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Dzień Kobiet w Gminie Korczew
W sobotę 17 marca br. w świetlicy OSP w Drażniewie
Panie z Gminy Korczew po raz kolejny wspólnie świętowały „Dzień Kobiet.” Tradycyjnie – w ramach spotkania odbyły się warsztaty kulinarne przeprowadzone przez trenerkę
kulinarną p. Bożenę Cieślak. Proces tworzenia nowych
dań spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestniczek
warsztatów, które czynnie uczestniczyły w przygotowaniu
smakowitych potraw. Na koniec przystąpiono do degustacji.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:
Wójt Gminy Korczew - p. Sławomir Wasilczuk oraz Przewodnicząca Rady Gminy p. Barbara Roszuk.
Wójt złożył Paniom życzenia oraz wręczył kwiaty.
Marzena Głozak

fot. Marzena Głozak
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Aktualności historyczne
W roku bieżącym obchodzimy bardzo ważną, setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 1918-2018.
Po 123 latach zniewolenia przez ościenne narody niepodległość została wywalczona przez Polaków. W wyniku wojny
wszechświatowej (1914-1918) nastąpił zmierzch tronów
i imperiów: samodzierżawia Wszechrosji, kajzerowskiej
Rzeszy, cesarsko-królewskich Austro-Węgier.
Stan ludności w Parafii Knychówek w pierwszej połowie XX w. przedstawiał się następująco: w 1913 r. –
5034 dusz, w 1919 r. – 4306 dusz, w 1929 r. – 5152 dusz,
w 1938 r. 4808 dusz, w 1948 r. – 4120 dusz Na podstawie tych danych widzimy, jak wielkie straty wśród ludności poczyniły działania wojenne – tak podczas pierwszej, jak i drugiej wojny światowej.
Już w 1920 roku odrodzona Ojczyzna stawiła skuteczny opór nawale bolszewickiej, która na bagnetach niosła
na zachód swoją zbrodniczą ideologię. Gdyby nie bohaterstwo Polaków, nie byłoby Polski i Europy w kształcie,
który znamy. Fakt ten jest ciągle byt mało podnoszony
i akcentowany. Dla tej sprawy walczyli również mieszkańcy Gminy Korczew. Społeczeństwo ufundowało obelisk ku
czci marszałka Piłsudskiego, ustawiony przed Szkołą Powszechną i poświęcony w 1931 r., na którym umieszczono
nazwiska poległych.
Po rządach zaborców i zniszczeniach wojny wszechświatowej, struktury państwowe i samorządowe trzeba
było budować od nowa. W Gminie Korczew wielką pracę
wykonało zwłaszcza Duchowieństwo i grono Nauczycieli poprzez wpływ na społeczeństwo w kwestii oświaty i moralności. W sferze gospodarczej znaczną przeszkodą w rozwoju rolnictwa było rozdrobnienie agrarne
zw. szachownicą.
Praca organiczna przyniosła obfite plony, zaowocowała
powstaniem szeregu organizacji religijnych i społecznych,

