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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer kwartalnika GMINA KORCZEW.
Na łamach naszej gazety będziemy starali się informować o istotnych wydarzeniach z życia gminy na przestrzeni minionego kwartału. Wyrażam głębokie przekonanie, że lektura naszego pisma przyczyni się do większej integracji lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że nasza gazetka zagości na stałe w Państwa domach
i zechcecie ją współtworzyć razem z nami, poprzez zgłaszanie swoich uwag i propozycji. Zachęcam do lektury.

Wójt Gminy Korczew

TELEFONY DO URZĘDU GMINY

tel. 25 63 120 22
tel. 25 63 120 23
fax 25 63 120 89
Numery wewnętrzne
Sekretarz, Urząd Stanu Cywilnego

tel. 25 6312022 wew. 11

Wójt

tel. 25 6312022 wew. 12

Gospodarka Komunalna

tel. 25 6312022 wew. 15

Inwestycje
Ochrona Środowiska
Planowanie Przestrzenne
Zamówienia Publiczne
Fundusze Unijne
Działalność Gospodarcza
Straże
Promocja Gminy
Gospodarka Odpadami

Wójt Gminy Korczew
mgr inż. SŁAWOMIR WASILCZUK
przyjmuje interesantów w poniedziałki
w godz. 9.00 – 16.00

tel. 25 6312022 wew. 16
tel. 25 6312078

Pomoc Społeczna

tel. 25 6312036

Skarbnik

tel. 25 6312022 wew. 18

Księgowość

tel. 25 6312022 wew. 19

Ewidencja Ludności
Obsługa Rady Gminy
Dowody osobiste

tel. 25 6312022 wew. 20

Podatki

tel. 25 6312022 wew. 21

Przewodnicząca Rady Gminy Korczew
BARBARA ROSZUK
pełni dyżur w każdy poniedziałek
w godz. 9.00-10.00
pokój nr 4

Zapraszamy na stronę

www.korczew.pl
e-mail: korczew_gmina@wp.pl
adres skrytki na e-puap.gov.pl: /GminaKorczew/skrytka
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fot. UG.

Trochę o nas...
Gmina Korczew położona jest we wschodniej części
powiatu siedleckiego. Powierzchnia gminy zajmuje obszar 105 km2. Graniczy z terenami województwa podlaskiego - gminą Drohiczyn, z terenami województwa
mazowieckiego - gminą Platerów (powiat łosicki), gminą
Przesmyki i gminą Paprotnia – (powiat siedlecki), gminą
Repki (powiat sokołowski).
Gmina Korczew ma charakter typowo rolniczy, przez
teren gminy przepływa rzeka Bug, rzeka Toczna i rzeka
Kołodziejka.
Na obszarze gminy prowadzą działalność głównie
niewielkie podmioty gospodarcze m.in. zlewnia mleka,
piekarnia, młyn handlowo-usługowy, różne zakłady usługowe i placówki handlowe. W gminie Korczew zamieszkuje 2860 mieszkańców, tworzy ją 15 sołectw, w których
skupia się 16 miejscowości.
Największą miejscowością jest miejscowość gminna
licząca 694 osób. Pozostałe miejscowości są niewielkie,
posiadające od 40 do 500 mieszkańców.
Gmina jest w 95% zwodociągowana. Na terenie gminy
są następujące ujęcia wody:
- Korczew o wydajności
116m3/h
- Laskowice o wydajności
35m3/h
- Tokary o wydajności
36m3/h
- Starczewice o wydajności
30m³/h
Wszystkie miejscowości posiadają połączenia telefoniczne realizowane przez linie kablowe i radiolinie.
Nad terenem gminy przebiegają korytarze ruchu lotniczego.

STRUKTURA ADMINISTRACYJNA
W skład gminy Korczew wchodzą sołectwa:
1. Bużyska,
2. Czaple Górne,
3. Drażniew,
4. Góry,
5. Knychówek,
6. Korczew,
7. Laskowice,
8. Mogielnica,
9. Nowy Bartków,
10. Ruda,
11. Starczewice,
12 Stary Bartków,
13. Szczeglacin,
14. Tokary,
15. Zaleś

EKONOMIA

Przeważają tu średniej wielkości gospodarstwa rolne
produkujące zdrową żywność, nieskażoną gdyż w najbliższej okolicy nie występuje przemysł powodujący jakiekolwiek zanieczyszczenia środowiska. Teren gminy zaliczony jest do terenów ekologicznie czystych.
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Rys historyczny
Gminy Korczew
17 czerwca 2001 roku przypadła 600-setna rocznica
osadnictwa na Ziemi Korczewskiej. Pierwszym właścicielem Dóbr Korczewskich był od 1401 roku Pretor z Brzezi. W 1420 roku Korczew został nadany synowi Piotra
(Pretor) Stanisławowi Korczewskiemu. Na Stanisławie
wygasła linia męska Korczewskich i dobra Korczewskie
przeszły w ręce ich jedynej córki Zofii, która wyszła za mąż
za Stanisława Hlebowicza.
Na początku siedemnastego wieku Dobra na Korczewie
i Bartkowie przeszły we władanie Krzysztofa Wiesiołowskiego. Ten wysoce utytułowany działacz polityczny był też
marszałkiem sejmów zwyczajnych w Warszawie, wiernym
stronnikiem Króla Zygmunta III. Walczył z rokoszanami.
Ufundował i łożył na liczne kościoły i klasztory. Cały swój
majątek zapisał na rzecz dobra publicznego. Kolejnym właścicielem Ziem Korczewskich był Wiktoryn Kuczyński, który
przejął po ojcu dobra na Korczewie i okolicach.

