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3Głos z Gminy Nowy Korczyn

Oddajemy w Państwa ręce świąteczne wydanie biuletynu infor-
macyjnego „Głos z Gminy Nowy Korczyn”. Czas biegnie bardzo szybko, 
za nami kolejny rok kadencji nowokorczyńskiego samorządu. Wydanie 
to jest informacją o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszej 
gminie.

Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, jest niecodzienna  
i bardzo trudna. Wszyscy się czujemy zmęczeni i zaniepokojeni, nie 
wiedząc, co nas czeka. Rok 2020 to cięż-
ki czas ze względu na trwającą na świecie 
pandemię koronawirusa. Mimo tej trudnej 
sytuacji gmina Nowy Korczyn zrealizowała 
inwestycje, które przyczyniły się do popra-
wy warunków życia mieszkańców. Wykona-
no wiele zadań związanych z infrastrukturą 
drogową, ochroną środowiska, kulturą, kul-
turą fizyczną czy edukacją.

W 2020 r. wybudowano w asfalcie bli-
sko 3 km dróg gminnych za kwotę 782 tys. 
zł w następujących miejscowościach: Łęka, 
Podzamcze, Brzostków, Pawłów, Stary Kor-
czyn i Badrzychowice. Środki na przebudo-
wę wspomnianych dróg Gmina pozyskała  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych oraz z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Poprawiła się również infra-
struktura drogowa przy ul. Farnej w Nowym 
Korczynie, gdzie powstał obustronny chod-
nik z kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym oraz parkingiem 
na wysokości cmentarza. Zadanie to o wartości ponad 420 tys. zł zre-
alizowano w ramach II etapu rewitalizacji Nowego Korczyna.

Również w ramach rewitalizacji wykonano ważną dla mieszkań-
ców Nowego Korczyna inwestycję, której całkowity koszt  opiewał na 
1,6 mln zł. Była to wymiana awaryjnej sieci wodociągowej wzdłuż ulic: 
Farnej, Kingi, Buskiej, Armii Krajowej i Grotnickiej Górnej wraz z prze-
pięciem istniejących przyłączy. Z kolei inną istotną dla mieszkańców 
całej gminy inwestycją jest budowa połączenia sieci tranzytowej 
Nowy Korczyn – Solec Zdrój obsługiwanej przez ujęcie Nida 2000  
z siecią wodociągową Grotniki Małe - Górnowola za pomocą rurociągu 
wodociągowego. Przedsięwzięcie to o wartości 101 tys. zł przyczyni 
się w przyszłości do zapewnienia ciągłości dostawy wody w przypad-
ku braku produkcji na stacji uzdatniania wody w Nowym Korczynie. 

W 2020 roku gmina Nowy Korczyn zatroszczyła się o podniesienie 
standardu świadczenia usług kulturalnych poprzez remont i doposa-
żenie zarówno nowokorczyńskiej „organistówki”, jak i świetlicy wiej-
skiej w Górnowoli. Za kwotę ponad 120 tys. zł gruntowną przebudowę 
przeszedł budynek „organistówki”. Zyskał on nową elewację wraz  
z ociepleniem ścian i stropu oraz wymianą rynien i rur spustowych. 
Ponadto wykonana została opaska wokół budynku, chodnik od 
strony północnej, pomalowano także ściany i sufity we wszystkich 
pomieszczeniach. Również świetlica wiejska w Górnowoli oraz jej naj-
bliższe otoczenie za kwotę ponad 63 tys. zł zmieniło się nie do pozna-
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MIMO PANDEMII GMINA NOWY KORCZYN  
NIE ZWALNIA TEMPA

nia. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2019 roku, kiedy to wymieniono 
dach, okna i drzwi. W roku bieżącym natomiast powstała elewacja  
budynku, nowa instalacja elektryczna, a teren przy świetlicy wyłożo-
ny został kostką brukową, zyskał też nowe ogrodzenie.

W celu podniesienia komfortu nauki i pracy uczniów oraz nauczy-
cieli za kwotę 200 tys. zł przeprowadzono w 2020 roku komplekso-
wą modernizację bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym w Nowym Korczynie. Po wa-
kacyjnej przerwie uczniowie wrócili do odno-
wionych pomieszczeń szkolnych, gdzie po-
malowane zostały ściany i sufity niektórych 
sal szkolnych, wymienione zostały podłogi,  
a także instalacja elektryczna.Oprócz tego 
nad płytami boisk przy tej placówce rozbły-
sło światło z nowo wybudowanego oświe-
tlenia obiektu.Dzięki temu boiska będą mogły 
być wykorzystywane wieczorami m.in. do 
ćwiczeń KS Wisła Nowy Korczyn oraz spę-
dzenia wolnego czasu przez młodzież.