takich jak: Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze, Kasa Stelczyka, Związek Strzelecki, Związek
Rezerwistów. W budynku Ochrony istniała specjalna sala
do przeprowadzania zebrań (z szyldem: „Świetlica Organizacyj Społecznych Gm. Korczew”). Już wcześniej w Gminie działały: Straż Ogniowa Ochotnicza (1907/1917), Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Leosinie (tzw. Gniazdo
Sieroce) – 1913 r., Spółdzielnia Spożywców „Zgoda”
(1907). Istniał Chór Parafialny w Knychówku. Tercjarstwo
(Trzeci Zakon św. Franciszka) kultywowało Nabożeństwo
Drogi Krzyżowej w Wielki Czwartek, działały też Bractwa:
Najświętszego Sakramentu, Nauki Chrześcijańskiej, Różańcowe, Szkaplerza Karmelitańskiego, Trójcy Św.; Dzieło
Rozkrzewiania Wiary, Liga Katolicka. Każde z tych Bractw
liczyło po kilkaset członków.
W 1925 r. otwarto kaplicę półpubliczną. Na placach
ofiarowanych przez Krystyna hr. Ostrowskiego budowano
Dom Ludowy wraz z Kaplicą (budowy nie zrealizowano).
W 1930 r. wzniesiono gmach Szkoły Powszechnej (z materiału rozbiórkowego budynków Cerkwi w Bużyskach).
Dobra Korczewskie za wzorową gospodarkę zostały odznaczone srebrnym medalem na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r. Remontowano pałac
z przebudową elewacji w stylu neoklasycyzmu stanisławowskiego. Nowością były instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna.
Już w r. 1911 były plany budowy kościoła w Korczewie.
Zamierzano również połączyć Dobra Korczewskie kolejką
wąskotorową z powiatem konstantynowskim (w kierunku
Białej Podlaskiej). Planowano również elektryfikację Gm.
Korczew w 1933 r. Nie udało się zrealizować tych jakże
nowatorskich zamierzeń, głównie ze względu na okres
ciężkiego kryzysu gospodarczego.
Marian Leśniczuk
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Projekt Kościoła w Korczewie z r. 1911 aut. architekta J. Wojciechowskiego.
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Uchwały Rady Gminy w I półroczu 2018
W 2018 ROKU DO 31 CZERWCA ODBYŁY SIĘ 4 SESJE RADY GMINY KORCZEW.
XXXVI Sesja Rady Gminy Korczew, która odbyła się dnia 06 lutego 2018 r.
WYKAZ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA XXXVI SESJIRADY GMINY KORCZEW
DNIA 06 LUTEGO 2018 ROKU
1. Uchwała Nr XXXVI/198/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczew.
2. Uchwała Nr XXXVI/199/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2023.
3. Uchwała Nr XXXVI/200/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
4. Uchwała Nr XXXVI/201/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Korczew.

XXXVII Sesja Rady Gminy Korczew, która odbyła się 26 marca 2018 r.
WYKAZ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA XXXVII SESJIRADY GMINY KORCZEW
DNIA 26 MARCA 2018 ROKU
1. Uchwała Nr XXXVII/202/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Korczew w 2018 roku.
2. Uchwała Nr XXXVII/203/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Korczew.
3. Uchwała Nr XXXVII/204/2018 w sprawie podziału Gminy Korczew na okręgi wyborcze, ustaleniaich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
4. Uchwała Nr XXXVII/205/2018 w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania oraz ustaleniaich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
5. Uchwała Nr XXXVII/206/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na
terenie gminy Korczew przez inne niż Gmina Korczew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości
pobierania i wykorzystywania dotacji.
6. Uchwała Nr XXXVII/207/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego
prowadzącego zajęcia w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Korczew.
7. Uchwała Nr XXXVII/208/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze pierwszeństwa na rzecz najemców
lokali mieszkalnych.
8. Uchwała Nr XXXVII/209/2018 w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z budżetu Gminy Korczew.
9. Uchwała nr XXXVII/210/2018 w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu gminy Korczew Funduszowi Wsparcia Policji na zakup
radiowozu terenowego dla Komisariatu Policji w Mordach.
10. Uchwała Nr XXXVII/211/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Korczew do projektu pn. „Łączy na Bug- utworzenie
dwóch trans granicznych szklaków turystycznych”.
11. Uchwała Nr XXXVII/212/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2024.
12. Uchwała Nr XXXVII/213/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

XXXVIII Sesja Rady Gminy Korczew, która odbyła się dnia 23 maja 2018 r.
WYKAZ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA XXXIX SESJI RADY GMINY KORCZEW
DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU
1. Uchwała Nr XXXIX/216/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Korczew za 2017 rok.
2. Uchwała Nr XXXIX/217/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
3. Uchwała Nr XXXIX/218/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
4. Uchwała Nr XXXIX/219/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach
publicznych.
5. Uchwała Nr XXXIX/220/2018 w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.
6. Uchwała Nr XXXIX/221/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Korczew miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
7. Uchwała Nr XXXIX/222/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2024.
8. Uchwała Nr XXXIX/223/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Elwira Kwaśniewska
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„Pamiętamy o przeszłości”
W marcu uczniowie naszej szkoły brali udział w dwóch
konkursach związanych z historią Polski. Pierwszy z nich
poświęcony był „Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – polskiego podziemia niepodległościowego walczącego z władzą komunistyczną uzależnioną od ZSRR.
Młodzież miała wykonać plakat nawiązujący do historii
i losów „Niezłomnych”.
W konkursie wzięło udział 18 osób z gimnazjum i szkoły podstawowej. Zwycięzcami I edycji konkursu zostali:
I. Magdalena Terlikowska kl. IIIb
II. Anna Wierzejska kl. II
III. Klaudia Dąbrowska kl. IIIa i Katarzyna Nielipińska kl. IIIa
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, poniżej prezentujemy
nagrodzone prace.