Kolejny właściciel dóbr Korczewskich, Aleksander Kuczyński, starał się o uprzemysłowienie majątków. Umiał dobrze
zagospodarować urodzajne ziemie Korczewskie. Rozległość
dworska Korczewa wyniosła w 1866 roku 6559 morgów.
Aleksander Kuczyński wielbił także muzykę. W Korczewie zatrudniał 12 osobową orkiestrę. Zaprowadził znaną na
Podlasiu stadninę koni czystej krwi arabskiej. Był współorganizatorem Towarzystwa Wyścigów Konnych w Warszawie. Za jego czasów dokonano rozplanowania zespołu parkowego nadając mu częściowo charakter angielski.
W drugiej połowie XIX wieku przemysł wkroczył także
do Dóbr Korczewskich. Wybudowano wówczas gorzelnie
w Bartkowie , gdzie zamontowano po raz pierwszy maszynę parową. Postawiono także murowane obory i stodoły.
Pracownikom dworskim w Bartkowie Starym wybudowano słynne czworaki, wielorodzinne domy, z których dziś
pozostały tylko ruiny.

Drodzy Czytelnicy,
W kolejnych numerach naszego kwartalnika będziemy publikować cykl artykułów o historii naszej gminy, opracowywanych
przez mieszkańca Korczewa Pana Mariana Leśniczuka.
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Gminne inwestycje
Gmina Korczew realizowała w ostatnich latach inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych, a w szczególności: środki budżetu państwa, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Środki pomocowe zostały w szczególności wykorzystane na inwestycje takie jak: budowa i przebudowa dróg gminnych, remont obiektów użyteczności publicznej, instalacje w zakresie odnawialnych źródeł energii, wykonanie przeprawy
promowej na rzece Bug wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rewitalizację centrum miejscowości Korczew oraz operacje
ukierunkowane na rozwój mieszkańców lokalnej wspólnoty samorządowej.
W kolejnych numerach kwartalnika będziemy zamieszczać szczegółowe informacje o zrealizowanych inwestycjach
na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Zdjęcia UG
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Turystyczny Raj
Pałac w Korczewie zwany „Perłą Podlasia” został zaprojektowany w stylu barokowym przez Konciniego Bueni i wybudowany w latach 1734-1736, w takim stylu przetrwał prawie
100 lat. W 1990 roku Renata Ostrowska i Beata Ostrowska Harris odzyskały utracony majątek rodzinny. Następnie
z wielką pasją podjęły się odbudowy tak aby przywrócić "Perłę Podlasia" dawnej świetności i rozpoczęły odbudowę Zespołu Pałacowo-Parkowego.
W roku 2000 zmarła starsza z sióstr Renata Ostrowska. Natomiast młodsza Beata Ostrowska-Harris założyła
działalność w której skład wchodzi min. skup i sprzedaż
mleka, sala weselna, jak również obiekt noclegowy zwany
„Kuźnią Pałacową”, i z dochodów tej działalności po dzień
dzisiejszy odrestaurowuje „Perłę Podlasia”.
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Zdjęcia: Agnieszka Rejowska

W skład Pałacu wchodzą:
- budynek główny Pałacu
- oficyny wschodnia i zachodnia
- baszta
- 12 ha park
- oranżeria – która została przekształcona na kaplicę
- pałacyk letni zwany „Syberią”