Wprowadzenie stanu epidemii wymusi-
ło też nowe standardy prowadzenia zajęć 
lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do 
szkolnych ławek, tylko przed komputerami. 
Niestety nie wszyscy taki sprzęt posiadają. 
Wychodząc naprzeciw najbardziej potrzebu-
jącym w tym zakresie, gmina pozyskała 60 
tys. zł na zakup 26 laptopów wraz z oprogra-

mowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania. Sprzęt trafił do szkół 
na terenie gminy Nowy Korczyn.

Dobrą informacją zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwie-
dzających gminę Nowy Korczyn jest fakt, że w okresie letnim udało się 
uporządkować i oznakować szlak kajakowy rzeki Nidy Jurków - Wi-
ślica - Nowy Korczyn o długości 31,2 km. Przedsięwzięcie to o warto-
ści 132 tys. zł możliwe było dzięki zawartemu porozumieniu z Lokalną 
Grupą Działania „Królewskie Ponidzie” na wspólną realizację projektu 
pn. „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka”. W ślad za wyty-
czeniem szlaku turystycznego zagospodarowano teren rekreacyjny 
nad rzeką Nidą,  zamontowano toalety przenośne, altanę drewnianą 
wraz ze stołami i ławkami, grill betonowy, kładkę drewnianą. Wyko-
nano również parking z kostki brukowej. Poza tym powstała siłownia 
zewnętrzna, a estetyki dodały nowe nasadzenia niskiej zieleni. Zaku-
piono także sprzęt kajakowy 

Ważną inwestycją realizowaną na terenie naszej gminy wspólnie 
przez województwo świętokrzyskie i małopolskie była budowa mostu 
na Wiśle w Nowym Korczynie. Koszt inwestycji to blisko 54 mln zł most 
został oddany do użytku w grudniu 2020 r.

Podsumowując kolejny rok działalności samorządu Gminy Nowy 
Korczyn, podkreślić należy, że mimo szerzącej się epidemii podjęte 
działania były na tyle sprawne, żeby jak najwięcej z zaplanowanych 
inwestycji zrealizować, a potrzeby mieszkańców na bieżąco zaspo-
kajać.
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BUDŻET GMINY NOWY KORCZYN NA 2021 ROK
W dniu 28 grudnia 2020 r. podczas ostatniej w roku sesji Rada 

Miejska w Nowym Korczynie uchwaliła Budżet Gminy na 2021 rok. 
Zarówno dochody jak i wydatki budżetowe ustalono na poziomie 

27 618 839,66 zł.
Na inwestycje wieloletnie planowane do realizacji w 2021 roku 

zostanie przeznaczone 1,8 mln zł. Wśród nich znalazły się przede 
wszystkim: 
- II etap rewitalizacji miejscowości gminnej Nowy Korczyn (m.in.: mo-

dernizacja placu zabaw w Nowym Korczynie, zabezpieczenie ruin 
synagogi, chodnik i oświetlenie na ul. Stopnickiej) - 611 084,39 zł,

- podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie in-
nowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności 
i dostępności e-usług – 200 704,03 zł,

- kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w pla-
cówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn – etap II: 
remont i zakup pomocy dydaktycznych w szkole w Brzostkowie, 
oświetlenie boiska sportowego w Brzostkowie – 220 833,15 zł,

- instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywat-
nych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin –  
197 546,89 zł,

- kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne 
funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn etap II: między 
innymi remont remiz w Brzostkowie i Starym Korczynie – 589 111,98 
zł.

Największe sumy pochłonie oświata i pomoc społeczna – w su-
mie ponad 18,6 mln zł przy dochodach budżetowych w wysokości 
27,6 mln zł. Wydatki na cały system oświaty (szkoły podstawowe, 
przedszkola, dowóz uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, 
stołówki szkolne, nauczanie indywidualne realizowane w szkołach 
podstawowych oraz świetlice szkolne i stypendia dla uczniów) 
ustalono w wysokości ponad 9,6 mln zł. Subwencja oświatowa  
w wysokości 3,8 mln zł pokryje jedynie 39,87% całości wydatków 
na oświatę.

Kwotę 9 mln zł z kolei zaplanowano na funkcjonowanie pomo-
cy społecznej. Ze środków własnych gmina musi pokryć wydatki  
w kwocie 1,2 mln zł.