I miejsce - Magdalena Terlikowska

II miejsce - Anna Wierzejska

Sześcioro uczniów zespołu wzięło udział w konkursie
historycznym ogłoszonym przez I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach i Studium Prawa Europejskiego pt: „Historia Polski a patriotyzm,” „100 Rocznica odzyskania przez
Polskę Niepodległości”. Konkurs ten organizowany był
w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła młodych patriotów”. Głównym celem konkursu było krzewienie wśród
dzieci i młodzieży postaw patriotycznych oraz wspieranie
wychowania patriotycznego wśród młodego pokolenia.

fot. S. K.

III miejsce - Klaudia Dąbrowska

III miejsce - Katarzyna Nielipińska

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Do pierwszego
etapu zgłosiło się sześcioro uczniów, z czego troje zakwalifikowało się do etapu drugiego. Byli to: Konrad Kadej
kl. IIIa, Weronika Młynarczyk kl. IIIb oraz Sebastian Gil kl.
VII. To oni reprezentowali szkołę podczas II etapu w łosickim liceum. Najlepszy wynik uzyskał Konrad Kadej, który
zakwalifikował się do ścisłej czołówki finalistów. Wszystkim dziękujemy za włożony trud w przygotowania do konkursu i godne reprezentowanie naszej społeczności.
S. K.

fot. S.K.
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Dzień Strażaka 2018
Dnia 20.05.2018 r. w Gminie Korczew odbyły się obchody Dnia Świętego Floriana, patrona straży. Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji strażaków w kościele parafialnym w Knychówku. Po mszy poświęcono
samochód Scania P360, którym do akcji ratowniczych
wyjeżdża OSP Korczew. Następnie w Korczewie odbyło się spotkanie jednostek OSP z terenu gminy na które zaproszeni byli: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - p. Janina Ewa Orzełowska, Wójt Gminy Repki
- p. Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, przedstawiciel KM
PSP dowódca JRG-1 - p. Tomasz Ławecki, Przewodni-

cząca Rady Gminy Korczew - p. Barbara Roszuk oraz
p. Beata Harris. Podczas zbiórki druhów pani Wicemarszałek wręczyła wszystkim jednostkom OSP pilarki spalinowe. „Służba w szeregach OSP nie należy do łatwych.
To często wyjazdy w środku nocy czy podczas ulewy. Dlatego dziękuję Wam druhowie za niezłomną postawę i hart
ducha, za to, że zawsze jesteście gotowi nieść pomoc.
Mam nadzieję, że przekazany sprzęt pomoże wypełniać
Waszą misję bezpiecznie…” cyt. Janina Ewa Orzełowska.
Piotr Kościesza

fot. Piotr Kościesza
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Gminny Dzień Dziecka
W dniu 3 czerwca 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie po raz kolejny odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka.
Pan Wójt Gminy Korczew - Sławomir Wasilczuk powitał
wszystkich zgromadzonych i życzył dobrej zabawy.
W czasie trwania festynu dzieci uczestniczyły w licznych konkurencjach sportowych oraz przygotowanych
dla nich zabawach i atrakcjach:
• malowanie twarzy,
• konkurs plastyczny,
• biegi w workach,
przeciąganie liny,
• rzuty do celu,
• tor zwinnościowo–sprawnościowy (rodzice i dzieci)
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fot. ZPO Korczew

