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Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Państwu przez życie,
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia
spełniają się w każdym momencie.
Przewodnicząca Rady Gminy Korczew

Wójt Gminy Korczew

Barbara Roszuk

Sławomir Wasilczuk
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Aktualności historyczne
Żywym symbolem przeszłości (i teraźniejszości) jest herb. To coś co wyróżnia, ale też i scala. Za początek herbów uznaje się znaki rycerskie umieszczane na chorągwiach, tarczach, orężu. Te z czasem ewoluowały w kierunku herbów rodowych.
Opisywaniem i badaniem herbów zajmuje się heraldyka, nauka pomocnicza historii. W historii Gminy Korczew znane są
dwa oficjalne herby odnoszące się do terenów Korczewa i okolic. Jeden pochodzi z r. 1933, kiedy to Rada Gminy Korczew
w swojej Uchwale zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych w związku z potrzebą nadania Gminie odpowiedniego herbu.
Obecnie obowiązujący herb Korczewa został zaprojektowany w związku z rocznicą 600-lecia lokacji Korczewa.

„Herb stanowią dwie tarcze wpisane jedna w drugą. Tarcza większa o czerwonym polu i orle białym stanowi wyobrażenie Polski, której małą cząstką jest dopiero Gmina
Korczew. W rozpiętym orle wpisana jest tarcza mała podzielona na cztery jednakowej wielkości pola. Pole pierwsze po prawej stronie u góry ma kolor błękitny i umieszczone na nim w złotym trójkącie w promieniach oko, jako
wyraz Opatrzności Bożej. Pole drugie po lewej stronie jest
srebrne a umieszczono na nim rycerza z mieczem, to herb
Podlasia. Pole trzecie po prawej u dołu, złote, na nim czarny w lewo obrócony poziomy niedźwiedź, na niedźwiedziu
panna w koronie, jako herb rodziny Ostrowskich, właścicieli
Korczewa. Pole czwarte po lewej u dołu przedstawia krajobraz życia wsi polskiej, żniwa, ze sklepieniem nieba błękitnym, jaśniejącym od horyzontu, na polu tym żyto i trzy cebule jako główny produkt ziemi korczewskiej”. (z Uchwały
Rady Gminy Korczew z r. 1933).

Herb „Święńczyc” będący znakiem rycerza Pretora,
pierwszego dziedzica Korczewa, projektował mjr Adam
Buszko. Na tarczy w polu żółtym umieszczony podwójny
szary krzyż. Nad tarczą orzeł biały w złotej koronie z krzyżem, siedzący na laurach i pęku strzał, z głową zwróconą w
prawo, z rozpostartymi skrzydłami. Złotym dziobem przytrzymuje wstęgę z dewizą „Z Bogiem nad Bugiem”. Wzór
herbu zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Korczew
z dn. 28 IV 1998 r. (Archiwum Gminy Korczew).
Autorów prezentowanych herbów cechuje jak sądzę
głęboki patriotyzm. Połączono tu w jedno, jakże tożsame,
symbole religijne i narodowe. Niemniej Społeczność, której
te znaki służą, wartości przedstawione na herbach szanuje, uznaje za swoje i wielce je ceni jako wyraz swych uczuć,
pragnień i dążeń.
Marian Leśniczuk
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fot. Marcin Mieszkowski PIW Ostrołęka

