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Aktualności historyczne
Zgodnie z zapowiedzią - na łamach naszej gazety prezentujemy pierwszy artykuł z cyklu „Aktualności historyczne”,
opracowany przez Pana Mariana Leśniczuka:

Zanim przystąpię ad rem, podzielę się refleksją natury ogólnej. Jakkolwiek o Korczewie, szerzej o Gminie
Korczew napisano już wiele, to zapotrzebowanie i oczekiwanie na ten rodzaj przekazu i komunikowania się wcale
nie maleje. Wspaniałym komunikatorem okazać się może
tak oczekiwany nowy periodyk „Gmina Korczew”. Informacja dobra, właściwie przekazana, może się przełożyć
na uwolnienie uśpionej dotąd aktywności społecznej.
Spośród osób, które działały na rzecz naszej małej Ojczyzny i o niej pisały, wyróżnię: Krystyna Hr. Ostrowskiego, Panie Renatę i Beatę Hr. Ostrowskie, które bohatersko
dźwignęły z ruin „ten Dom, ten a nie inny”, zawsze bardzo
aktywne, udzielały licznych wywiadów dla mediów, a przy
współpracy z Urzędem Gminy Korczew zorganizowały
i przeprowadziły z powodzeniem wiele działań i imprez:
kulturalnych, sportowych, gospodarczych – doskonale
promujących Korczew. Rozpisywała się o tym regionalna
prasa, nie brak także artykułów w prasie o zasięgu ogólnokrajowym. Szereg cennych artykułów o historii Korczewa opublikowały osoby związane z Ziemią Korczewską,
a więc: Barbara Mioduszewska (Drohiczyn), Zbigniew
Chybowski (Korczew), płk. Adam Buszko (Bartków/Warszawa). Aktywną działalność artystyczno-kulturalną prowadzi Konrad Węsak (Bartków) – wystawy fotograficzne,
poezja, twórczość muzyczna. Towarzystwo Przyjaciół
Korczewa zorganizowane w 1996 r., uprawomocnione
w 1997 r. gromadziło na corocznych zjazdach grono osób
oddanych sprawie, czego owocem było wydanie szeregu
cennych opracowań, m.in.: „Adam Buszko, Ziemia Korczewska, Korczew 1997”; „Prasa o Ziemi Korczewskiej
w latach 1852-1996 zbiór kserokopii artykułów prasowych”, „Renata Ostrowska, Mój Dom, Siedlce 1998”, „Monika Mikołajczuk (Red.), Nasz Dom, Korczew 2000”, „Ewa
Zwierzyńska (Red.), Legendy i opowieści z Gminy Kor-

czew, Korczew 2006”, „Rodney Harris, Storks don’t nest
on vulnerable trees, Siedlce 2009”. Zaznaczyć wypada,
że praca Renaty Ostrowskiej „Mój Dom” i „Pamiętnik Wiktoryna Kuczyńskiego kasztelana podlaskiego” red. Józef
Maroszek, Białystok 1999, zostały przekazane w Drohiczynie Ojcu Św. Janowi Pawłowi II w zestawie darów podczas pamiętnej pielgrzymki papieskiej 10 czerwca 1999 r.
Szczegółowy wykaz bibliografii dotyczący Korczewa
przedstawił dr Rafał Dmowski (Siedlce) w przedmowie
do pracy Zbigniewa Florysiaka „Korczew lat okupacji niemieckiej”. Okruchy wspomnień, Siedlce 2009”. W ostatnim czasie ukazały się również artykuły dotyczące Ziemi
Korczewskiej autorstwa Anny Marii Leśniczuk: „Korczew
w prasie, W: Prasa Podlaska w XIX i XX wieku, Red. Jarosław Cabaj, Siedlce 2016”, „Kuczyńscy na Korczewie 1712-1858 – referat wygłoszony 9 września 2016 r.
w Tarnobrzegu na konferencji pt.: „Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX wiek. Rozkwit – Działalność – Upadek – Tradycja w pamięci”, „Pochówki
w obiektach sakralnych na Podlasiu na przykładzie Knychówka – referat wygłoszony 16 maja 2017 r. na XXVII
Międzynarodowej Konferencji Naukowej we Lwowie – Historia Religii na Ukrainie, wydany w: Istoria religij v Ukraini
cz. 2 L’viv 2017”, „Zarys dziejów parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Knychówku, Drohiczyński Przegląd
Naukowy, Nr 9/2017”.
Termin „Ziemia Korczewska” użyty w tym tekście jest
umowny i został ukuty przez- i na potrzeby Towarzystwa
Przyjaciół Korczewa na dookreślenie obszaru oddziaływania. Zapraszam Szanownych czytelników na łamy kwartalnika „Gmina Korczew” oraz do współpracy w redagowaniu
„Aktualności historycznych”. Jestem otwarty na słowa krytyki, sugestie co do treści jak i poruszanej tematyki.