• rzuty piłką lekarską i slalom rowerowy
• „dmuchane” atrakcje
Młodzież szkolna zaprezentowała występ tańca nowoczesnego. Odbył się też Turniej Wiedzy Historycznej
z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę – zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Korczewie przy współpracy merytorycznej p. Sylwestra
Kozłowskiego. Strażacy z OSP Korczew zaprezentowali
wyposażenia wozów strażackich, pokaz gaszenia pożaru
oraz udzielania pierwszej pomocy. Duże zainteresowanie
wśród dzieci wzbudził symulator wypadków jak i wyposażenie nowoczesnego radiowozu Policji.
Na zakończenie odbyło się ogłoszenie wyników we
wszystkich konkurencjach oraz wręczenie nagród.
Sylwia Gregorczuk

fot. ZPO Korczew

9

GMINA KORCZEW

NR 5 / kwiecień – czerwiec 2018

Inwestycje Gminne
Gmina Korczew, jak każdego roku, również i w 2018 r.
podjęła inicjatywę przystąpienia do realizacji kilku inwestycji podwyższających atrakcyjność naszego terenu.
Tegoroczne projekty inwestycyjne ukierunkowane są na
poprawę infrastruktury technicznej oraz rekreacyjnej. Kilka z niżej wymienionych zadań, z uwagi na swoją złożoność, będzie miało kilkuletni okres realizacji. W tym roku
Gmina Korczew zaplanowała przystąpić do realizacji
następujących przedsięwzięć:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica
– Przekop”, zadanie polega na wykonaniu inwestycji
o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 900mb,
zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy –
Czaple-Zaleś-Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W
Bartków Nowy – Szczeglacin – etap I”, zadanie polega na
wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na długości
360mb w miejscowości Nowy Bartków.
- Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy –
Czaple - Zaleś – Mogielnica na odcinku Czaple – Mogielnica – etap I, zadanie polega na wykonaniu nawierzchni
z betonu asfaltowego na długości 400mb w kierunku
Czaple Górne - Zaleś.
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla ul. Przemysłowej, ul. Nowej oraz ul. C. K. Norwida
w miejscowości Korczew oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Góry. - Remont dróg gminnych prowadzących do
pól, polegający na ich dożwirowaniu oraz pracy równiarką.
- Remont drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew
– Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Tokary
- Laskowice od km 5+330 do km 12+230 długości 6,9 km”,
Starostwo Powiatowe w Siedlcach prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na to zadanie, Gmina Korczew będzie partycypowała w kosztach
realizacji zadania.
- „Remont drogi powiatowej nr 3601W Tokary – Korczew
na odcinku Laskowice – Korczew od km 4+120 do km
5+720 długości 1,6 km”, Starostwo Powiatowe w Siedlcach prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na to zadanie, Gmina Korczew będzie partycypowała w kosztach realizacji zadania.
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Góry, gm. Korczew”,
zadanie polega na wymianie na słupach opraw żarowych
wraz z ich wysięgnikami, zadanie jest w trakcie realizacji.
- „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej
rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew – etap I”, na to zadanie została wykonana dokumen-
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tacja projektowo – kosztorysowa oraz prowadzone jest
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
- „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
w Szczeglacinie, gm. Korczew”, na zadanie została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz
prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego.
- „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia
solarna energią przyszłości – etap II”, zadanie będzie polegało na zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych, na zadanie został
złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.
- „Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania
wody wraz z ujęciem wody w m. Korczew, gm. Korczew”,
zadanie będzie polegało na dostosowaniu wydajności
stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody dla zaspokojenia potrzeb zasilania w wodę wodociągu gminnego,
w chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
- „Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w gminach Korczew i Jabłonna Lacka”, zadanie będzie polegało na poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
i gazów cieplarnianych w wyniku wymiany urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwo stałe, na zadanie zostanie
złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.
- Gazyfikacja gminy Korczew, zadanie będzie polegało na budowie sieci gazowniczej wraz z przyłączami w celu stworzenia mieszkańcom możliwości do korzystania z wygodnego
i ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny, w ramach zadania zostały zebrane ankiety od zainteresowanych mieszkańców a następnie wysłane w celu przeprowadzenia analizy do Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Warszawie.
- „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę
siłowni zewnętrznej w Korczewie i placu zabaw w Nowym
Bartkowie”, zadanie polega na utwardzeniu terenu pod siłownię zewnętrzną i plac zabaw, montażu lamp solarnych,
urządzeń fitness oraz elementów małej architektury, robotach agrotechnicznych, wykonaniu nasadzeń oraz trawnika, zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020”.
- „Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew”, zadanie polega na rozbudowie boiska, zamontowaniu trybun, kabiny dla zawodników rezerwowych oraz kabiny dla punktu medycznego,
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zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”
- „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych
kajakowych szlaków turystycznych”, zadanie polega na
rozwoju zaplecza turystycznego w gminie poprzez budowę wieży widokowej, wiaty wypoczynkowej, oraz obiektów
małej architektury, zadanie realizowane w partnerstwie
z gminą Drohiczyn, zadanie dofinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2014-2020”.
- „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko – siedleckim i obwodzie wołyńskim”, zadanie
polega na poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Korczew poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego
z zestawem ratownictwa wodnego dla OSP Szczeglacin,
zadanie realizowane po stronie polskiej w partnerstwie
z Miastem Siedlce, zadanie dofinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2014-2020”.
- „Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Bartków”, zadanie będzie
polegało na zakupie i montażu w pomieszczeniu świetlicy dwóch klimatyzatorów podstropowych 7,0kW oraz
w pomieszczeniu przeznaczonym na zaplecze kuchenne
klimatyzatora 3,5kW, zadanie dofinansowane z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.
- Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Drażniew”, zadanie będzie polegało
na zakupie i montażu w pomieszczeniu świetlicy dwóch
klimatyzatorów podstropowych 7,0kW oraz w pomieszczeniu przeznaczonym na zaplecze kuchenne klimatyzatora
3,5kW, zadanie dofinansowane z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.
- „Lokalny Animator Sportu”, zadanie polegające na powierzeniu Animatorowi prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi na obiekcie ORLIK 2012, zadanie
dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korczew”, na zadanie został złożony wniosek
o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie.
- Pielęgnacja i konserwacja starszych drzew przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie”, zadanie polega
na usunięciu posuszu, prześwietleniu koron drzew oraz
usunięciu odrostów, na zadanie został złożony wniosek
o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP z terenu gminy Korczew” zadanie polegające na doposażeniu
jednostek OSP z terenu gminy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych, na zadanie został złożony
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wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- Przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla członków
OSP z terenu gminy Korczew, zadanie realizowane w celu
podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
- „Budowa obiektów małej architektury – siłownia plenerowa oraz plac zabaw w ramach Otwartej Strefy Aktywności
w miejscowości Stary Bartków, gm. Korczew”, zadanie będzie
polegało na zagospodarowaniu terenu w miejscowości Stary
Bartków przy osiedlu bloków po dawnym PGR. Teren zostanie podzielony na strefę z siłownią zewnętrzną, strefą relaksu
oraz plac zabaw dla dzieci, na zadanie został złożony wniosek
o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- Remont strażnicy OSP Korczew, zadanie będzie polegało na wymianie okien w garażach oraz wymianie drzwi
bram garażowych, na zadanie został złożony wniosek
o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa
Mazowieckiego.
- „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Korczew poprzez organizację seansów filmowych, zajęć fitness, kursu tańca oraz warsztatów kulinarnych”, zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 i będzie realizowane w 2019 r.”
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary,
gm. Korczew”, Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach na
to zadnie otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
- „Utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska w miejscowości
Tokary, gm. Korczew”, Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach na to zadnie otrzymała dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”.
- „Zielony Korczew 2018 dla Niepodległej”, założeniem tego
wydarzenia kulturalnego będzie upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przedsięwzięcie
to będzie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum
Kultury oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.
Dorota Szaban