O chorobie ASF
Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to
zakaźna choroba wirusowa świń i dzików. Nie jest groźny
dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki.
W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi
do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy
czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo,
skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt
odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.
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Pierwsze stwierdzenie ASF miało miejsce w Kenii
w 1921 r. W 1957 r. choroba pojawiła się w Europie - Portugalia, następnie Hiszpania i inne kraje Europy. W latach
1999 – 2007 choroba występuje wyłącznie w krajach Afryki
oraz na Sardynii. W 2007 r. wirus trafia do Gruzji. Następnie
rozpowszechnia się na terytorium Armenii, Azerbejdżanu
oraz Federacji Rosyjskiej. Choroba odnotowywana jest także na Białorusi, Litwie. Łotwie, Estonii i Ukrainie. W 2014r.
pierwszy przypadek ASF odnotowano w Polsce.
W sierpniu 2017r. wirus afrykańskiego pomoru świń
dotarł do gm. Korczew. Choroba wystąpiła w miejscowościach Drażniew i Góry. Wcześniej ogniska ASF stwierdzono w sąsiednich gminach Platerów i Siemiatycze.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wystąpienie wirusa u świń w gospodarstwie (ognisko ASF) wiąże się z koniecznością podjęcia
przez Inspekcję Weterynaryjną działań mających na celu:
• jak najszybszą likwidację ogniska,
• ustalenie źródła choroby,
• ustalenie czy nie doszło do przeniesienia choroby
do innych gospodarstw (lub innych podmiotów, np. rzeźni).
Po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi
minąć odpowiednio długi okres, zanim w gospodarstwie
ponownie będą mogły być umieszczone pierwsze świnie
(co najmniej 40 dni od dnia zakończenia oczyszczania i dezynfekcji).
Jak wyjaśniła w rozmowie z Marzeną Głozak - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach - Izabela Floryszczyk
wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony
(o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony). Gospodarstwo utrzymujące świnie, położone w obszarze za-
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powietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku
z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania
świń z tego gospodarstwa przez okres:
• 40 dni - w obszarze zapowietrzonym, przy czym zakaz
wywozu świń z gospodarstw w obszarze zapowietrzonym
może zostać skrócony do 30 dni, jeżeli na podstawie przeprowadzonych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek wykluczono chorobę,
• 30 dni - w obszarze zagrożonym, przy czym zakaz wywozu świń z gospodarstw w obszarze zagrożonym może
zostać skrócony do 21 dni, jeżeli na podstawie przeprowadzonych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych
programów pobierania próbek i badań tych próbek wykluczono chorobę.
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa
ASF w okresie od dnia 16 października 2017 r. do dnia 20
października 2017r. na obszarach leśnych powiatu siedleckiego w tym gm. Korczew przeprowadzono akcję poszukiwania padłych dzików.
W działaniach brali udział:
1. Żołnierze Sił Zbrojnych RP ( 130 osób),
2. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej,
3. Przedstawiciele Lasów Państwowych Nadleśnictwo
Sarnaki i Nadleśnictwo Siedlce,
4. Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego,
5. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna,
6. Komenda Powiatowa Policji w Siedlcach
Ponadto w centrum prowadzonej akcji dyżur pełnili:
1. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
2. Przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach.
3. Przedstawiciele gmin na terenie których trwała akcja poszukiwania padłych dzików tj. Korczew, Przesmyki i Paprotnia.
W wyniku poszukiwań na terenie gminy Korczew, odnaleziono 4 padłe dziki od których pobrano próby do badań
laboratoryjnych. Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.
Dnia 20 października 2017r. w miejscowości Korczew
podsumowano akcję poszukiwania zwłok dzików na terenie Powiatu Siedleckiego w tym w gminie Korczew.
Biorącym udział w akcji podziękowania złożyli : Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – lek. wet. Stanisław Tęsiorowski, Starosta Siedlecki
– Dariusz Stopa i Wójt Gminy Korczew – Sławomir Wasilczuk.
Dnia 14 listopada 2017r. Wojewoda Mazowiecki wydał
rozporządzenie znoszące obszar zapowietrzony i obszar
zagrożony obejmujący teren gm. Korczew.
Gmina jednak nadal pozostaje w Strefie niebieskiej czyli
obszarze zagrożenia afrykańskim pomorem świń, wprowadzonej DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE).
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fot. Andrzej Ilczuk
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Ewa Domańska

fot. Sylwia Gregorczuk
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Starosta Siedlecki Dariusz Stopa

Tak to wyglądało w trakcie prac budowy chodnika
fot. G.B.P.

Inwestycje w Gminie Korczew
Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach
Knychówek, Nowy Bartków i Stary Bartków zostały
połączone chodnikiem. Dzięki współpracy Urzędu Gminy
ze Starostwem Powiatowym przy drodze 3617W Korczew
- Siedlce powstał chodnik łączący te miejscowości, który
znacznie poprawił bezpieczeństwo pieszych na drodze
i usprawnił ruch samochodów. Do niebezpiecznych sytuacji dochodziło w niedziele i święta kiedy to wierni wracali
z kościoła w Knychówku. Samochody jadące w stronę Korczewa nie mogły bezpiecznie wyminąć kolumny pieszych,
ponieważ z naprzeciwka jechały auta w kierunku Siedlec.
W Starym Bartkowie na wysokości dawnej gorzelni
chodnik został uzupełniony o brakujący odcinek. Mieszkańcy bloków nie muszą już chodzić skrajem drogi lub
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nieutwardzonym poboczem. Trasa dla pieszych jest dokończona i nie dochodzi już do groźnych sytuacji na drodze. Wszyscy mogą bezpiecznie spacerować od Bartkowa
do Knychówka. Całe zadanie wynosiło 137 088,45 zł. Wysokość kosztów poniesionych przez Gminę to 70 000 zł.
Pozostała kwota w wys. 67 088,45 została dofinansowana
przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach.
Na sezon zimowy 2017/2018 zostało podpisane porozumienie z Powiatem Siedleckim na przejęcie zadania
publicznego w zakresie odśnieżania dróg powiatowych
na terenie Gminy Korczew.
Piotr Kościesza
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Koncert pieśni Hanki Ordonówny
Dnia 11 listopada w całym kraju obchodzone było
Narodowe Święto Niepodległości upamiętniające odzyskanie w 1918 roku przez Polskę niepodległości po 128
latach zaborów.
Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Korczewie
zorganizowała koncert pieśni patriotycznych z repertuaru Hanki Ordonówny, który odbył się 29 października
2017r w Świetlicy OSP w Korczewie w wykonaniu Marleny Marii Uziębło – wokalistki oraz inicjatorki edukacyjnych koncertów, która współtworzy projekt wraz z profesjonalnymi muzykami.