Pałac w Korczewie, elewacja południowa, fotografia z końca XIX wieku
Zdjęcia, źródło: Album ze zbiorów Pałacu

Marian Leśniczuk
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Druhowie w akcji i uroczyste
otwarcie świetlicy
W niedzielę 16 lipca 2017 r., na boisku sportowym w Tokarach w Gminie Korczew miały miejsce zawody sportowo –
pożarnicze, w których udział wzięło 5 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej z całej gminy. Dodatkowo mogliśmy podziwiać zmagania naszej grupy „młodzików” – zespołu młodzieżowego OSP Korczew. Celem zawodów było polepszenie
umiejętności w reagowaniu i szybkości działania podczas
niesienia pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach. „Wszystko to, ma na celu sprawdzenie indywidualne
oraz zespołowe wyszkolenia naszych strażaków, dzięki czemu usprawni to pomoc oraz skróci czas ratowania poszkodowanych” – powiedział Sławomir Wasilczuk, Wójt Gminy
Korczew, który dokonał uroczystego otwarcia zawodów. Konkurencje składały się z dwóch ćwiczeń, sztafety pożarniczej
7x50 m z przeszkodami oraz bojówki. Komisja sędziowska
punktowała wykonanie zadań a także zwracała szczególną uwagę na technikę w pokonywaniu przeszkód, precyzję

i szybkość w wykonywaniu poleceń oraz zgranie zespołowe.
Zmaganiom wszystkich drużyn przypatrywali się zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Janina Ewa Orzełowska, przewodnicząca Rady Gminy Korczew Barbara Roszuk, skarbnik Gminy Korczew Marzanna
Kałan, właścicielka Pałacu w Korczewie Beata Ostrowska
Harris, radni Gminy Korczew, komendanci oraz wiceprezes
OSP Antoni Tyburczy. Wicemarszałek podkreśliła, jak ważną rolę pełnią strażacy, wyraziła swą wdzięczność za służbę
i poświęcenie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Najlepszy wynik zawodów uzyskała jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Tokarach, która - oprócz miejsca na podium - w nagrodę dodatkowo otrzymała z rąk Wicemarszałek puchar za zajęcie I miejsca. Kolejne miejsca zajęli: OSP
Szczeglacin, OSP Korczew, OSP Bartków Nowy, OSP Ruda
oraz szczególne wyróżnienie dla zespołu młodzieżowego
OSP Korczew. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
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Po oficjalnym wręczeniu pucharów i zamknięciu tegorocznych zawodów, strażacy wraz z Wójtem oraz zaproszonymi gośćmi udali się do miejscowości Ruda, na uroczyste
otwarcie świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie.
Wyremontowany budynek będzie pełnił od tego dnia podwójną rolę. Nie tylko świetlicy wiejskiej ale również strażnicy ochotników z Rudy. Dzięki wsparciu ze środków unijnych budynek odnowiono oraz dokupiono wyposażenie.
W ramach remontu zostały również wymienione wszystkie
instalacje i pokrycie dachu. Budynek został docieplony, zyskał nowe okna i drzwi. Natomiast teren wokół świetlicy
został ogrodzony oraz utwardzony. Dokupiono również wyposażenie umożliwiające organizowanie różnego rodzaju
spotkań i imprez jak stypy, komunie czy chrzciny. Otwarciu
towarzyszył ksiądz prałat, proboszcz parafii św. Izydora
w Ruskowie mgr lic. Jerzy Paczuski, który po odmówieniu
krótkiej modlitwy poświęcił świetlicę by z błogosławieństwem Bożym służyła swoim mieszkańcom. W dalszej części uroczystości nastąpiło przecięcie wstęgi, którą kolejno
odcinali: Wójt Gminy Korczew, przewodnicząca Rady Gmi-
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ny Korczew, skarbnik Urzędu Gminy Korczew, właścicielka
Pałacu w Korczewie, radny gminy oraz strażak OSP Ruda
Lubomir Hajko, ksiądz kanonik, sołtys miejscowości Ruda,
komendant OSP Ruda Marek Hajko zaś końcowego przecięcia dokonała wraz z młodą mieszkanką gminy Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Na ręce Wójta oraz
Pani Wicemarszałek podziękowania złożyli strażacy oraz
mieszkańcy Rudy Lubomir Hajko i Marek Hajko: ”Okazana
pomoc, hojność i dobroć są dla Nas dowodem, że zawsze
możemy liczyć na Waszą pomoc i że nigdy nie pozostaniemy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach.
Dziękujemy!” - zakończył sołtys Rudy, zapraszając tym samym wszystkich przybyłych gości do obejrzenia wewnątrz
nowowyremontowanej świetlicy.
Zawody jak i otwarcie świetlicy wzbudzały bardzo szerokie zainteresowanie wśród przybyłych mieszkańców
gminy oraz gości.
Sylwia Gregorczuk