• Pałac można zwiedzać 7 dni w tygodniu indywidualnie
bądź też z przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu.
• Od kwietnia do września w godz. 8-18
• Od października do marca w godz. 8-16
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Przeprawa promem
Prom w miejscowości Góry w gminie Korczew umożliwia szybki transport osób oraz pojazdów mechanicznych
z terenu Gminy Korczew do Drohiczyna - przeprawa trwa zaledwie 5 - 10 minut, łączy północny brzeg Bugu poniżej Drohiczyna i południowy brzeg przy wsi Góry.
Prom od dnia 29 kwietnia 2017 roku kursuje:
a/ od poniedziałku do piątku w godzinach:
- od 10.00 do 13.00
- od 15.00 do 18.00
b/ w soboty i niedziele oraz wszystkie dni ustawowo wolne
od pracy w godzinach:
- od 10.00 do 13.00
- od 15.00 do 20.00
c/ przeprawa grup zorganizowanych (wycieczki, rajdy,
pielgrzymki itp.) powyżej 15 osób, mogą odbywać się
w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu.
Telefony kontaktowe
Obsługa promu: 735 956 676
Osoba nadzorująca: 604 128 302
Prom nie kursuje w czasie występowania opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg), gęstej mgły oraz po zmroku.
Przeprawa promem w 2017 roku jest bezpłatna.
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Stabilne podatki w gminie
W gminie Korczew wydawane są decyzje wymiarowe
i nakazy płatnicze określające wysokość zobowiązania
podatkowego na podstawie pozycji wymiarowych. Obecnie na terenie gminy Korczew występuje 3709 pozycji wymiarowych, w tym jednostek wymiarowych posiadających
aktywne składniki 2730. Wśród tych pozycji jest 1310
gospodarstw rolnych, są to gospodarstwa których powierzchnia przekracza 1 hektar fizyczny lub przeliczeniowy. Pozostałe to nieruchomości, których powierzchnia nie
przekracza 1 hektara. Największe gospodarstwo rolne
na terenie gminy Korczew ma powierzchnię fizyczna 226,00
ha w tym powierzchnię przeliczeniową 231,11 ha.
Ponadto na terenie naszej gminy występują osoby
prawne i inne jednostki organizacyjne, które podlegają
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jest ich 20.
Mamy 15 osób fizycznych i prawnych, które zostały opodatkowane podatkiem od środków transportowych.
Dochodami gminy są między innymi podatki, czyli obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez gminę.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu dzieli dochody gminy na grupy. Pierwszą
z nich są wpływy z ustalonych i pobieranych podatków.
Zaliczamy do niej m.in. następujące podatki:
• Podatek od nieruchomości – w gminie Korczew na koniec 2016r. wpływ z podatków wyniósł 408957,86 zł
• Podatek rolny – w gminie Korczew na koniec 2016r.
wpływ z podatków wyniósł 559876,25 zł.
• Podatek leśny – w gminie Korczew na koniec 2016 r.
wpływ z podatków wyniósł 89761,38 zł.
• Podatek od środków transportowych – w gminie Korczew na koniec 2016 r. wpływ z podatków wyniósł
31703,96 zł.
Wpływy z podatków w roku 2016 stanowią łączną kwotę 1 684 753,25 zł , wykonane dochody z budżetu stanowią
kwotę 10 250 275,79 zł, tj. 99,9% planowanych dochodów
budżetu gminy na 2016 r. Kwota z podatków nie jest aż
tak wysoka w stosunku do całego budżetu gminy. Dochody
z podatków w znacznej części przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych.
W gminie Korczew występują ulgi podatkowe i zwolnienia z podatku, których istotą jest zmniejszenie kwoty
należnego podatku poprzez obniżenie podstawy opodatkowania bądź też samej kwoty podatku. W gminie
Korczew realizowane są ulgi podatkowe występujące na
gruncie podatku rolnego. Należą do nich ulgi z tytułu nabycia gruntu i ulgi inwestycyjne.

8

Z ulgi inwestycyjnej korzystać mogą podatnicy podatku rolnego, którzy ponieśli wydatki na budowę lub modernizację budynków inwentarskich, służących do chowu,
hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz
obiektów służących ochronie środowiska. Warunkiem stosowania ulgi inwestycyjnej jest zakończenie inwestycji.
Wysokość ulg inwestycyjnych w naszej gminie na koniec
2016 roku stanowi kwotę 2.686,90 zł.
Ulga z tytułu nabycia gruntu przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego
do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę
sprzedaży gruntów. Po upływie okresu zwolnienia tj. 5 lat
stosuje się ulgę w podatku rolnym polegająca na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim
roku o 50%. W 2016 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 13
wniosków o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntu
i tyle też zostało wydanych decyzji pozytywnych. Do końca maja 2017 r. wniosków wpłynęło już 3. Kwota ulg
z tytułu nabycia gruntu na koniec 2016 roku stanowi
kwotę 22.264,53 zł.
Zwolnieniem z podatku jest jego umorzenie. W naszej
gminie umorzona kwota podatku na koniec 2016 roku nie
zbyt wysoka, stanowi kwotę 2 987,50 zł, w tym podatek rolny
898,00 zł, od nieruchomości 2059,50 zł i leśny 30,00 zł. Pomimo, iż wnioskowanych umorzeń w każdym roku jest duża
ilość, to większość z nich nie znajduje podstaw prawnych.
Skutkuje to najczęściej wydaniem decyzji odmownej.
W gminie Korczew stawki podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych uchwalone przez Radę Gminy
wynoszą 48 zł za jeden kwintal żyta. Zasady ustalania
stawek podatku rolnego są proste. Wyznacznikiem są
średnie ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, które ogłosi prezes GUS. Podatek za 1 ha przeliczeniowy
użytków rolnych odpowiada równowartości pieniężnej
2,5 kwintala żyta. Od 2012 roku za jeden kwintal żyta
rolnicy płacą 48 zł i do dnia dzisiejszego utrzymuje się
na tym samym poziomie.
Rada Gminy Korczew przy uchwalaniu stawek podatku
jest przychylna rolnikom i stara się, aby kwoty podatku nie
były zbyt wygórowane. Stawki podatku od nieruchomości
są niezmienne od kilku lat. Stawki podatku od środków
transportowych również kształtują się na tym samym poziomie już bardzo długo, dlatego zachęcają transportowców nie wygórowanymi kwotami podatku.
E.W i W.R.