Podczas spektaklu pani Katarzyna Wakulińska zaprezentowała historie z życia oraz twórczości tej wybitnej
pieśniarki i aktorki polskiej w kontekście wydarzeń historycznych. Pani Marlena natomiast zaśpiewała znane przeboje kabaretowe przedwojennej bohemy warszawskiej
takie jak: „Miłość ci wszystko wybaczy” czy „Na pierwszy
znak”. Ważną część projektu stanowił wątek patriotyczny.
W tej części koncertu na scenie prezentowane były wyłącznie pieśni patriotyczne z repertuaru „Pieśniarki Warszawy”
między innymi: „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż” czy „Rozszumiały się wierzby płaczące”.
Na koncert – mimo fatalnej aury – przybyli wielbiciele talentu Ordonki z całej gminy. Fatalna pogoda nie zniechęciła też Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
i pani Janina Ewa Orzełowska spędziła z nami ten jesienny
wieczór. Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Korczew – Sławomir Wasilczuk. Podczas koncertu panowała atmosfera nostalgii a niekiedy wzruszenia. Widzowie
wspólnie z wokalistką śpiewali najbardziej znane przeboje
Ordonki. Na zakończenie Wójt Gminy podziękował wykonawcom za wspaniałą ucztę duchową.
G.B.P.

fot. G.B.P.
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Dla Niepodległej…
10 listopada w przeddzień 99. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie odbyła się uroczysta akademia poświęcona temu wydarzeniu.
Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej pod opieką
pana Sylwestra Kozłowskiego oraz pani Agaty Ładziak
przygotowali montaż słowno – muzyczny upamiętniający
wydarzenia sprzed prawie 100 lat, dzięki którym my dziś
możemy się cieszyć wolną i niepodległą ojczyzną.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. W montażu przypomniano
postać wielkiego Polaka – Marszałka Józefa Piłsudskiego – jednego z głównych autorów walk niepodległościowych. Nie zapomniano też o zwykłych żołnierzach,
którzy często zapłacili cenę najwyższą - życie. Motywem przewodnim przedstawienia był brzozowy krzyż,
jakich wiele na żołnierskich, często zapomnianych
mogiłach. Widzowie mogli odświeżyć sobie pamięć
o tamtych czasach poprzez przypomniane przez prowadzących fakty historyczne, recytowane przez młodzież
wiersze, śpiewane pieśni, a także wyświetlane filmy, które
ukazywały wydarzenia z epoki.
Akademia miała podniosły, ale i wzruszający charakter,
i nawet najmłodsi uczniowie potrafili zachować skupienie.
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
– Józef Piłsudski.
Agata Ładziak

fot. Kinga Dybciak

9

GMINA KORCZEW

NR 3 / 2017 październik – grudzień 2017

ffot.
fot
t. U
G
UG

Konwent Wójtów
Na terenie powiatu siedleckiego znajduje się 13 gmin. Włodarzami gmin są wójtowie wybierani w wyborach powszechnych. W tej kadencji to dwunastu mężczyzn i jedna kobieta.
W celu lepszej współpracy pomiędzy samorządami
Wójtowie spotykają się cyklicznie na tak zwanych „ Konwentach „ gdzie dyskutują o bieżących problemach i sposobach ich rozwiązywania.
XXVI Posiedzenie Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego odbyło się w Kuźni Pałacowej w Korczewie, w dniu
4 października 2017r.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Konwentu oraz
zaproszeni goście:
- Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
- Starosta Powiatu Siedleckiego Dariusz Stopa
- Właścicielka Dóbr Korczewskich Beata Ostrowska-Harris
- Prezes Zarządu TBD Mazowsze Stefan Książek.
- Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Siedlcach Michał Adamczyk
- Prezes Zarządu LGD ZS Hubert Pasiak,
- Komendant Miejski PSP Andrzej Celiński
- Komendant Miejskiej Policji w Siedlcach Andrzej Dziewulski