Zdjęcia UG
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Inwestycje w Gminie Korczew
OGRODY DYDAKTYCZNE
Gmina Korczew w ostatnich latach zrealizowała kilka
inwestycji podwyższających atrakcyjność naszego terenu, poprzez stworzenie miejsc przeznaczonych do rekreacji, wypoczynku oraz edukacji ekologicznej.
W 2015 r. Gmina Korczew wykonała zadanie pn. „Ogród
dydaktyczny edukacja poprzez kontakt z przyrodą” przy
Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie”. Celem
tego zadania było podwyższenie standardu edukacji ekologicznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie,
w tym wytworzenie oraz pobudzenie u dzieci chęci poznawczej przyrody. Stworzone miejsce sprzyja rozwojowi
najmłodszych mieszkańców lokalnej wspólnoty.
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W ramach niniejszego zadania utworzono w miejscowości Korczew dwa ogrody edukacyjne: jeden przy
szkole podstawowej i gimnazjum, drugi przy przedszkolu.
W ogrodzie przy szkole zamontowano następujące elementy edukacyjne: grę edukacyjną „światowid”, tablice
edukacyjno-interaktywne, tablice edukacyjne z ławkami,
poidło dla ptaków, domki dla ptaków i nietoperzy, domki dla owadów, skrzynki do obserwacji i monitorowania
wzrostu roślin oraz stację meteorologiczną.
Przy przedszkolu zamontowano tunel wiklinowy „żywa
wiklina”, zegar słoneczny, skrzynki do obserwacji i monitorowania wzrostu roślin, dendrofon, domki dla ptaków
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i nietoperzy, domki dla owadów, grę edukacyjną – tropy
zwierząt, tablice edukacyjno-interaktywne oraz poidło
dla ptaków.
W obu ogrodach zasadzono również drzewa, krzewy
oraz byliny. Gmina Korczew na to zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 104 004,00 zł.
W 2016 r. Gmina Korczew zrealizowała zadanie
pn. „Ogród dydaktyczny edukacja poprzez kontakt z przyrodą przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie,
etap 2”. Kontynuując rozpoczęty rok wcześniej projekt
ogrodu dydaktycznego, w 2016 r. doposażono utworzone
ogrody w nowe pomoce edukacyjne, obejmujące nową tematykę (poznawanie grzybów leśnych i umiejętność rozpoznawania ptaków) oraz dosadzono rośliny.
W ogrodzie przy szkole zamontowano gry edukacyjne
- leśne puzzle, tablice interaktywno-edukacyjne labirynt
natury, gry edukacyjne owady pożyteczne, źródła zanieczyszczeń środowiska, tablice edukacyjne, ścieżkę sensoryczną (składającą się z następujących podłoży: kora,
mech dwa rodzaje, szyszki sosnowe, szyszki świerkowe,
piasek, kamienie, trociny), tablicę edukacyjną ruchomą –
łańcuch pokarmowy – organizmy wodne, leśną skocznię,
tablice gatunkowe na stelażu drewnianym z informacjami
na temat drzew i ich owoców, tablicę interaktywną wiedza
kołem się toczy – gra edukacyjna, poziome tablice edukacyjne oraz tablicę edukacyjno-interaktywną.
W ogrodzie przy przedszkolu zamontowano klocki interaktywno-edukacyjne: wieża bioróżnorodność, gry edukacyjne – leśne puzzle, tablice interaktywno-edukacyjne
- labirynty natury, tablice gatunkowe – grzyby, gry interaktywno-edukacyjne luźne patyko-klocki, zestaw właściwości gruntu – pomoce dydaktyczne do obserwowania gleby, poziome tablice edukacyjne oraz tablicę edukacyjno
- interaktywną wrzutki.
Zadanie to, będące drugim etapem tworzenia ogrodów, poszerzyło ofertę edukacyjno-przyrodniczą. Gmina
Korczew na to zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 107 454,00 zł.
W 2016 r. Gmina Korczew zrealizowała również zadanie pn. „Ścieżka edukacyjna „woda, łąka, pole i my” przy
zbiorniku wodnym w Laskowicach”.
Zakres prac obejmował zakup i sadzenie drzew, krzewów i bylin oraz zakup i montaż pomocy edukacyjnych
i tablic edukacyjnych. W ramach zadania zamontowano:
tablice edukacyjne, pajęczą sieć, gry interaktywno-edukacyjne – światowid, poziome tablice eduk., wigwamy „Wiklinowa wioska”, wiklinową ściankę obserwacyjną, tablicę
edukacyjną „fotościanka”, ścieżkę sensoryczną: kamienną, drewnianą, piaskowo–żwirową i kamienno-drewnianą,
każda o długości 40 m, tablicę „leśne opowieści”, piramidę troficzną oraz tablicę interaktywno-eduk. – labirynt
„czyj to trop”. Gmina Korczew na to zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 95 256,00 zł.
W 2017 r. Gmina Korczew zrealizowała zadanie
pn. „Baza edukacyjna Leśne tajemnice przy Gminnym
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Przedszkolu Publicznym w Korczewie”. Głównym celem
zadania było poszerzenie tematyki związanej z lasem
i jego skarbami. W ramach zadania dokonano nasadzeń
krzewów, wybudowano wiatę edukacyjną z wyposażeniem dydaktycznym do prowadzenia zajęć w terenie,
tj. przed budynkiem przedszkola. Wiata została wyposażona w poziome tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej, a wokół niej umieszczono pozostałe pomoce
edukacyjne, m.in.: grę edukacyjno - interaktywną – rok
w lesie, pomoc edukacyjną piramida troficzna, grę eduka-