NR 1/ 2017 kwiecień – czerwiec 2017

GMINA KORCZEW

Pomoc to rzecz ludzka
Wychodząc na przeciw potrzebom lokalnej społeczności, zwłaszcza rodzinom i osobom potrzebującym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie służy swoją
pomocą. Pole działania współczesnego GOPS-u różni się
znacznie od zakresu tzw. opieki społecznej minionej dekady. Głównym kierunkiem pracy dawnych służb społecznych była pomoc doraźna, najczęściej finansowa, osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie pomoc społeczna podejmuje zadania wynikające z potrzeb
współczesnego społeczeństwa, coraz bardziej świadomego swoich praw ale narażonego na nowe zagrożenia.
Mieszkańców gminy Korczew niestety ubywa a przyrost
naturalny pozostaje na poziomie ujemnym. Problemy
starszych, schorowanych, najczęściej samotnych ludzi,
stanowią największe wyzwanie, z jakim muszą zmierzyć
się pracownicy socjalni korczewskiego GOPS-u.
- Reagujemy za każdym razem, gdy docierają do nas
sygnały o potrzebie interwencji. Najczęściej pracownice socjalne pomagają samotnym ludziom w podeszłym
wieku z problemami zdrowotnymi i finansowymi. Młodsi
wymagają wsparcia spowodowanego zazwyczaj bezrobociem czy nałogami- wyjaśnia kierownik GOPS-u w Korczewie Pani Iwona Jurczak.
GOPS realizuje zadania gminy, które określa ustawa
o pomocy społecznej i inne ustawy, dzieląc je na zadania
własne (finansowane przez budżet gminy) oraz zlecone
(finansowane przez budżet państwa).
W zależności od liczby osób potrzebujących wsparcia
pieniężnego w danym miesiącu, pracownicy socjalni rozdysponowują kwotę przeznaczoną z budżetu gminy na ten cel.
- GOPS otrzymuje konkretną pulę środków finansowych z przeznaczeniem na zasiłki. Potrzeby mieszkańców bywają niejednokrotnie większe niż to co możemy im
zaproponować. Kierując się zasadami, które dyktuje nam
ustawa oraz spostrzeżeniami pochodzącymi z wywiadów
środowiskowych, staramy się mądrze i sprawiedliwie
przydzielić konkretną kwotę zasiłku- wyjaśnia kierowniczka korczewskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni wykonują zadania zmierzające
do poprawy sytuacji rodzin dotkniętych różnego rodzaju
patologiami tj. alkoholizm czy przemoc, ale też zagrożonych
nimi. Współdziałając z policją oraz służbą medyczną, wychowawcami szkolnymi czy pracownikami wszelkich poradni
starają się rozwiązywać problemy, którym mieszkańcy gminy nie potrafią sprostać. Umieszczenie w domu pomocy
społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy przydzielenie specjalistycznych usług opiekuńczych również leżą
w gestii pomocy społecznej i wbrew pozorom nie stanowią
łatwego zadania gdy zawodzi czynnik ludzki czy finansowy.
- Pobyt osoby chorej w domu pomocy społecznej, który opłacamy ze środków własnych jest dużym wysiłkiem
finansowym dla budżetu gminy, dlatego w miarę możliwości szukamy innych możliwości opieki. Nie jest to łatwe
zadanie a osób wymagających pomocy ciągle przybywa
i to nie tylko w podeszłym wieku ale również bardzo młodym - dodaje Pani Iwona .
Poprawę jakości życia lokalnych rodzin wspierają zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga tzw. "becikowe",
świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie czy
świadczenia alimentacyjne. Sporym zainteresowaniem cieszy się świadczenie wychowawcze z programu rządowego
Rodzina 500+, którym zostało objętych ponad 300 dzieci
w wieku do 18 roku życia. Rodziny wielodzietne dodatkowo mają możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny wydawanej przez
ośrodek pomocy społecznej. Zakres działania GOPS-u jest
szeroki, podążając za potrzebami współczesnych rodzin,
stara się wyjść im naprzeciw.
- Możliwość składania wniosku przez internet, bez
zbędnych zaświadczeń w sytuacjach klarownych i oczywistych jest dużym udogodnieniem zarówno dla mieszkańców gminy ale i samych pracowników. Unikamy długich
kolejek i niepotrzebnej biurokracji. Wszelkie potrzebne
informacje umieszczamy na naszej stronie internetowej
www.gopskorczew.naszops.pl i zawsze służymy doradztwem- kwituje kierownik GOPS.
GOPS
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Pierwsza Komunia Święta w parafii Knychówek
Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego chrześcijanina, a szczególnie dla młodych osób.
Tradycyjnie 3 Maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w parafii Knychówek podczas
Mszy św. o godzinie dziewiątej trzydzieści przeżywaliśmy
uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
Tego dnia dzieci klasy 3 po raz pierwszy przyjęły do swojego serca Pana Jezusa. Uroczystość tą poprzedzał Sakrament Pokuty, do którego dzieci przystępowały z bijącym
sercem i wielką tremą.
Uroczystość rozpoczęła się przed kościołem, gdzie
Ksiądz Proboszcz Mieczysław Onyśk i Ksiądz Administrator
Antoni Klukowski powitali przybyłe dzieci, rodziców i zgromadzonych gości na tą uroczystość. Następnie dzieci poprosiły
swoich rodziców jak i kapłana o błogosławieństwo. Z radosnym śpiewem „Oto jest dzień”, dzieci weszły do świątyni.
Cała Eucharystia przebiegała w podniosłej atmosferze.
Dzieci starały się pięknie i aktywnie uczestniczyć w uroczystości. Moment w którym przyjmowały pierwszy raz Komunię Świętą – poważne, skupione - był niezwykle wzruszający a jednocześnie radosny.
Po uroczystej Mszy Świętej, dzieci otrzymały od księdza Antoniego pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Pana
Jezusa oraz chlebki obrazujące chleb Eucharystyczny.
Tym chlebkiem miały podzielić się wśród rodziców i zaproszonych gości, podczas uroczystego obiadu.