Janina Ewa Orzełowska - Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego poinformowała zebranych o aktualnych
pracach Zarządu Mazowsza zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na inwestycje na najbliższy rok.
Poinformowała o możliwości dofinansowania inwestycji
i naborze wniosków w ramach odnowy wsi na drogi lokalne,
drogi powiatowe w konsorcjum z gminami, infrastrukturę
sportową i edukacyjną, zabytki i strefę zabytkową, sprzęt dla
OSP, remonty remiz, samochody średnie i lekkie. Z Regionalnego Programu Operacyjnego – zabytki i odnawialne źródła
energii. Szereg grantów na projekty miękkie – dot. seniorów,
doposażenia szkół, przedszkoli, zajęć ruchowych, szkolenia
nauczycieli, konkursy na najlepsze sołectwo.
Dariusz Stopa - Starosta Powiatu Siedleckiego nawiązał
do projektu porozumienia w sprawie zimowego utrzymania
dróg w sezonie 2017/2018 oraz przedstawił aktualną sytuację ASF w powiecie siedleckim.
Na Konwencie poruszono wiele innych istotnych spraw
między innymi: zagospodarowania wspólnot gruntowych,
stan prawny związany z utrzymaniem porządku na drogach
po wypadkach, zabezpieczenia przed ASF.

fot. UG

fot. UG
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fot. Małgorzata Kruk

Nowy wóz strażacki dla OSP Korczew
W listopadzie na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Korczewie odbyła się prezentacja nowego wozu strażackiego. Kilka minut po 18 – tej w odgłosach syreny oraz świetle rac prosto z Bielsko – Białej zawitała SCANIA P360 4x4
od firmy Wawrzaszek – Inżynieria Samochodów Specjalnych
„WISS”. Na prezentację licznie zebrali się mieszkańcy gminy
oraz goście. W wydarzeniu tym wzięły udział wszystkie jednostki OSP z gminy Korczew. Wóz wzbudził dużą sensację,
wykonano pamiątkowe zdjęcia, zaś całość prezentacji dopełnił pokaz sztucznych ogni. SCANIA jest średnim samochodem
ratowniczo - gaśniczym 4x4. Jest to już 9 nowy wóz w historii
tej ponad 100 – letniej jednostki. Na wyposażeniu OSP Korczew znajdują się obecnie 3 wozy: SCANIA, STAR 266, VOLKSWAGEN. Koszt samochodu wyniósł około 1 mln 64 tys. zł.
Zakup współfinansowany ze środków: budżet Gminy Korczew – 168 077,50 zł., dotacja ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014- 2020 – 499 347,50 zł., Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
– 246 525,00zł., dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł., Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 50 000,00zł.
Nowy wóz strażacki wyposażony jest m.in.: w napęd
4x4, klimatyzowaną kabinę dla 6 osób, ogrzewanie webasto, niezależny układ wentylacji, sygnalizację dźwiękową,
świetlną i oświetlenie pola pracy w technologii LED, radiotelefon przewoźny, zaczep holowniczy, agregat prądotwórczy, wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy
z najaśnicami LED, wyciągarkę o napędzie elektrycznym
o sile uciągu 8 ton, zbiornik wody o pojemności 2600 litrów
i zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 260 litrów,
autopompę dwuzakresową o wydajności 3200 l/min., linię
szybkiego natarcia, 4 zraszacze, działko wodno – pianowe
, piłę łańcuchową, spalinową, tarczową, do cięcia betonu,
do cięcia metalu, opryskiwacz spalinowy, hydrauliczny rozpierak, pompę szlamową pływającą i wiele innych.