cyjno - interaktywną memo ptasie pary, tablicę edukacyjno - interaktywną– leśne zagadki ( leśne skarby i leśne
ssaki), pomoc edukacyjną zestaw właściwości gleby,
wagę edukacyjną Ile waży przyroda?, konstrukcję edukacyjną profil glebowy, pomoc edukacyjną las – zbiorowisko
i jego elementy (4 zbiorowiska leśne), tablice edukacyjne
– informacje o lesie, grę interaktywno - edukacyjną labirynty natury – ul, pomoc edukacyjną leśne laboratorium
oraz tablica edukacyjna terenowa służąca do prowadzenia zajęć terenowych.
Gmina Korczew na budowę ogrodów dydaktycznych
w Korczewie oraz ścieżki edukacyjnej w Laskowicach uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Powstałe obiekty są dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy oraz turystów odwiedzających
nasze strony. Infrastruktura ta przyczynia się do lepszego przyswojenia wiedzy przez dzieci, ponieważ poprzez
obserwację i samo przebywanie w ogrodzie jest możliwa
edukacja przyrodnicza. Osoby dorosłe mogą również wykorzystać te miejsca na poszerzenie swoich zainteresowań przyrodniczych oraz jako miejsce do wypoczynku
i rekreacji na świeżym powietrzu.
U.G., fot. U.G.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Na terenie gminy Korczew brak jest zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Odprowadzenie ścieków z poszczególnych gospodarstw oraz obiektów użyteczności publicznej odbywa się za pośrednictwem
lokalnych systemów kanalizacyjnych do zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie posesji, z których
ścieki wywożone są transportem asenizacyjnym do pobliskich oczyszczalni ścieków w Sarnakach oraz Łosicach
na podstawie indywidualnych umów cywilno – prawnych.
Z uwagi na małą liczbę ludności faktycznie mieszkającej
na terenie gminy oraz rozproszonej zabudowy inwestowanie w budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji
zbiorczej jest ekonomicznie nieuzasadnione. W związku
z powyższym Gmina Korczew od 2013 r. realizuje inwestycje dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy dla indywidualnych gospodarstw
domowych. Gmina Korczew w 2013 r. wybudowała 76 przydomowych oczyszczalni ścieków, na które Wojewódzki
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Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił dofinansowania w kwocie 453 152,00 zł.
W 2015 r. wybudowano dla mieszkańców naszej gminy
89 przydomowych oczyszczalni ścieków, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie
758 797,00 zł. Do końca 2015 r. na terenie gminy wykonano 165 przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontynuując
proces zagospodarowania ścieków na naszym terenie
w 2017 r. gmina przystąpiła do budowy 55 przydomowych
oczyszczalni ścieków. W bieżącym roku zadanie to będzie
sfinansowane przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kolejny etap powyższej inwestycji jest planowany
również w latach kolejnych, a jej zakres będzie uzależniony
od możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
U.G
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Na podstawie podpisanej w dniu 13 stycznia 2017 roku umowy o dofinansowanie