%XGRZDSU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQLĞFLHNyZQDWHUHQLHJPLQ\
Korczew, etap 3 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz
2FKURQ\ĝURGRZLVNDL*RVSRGDUNL:RGQHMZ:DUV]DZLH
www.wfosigw.pl
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fot. ZPO Korczew

Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca we wszystkich placówkach oświatowych
naszej gminy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018, poprzedzone dziękczynną mszą świętą.
Uczniów jak też licznie przybyłych rodziców powitali –
Wójt Gminy Korczew – p. Sławomir Wasilczuk oraz dyrektorzy

poszczególnych placówek. Najlepsi uczniowie zostali
nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi.
Gratulujemy wszystkim uczniom oraz życzymy bezpiecznych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!
Marzena Głozak

fot. ZPO Korczew
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stałość
Naprawdę liczy się tylko stałość
Rzeki uporu a może kamienia
Szczypta dystansu klucz zbrojnej pokory
I lampa wiary z płomykiem odwagi
To już wystarczy Każde drzwi otworzysz

Kącik
Literacki

Jest punkt przecięcia wzroku i obrazu
Który cię przyjmie Myśl i przedmiot myśli
W prostej relacji rzeczy i znaczenia
Rym który znajdziesz kiedy cię przenika
Nić światła w słowach wiedzącego wiersza

W tym numerze ponownie prezentujemy poezję
Mirosława Woźniaka pochodzącego z Nowego Bartkowa, którego wiersze oraz dorobek artystyczny
prezentowany był w Nr 3 gazety.