fot. Piotr Kościesza

fot. Piotr Kościesza

Sylwia Gregorczuk
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Rodzina przede wszystkim
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej donosi,
że wsparcie finansowe w relacji do przeciętnego wynagrodzenia stawia Polskę z wynikiem 7,9% na 4. miejscu wśród
państw Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas tylko Francja,
Węgry i Austria. Wynik Polski znacznie przewyższa średnią
dla UE. Przeciętne finansowe wsparcie dla rodzin w stosunku do wynagrodzenia we wszystkich państwach UE wynosi
4,9%. Podsumowując kończący się rok pod względem pomocy finansowej polskiej rodzinie pochodzącej z budżetu
państwa wynika, że kwota wsparcia wyniosła średniorocznie 8 225 zł. Jest to wartość zbliżona do średniej kwoty pomocy państw UE wynoszącej 10 178 zł rocznie.
Pomoc rodzinie i realizowanie zadań nałożonych przez
państwo należy również do głównych kierunków działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie.
Po raz drugi ruszył nabór wniosków na świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+”. Dotychczas 175 rodzin ubiegało się o świadczenie 500+ na
ok. 300 dzieci z gminy Korczew. 139 osób złożyło wnioski
o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego, 19 wnioskowało o fundusz alimentacyjny. Zauważalna jest tendencja
spadkowa w gminie Korczew wnioskujących o świadczenia gwarantowane przez budżet państwa. Niewątpliwie
przyczyny należy wyszukiwać się w utrzymującym się na
tym samym poziomie kryterium dochodowym uprawniającym do świadczeń rodzinnych tj. 674zł na osobę, 764zł
w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem oraz kryterium
uprawniającym do świadczenia 500+ tj.800zł na osobę
lub 1200zł w rodzinie z osobą niepełnosprawną a także
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zmniejszający się poziom bezrobocia w kraju a co za tym
idzie wzrost zamożności polskiej rodziny. Wnioskodawcy
powinni jednak mieć na uwadze, że każda zmiana sytuacji
dochodowej rodziny może skutkować przekroczeniem kryterium dochodowego. Poinformowanie pracownika GOPS
o zajściu w/w sytuacji pozwoli uniknąć nieprzyjemnych
procedur zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
Rodziny potrzebujące wsparcia pomocy społecznej uzyskały w ostatnim czasie możliwość skorzystania
z programu dożywienia dzieci w szkole po wcześniejszym
złożeniu wniosku i spełnieniu obowiązujących kryteriów.
W naszej gminie z takiego wsparcia skorzystało dotychczas 144 dzieci. Wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2017/2018 złożone w terminie
od 1 do 15 września 2017r. o które ubiegać mógł się uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w którego
rodzinie dochód na jednego członka nie przekracza kwoty
514 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe)zostały złożone w ilości – 24. Warunkiem otrzymania stypendium jest konieczność dostarczenia do dnia
30 listopada 2017r. faktur potwierdzających poniesienie
wydatków na potrzeby szkolne. Korczewski Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie zaznaczyć, że rodziny potrzebujące
wsparcia mogą zawsze zwrócić sie o pomoc i doradztwo.
Aneta Gontarz
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W kąciku literackim prezentujemy poezję naszych lokalnych twórców. Dziś
zamieszczamy wiersze ze zbiorów Mirosława Woźniaka pochodzącego z Nowego Bartkowa, obecnie mieszkającego w Warszawie.
Mirosław Woźniak urodził się 1957r w Bartkowie na Podlasiu. Po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim pracował w
Bibliotece Narodowej w Warszawie, a następnie w SW „Czytelnik”. Od 1991r
pracuje w Kancelarii Sejmu. W 1998r ukazał się jego pierwszy tomik Kość i
jabłko (nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny za debiut roku), a w 1999 drugi
zbiorek Zjazd. Wiersze publikował m.in. w „Akcencie, „Arcanach”, „Frondzie”,
„Literaturze”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Sycynie” i w „Więzi”.
Najnowszy tom poetycki Mirosława Woźniaka Budowanie domu jest rodzajem pamiętnika lirycznego, opisującego duchowe
przygody współczesnego człowieka. Tytułowe Budowanie domu urasta do roli wieloznacznego symbolu, w którym wyrażony zostaje trud naszego zakorzenienia się w ojczyźnie ziemskiej i niebieskiej, ale też w ciele, śmierci, historii, kulturze wreszcie. Mocno
wsparte na fundamencie katolicyzmu i tradycji, rozpięte między sielanką a katastrofą, prostotą a kunsztownością, powagą a
humorem, wiersze Woźniaka potwierdzają, że ich autor należy do najciekawszych współczesnych poetów polskich.
Wydawnictwo „ARCANA”

Budowanie domu

Babcia

budujemy dom
zgodnie z regułami
dobieramy stosowne materiały
obmyślamy właściwe sposoby
budujemy dom z pustaków i betonu
budujemy dom z niczego

moja babcia której słowo nie przemija
gdy już mnie niesfornego chłopca ułapiła
za czuprynę
(wszystko z powodu pytania ilu diabłów
zmieści się na łepku szpilki)
tonem nie znoszącym sprzeciwu zawołała
mniej niż myśli głupich w skołowanej głowie
więcej niż ziarenek piasku
mało ich się zmieści mało
wielu ich się zmieści wielu
i była wtedy znakiem gniewu podszytego ironią
niknącego ciała
dziś jeszcze widzę jej łokieć w obłokach szytych
z kurdybanu
(dywizje niebieskie właśnie napływały ławą
z klasztorów Cluny)
pamiętam że czmychnąłem później do drewutni
i zaszyłem się w kącie spłoszony jak zając