GMINA KORCZEW
realizuje projekt pod nazwą:
„Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku
Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
Całkowita wartość projektu: 1 077 965,11 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 505 934,60 zł.
Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa efektywności systemu reagowania i ratownictwa oraz minimalizowanie skutków katastrof naturalnych na terenie Gminy Korczew, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe oraz dodatkowego i specjalistycznego sprzętu dla OSP Korczew.
Cele szczegółowe projektu:
· poprawa wyposażenia OSP – poprzez doposażenie w jeden nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem
ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i sprzęty specjalistyczne.
· unowocześnienie taboru wozów bojowych OSP – poprzez doposażenie w jeden nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, oraz dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i sprzęty
specjalistyczne.
· dbałość o stan środowiska przyrodniczego – poprawa stanu środowiska naturalnego - poprzez szybsze i skuteczniejsze
działania minimalizujące skutki klęsk żywiołowych.
· poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zwiększenie efektywności akcji ratowniczych prowadzonych przez OSP w Korczewie, poprzez doposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt ratowniczy.
· poprawa warunków pracy strażaków poprzez dostosowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego do istniejących wymagań
(jeden nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, zamontowanym na stałe oraz
dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i sprzęty specjalistyczne).
· poprawa bezpieczeństwa strażaków poprzez doposażenie jednostki w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt (prowadzenie
akcji ratowniczych stanie się prostsze i bezpieczniejsze dla samych strażaków).
Głównym przedmiotem projektu jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem zamontowanym na stałe. Będzie on: wyposażony w podwozie z napędem 4x4, kategorii pojazdu samochodowego II (uterenowiony),
o silniku wysokoprężnym o mocy min. 270 KM oraz zbiornikiem na wodę o pojemności min. 2,5 m3.
Projekt swym zakresem obejmuje również zakup specjalistycznego sprzętu:
- ratowniczo-gaśniczego niezamontowanego na stałe: pompa pożarnicza, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw
ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy
- z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
- dla specjalistycznych grup ratownictwa wodnego
- dla specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego
- dla specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych
- dla specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego.
U.G
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Inauguracja roku szkolnego
4 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018, we wszystkich naszych placówkach oświatowych tj: w Zespole
Placówek Oświatowych w Korczewie, Szkole Podstawowej w Nowym Bartkowie oraz w Szkole Podstawowej w Drażniewie. Uroczystości poprzedzone były jak co roku mszą świętą w intencji aby z Bożym błogosławieństwem wejść w nowy rok szkolny.
W nowym roku szkolnym życzymy uczniom łatwych klasówek, wytrwałej i owocnej pracy, rodzicom dumy z sukcesów dzieci,
a nauczycielom wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji.