Dług ogółem na koniec 2021 roku wyniesie 14 097 150,80 zł.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
W 2021 ROKU BEZ ZMIAN

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczy-
nie informuje, iż w 2021 roku stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie uległa zmianie i pozostaje w takiej samej 
wysokości jak w 2020 roku:
- 13,00 zł brutto za mieszkańca miesięcz-

nie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny z terenu nieru-
chomości zamieszkałej oraz gdy odpady 
ulegające biodegradacji gromadzone są 
przydomowym kompostowniku,

- 16,00 zł brutto za mieszkańca miesięcz-
nie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny z terenu nierucho-
mości zamieszkałej,

- 32,00 zł brutto za mieszkańca za miesiąc, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypeł-
nia obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny.

Stawka opłaty za gospodarowanie od-
padami zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny z terenu nieruchomości nieza-
mieszkałej pozostaje w wysokości:
1) za pojemnik – 120 litrów – 12 zł,

2) za pojemnik – 240 litrów – 52 zł,
3) za pojemnik - 500 litrów – 110 zł,
4) za pojemnik 1100 litrów – 140 zł,
5) kontener KP5 – 500 zł,
6) kontener KP7 – 650 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za pojem-
nik z terenu nieruchomości niezamieszkałej, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów w sposób 
selektywny w wysokości:
1)  za pojemnik - 120 litrów – 28 zł,
2) za pojemnik - 240 litrów – 80 zł,
3) za pojemnik - 500 litrów – 130 zł,
4) za pojemnik - 1100 litrów 200 zł,
5) kontener KP5 – 700 zł,
6) kontener KP7 – 900 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

należy wpłacać na podany poniżej numer rachunku bankowego:

04 8493 0004 0130 0230 0231 0126

Bank Spółdzielczy o/ Nowy Korczyn

w następujących terminach:

I kwartał   – do 15 stycznia danego roku

II kwartał  – do 15 kwietnia danego roku

III kwartał  – do 15 lipca danego roku

IV kwartał – do 15 października danego roku.
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W Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 
28 -136 Nowy Korczyn pod nr telefonu: 41 23 45 412 
oraz na stronie internetowej: www.gmina.nowykorczyn.pl 
(w zakładce Gospodarka odpadami).

Więcej informacji można uzyskać: 

NA TERENIE 
MIASTA I GMINY 
NOWY KORCZYN

ZASADY 
SEGREGACJI 
ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

www.gmina@nowykorczyn.pl

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
ORAZ POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI

BIOODPADYBIOODPADY

ODPADY
ZMIESZANE

ODPADY
ZMIESZANE

BIOODPADY ODPADY ZMIESZANE
(worek BRĄZOWY)

(worek CZARNY)
Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowy Korczyn, którzy zadeklarowali 

selektywną zbiórkę odpadów oraz nieselektywną zbiórkę odpa-
dów, a nie posiadają przydomowego kompostownika (specjalnie 
przystosowane urządzenia służące do gromadzenia i unieszkodli-
wiania odpadów ulegających biodegradacji) odpady biodegrado-
walne powinni wrzucać do brązowego worka.

Do czarnego worka  lub czarnego pojemnika (zakupio-
nego we własnym zakresie) należy wrzucać odpady zmie-
szane oraz pozostałości po segregacji (odpady, które nie 
dają się posegregować), tj. odpady, które nie kwali� kują się 
do odpadów segregowanych.

NALEŻY WRZUCAĆ: NALEŻY WRZUCAĆ:
• liście, skoszoną trawę, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe,

drobne gałęzie, chwasty, korę drzew, trociny;
• odpady kuchenne pochodzenia roślinnego

(obierki z owoców i warzyw);
• skorupki z orzechów, jaj;
• fusy po kawie, herbacie.

• tłusty papier, np. po maśle, margarynie, butelki po oleju
spożywczym;

• zużytą odzież, obuwie;
• zużyte artykuły higieniczne (np. wata);
• ceramika, porcelana, szkło stołowe, naczynia 

żaroodporne, miski, talerze;
• butelki po płynach chłodniczych;
• artykuły piśmienne, paragony, zdjęcia, tekstylia.

• zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, opakowań po 
środkach ochrony roślin;

• puszek po farbach i lakierach, 
opakowań po smarach i olejach
samochodowych;

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
tj. styropian, gruz;

• świetlówek, baterii, akumulatorów,
przeterminowanych leków;

• popiołu (należy gromadzić 
w pojemniku lub worku zakupionym
we własnym zakresie).