będzie wysoki i piękny
jak lata które już mamy za sobą
i które są jeszcze przed nami
budujemy dom
za nasze i nie nasze
pieniądze
za pieniądze i bez pieniędzy
dla nas i nie dla nas
rośniemy z naszym domem
i schodzimy co krok niżej
jesteśmy tutaj i jeszcze gdzie indziej
i jakby mniej nas było choć więcej jesteśmy
a więc jednak dom
oswoiliśmy się z ideą domu
patrzymy oczami domu
milczymy jak dom
będzie piękny
jest piękny
w myśli i w surowej bryle
już widać że pomieści
nieobjęte sny

moja stara babcia
już za życia świetnie się czuła
w Nowym Jeruzalem
wiedziała kto i dlaczego wstrzymał wzrastanie
kamieni
jak daleko stąd do piekła które czyha
na grzeszników
to pewne że wiadziała co nieco o Bogu
moja babcia
z głową ku ziemi
z garbem ku niebu
z laską która rozsuwała
ściany horyzontu
świeć świeć Panie nad jej duszą
łagodnym blaskiem
obmywaj światłem
kruche kosteczki
wybaw przecinek od całego zdania
zbawiaj liść ślad na piasku zbaw palec u nogi
który właśnie
natrafia na kamień
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Zbliżają się święta, czas na wspomnienia
Rozmowa z Panią Beatą Ostrowską Harris
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odwiedziliśmy Korczewski Pałac aby powspominać ten magiczny czas z jego właścicielką Panią Beatą Ostrowską
Harris. W otoczeniu trwających prac remontowych, skrzętnie gromadzonych wiekowych antyków, w ciepłej atmosferze Pani Beata opowiadała:
Wyjeżdżaliśmy na zimę wraz z rodzicami do Warszawy. Tam pamiętam olbrzymią choinkę i masę prezentów.
Utkwiło mi także, że tam w Warszawie chodziłam do kuchni, gdzie dostawałam zawsze coś dobrego do jedzenia.
Wyjeżdżaliśmy także do Francji i Portugalii, jednak jedyne
co pamiętam z Portugalii to brzydką pogodę.
Rodzina Ostrowskich zawsze kultywowała tradycje
świąteczne, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej
akurat się znajdowała.
Z Anglii pamiętam, że tam nie świętują Wigilii tylko
Pierwszy Dzień Świąt, dlatego też przychodzili do nas angielscy goście, aby zobaczyć polską Wigilię, żeby zobaczyć
jak to u nas było. Przy wigilijnym stole zasiadała rodzina,
znajomi, którzy nie mieli swojej rodziny, Polacy, którzy byli
sami. Oczywiście zawsze musiało być jedno wolne , puste
miejsce przy stole.
Niewątpliwie Święta Bożego Narodzenia kojarzą się
z prezentami.
podarunek
pre
pr
ezentami. Pani Beata zdradziła nam
m jaki
jak
ki podaru
unek
k
z dzieciństwa
pamięci.
d ie
dz
ieciństwa utkwił w jej
jejj p
amię
ęci.

Pamiętam, że w Anglii miałam niedźwiadka, białego
niedźwiadka, którego na pewno musiałam dostać na Boże
Narodzenie. Chciałabym dodać, że bardzo lubię Święta
w Korczewie. W tym roku również stanie choinka przed
pałacem. Jest już zamówiona i niedługo stanie udekorowana na zewnątrz.
Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia tradycyjnie
Pani Beata chce spędzić wśród najbliższej rodziny.
Mam nadzieję, że przyjadą moi najbliżsi, będzie choinka, stół przykryty haftowanym obrusem, który kupiłam
razem z mężem kiedy byliśmy we Włoszech. Wyjmuję go
tylko raz w roku. Tradycyjnie musi być dwanaście potraw
wigilijnych. Najbardziej lubię ryby, w każdej postaci, doprawione dania, niekoniecznie trzymające się przepisu.
Pani Beata, zapytana o prezent, który chciałaby dostać
w tym roku, z ciepłym uśmiechem odpowiedziała, że ostatnio poszukuje pojemnika na chleb. Wobec tego podpowiadamy bliskim Pani Beaty, jaki praktyczny prezent byłby
dla niej strzałem w dziesiątkę.
Bardzo dziękujemy Pani Beacie Ostrowskiej Harris
za chwilę poświęconą wspomnieniom świątecznym w naszym towarzystwie. Życzymy jej pogodnych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.
Sylwia Gregorczuk i Aneta Gontarz