Więc zgódź się ze mną Chwila jest sposobna
Zmierzch bastion ciszy Jeszcze śpią upiory
Stałość pisz Stałość w żywiole znużenia
Nim w ciemność wejdziesz pył strząsając dzienny
Nim przyjdą jak po swego lęk wzgarda i drżenie

k
i
c
ą
K
y
n
r
a
n
i
l
u
K
W kolejnym numerze przedstawiamy Państwu przepis Pani Małgosi na prostą i pyszną
Jest ona idealna na szybki obiad lub kolację, gdy przyjdą znajomi.

ZUPĘ PIZZĘ.

Przygotowanie:

Składniki:

Mięso należy podsmażyć na rozgrzanej patelni z odrobiną oliwy
lub oleju. Cebule należy obrać i drobno pokroić. Pieczarki umyć
i również drobno pokroić. Cebulę i pieczarki dodać do mięsa,
wszystko wymieszać i smażyć jeszcze przez kilka minut.

- 1/2 kg mięsa mielonego
- 1/2 kg pieczarek
- 3 duże cebule
- 2 puszki pomidorów
- 1 duży topiony serek śmietankowy
- 2-3 łyżki przyprawy do pizzy

Podsmażone mięso z cebulą i pieczarkami należy przełożyć
do garnka, zalać wodą i dodać kostki rosołowe. Następnie dodajemy ok. 2-3 łyżeczki przyprawy do pizzy. Całość gotujemy około
30 minut.

- maggi przyprawa

Następnie dodać pomidory z puszki i na koniec drobno pokrojony
serek topiony, zamieszać wszystko. Gdy serek się rozpuści, zupa jest
gotowa do jedzenia.

- oliwa lub olej

Dobra rada: Zupa ta świetnie smakuje z natką pietruszki lub bazylią.

- 2 kostki rosołowe

Smacznego!
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Gmina Korczew świętowała „Kupalnockę”
W sobotę 23 czerwca br. w Bużyskach nad Bugiem
odbyła się plenerowa impreza integracyjna, na której
mieszkańcy naszej gminy oraz goście, wspólnie świętowali Kupalnockę. Noc Kupały jest to słowiańskie, pogańskie
święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone
w najkrótszą noc w roku czyli zwykle z 21 na 22 czerwca.
To święto poświęcone żywiołom ognia i wody mających
oczyszczającą moc, obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie. Powszechnie wierzono
iż osoby biorące udział w tych uroczystościach, będą żyły
w i dostatku i szczęściu przez cały rok.
Współcześnie na fali zainteresowania ludowością
i ładunkiem kulturowym narodów, obchody związane
z letnim przesileniem zyskują na popularności wśród
europejskich społeczeństw. Swoistym fenomenem
w dzisiejszych czasach są coraz częściej organizowane w Polsce obchody luźno nawiązujące do dawnych
rodzimych tradycji. Także w naszej gminie podjęto
próbę ich kultywowania. Pomimo niesprzyjającej aury,
niekiedy w strugach deszczu na imprezę przybyło ponad sto osób. Wójt Gminy – Sławomir Wasilczuk powitał wszystkich i zaprosił do wspólnego świętowania.
Większość zgromadzonych przeprawiła się promem
do Drohiczyna gdzie zwiedzono Muzeum Diecezjalne.
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Następnie rozpoczęto wspólne grillowanie, dziewczęta wiły wianki, śpiewano piosenki biesiadne. Na zakończenie przypłynęła na naszą stronę grupa osób
z Drohiczyna z księżmi, korczewska grupa dołączyła na
prom i razem wypłynęliśmy na środek rzeki gdzie księża
– tradycyjnie w wigilię św. Jana – poświęcili wodę zaś
dziewczęta rzucały wianki do rzeki.
Głównym sponsorem imprezy był Bank Spółdzielczy
w Siedlcach.
Marzena Głozak
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fot. Marzena Głozak