Kącik
Literacki
W kąciku literackim prezentujemy poezję naszych
lokalnych twórców.
Dziś zamieszczamy wiersze ze zbiorów mieszkańca
Nowego Bartkowa Konrada Węsaka.
Wiersze zostały opublikowane w Siedleckiej Grupie Literackiej „Witraż” w 2013 roku.
Konrad Węsak urodził się w Gdańsku (1959) i z tym miastem czuje się związany do dziś. Obecnie mieszka w Nowym Bartkowie. Zajmuje się twórczością artystyczną: fotograficzna, muzyczną, plastyczną i literacką. Aktywnie
współpracuje z twórcami i ośrodkami kultury. W dorobku
literackim ma współudział w almanachach i antologiach.
Ukazały się również jego dwa autorskie tomiki: „ I stał się
świt...” oraz „ Pięć słów zakurzonych...”.

10

Pierwszy tydzień po uroczystości komunijnej jest tzw.
„białym tygodniem”, w czasie którego dzieci uczestniczą
w nabożeństwie majowym oraz Eucharystii. Dziękując za
dar Pierwszej Komunii Świętej dzieci z rodzicami, wychowawcami i księdzem administratorem udały się na pielgrzymkę
autokarową do Częstochowy. Przed tronem Jasnogórskiej
Pani mogły uczestniczyć w uroczystej dziękczynnej Mszy
Świętej i powierzyć opiece Matce Bożej dalsze swoje życie. Zwiedziły Jasnogórski Klasztor Matki Bożej, a w wolnym czasie mogły zakupić pamiątki.
Wszystkim uczestnikom, pielgrzymka dostarczyła wielu duchowych przeżyć, a Komunia Święta była wspaniałym czasem rekolekcji dla całej rodziny.
J.P. i A.W.

***
Przejaśnia się. Od śniegu. I dni dłuższych.
Myśl odmracza. Drogi w nich odkurza.
Wczoraj była burza – dziś ucichła burza.
Światło się podnosi i cień czyni krótszym.
Horyzont przede mną. Za mną też horyzont.
Po stronie prawej i lewej. Towarzysz wytrwały
Wędrowań od świtu po zmrok – przez dzień cały
Śladem moich marzeń co przed siebie idą.
Podobno są cele. Drogi tam się kończą.
Podobno dobrze zatrzymać się – i czekać...
Tkwić. Stać. Trwać. Trud marszu odwlekać.
Rozstać się z kurzu i pyłu opończą.
I cóż że tak żyją tysiące i miliony?
Droga we mnie w drzewo wielkie się rozrosła.
Nie żyję. Przestać żyć? Wiem – sprawa nie – prosta...
No – dość słów...Zorza lśni jak płomyk!
***
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...
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IMPREZY CYKLICZNE W KORCZEWIE
Dzień Babci i Dziadka
26 stycznia 2017r w Zespole Placówek Oświatowych
w Korczewie odbyła się wielka uroczystość z okazji „DNIA
BABCI I DZIADKA”
Zaproszeni przez Wójta Gminy, Gminną Bibliotekę oraz
Dyrekcję i nauczycieli ZPO w Korczewie a przede wszystkim przez uczniów – przybyli Goście z całej gminy.

Na scenę dzielnie wkroczyły przedszkolaki z repertuarem dla swoich Babć i Dziadków.

Uczniowie szkoły podstawowej również przygotowali
dużą porcję piosenek i wierszyków z życzeniami.

Młodzież gimnazjalna z dużą dawką humoru zaśpiewała m.in. piosenkę Haliny Kunickiej „Orkiestry dęte”.
Po zakończeniu części artystycznej zacni Goście zostali
zaproszeni do sali lustrzanej na herbatę i ciasto.
Życzenia do Gości skierowali: Wójt Gminy oraz Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie.
M. G.

Dzień Kobiet
Już po raz drugi Panie z gminy Korczew wspólnie obchodziły swoje święto.
Na zaproszenie Wójta Gminy oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Korczewie 9 marca 2017r do świetlicy OSP
w Nowym Bartkowie przybyły Panie z różnych miejscowości.
Tradycyjnie w ramach spotkania przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne.

Pod okiem trenerki kulinarnej Bożeny Cieślak sprawienie pstrąga nie stanowiło dla Pań zbyt trudnego wyzwania.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście.
Wójt złożył Paniom życzenia i obdarował każdą kwiatem róży.
GBP
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Święto Strażaków
Dnia 4 maja w Dniu Świętego Floriana przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka. Tego roku w Gminie Korczew
obchody strażackiego święta obchodzone były w dniu 14
maja w których udział wzięło 6 jednostek OSP z terenu
gminy Korczew: OSP Bartków, OSP Drażniew, OSP Korczew, OSP Ruda, OSP Szczeglacin, OSP Tokary. Święto to
jest przede wszystkim okazją do uczczenia trudu i poświęcenia - strażacy codziennie ryzykując swoje zdrowie i życie niosą pomoc podczas pożarów ale również wypadków
drogowych czy powodzi. Ich postawa stanowi przykład
godny do naśladowania przez wszystkich. Świadectwem
ich pracy jest niesłabnące od lat zaufanie obywateli.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą
odprawioną w intencji wszystkich strażaków z Gminy
Korczew w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława
Biskupa Męczennika w Knychówku. Mszę św. uświetnił
koncert Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin" pod
przewodnictwem Dowódcy Chóru Tadeusza Kucharskiego. Chór został założony w 2010 roku przez Tadeusza Kucharskiego, laureata II edycji Ogólnopolskiego
Konkursu o Tytuł Honorowy "Pozytywnie Zakręcony",
którego celem jest wyłanianie, wyróżnianie i popularyzowanie ludzi kultury, gospodarki, polityki, jednostek
samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji pozarządowych, wydarzeń, produktów bądź usług, itp. okre-