• resztek mięs i kości zwierząt, 
zepsutej żywności;

• popiołu z kominka lub pieca.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

Worki na odpady segregowane dostarcza właścicielom nierucho-
mości � rma wywozowa bezpłatnie przy odbiorze ww. odpadów 
w systemie ,,worek za worek”.
Jeżeli � rma wywozowa  nie dopełni obowiązku dostarczenia 
kompletu worków na odpady segregowane lub nie zostawi ich 
Państwu na wymianę, należy ten fakt zgłosić do Referatu Finan-
sowo - Podatkowego Urzędu Miasta i Gminyw Nowym Korczynie 
telefonicznie pod numer telefonu:  41 23 45  412 lub osobiście 
w siedzibie Referatu Finansowo-Podatkowego, ul. Krakowska 1, 
pok. nr 1. Osoba dokonująca zgłoszenia osobistego otrzyma na 
miejscu brakujące worki. Zgłoszenie zostanie przekazane do � rmy 
wywozowej.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

Opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych należy dokonywać 
z góry bez wezwania, kwartalnie 
(za 3 miesiące kalendarzowe) przelewem 
na Konto Bankowe Miasta i Gminy Nowy Korczyn:
BANK SPÓŁDZIELCZY O/NOWY KORCZYN
04 8493 0004 0130 0230 0231 0126
w nastepujących terminach:
•  I kwartał  – do 15 stycznia danego roku
•  II kwartał  – do 15 kwietnia danego roku
•  III kwartał – do 15 lipca danego roku
•  IV kwartał  – do 15 października danego roku

www.gmina@nowykorczyn.pl

W rubryce „tytułem” należy zawsze wpisać:
• Imię, nazwisko i dokładny adres nieruchomości, której opłata

dotyczy. Pozwoli to na szybkie zidenty� kowanie płatnika
dzięki czemu unikniemy ewentualnych nieporozumień.

• Kwartał, którego opłata dotyczy. Jeżeli płatność reguluje 
należność za więcej niż jeden kwartał z góry, prosimy
o zaznaczenie tej informacji aby uniknąć ewentualnego
zwrotu pieniędzy jako nadpłaty.

PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH
PSZOK mieści się na Bazie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grot-
nikach Dużych i prowadzi zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez 
właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamiesz-
kują mieszkańcy, przykładowych frakcji odpadów komunalnych:
a) przeterminowane leki i chemikalia;
b) zużyte baterie i akumulatory;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
d) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych 
robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykona-
nie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub 
na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano-architektonicznej;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodar-
stwach domowych;
f) zużyte opony i inne.
Zużyte baterie można również umieszczać w przeznaczonych do tego 
pojemnikach w Urzędzie Gminy, Szkołach i wyznaczonych sklepach na 
terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn. 
Przeterminowane leki można również dostarczać do aptek.
Raz w roku na terenie Gminy Nowy Korczyn organizowana jest zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego w formie ,,wystawek’’ z przed nieruchomości wła-
ściciela w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę.

(UWAGA ZMIANA)

PLASTIK I METALE
(worek ŻÓŁTY)

tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe i metale

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

• butelki plastikowe typu PET po napojach;
• plastikowe opakowania po kosmetykach, środkach

czystości;
• puste, plastikowe opakowania po żywności (kubki po

jogurtach, serach, ke� rach, margarynach);
• opakowania wielomateriałowe (kartony po płynnej 

żywności, np. mleku, sokach);
• czysta folia aluminiowa, torebki plastikowe, 

reklamówki, zakrętki plastikowe;
• czyste kanistry plastikowe po artykułach spożywczych;
• opakowania stalowe i aluminiowe, tj. puszki po 

napojach i żywności;
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali 

kolorowych, np. druty, metalowe zakrętki i kapsle;

• opakowań i butelek po olejach, smarach, płynach 
chłodniczych, puszek po lakierach, farbach;

• opakowań po nawozach, środkach owado- 
i chwastobójczych;

• brudnych naczyń jednorazowych, styropianu,  
tworzyw piankowych;

• baterii, akumulatorów, strzykawek;
• plastikowych zabawek na baterie, plastikowych 

części samochodowych, obudowy
plastikowej ze sprzętu RTV i AGD;

• zabrudzonej folii budowlanej.

Opróżnij opakowania z resztek 
produktów. 
Zdejmij nakrętki i krążki z szyjek 
butelek.
Butelki i kartony zgnieć przed 
wrzuceniem. 
Zgnieć puszkę, karton po 
mleku i sokach.

części samochodowych, obudowy
plastikowej ze sprzętu RTV i AGD;

PLASTIK
I METALE
PLASTIK
I METALE

PAMIĘTAJ!

NALEŻY WRZUCAĆ:

PAPIERSZKŁO
(worek NIEBIESKI)(worek ZIELONY)

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

• gazety, czasopisma;
• papier szkolny, biurowy, listy;
• książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi

twardymi brzegami;
• zeszyty;
• pudełka kartonowe i tekturowe;
• worki i torebki papierowe, papier opakowaniowy;
• ścinki drukarskie.

• bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki szklane 
po napojach i żywności;

• butelki po napojach alkoholowych;
• słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek);
• szklane opakowania po kosmetykach.

• zabrudzonego lub tłustego papieru
(np. papierowych opakowań po maśle, twarogu);

• papieru woskowego (pergaminowego);
• lakierowanego lub foliowanego papieru, 

np. z folderów reklamowych;
• opakowań z zawartością, np. żywnością, 

wapnem, cementem;
• papieru termicznego i faksowego;
• kalki technicznej i papierów przebitkowych 

(rachunki, faktury);
• kartonów po mleku, sokach i innych napojach

(tzw. tetra paków – opakowania wielomateriałowe),
• papierowych wkładów wodoodpornych, tapet,

worków po cemencie;
• opakowań po jajkach;
• odbitek fotogra� cznych;
• odpadów higienicznych (np. pieluch 

jednorazowych, podpasek, waty, wacików).

• opakowań po lekarstwach;
• termometrów, rtęciówek, strzykawek;
• szkła okularowego, zbrojonego, szkła okiennego 

i szyb samochodowych;
• szkła żaroodpornego i kryształowego;
• żarówek, świetlówek i wszelkich innych lamp;
• re� ektorów, lamp neonowych, � uorescencyjnych 

i rtęciowych;
• ekranów i lamp telewizyjnych;
• luster;
• ceramiki: fajansu, porcelany;
• szkła gospodarczego, jak szklane miski, talerze,

doniczki, � gurki itp.;
• zniczy, kapsli, korków, kokard z ołowiu np. z butelek

po szampanie, zatyczek i zakrętek;
• szkła laboratoryjnego.

Zanim wrzucisz – postaraj się 
usunąć wszystkie części, które nie 
są z papieru, np. spinacze, zszywki, 
klamerki, taśmy samoprzylepne, 
sznurki. Oczyść papier z resztek 
produktów. Złóż kartony tak, aby 
zajmowały jak najmniej miejsca.

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem.
Wyrzucaj puste opakowania.
Usuń nakrętki oraz inne metalowe 
lub plastikowe części.

odpadów higienicznych (np. pieluch 
jednorazowych, podpasek, waty, wacików).

PAPIERPAPIERSZKŁOSZKŁO

PAMIĘTAJ!PAMIĘTAJ!

NALEŻY WRZUCAĆ:NALEŻY WRZUCAĆ:

W Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 
28 -136 Nowy Korczyn pod nr telefonu: 41 23 45 412 
oraz na stronie internetowej: www.gmina.nowykorczyn.pl 
(w zakładce Gospodarka odpadami).

Więcej informacji można uzyskać: 

NA TERENIE 
MIASTA I GMINY 
NOWY KORCZYN

ZASADY 
SEGREGACJI 
ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

www.gmina@nowykorczyn.pl

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
ORAZ POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI

BIOODPADYBIOODPADY

ODPADY
ZMIESZANE

ODPADY
ZMIESZANE

BIOODPADY ODPADY ZMIESZANE
(worek BRĄZOWY)

(worek CZARNY)
Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowy Korczyn, którzy zadeklarowali 

selektywną zbiórkę odpadów oraz nieselektywną zbiórkę odpa-
dów, a nie posiadają przydomowego kompostownika (specjalnie 
przystosowane urządzenia służące do gromadzenia i unieszkodli-
wiania odpadów ulegających biodegradacji) odpady biodegrado-
walne powinni wrzucać do brązowego worka.

Do czarnego worka  lub czarnego pojemnika (zakupio-
nego we własnym zakresie) należy wrzucać odpady zmie-
szane oraz pozostałości po segregacji (odpady, które nie 
dają się posegregować), tj. odpady, które nie kwali� kują się 
do odpadów segregowanych.

NALEŻY WRZUCAĆ: NALEŻY WRZUCAĆ:
• liście, skoszoną trawę, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe,

drobne gałęzie, chwasty, korę drzew, trociny;
• odpady kuchenne pochodzenia roślinnego

(obierki z owoców i warzyw);
• skorupki z orzechów, jaj;
• fusy po kawie, herbacie.

• tłusty papier, np. po maśle, margarynie, butelki po oleju
spożywczym;

• zużytą odzież, obuwie;
• zużyte artykuły higieniczne (np. wata);
• ceramika, porcelana, szkło stołowe, naczynia 

żaroodporne, miski, talerze;
• butelki po płynach chłodniczych;
• artykuły piśmienne, paragony, zdjęcia, tekstylia.

• zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, opakowań po 
środkach ochrony roślin;

• puszek po farbach i lakierach, 
opakowań po smarach i olejach
samochodowych;

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
tj. styropian, gruz;

• świetlówek, baterii, akumulatorów,
przeterminowanych leków;

• popiołu (należy gromadzić 
w pojemniku lub worku zakupionym
we własnym zakresie).

• resztek mięs i kości zwierząt, 
zepsutej żywności;

• popiołu z kominka lub pieca.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

Worki na odpady segregowane dostarcza właścicielom nierucho-
mości � rma wywozowa bezpłatnie przy odbiorze ww. odpadów 
w systemie ,,worek za worek”.
Jeżeli � rma wywozowa  nie dopełni obowiązku dostarczenia 
kompletu worków na odpady segregowane lub nie zostawi ich 
Państwu na wymianę, należy ten fakt zgłosić do Referatu Finan-
sowo - Podatkowego Urzędu Miasta i Gminyw Nowym Korczynie 
telefonicznie pod numer telefonu:  41 23 45  412 lub osobiście 
w siedzibie Referatu Finansowo-Podatkowego, ul. Krakowska 1, 
pok. nr 1. Osoba dokonująca zgłoszenia osobistego otrzyma na 
miejscu brakujące worki. Zgłoszenie zostanie przekazane do � rmy 
wywozowej.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

Opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych należy dokonywać 
z góry bez wezwania, kwartalnie 
(za 3 miesiące kalendarzowe) przelewem 
na Konto Bankowe Miasta i Gminy Nowy Korczyn:
BANK SPÓŁDZIELCZY O/NOWY KORCZYN
04 8493 0004 0130 0230 0231 0126
w nastepujących terminach:
•  I kwartał  – do 15 stycznia danego roku
•  II kwartał  – do 15 kwietnia danego roku
•  III kwartał – do 15 lipca danego roku
•  IV kwartał  – do 15 października danego roku

www.gmina@nowykorczyn.pl

W rubryce „tytułem” należy zawsze wpisać:
• Imię, nazwisko i dokładny adres nieruchomości, której opłata

dotyczy. Pozwoli to na szybkie zidenty� kowanie płatnika
dzięki czemu unikniemy ewentualnych nieporozumień.

• Kwartał, którego opłata dotyczy. Jeżeli płatność reguluje 
należność za więcej niż jeden kwartał z góry, prosimy
o zaznaczenie tej informacji aby uniknąć ewentualnego
zwrotu pieniędzy jako nadpłaty.

PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH
PSZOK mieści się na Bazie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grot-
nikach Dużych i prowadzi zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez 
właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamiesz-
kują mieszkańcy, przykładowych frakcji odpadów komunalnych:
a) przeterminowane leki i chemikalia;
b) zużyte baterie i akumulatory;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
d) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych 
robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykona-
nie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub 
na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano-architektonicznej;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodar-
stwach domowych;
f) zużyte opony i inne.
Zużyte baterie można również umieszczać w przeznaczonych do tego 
pojemnikach w Urzędzie Gminy, Szkołach i wyznaczonych sklepach na 
terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn. 
Przeterminowane leki można również dostarczać do aptek.
Raz w roku na terenie Gminy Nowy Korczyn organizowana jest zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego w formie ,,wystawek’’ z przed nieruchomości wła-
ściciela w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę.

(UWAGA ZMIANA)
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GMINA NOWY KORCZYN ORGANIZUJE  
TRANSPORT NA SZCZEPIENIE

Informujemy o możliwości zorganizowa-
niaprzez Gminę Nowy Korczyn transportu do 
punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać 
mieszkańcy gminy którzy: 
- posiadają aktualne orzeczenie o niepełno-

sprawności w stopniu znacznym o kodzie  
R lub N lub odpowiednio I grupę

- mają obiektywne i niemożliwe do przezwy-
ciężenia we własnym zakresie trudności  

JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Zarejestruj się na bezpłatne szczepienie
przez stronę gov.pl/szczepimysie, Internetowe 
Konto Pacjenta, dedykowaną infolinię: 989
lub u lekarza POZ

1

Przejdź kwalifikację z lekarzem
dla Twojego bezpieczeństwa zostaniesz 
zbadany przez lekarza

2

Zaszczep się
skorzystaj z bezpłatnego szczepienia
i obserwuj stan swojego zdrowia

3

Przyjmij drugą dawkę
wszystkich informacji udzieli Ci Twój
punkt szczepień.

4

Chcesz się zaszczepić i uchronić siebie 
i swoich bliskich przed zakażeniem?
Zobacz, jakie to proste.

