które zmarzły oraz zaschły w czasie zimy.
8. Nawożenie
Pod koniec marca początek kwietnia nawozimy rośliny.
Dzięki temu zadbamy, aby rośliny miały odpowiednią ilość
składników pokarmowych koniecznych do prawidłowego
wzrostu. Możemy zrobić to przez rozłożenie na grządkach
kilkucentymetrowej warstwy kompostu lub użyć jeden
z nawozów wieloskładnikowych w dawce 20 g/m².
Helena Janowska-Kryszczuk
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Pałac w Korczewie odzyskuje dawny blask
Rewaloryzacja części zespołu pałacowo-parkowego
w Korczewie możliwa będzie dzięki środkom unijnym.
Inwestycja pozwoli wprowadzić nowoczesną ofertę kulturalno-edukacyjną, dzięki której Kraina Bugu stanie się
bardziej atrakcyjna dla turystów. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma środki w wysokości blisko 2,6 mln zł, które pochodzą z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisali Mariusz
Frankowski – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Joanna Beata Harris – Prezes Fundacji „PAŁAC W KORCZEWIE”.

- kompleksową odbudową łącznika wschodniego,
w którym docelowo zlokalizowany zostanie ogród zimowy - oranżeria,

Projekt przewiduje rewaloryzację części zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie. Celem projektu jest
zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej. W efekcie
realizacji projektu zwiększeniu ulegnie m.in. powierzchnia
użytkowa w Pałacu i w łącznikach pałacowych, dzięki czemu beneficjent będzie mógł zaproponować wyraźnie bogatszą ofertę kulturalno-edukacyjną dla turystów, przez co
zwiększy się frekwencja i wyraźnie wzrośnie atrakcyjność
pałacu w Korczewie. W ramach projektu zaplanowano do
realizacji rewaloryzacyjne prace budowlane związane z:

- odbudową tarasu wraz ze schodami wejściowymi od
strony parku,
- renowacją elewacji pałacu wraz z malowaniem,
- remontem muru oporowego,
- remontem zabytkowego ogrodzenia w parku,
- instalacją sanitarną, elektryczną i C.O.,
- odbudową klatki schodowej z parteru na piętro,
- wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na piętrze oraz
okien parteru pałacu.
Projekt zostanie zrealizowany do końca czerwca 2018 r.

- kompleksową odbudową łącznika zachodniego,
w którym docelowo zlokalizowane zostaną pomieszczenia zaplecza technicznego oraz biurowego,
- adaptacją całego pierwszego piętra pałacu (obecnie
prawie nieużywanego – poza salą owalną), m.in. na
dodatkowe sale wystawiennicze, salę teatralną wraz
z zapleczem teatralnym, oraz salę norwidowską,

Przedstawiamy
y efekty
y prac remontowych:
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Pałac w Korczewie
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Kącik
Literacki
W tym numerze ponownie prezentujemy wiersze
mieszkańca Nowego Bartkowa Konrada Węsaka, którego
poezja oraz dorobek artystyczny prezentowany był w Nr I
kwartalnika.

***
Uśmiech – jeszcze do dziś pamiętany...
Bez słów – tego nie wypowiedziałyby...
I spojrzenie – jedno – nie mogło chybić...
Szczęścia moment – tak oczekiwany...
Niby mało – ale w chwili jednej – wiele
Innym los bardziej życzliwy? Może...
Ale wiem – choć słota była na dworze
We mnie słońce zabłysło – zakiełkowała zieleń...
***
Póki życie we mnie życia songi nuci
I myślą włada to co myślą się nazywa
Chcę iść – w wędrówce świat odkrywać
I nieradościami obcych się nie smucić

Święta Wielkanocne już niebawem, zatem czas pomyśleć o tym co położymy na wielkanocnym stole. W dzisiejszym numerze proponujemy tradycyjny, bardzo kruchy mazurek, z dużą ilością masy kajmakowej. Dla przełamania
smaku można pod warstwą kajmaku posmarować ciasto kwaskowymi powidłami. Wierzch ozdabiamy wg upodobań np. czekoladą i bakaliami. Przepis
wypróbowany przez naszą czytelniczkę Panią Martę. Życzymy smacznego:)

Kącik
Kulina
rny

Na ciasto:
300g mąki pszennej
150g masła
80g cukru pudru
1 jajko

Do tego:

1 puszka masy kajmakowej
opcjonalnie kilka łyżek powideł lub dżemu
Bakalie, rodzynki itp... oraz czekolada do dekoracji (wg upodobań)