12

ślanych mianem pozytywnie zakręconych, których jak
śpiewał Wojciech Młynarski, żaden walec nie wyrówna,
wyróżniających się spośród innych wysoce pozytywnymi, ponadstandardowymi działaniami, zachowaniami,
cechami, emanujących pozytywną energią, sprawiających, że życie w gminie, w mieście, w Polsce i na świecie
staje się coraz bardziej pozytywne, radosne i satysfakcjonujące. Prawie wszystkie dzieci z Chóru pochodzą z terenów wiejskich położonych w powiecie ryckim w województwie lubelskim i są wspaniałym przykładem polskiej
młodzieży wychowanej w poszanowaniu dla tradycji i ojczyzny. Wraz ze swoim dowódcą wręcz zarażają radością
i kreatywnością zarówno dzieci jak i dorosłych. Chór brał
również czynny udział podczas mszy świętej.
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Po mszy rozpoczęły się oficjalnie Obchody Dnia Strażaka, które uroczyście otworzył Wójt Gminy Korczew oraz
Prezes Związku Gminnego ZOSP w Korczewie - Sławomir
Wasilczuk. Wójt złożył życzenia wszystkim strażakom
oraz wręczył podziękowania za wspieranie Ochotniczych
Straży Pożarnych przybyłym gościom. Po zakończonej mszy
św. zebrani strażacy i goście miło spędzili czas w wiosennej
atmosferze przy grillu na placu sali weselnej "Pod Arkadami" Pani Beaty Harris w Korczewie.
W uroczystościach tych udział wzięli: Pani Janina Ewa
Orzełowska - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Waldemar Rostek - Zastępca Komendanta PSP
Siedlce, Pani Barbara Roszuk - Przewodnicząca Rady Gminy Korczew, Pan Andrzej Lucjan Skolimowski- Wójt Gminy
Przesmyki, Pani mgr inż. Krystyna Mikołajczuk - Bohowicz - Wójt Gminy Repki, Pani Iwona Adamska - Janowska - Internista, lekarz rodzinny, wraz z mężem, Pani Beata
Ostrowska Harris - Właścicielka Pałacu w Korczewie, wraz

GMINA KORCZEW

z synem Dominikiem, ks. mgr Antoni Klukowski - Ksiądz
Administrator Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika
w Knychówku.
Po wprowadzeniu przez Wójta, głos zabrali m.in. Pani
Janina Ewa Orzełowska, pan Waldemar Rostek, pani
Barbara Roszuk, którzy w swoich wystąpieniach wyrazili
wdzięczność za ofiarną służbę i stałą gotowość do poświęcenia na rzecz innych a także podziękowania za dotychczasowe posłannictwo na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Korczew i nie tylko. Głos zabrał również
wiceprezes Ochotnmiczej Straży Pożarnej Antoni Tyburczy, który złożył na ręce Wójta podziękowania za wsparcie rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy
Korczew.
Wszystkim przybyłym na uroczystość gościom oraz
mieszkańcom serdecznie dziękujemy za uświetnienie obchodów naszego święta swoją obecnością.
S.G.

Gminny Dzień Dziecka
Dnia 4 czerwca 2017 w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka.
Festyn otworzył Wójt Gminy - Sławomir Wasilczuk, który
przywitał przybyłych gości, rodziców oraz dzieci.
W czasie trwania festynu dzieci mogły spróbować
swoich sił w licznych konkurencjach sportowych - w niektórych obok dzieci udział mogli wziąć ich rodzice.
Przygotowano szereg atrakcji:
- malowanie twarzy,
- konkursy plastyczne,
- interaktywny program muzyczno-edukacyjny „Klub
Czerwonego Noska”,
- plac zabaw z dmuchanymi zjeżdżalniami i basenem
z piłkami.

Młodzież szkolna zaprezentowała występ tańca nowoczesnego.

Strażacy z OSP Korczew, Szczeglacin i Nowy Bartków
udostępnili dzieciom do obejrzenia wyposażenie samochodów strażackich - pokaz sprzętu cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci.
S.G.
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KONKURS NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
W dniu 21 czerwca 2017 uczniowie gimnazjum wraz
z z-cą Dyrektora ZPO panią Ewą Zwierzyńską uczestniczyli w podsumowaniu konkursu organizowanego przez
Nadbużański Park Krajobrazowy.

I miejsce zajął Bartosz Piech - wykonując pracę "Babcia
Zielarka" - w nagrodę otrzymał dyplom, książkę i smartfona.
Wyróżnienia otrzymali: Dominika Mularzuk za pracę
„Poświęcenie pól” oraz Szymon Cieciera - „Noc Kupały”.