W JAKIEJ KOLEJNOŚCI

Zapisy na szczepienia ruszyły 15 stycznia 2021 r.
Żeby szczepienia poszły sprawnie i objęły jak
najszybciej osoby najbardziej narażone,
podzieliliśmy proces na etapy:

Etap 0  - pracownicy sektora ochrony zdrowia

Etap  1 - osoby powyżej 60. roku życia,
   pensjonariusze DPS i ZOL, służby i nauczyciele

Etap 2 - osoby z chorobami przewlekłymi
   poniżej 60. roku życia

Etap 3 - pozostała część społeczeństwa

 SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Żebyś mógł się zaszczepić jak najbliżej swojego 
miejsca zamieszkania, uruchomiliśmy ponad
7 500 zespołów szczepieniowych. Możesz to zrobić:

stacjonarnie w placówkach POZ
lub innych placówkach medycznych

przez mobilne zespoły szczepiące

w centrach szczepiennych
szpitali rezerwowych

GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

Znajdź punkt szczepień
w Twojej okolicy na:

BEZPIECZEŃSTWO
I RZETELNE
INFORMACJE

Jak działa?
Szczepionka wyzwala w organizmie
człowieka naturalną produkcję
przeciwciał. Stymuluje także nasze
komórki odpornościowe, tak aby chroniły 
nas przed zakażeniem COVID-19.

Dlaczego jest bezpieczna?
Szczepionka przeciw COVID-19 powstała 
zgodnie ze wszystkimi najwyższymi
standardami bezpieczeństwa.
W badania nad nią zaangażowali się
wybitni naukowcy z całego świata.
Dzięki tak dużemu, globalnemu wysiłkowi
otrzymaliśmy bezpieczną i skuteczną
broń w walce z pandemią.broń w walce z pandemią.

SPRAWDZONE INFORMACJE
Na stronie gov.pl/szczepimysie
znajdziesz najświeższe informacje,
doniesienia, aktualności, komunikaty, 
wskazówki, odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania, a także założenia
Narodowego Programu Szczepień.

w samodzielnym dotarciu do punktu 
szczepień znajdującego się najbliżej swe-
go miejsca zamieszkania.

Osoba, która ma już ustalony termin 
szczepienia oraz spełnia określone kryteria 
uprawniające do transportu na szczepienie, 
może zgłosić taką potrzebę do Urzędu Mia-
sta i Gminy w Nowym Korczynie do p. Anny 
Nowak pod nr tel. 41 234 54 15 w godz. 7:00-
15:00.

Bo uchronisz się przed COVID-19.
Bo uratujesz komuś życie.
Bo możesz – szczepionki są bezpłatne,
dobrowolne i skuteczne.
Pomożesz zwalczyć pandemię.
Zyskasz spokój – Ty i Twoi bliscy będą bezpieczni.
Bo szczepionki są bezpieczne – zbadaneBo szczepionki są bezpieczne – zbadane
przez polskie i unijne instytucje.
Bo zostaniesz zbadany i poznasz swój stan zdrowia.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.7.

Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności.
Bo to szansa na dostęp do basenów, siłowni, kin,
teatrów, koncertów i wydarzeń kulturalnych.
Bo szczepionka to najbardziej skuteczna metoda, 
która chroni przed zakażeniem. Ludzkość
z powodzeniem korzysta z niej od kilkuset lat.

8.
9.

10.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?

#SZCZEPIMYSIĘ.
TO U NAS RODZINNE

Szczepionki

Dobrowolne
Szczepienia są dobrowolne, jednak zachęcamy 
Polaków do szczepień! 

Bezpłatne
Szczepienia dla wszystkich chętnych są
całkowicie bezpłatne.

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

wiarygodne źródła informacji
oraz mapę najbliższych punktów szczepień
w Twojej okolicy znajdziesz na stronie:

POD NUMEREM: 989

Zarejestruj się na szczepienie już dziś!
Bezpłatna i całodobowa infolinia

#SZCZEPIMY
Narodowy Program Szczepień to plan, dzięki
któremu bezpiecznie i sprawnie zaszczepimy
przeciw COVID-19 mieszkańców naszego kraju. 

Obejmuje zakup odpowiedniej liczby szczepionek 
i ich dystrybucję. Zakłada również monitoring 
przebiegu i efektywności szczepienia.

PrzyjętyPrzyjęty przez Rząd RP jeszcze w grudniu 2020 
ustala kierunek działań w akcji szczepionkowej. Sprawdź, jak zaszczepić się przeciw

COVID-19 i dlaczego warto zrobić
to jak najszybciej!