Przygotowanie:
Składniki na ciasto zagniatamy tworząc dużą kulkę. Owijamy ją folią i wstawiamy na 30 minut do lodówki. Po upływie tego czasu ciasto rozwałkujemy na placek o grubości 0,5 cm. Przycinamy na kształt naszej formy. Z pozostałości ciasta robimy ozdobny wałeczek i obklejamy nim brzegi ciasta ( w formie warkocza).
Całość pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180ºC przez około 25 minut.
Po upieczeniu i wystudzeniu dekorujemy ciasto masą kajmakowa, czekoladą i/lub ulubionymi bakaliami, rodzynkami itp...
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Sukcesy sportowe uczniów ZPO
Kontynuując relacje sportowe w naszej szkole i gminie
pragniemy pochwalić się kolejnymi imprezami sportowymi i osiągnięciami naszych uczniów i mieszkańców.
Od ostatniego artykułu działo się sporo na parkiecie
naszej hali sportowej jak również poza nią.
Poniżej w małym skrócie pragniemy podzielić i pochwalić się tymi wydarzeniami z czytelnikami.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XVIII Międzygminny Turnieju Tenisa Stołowego – Łysów Klasyfikacja drużynowa:
1. Łysów
– 42 pkt.
19.12.2017r.
2.
PG
Białki
–
14 pkt.
Drużyna naszej szkoły
3.
PG
Korczew
–
13 pkt.
składająca się dziewcząt
4.
Drażniew
–
1
pkt.
i chłopców zajęła III miejsce.
17 grudnia 2017r. rozegrano w Korczewie turniej
koszykówki kobiet – „KORCZEW BASKET CUP”.
Wyniki:
Łysów – Dąbrowa
14 : 21 (2:10, 12:11)
Białki – Korczew
33 : 11 (17:7, 16:4)
Łysów – Korczew
27 : 14 (4:6, 23:8)
Dąbrowa – Białki
26 : 17 (12:8, 14:9)
Łysów – Białki
15 : 29 (10:13, 5:16)
Dąbrowa – Korczew 9 : 14 (21:4, 28:10)
Kolejność;
1. Dąbrowa 6 pkt. (96/45)
2. Białki
5 pkt. (79/52)
3. Łysów
4 pkt. (56/64)
4. Korczew 3 pkt. (39/109)
Medale dla zawodniczek i puchary dla najlepszych zespołów ufundował Wójt Gminy Korczew.
Z myślą o mieszkańcach naszej gminy, przy współpracy z panem Pawłem Iwaniukiem, zorganizowaliśmy
rozgrywki w piłkę siatkową. W rozgrywkach wystartowała drużyna reprezentująca Korczew w skład której weszli
obecni uczniowie, absolwenci szkoły, jak również rodzice.
Przed ostatnia rundą rozgrywek zaplanowaną na
8.04.2018r plasujemy się na I miejscu w tabeli rozgrywek.
Międzygminna Liga Piłki Siatkowej
Rozegrane
mecze

1. Korczew
2. GTW Łysów
3. AZS Łysów
4. ZS Łysów
5. Dąbrowa
6. Paprotnia

6
6
2
8
2
6

Punkty

Sety zd./str.

10 pkt.
10 pkt.
4 pkt.
12 pkt.
3 pkt.
6 pkt.

9/5
9/6
4/1
9/9
3/2
0/6

Współczynnik

2
2
1
1
0,5
0

I runda
Zespół Szkół w Łysowie
AZS Łysów - Dąbrowa
AZS Łysów - ZS Łysów
Dąbrowa - ZS Łysów
II runda
10.12.2017r. GTW Łysów - Korczew
ZS Łysów - Paprotnia
GTW Łysów - Paprotnia
ZS Łysów - Korczew
III runda
Zespół Szkół w Łysowie
-18.02.2018 r.
Paprotnia - AZS Łysów
Korczew - Dąbrowa

Paprotnia - Dąbrowa
Korczew - AZS Łysów
IV runda
Zespół Szkół w Łysowie
ZS Łysów - GTW Łysów
AZS Łysów - GTW Łysów
Dąbrowa - GTW Łysów
V runda-25.02.2018r
Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
Korczew - Paprotnia
Korczew - GTW Łysów
Paprotnia - ZS Łysów
Korczew - ZS Łysów
Paprotnia - GTW Łysów

Wydawca: Gmina Korczew, ul. ks. Brzóski 20a
Bezpłatny Informator Samorządu Gminy Korczew Redakcja: Głozak Marzena, Gontarz Aneta, Gregorczuk Sylwia
Adres redakcji: Korczew, ul. Szkolna 4, 08-108 Korczew, e-mail: gbp-korczew@wp.pl
Skład i druk: EFEKT STUDIO Sp. z o.o., ul. Tartaczna 4, 08-300 Sokołów Podlaski, nakład 500 egz.
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VI runda-08.04.2018r
Zespół Oświatowy w Paprotni
Korczew - Paprotnia
Korczew - AZS Łysów
Paprotnia - Dąbrowa
Korczew - Dąbrowa
Paprotnia - AZS Łysów
VII runda
Zespół Szkół w Łysowie
ZS Łysów - AZS Łysów
GTW Łysów - Dąbrowa
ZS Łysów - Dąbrowa
GTW Łysów - AZS Łysów
VIII runda
Zespół Szkół w Łysowie
ZS Łysów - GTW Łysów
Dąbrowa- AZS Łysów

W dniu 20.02.2018 roku zostały rozegrane eliminacje powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt.
Szkoła w Korczewie była gospodarzem rozgrywek .Uczennice
z Korczewa po zaciętej rywalizacji awansowały do finału rozgrywek pokonując drużyny z Łysowa, Mordów, Paprotni.
W finale rozegranym dnia
1.03.2018r w Suchożebrach
uczennice naszej szkoły uplasowały się na IV pozycji pośród
zespołów z powiatu siedleckiego.
Natomiast dnia 23.02.2018r
uczniowie naszej szkoły również
na naszej sali rozegrali eliminacje powiatowe w piłce siatkowej
tu jednak nasz udział zakończyliśmy tylko na eliminacjach.
Marek Maciejuk, Sylwester Kozłowski