W nagrodę otrzymali dyplomy i książki oraz gratulacje
od komisji za pomysłowość.
Wszystkie prace na konkurs w kategorii gimnazjum
dotyczyły tematu - "Śladami przodków po NPK (zabytki,
kultura, tradycja, stanowiska archeologiczne)".
Gratulujemy!!!
B.P.

W ROKU
2017
CZYTAMY
"WESELE"
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
zachęca do udziału w Narodowym Czytaniu w roku 2017.
W naszej gminie wydarzenie to odbędzie się 2 września
2017 roku w scenerii Pałacu
Ostrowskich. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału wszystkich mieszkańców.
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SUKCESY NASZYCH GIMNAZJALISTÓW
W dniu 20 czerwca 2017 roku uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie pojechali do pobliskiej
gminy Przesmyki na coroczny turniej tańca nowoczesnego. Z naszej szkoły udział brali następujący uczniowie.
W grupie 1-3 ze szkoły podstawowej: Daria Schulz, Kinga
Chacińska, Asia Chwedorczuk, Maja Kowalska, Nikola Zdun,
Maja Tarapata, Ala Ciura, Klaudia Pawłowska, Julia Kamińska
W grupie ze szkoły podstawowej 4-6: Jagoda Korsak,
Mateusz Żochowski, Sandra Zdun, Zuzanna Chwedorczuk, Maja Tarapata, Piotr Szewczyk
A w grupie gimnazjalnej: Zuzanna Korsak, Patrycja
Terlikowska, Julia Izdebska, Julia Korsak, Iza Ignut, Klaudia Urban, Julia Częstochowska, Natalia Kazulo, Natalia
Wasiluk, Asia Kałan, Katarzyna Wysocka, Magdalena Kiedrowska, Martyna Krawczyk.
W turnieju brali udział również uczniowie z innych
szkół: w Przesmykach, w Łysowie i Nowym Bartkowie.
Wszystko rozpoczęło się o godzinie 9:30 od powitania
przez Panią Martę Kalitę- nauczycielkę tańca i główną prowadzącą. A wszystko odbywało się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Przesmykach.
W komisji zasiadali: Pani Katarzyna Słowik, Pan Dominik Siwicki oraz Pan Wojciech Wolski
Po kolei występowali uczniowie w grupach wiekowych:
1-3, 4-6, szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum.
Jako pierwsze zaczęły się ,,solówki,, czyli solowe występy
taneczne. W grupie wiekowej1-3 z naszej szkoły niestety nikt
nie zajął żadnego miejsca. Natomiast w grupie 4-6 najlepiej
zatańczyła Jagoda Korsak, która zajęła drugie miejsce. W solówkach z gimnazjum wszystkie miejsca zostały zajęte przez
uczennice z Korczewa. Pierwsze miejsce zajęła Patrycja Terlikowska, drugie Zuzanna Korsak a trzecie Julia Izdebska.

Następnie konkurencja tańca w parach czyli duety.
W grupie 4-6 drugie miejsce zajęła Jagoda Korsak i Zuzanna Chwedorczuk. A z gimnazjum ponownie Korczew
zajął całe podium. Pierwsze miejsce Julia Izdebska i Julia Korsak, drugie miejsce Patrycja Terlikowska i Zuzanna
Korsak a trzecie Klaudia Urban i Iza Ignut.
Potem przyszła pora na formację- to jest grupy uczestników tańczących układ taneczny. Grupa 4-6 zajęła trzecie
miejsce. A w gimnazjalnej grupie to Korczew znowu królował ponieważ cała komisja była zgodna że nasze tancerki
otrzymują pierwsze miejsce .
Ostatnią kategorią był cheerleading- występy taneczno ruchowe mające na celu zagrzać szkolną drużynę do walki. W tej kategorii w grupie 1-3 gimnazjum dziewczyny zajęły już po raz trzeci w tym dniu pierwsze miejsce.
Turniej zakończył się o godzinie 13:30. Większość
uczniów z ZPO w Korczewie wróciło uwieńczonych złotem
i uśmiechem.

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 300 egz.
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"TĘCZA KORCZEW"
Amatorski Klub Piłkarski "Tęcza Korczew" założony
w roku 2001, promuje Gminę Korczew rozgrywajac mecze piłki nożnej . Od jesieni 2015 roku klub rozpoczął
rozgrywki na boiskach siedleckiej A- klasy. 17 czerwca
2017r. podopieczni trenera drużyny Stanisława Zduna rozgrywali mecz w ramach przedostatniej kolejki rozgrywek
siedleckiej A klasy.

Wicher Sadowne - Tęcza Korczew 1:7

Na boisku w Sadownem miejscowa ekipa Wichra podejmowała korczewską Tęczę. Przed rozpoczęciem kolejki były pewne już dwie rzeczy:
1. Wicher Sadowne spada do niższej klasy rozgrywkowej;
2. Tęcza Korczew pozostaje na kolejny sezon w A-klasie.
Całe spotkanie przebiegało pod dyktando gości, którzy
pewnie pokonali Sadowne aż 7:1, choć należy przyznać,
że gdyby napastnicy Tęczy byli bardziej skuteczni, to wynik mógłby być zdecydowanie wyższy. Bramki dla Tęczy
Korczew zdobyli: 4x Dominik Jaszczuk, 1x Sebastian Bartoszuk, 1x Marcin Izdebski, 1x Kacper Chwedoruk.
Skład Tęczy Korczew: Kamil Lewczuk, Patryk Głozak,
Paweł Kalinowski, Piotr Jurczak, Robert Woźniak, Marcin
Izdebski, Sebastian Bartoszuk, Przemysław Pawłowski,
Paweł Kruk, Dominik Jaszczuk, Kacper Chwedoruk, Marcin Sawczuk, Oskar Schulz, Paweł Stańczewski, A. Strąk,
Dominik Wysocki i Szymon Zubka.