Inauguracja Roku Szkolnego w ZPO Korczew,
fot. ZPO Korczew

Inauguracja Roku Szkolnego w Nowym Bartkowie,
fot. Szkoła Nowy Bartków

Inauguracja Roku Szkolnego w Drażniewie,
fot. Szkoła Drażniew

Kocham życie!

Kącik
Literacki
W kąciku literackim prezentujemy poezję naszych lokalnych twórców.
Dziś zamieszczamy wiersze ze zbiorów mieszkanki
Szczeglacina – Wioletty Leśniczuk.
Wioletta Leśniczuk urodziła się 30 maja 1968 roku
na Ziemi Korczewskiej, w historycznej wsi Szczeglacin. Jej
rodzinny dom znajduje się w sąsiedztwie rezerwatu Kaliniak.
To właśnie piękna przyroda, widok na okolicę doliny rzeki Kołodziejki i korczewskie wzgórza uwrażliwiły młodą Wiolettę.
W swoim życiu doświadczyła samotności. Jest kochającą
i kochaną mamą. To dla dzieci rozpoczęła swoją przygodę
poetycką. Na początku pisała laurki dla Babci. Dziś poezja
Wioletty jest wielką afirmacją życia i hołdem miłości.
Sprostowanie.
W poprzednim numerze publikowaliśmy poezję mieszkańca Nowego Bartkowa – Konrada Węsaka. W tytule
tomiku wystąpił błąd. Winno być „Pięść słów zakurzonych”,natomiast w tekście „ Przejaśnia się” w przedostatnim wierszu winno być: „Nią żyję”. Autora poezji za zaistniałą pomyłkę przepraszamy: Redakcja.
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Kocham moje dzieci
Kocham każdy dzień,
Który dla mnie świeci.
Kocham ludzi,
Którzy mnie nienawidzą,
Za to, że jestem niepokorną dziewicą
Kocham wszystkich, tych co lubię
I tych co nie lubię
Kocham siebie, za to, że nigdy
Swą miłością się nie chlubię.
Jestem
Jestem szarym przeciętnym człowiekiem,
Jeśli można tak nazwać kobietę.
Nie dokonałam w życiu nic nadzwyczajnego.
Moje życie to praca, dom i dzieci
I tak każdy dzień za dniem leci.
Czasami wydaje mi się, ż jestem nikim,
Lecz kiedy budzą się moje dzieci,
To wiem, że dla nich jestem
Opieką, podporą i byciem.
To ja kształtuje ich myśli, charakter
I przyszłe życie.
Więc czuję się wtedy jak Bóg
Lub wyrocznia.
Jak to co może ich spotkać, lecz nie spotka,
Bo ja czuwam nad nimi
Głupiutkimi teraz,
A w przyszłości daj Boże mądrymi.
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

Zielony Korczew 2017
W dniu 06.08.2017 r. w Korczewie odbył się już po raz
16 festyn pn. „Zielony Korczew”. Organizatorem imprezy
był Urząd Gminy Korczew. Podczas tegorocznej imprezy
nie zabrakło atrakcji dla odwiedzających festyn.

Na dziedzińcu Pałacu w Korczewie trwała impreza towarzysząca pn. ,,Targi dla wsi” , gdzie można było oglądać dzieła
twórców ludowych, zakupić regionalne produkty spożywcze.
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Dla najmłodszych przygotowany był otwarty kącik dziecięcy, gdzie animatorzy zajmowali się dziećmi, organizowali im
konkursy z nagrodami oraz malowali buźki.