Źródło: Pałac w Korczewie
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Święta Bożego Narodzenia zbliżają się szybko. Ci co
jeszcze nie zaczęli, lada dzień rozpoczną gruntowne porządki, umawianie się z rodziną na świąteczne wizyty i planowanie menu świątecznego. Dlatego my również zachęcamy do wypróbowywania nowych, nieznanych przepisów
i poszukiwania nowych smaków. Już od dziś zaczynamy
gromadzić przepisy związane ze świętami i nie tylko. Będziemy je zbierać od tego wydania pod nazwą „Kącik Kulinarny”. Prosimy Państwa o nadsyłanie nam na adres redakcji
(gbp-korczew@wp.pl) waszych ulubionych przepisów, (najchętniej ze zdjęciami potraw) i dzielenie się nimi z naszymi
czytelnikami. Na dobry początek, podpowiadamy jak zrobić
pyszne świąteczne „pierniczki mocno karmelowe”. Przepis
wypróbowała już Pani Alina Szybka. Życzymy smacznego :)
PIERNICZKI MOCNO KARMELOWE
½ kg cukru na karmel
2 szklanki cukru
¾ szklanki płynnego miodu
łyżka kawy mielonej zaparzona w szklance wody
2 łyżki kakao i łyżka sypkiej kawy
kostka margaryny
kilogram mąki + do podsypania
2 paczki korzennej przyprawy do pierników
łyżeczka cynamonu i imbiru, szczypta pieprzu
2 łyżeczki sody oczyszczonej + trochę gorącej wody
3 jajka
Zaczynamy od karmelu. Cukier wkładamy do dużego,
wysokiego garnka i powoli topimy na karmel – podobno
się nie miesza, wtedy szybciej idzie (to muszę wypróbować). Kawę parzymy i trzymamy chwilę pod przykryciem,
ale musi być gorąca. Przecedzamy do kubka i ostrożnie (pryska), wlewamy do karmelu, wyłączywszy wcześniej ogień.
Mieszamy drewnianą łyżką dość intensywnie, do zmieszania się płynów. Jeśli karmel zbije się trochę w gródki,
można go przecedzić, a grudki potraktować jako karmelki…
Do tej mieszanki dodajemy przyprawy.
Margarynę rozpuszczamy i gorącą dodajemy do garnka. Miód także dodajemy ciepły. Dopiero to studzimy
mieszając do temperatury pokojowej. Wtedy dosypujemy mąkę i sypki cukier, kawę i kakao, sodę rozpuszczoną
w dwóch łyżkach gorącej wody, mieszamy dokładnie,
na koniec wbijamy jajka. Ciasto musi być bardzo gęste,
tak, że trudno je „uciągnąć”, w razie czego dosypać więcej
mąki. Inaczej pierniczki po upieczeniu będą się wyginały…
Na końcu trzeba ciasto dobrze wyrobić.
Ciasto musi poleżeć w chłodnym miejscu co najmniej
dobę, a nawet kilka dni. Wyciągamy je przed wałkowaniem,
aby doszło do temperatury pokojowej. Wałkujemy partiami, podsypując mąką, na 3-4 mm i wycinamy, czego dusza
pragnie. Pieczemy w 180 C 10-15 min, pilnując, by te na
brzegach blachy nie przypaliły się. Następnego dnia lukrujemy i ozdabiamy.

Wydawca: Gmina Korczew, ul. ks. Brzóski 20a
Bezpłatny Informator Samorządu Gminy Korczew Redakcja: Głozak Marzena, Gontarz Aneta, Gregorczuk Sylwia
Adres redakcji: Korczew, ul. Szkolna 4, 08-108 Korczew, e-mail: gbp-korczew@wp.pl
Skład i druk: EFEKT STUDIO Sp. z o.o., ul. Tartaczna 4, 08-300 Sokołów Podlaski, nakład 500 egz.
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Rewelacyjna runda jesienna w siedleckiej A-klasie
w wykonaniu piłkarzy Tęczy Korczew!
Podopieczni Stanisława Zduna na półmetku rozgrywek
sezonu 2017/2018 znajdują się na drugim miejscu w tabeli A-klasy, lepsza od Tęczy jest tylko Kosovia Kosów Lacki.
Przed rozpoczęciem rundy trudno było przewidzieć aż tak dobry wynik, jednak dzięki włożonemu wysiłkowi całej drużyny
udało się osiągnąć sukces na półmetku lokalnych rozgrywek.
Poniżej krótkie podsumowanie rundy jesiennej w liczbach:
· po 13 kolejkach zawodnicy zgromadzili łącznie 30 pkt.;
· Tęcza nie zremisowała żadnego spotkania – 10 zwycięstw,
0 remisów i 3 porażki;
· Tęcza jest jedyną drużyną, która wygrała wszystkie dotychczasowe spotkania przed własną publicznością – 7 zwycięstw;
· podopieczni Stanisława zdobyli najwięcej bramek ze
wszystkich drużyn – 49, co daje średnio 3,77 bramki strzelonej na mecz;
· powyższe bramki zostały zdobyte przez 11 zawodników;
· najwięcej bramek zarówno w Tęczy, jak i całej lidze zdobył
Kacper Chwedoruk – 20 bramek.