Tęcza Korczew - Zorza Sterdyń 13:3

Przed ostatnią kolejką zawodnicy Tęczy wiedzieli, że jeżeli uda im się zwyciężyć z Zorzą Sterdyń, to jest szansa na zajęcie szóstego miejsca w lidze! Ostatnie ligowe
spotkanie Tęczy było rozgrywane w Korczewie. Wydarzenie
przyciągnęło około 150 osób, którzy przez pełne spotkanie
dopingowali korczewskich piłkarzy. Należy tutaj wspomnieć
również o delegacji kibiców Pogoni Siedlce, którzy wraz z kibicami z Korczewa głośno wspierali naszych zawodników.
Poniżej skrót przebiegu spotkania - źródło sportsiedlce.
pl (http://sportsiedlce.pl/2017/06/25/w-regionie-tecza-rozgromila-zorze-korczewianie-podsumowali-udany-sezon/):
"Tęcza objęła prowadzenie już w 4 minucie, kiedy Paweł
Kruk popisał się celnym uderzeniem z dystansu. Kilka chwil

później było 2:0 po tym jak Dominik Jaszczuk wykorzystał
sytuację sam na sam. Po kiepskim pierwszym kwadransie
Zorza odżyła. W 24 minucie pięknym uderzeniem popisał
się Sebastian Waszczuk. Podrażnieni gospodarze w ciągu
piętnastu minut zdobyli cztery bramki. Najpierw Kacper
Pieńkowski obronił jedenastkę wykonywaną przez Kruka,
ale zaliczył swojaka przy następującej interwencji. W 34
minucie Kacper Chwedoruk zamienił na bramkę znakomite podanie Kruka, później swój koncert strzelecki rozpoczął Marcin Izdebski, a dobry okres zwieńczył Przemysław
Pawłowski precyzyjnym uderzeniem z 20 metrów. Wynik
do przerwy (2:6) ustalił Waszczuk. W drugiej połowie Tęcza
nadal brylowała w ofensywie. Trzy bramki dołożył Izdebski,
Kruk poprawił skuteczność z 11 metrów, jedno trafienie zanotował Sebastian Bartoszuk, natomiast dublet skompletował rezerwowy Robert Woźniak. Jedyną bramkę w drugiej
połowie dla drużyny ze Sterdyni zdobył Bartosz Łagoda
z rzutu karnego. Ostatecznie Tęcza wygrała aż 13:3."
Bramki dla Tęczy Korczew: Paweł Kruk 4, 64 k, Dominik
Jaszczuk 11, Kacper Pieńkowski 27 samobójcza, Kacper Chwedoruk 34, Marcin Izdebski 36, 51, 58, 79, Przemysław Pawłowski 42, Sebastian Bartoszuk 53, Robert Woźniak 77, 81
Skład Tęczy Korczew: 12. Kamil Lewczuk (83, 1. Marcin
Sawczuk) – 11. Piotr Głozak, 8. Paweł Kalinowski, 22. Piotr
Jurczak (50, 6. Tomasz Krawczyk), 4. Patryk Głozak – 14. Sebastian Bartoszuk, 9. Przemysław Pawłowski (55, 18. Oskar
Schulz), 10. Paweł Kruk, 17. Kacper Chwedoruk, 7. Marcin Izdebski – 21. Dominik Jaszczuk (40, 3. Robert Woźniak).
Dzięki zwycięstwu nad Zorzą Sterdyń oraz korzystnym
wynikiem innego spotkania, korczewska Tęcza ostatecznie sezon 2016/2017 zakończyła na bardzo dobrym 6. miejscu. Czekamy na dalsze sukcesy naszej drużyny.
Autor: Paweł Stańczewski

ZIELONY KORCZEW 2017

Po raz szesnasty zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz przyjaciół gminy Korczew na wspólną zabawę
w nadbużańskim plenerze „Zielony Korczew”, który odbędzie się dnia 6 sierpnia 2017 roku na placu głównym.
PROGRAM IMPREZY
13.00
- Początek imprezy
13.00 - 20.00
- Ogródek dziecięcy otwarty dla wszystkich dzieci
13.30-17.15
- Konkurs – Rodzina Roku 2017
14.00-17.00
- Pokazy rowerowe i ekstremalne show na motocyklu
17.15
- Ogłoszenie wyników konkursy Rodzina Roku 2017
18.00
- Występ gwiazdy - zespół Basta
19.15
- Występ zespołu Freestyle
21.00
- Zakończenie imprezy

Dodatkowo przez cały dzień
konkursy z nagrodami.
Dla wszystkich dzieci bawiących się
w ogródku dziecięcym drobne nagrody.
Zapisy na turniej piłki nożnej
o Puchar Wójta Gminy Korczew
pod numerem telefonu 25 631 20 36