Tuż obok ogródka dziecięcego Komenda miejska Policji w Siedlcach przeprowadziła projekt pn. „Bądź Bezpieczny
na drodze”, gdzie dla dzieci udostępniony został symulator wypadków oraz szereg innych rozrywek mających na celu przybliżenie najmłodszym zasady poruszania się na drodze zarówno
pieszo jak i rowerem.
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Na placu od godz. 13.30 trwał konkurs pn. ,,Rodzina roku
2017”. Do udziału w konkursie zgłosiły się cztery odważne rodziny, które stanęły do rywalizacji. Było o co walczyć ponieważ
czekały atrakcyjne nagrody min. telewizor ufundowany przez
Wójta Gminy Korczew czy tablet.
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Na Orliku rozegrano turniej piłkarski o puchar Wójta
Gminy Korczew, w którym wzięło udział siedem zespołów.
Zwycięzcą został zespół ze Skrzeszewa.
Na kolejnych pozycjach uklasyfikowali się:
miejsce 2: „Oldboy’ Korczew
miejsce 3: Bartków
miejsce 4: „Czary Mary” Korczew
miejsce 5 egzekwo: Zakrze, Kamianki, Dąbrowa
- Najlepszy bramkarz: Kamil Lewczuk
- Król strzelców: Piotr Głozak
- Najlepszy Piłkarz: Paweł Repczuk
Dodatkowo każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i piłkę.

GMINA KORCZEW

Na scenie zostali powitani sponsorzy, dzięki którym udało
się zrealizować wiele projektów na rzecz rozwoju naszej gminy.

Po wielkich emocjach nadszedł czas na występ ,,Basty”.
Gwiazda wieczoru została bardzo owacyjnie przyjęta przez publiczność i wspólnie z nią zespół śpiewał swoje największe hity.
Po zakończonym koncercie fani mogli zrobić sobie z zespołem zdjęcie i otrzymać autograf.

Atrakcją specjalną dla uczestników imprezy było niezwykłe widowisko pn. ,,Góral Trial Show” kierowany przez Jacka
Jarząbka- wielokrotnego Mistrza Polski w trialu rowerowym.
Wspólnie z Przemkiem Kaczmarczykiem (trial motocyklowy)
stworzyli niezwykłe widowiskowe show, nagradzane gromkimi
brawami publiczności.

Następnie na scenie pojawił się zespół Freestyle z Siedlec.
Ponadto wystąpili: Agnieszka Chibowska i formacja „Taktyka”.
Autor: U.G, fot. U.G
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Narodowe czytanie
Po raz pierwszy w Gminie Korczew przedstawiciele różnych środowisk wzięli udział w akcji Narodowego Czytania
organizowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
od 2012r .Akcja została zainicjowana wspólną lekturą„Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013r w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry a podczas kolejnych
edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz
„Lalkę” Bolesława Prusa. W ubiegłym roku para prezydencka
rozpoczęła Narodowe Czytanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza natomiast w 2017r to dramat „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zwyciężył podczas głosowania internetowego.
Do projektu zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Korczewie włączyły się szkoły podstawowe z Drażniewa i Bartkowa oraz ZPO w Korczewie. 8 września na hali
gimnastycznej ZPO wszystkich zgromadzonych Gości powitał
Wójt Gminy – Sławomir Wasilczuk, następnie dyrektor GBP –
Marzena Głozak przybliżyła uczestnikom genezę i znaczenie
akcji Narodowego Czytania. W scenografię Bronowickiego we-