Aktualna* tabela siedleckiej A-klasy po rundzie jesiennej sezonu 2017/2018:

*tabela nie uwzględnia zwycięstwa poprzez walkower Kosovii z Grodziskiem Krzymosze
Źródło: 90minut.pl

Choć obecny wynik jest dla wielu osób powodem do dumy,
to pamiętajmy, że jest to dopiero półmetek rozgrywek, do końca sezonu jeszcze pozostało 13 spotkań, więc roszady w tabeli są nieuniknione. Miejmy nadzieję, że korczewska Tęcza
w równie pięknym stylu zaprezentuje się w rundzie wiosennej!
Bo na wynik pracuje cała DRUŻYNA!
Paweł Stańczewski

Sukcesy sportowe uczniów Zespołu Placówek
Oświatowych w Korczewie
Rywalizacja sportowa cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci i młodzieży w ZPO w Korczewie. Uczniowie naszej
szkoły rywalizują w turniejach sportowych, w ramach rozgrywek organizowanych przez: Regionalne Zrzeszenie Ludowych
Zespołów Sportowych Szkolnego Związku Sportowego Turniejach o Puchar Starosty Siedleckiego
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 nasi
sportowcy szkoły brali udział w następujących rozgrywkach
odnosząc w nich mniejsze lub większe sukcesy:

SZKOŁA PODSTAWOWA
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 6-kach piłkarskich chłopców:
Grupa: SP Mordy, SP Pruszyn, SP Stok Lacki, SP Łysów,
SP Kotuń, SP Korczew. Gospodarzem rozgrywek była nasza
szkoła dn. 4.10.2017r. Nasi uczniowie etap tych rozgrywek zakończyli w fazie grupowej.
Turniej koszykówki dziewcząt i chłopców, który odbył się
8.11.2017r. również w naszej szkole.
Dziewczęta rywalizowały w grupie z uczniami ze szkół:
SP Łysów, SP Stok Lacki, SP Korczew. Natomiast chłopcy
w grupie: SP Łysów, SP Stok Lacki, SP Korczew. Na tym etapie
nasi uczniowie zakończyli rozgrywki w fazie grupowej. Udział
w turnieju był dużym wydarzeniem ponieważ drużyna naszej
szkoły pierwszy raz wystartowała w rozgrywkach koszykówki
w powiecie siedleckim.

GIMNAZJUM
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 6-kach piłkarskich chłopców.
Grupa: SP Białki, SP Pruszyn, SP Stok Lacki, SP Łysów,
SP Kotuń, SP Korczew, SP Paprotnia. Gospodarzem rozgrywek była nasza szkoła dn.6.10.2017r. Uczniowie naszej szkoły
awansowali do finału rozgrywek, który odbył się 27.10.2017r.
w Domanicach, gdzie nasza drużyna zajęła trzecie miejsce wśród szkół z powiatu siedleckiego W turnieju koszykówki dziewcząt i chłopców, który odbył się 19.10.2017r.
i 26.10.2017r. również w naszej szkole, dziewczęta 19.10.2017r.
rywalizowały w grupie z: Gimnazjum Łysów, Gimnazjum Pruszyn, Gimnazjum Korczew. Natomiast chłopcy rywalizowali
w grupie z: Gimnazjum Łysów, Gimnazjum Pruszyn, Gimnazjum Stok Lacki, Gimnazjum Korczew. Tu również nasz udział
zakończył się w fazie rozgrywek grupowych, lecz cieszy fakt,
że jest to pierwszy występ naszej drużyny na rozgrywkach powiatowych.
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.
Gospodarzem rozgrywek była nasza szkoła. Dziewczęta
rywalizowały w grupie: Gimnazjum Łysów, Gimnazjum Stara
Kornica, Gimnazjum Mordy, Gimnazjum Korczew, Natomiast
chłopcy rywalizowali z uczniami z: Gimnazjum Łysów, Gimnazjum Żelków, Gimnazjum Korczew. Tu również nasze zespoły
nie awansowały do finału. Głównym jednak założeniem tych
rozgrywek jest nie tylko wygrywanie i zdobywanie miejsc na
podium lecz integracja uczniów, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń oraz współdziałanie w zespole.
Prowadzący zespoły sportowe: Marek Maciejuk i Sylwester
Kozłowski. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