Gmina Korczew, 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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Po burzy zawsze Tęcza !
GMINA KORCZEW
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Aktualności:
fot. Tęcza Korczew

2018-05-05

18. kolejka - powrót z tarczą ze Stoczka!...
Błękitni Stoczek W. - Tęcza Korczew 0:4
Bramki: D. Jaszczuk, K. Chwedoruk, S. Bartoszuk, P. Kruk
2018-05-23

Dwie porażki z rzędu...
W dwóch ostatnich, wyjazdowych spotkaniach piłkarze
korczewskiej Tęczy musieli uznać wyższość przeciwników.
Najpierw polegli w Miedznej 1:3, by tydzień później przegrać
w Hucie Mińskiej z lokalnym Tygrysem. Już w najbliższą
niedzielę do Korczewa przyjedzie Grodzisk Krzymosze. Miejmy nadzieję, że tym razem podopieczni Stanisława Zduna pokonają swoich przeciwników i wrócą na zwycięską ścieżkę.
2018-05-31

W końcu przełamanie...
Po dwóch porażkach z rzędu (z Miedzną i Tygrysem), korczewska drużyna wróciła na zwycięską ścieżkę. W 22. kolejce siedleckiej A-klasy podopieczni Stanisława Zduna pokonali na własnym
boisku Grodzisk Krzymosze 3:1. Mecz był prawdziwą drogą przez
mękę dla piłkarzy korczewskiej Tęczy, którzy do około 65 minuty
nie potrafili pokonać bramkarza Grodziska i przegrywali to spotkanie 0:1. Dopiero po stałym fragmencie Paweł Sawtyruk dopadł

do odbitej przez bramkarza piłki i z najbliższej odległości skierował piłkę do bramki. Od tego momentu zawodnicy korczewskiej
Tęczy, niesieni co raz głośniejszym dopingiem dostali wiatru w
żagle i dążyli do objęcia prowadzenia w tym spotkaniu. Dominik
Jaszczuk dwukrotnie pokonał bramkarza gości, raz bezpośrednio
z rzutu wolnego, a drugi raz w sytuacji sam na sam.
Tęcza Korczew - Grodzisk Krzymosze 3:1 (0:1)
bramki: 2x D. Jaszczuk, P. Sawtyruk
2018-06-24

Ostatnia kolejka rozgrywek siedleckiej
A klasy...
W niedzielę 24 czerwca o 11 - tej do Korczewa zawitała ekipa z Barczącej, która walczyła o pozostanie w lidze na
kolejny rok. Podopieczni Stanisława Zduna walczyli o poprawienie swojej lokaty, obecnie Tęcza zajmuje 5 miejsce. W rundzie jesiennej Tęcza wygrała 5-3, a jak było tym razem? Niestety polegliśmy na własnym boisku 2-5 ze Świtem Barcząca.
Bramki: Paweł Kruk i Kacper Chwedoruk.
Pomimo przegranej Tęcza była miło zaskoczona wspaniałą oprawą kibiców na dzisiejszym, ostatnim w tym sezonie
spotkaniu! Udowodnili drużynie piękne i nadal aktualne hasło:
Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce!

Wójt Gminy Korczew zaprasza na wydarzenie kulturalne

ZIELON Y
KORCZEW

5.08

2018

2018

„Dla Niepodległej”

PROGRAM
12:00

- Muzyka mechaniczna

15:50-16:35

- Biesiada Sarmacka - program sarmacki

13:00

- Początek imprezy

16:45-17:15 - Pokaz rycerski

13:00-19:00 - Ogródek dziecięcy otwarty
dla wszystkich dzieci

17:15-17:50 - Wystąpienie oficjalne,
wręczenie nagród

13:20-14:05 - Biesiada Sarmacka
- program wojskowy

18:00-19:00 - Występ gwiazdy- zespół Jorrgus

14:10-14:40 - Pokaz rycerski

19:45-20:15 - Występ zespołu Taktyka

14:50-15:40 - Koncert Orkiestry Dętej

20:30

19:15-19:45 - Pokaz rycerski
- Zakończenie imprezy