sela wprowadziła uczestników Pani Katarzyna Wakulińska, zaś
pierwszą scenę dramatu przeczytał Wójt - Sławomir Wasilczuk.
Następnie czytały: p. Danuta Chibowska, Marzena Głozak oraz
uczniowie ZPO w Korczewie: Konrad Kadej, Monika Sadowa,
Emilia Rogozińska – Dzik, Oliwia Pniewska, Magdalena Kiedrowska, Julia Częstochowska, Natalia Kazulo. Natomiast jako
Panny Młode tworzyły scenografię: Natalia Kulińska, Klaudia
Dąbrowska, Katarzyna Wysocka, Klaudia Urban, Zuzanna Dąbrowska, Izabela Ignut, Joanna Kałan oraz Karolina Chwedczuk.
Była to znakomita okazja by wspólnie zastanowić się nad znaczeniem „Wesela” i rolą – jaką na przestrzeni dziesiątków lat –
dramat ten odgrywał w licznych debatach nad kształtem naszej
Ojczyzny. Czytając „Wesele” mogliśmy przekonać się, że nasza
wielka literatura stanowi integralną część narodowej kultury.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w akcji . Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Marii Mazur – polonistki ZPO Korczew, która wspólnie z młodzieżą czynnie włączyła się do projektu.
G.B.P,
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Podziękowanie
za wieniec
dożynkowy
Dnia 9 września 2017 roku, nasza parafia
brała udział w Dożynkach Wojewódzko – Diecezjalnych, gdzie zaprezentowała wieniec dożynkowy przygotowany przez mieszkańców
miejscowości Góry. Wkład pracy mieszkańców
został doceniony przez Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Podlaskiego,
którzy skierowali piękne podziękowanie.

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 300 egz.
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Tęcza Korczew – kolejne podboje
Rewelacyjny początek rundy jesiennej
w rozgrywkach siedleckiej A-klasy
w wykonaniu Tęczy Korczew!
Sezon 2016/2017 w siedleckiej A-klasie Tęcza Korczew
zakończyła na bardzo dobrym 6. miejscu. Wiele osób zastanawiało się może co dalej, czy końcowa klasyfikacja
była dziełem przypadku, czy też ten wynik w kolejnym sezonie będzie można powtórzyć?
Najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie pokazanie
aktualnej pozycji Tęczy w tabeli siedleckiej A-klasy sezonu
2017/2018. Po ośmiu kolejkach podopieczni Stanisława
Zduna zajmują 3. miejsce z niewielką stratą do lidera – Tygrysa Huta Mińska. Należy również zwrócić uwagę na fakt,
że Tęcza ma obecnie najwięcej zdobytych bramek w lidze
– 29, co daje średnio ponad 3,5 bramki zdobytej na mecz
– świetny wynik!

Źródło: korczew.futbolowo.pl

Jak to mówią – sport to zdrowie!
Nie od dziś wiadomo, że piłka nożna jest sportem kontaktowym i wysoce kontuzjogennym. Wszelkiego rodzaju
urazy mogą przytrafić się każdemu podczas treningów, czy
też podczas spotkań ligowych. Za opiekę medyczną wszystkich zawodników podczas spotkań rozgrywanych w Korczewie odpowiada zawsze uśmiechnięta i radosna - Pani Iwona
Adamska-Janowska. Niestraszna jej krew, złamania, problemy mięśniowe, utrata oddechu, czy przytomności…
Gdzie karetka nie może – tam Pani Iwona pomoże. Tymi
prostymi słowami możemy podsumować pracę, którą Pani
Doktor wykonuje dla Tęczy.
Serdecznie dziękujemy Pani Iwonie za zaangażowanie
i całą pracę wykonywaną dla zdrowia zawodników
Tęczy Korczew!
Autor: Paweł Stańczewski

Źródło: fanpage Tęczy Korczew

Warto wspomnieć o spotkaniu rozgrywanym w ramach
8. kolejki A-klasy. W niedzielne popołudnie, 8 października,
do Korczewa przyjechał dotychczas niepokonany lider siedleckiej A-klasy – GKS Tygrys Huta Mińska (spadkowicz
z Ligi Okręgowej). Po 90. minutach walki o każdy centymetr
boiska zawodnicy z Korczewa mogli dumnie opuścić plac
gry, bowiem pokonali lidera 1:0 przed własną publicznością!
Należy pamiętać, że do końca sezonu 2017/2018 pozostało jeszcze 18 kolejek i rotacje w tabeli są rzeczą naturalną, niemniej oczekiwania wobec Tęczy są co raz większe.
Do końca rundy jesiennej pozostało 5 kolejek, z czego tylko
dwa spotkania będą rozgrywane w Korczewie, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich kibiców do przybywania
na mecze i głośny doping zawodników Tęczy!
Szczegóły dotyczące spotkań rozgrywanych w Korczewie będą pojawiały się na bieżąco na stronie Tęczy Korczew na Facebooku.

Źródło: fanpage Tęczy Korczew