Szczepienia
przeciw Covid-19

WIARYGODNE INFORMACJE

Jak i gdzie
mogę się zaszczepić?

10 powodów
dla których warto się zaszczepić

Gdzie szukać
sprawdzonych informacji?

Bo uchronisz się przed COVID-19.
Bo uratujesz komuś życie.
Bo możesz – szczepionki są bezpłatne,
dobrowolne i skuteczne.
Pomożesz zwalczyć pandemię.
Zyskasz spokój – Ty i Twoi bliscy będą bezpieczni.
Bo szczepionki są bezpieczne – zbadaneBo szczepionki są bezpieczne – zbadane
przez polskie i unijne instytucje.
Bo zostaniesz zbadany i poznasz swój stan zdrowia.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.7.

Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności.
Bo to szansa na dostęp do basenów, siłowni, kin,
teatrów, koncertów i wydarzeń kulturalnych.
Bo szczepionka to najbardziej skuteczna metoda, 
która chroni przed zakażeniem. Ludzkość
z powodzeniem korzysta z niej od kilkuset lat.

8.
9.

10.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?

#SZCZEPIMYSIĘ.
TO U NAS RODZINNE

Szczepionki

Dobrowolne
Szczepienia są dobrowolne, jednak zachęcamy 
Polaków do szczepień! 

Bezpłatne
Szczepienia dla wszystkich chętnych są
całkowicie bezpłatne.

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

wiarygodne źródła informacji
oraz mapę najbliższych punktów szczepień
w Twojej okolicy znajdziesz na stronie:

POD NUMEREM: 989

Zarejestruj się na szczepienie już dziś!
Bezpłatna i całodobowa infolinia

#SZCZEPIMY
Narodowy Program Szczepień to plan, dzięki
któremu bezpiecznie i sprawnie zaszczepimy
przeciw COVID-19 mieszkańców naszego kraju. 

Obejmuje zakup odpowiedniej liczby szczepionek 
i ich dystrybucję. Zakłada również monitoring 
przebiegu i efektywności szczepienia.

PrzyjętyPrzyjęty przez Rząd RP jeszcze w grudniu 2020 
ustala kierunek działań w akcji szczepionkowej. Sprawdź, jak zaszczepić się przeciw

COVID-19 i dlaczego warto zrobić
to jak najszybciej!

Szczepienia
przeciw Covid-19

WIARYGODNE INFORMACJE

Jak i gdzie
mogę się zaszczepić?

10 powodów
dla których warto się zaszczepić

Gdzie szukać
sprawdzonych informacji?

WAŻNE: 
Pacjent składa oświadczenie, iż nie ma możliwości samodzielnego dotar-
cia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności  
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w 
schorzeniami (pacjent może zostać poproszony przez upoważnionego 
pracownika Urzędu o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności).

JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Zarejestruj się na bezpłatne szczepienie
przez stronę gov.pl/szczepimysie, Internetowe 
Konto Pacjenta, dedykowaną infolinię: 989
lub u lekarza POZ

1

Przejdź kwalifikację z lekarzem
dla Twojego bezpieczeństwa zostaniesz 
zbadany przez lekarza

2

Zaszczep się
skorzystaj z bezpłatnego szczepienia
i obserwuj stan swojego zdrowia

3

Przyjmij drugą dawkę
wszystkich informacji udzieli Ci Twój
punkt szczepień.

4

Chcesz się zaszczepić i uchronić siebie 
i swoich bliskich przed zakażeniem?
Zobacz, jakie to proste.

W JAKIEJ KOLEJNOŚCI

Zapisy na szczepienia ruszyły 15 stycznia 2021 r.
Żeby szczepienia poszły sprawnie i objęły jak
najszybciej osoby najbardziej narażone,
podzieliliśmy proces na etapy:

Etap 0  - pracownicy sektora ochrony zdrowia

Etap  1 - osoby powyżej 60. roku życia,
   pensjonariusze DPS i ZOL, służby i nauczyciele

Etap 2 - osoby z chorobami przewlekłymi
   poniżej 60. roku życia

Etap 3 - pozostała część społeczeństwa

 SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Żebyś mógł się zaszczepić jak najbliżej swojego 
miejsca zamieszkania, uruchomiliśmy ponad
7 500 zespołów szczepieniowych. Możesz to zrobić:

stacjonarnie w placówkach POZ
lub innych placówkach medycznych

przez mobilne zespoły szczepiące

w centrach szczepiennych
szpitali rezerwowych

GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

Znajdź punkt szczepień
w Twojej okolicy na:

BEZPIECZEŃSTWO
I RZETELNE
INFORMACJE

Jak działa?
Szczepionka wyzwala w organizmie
człowieka naturalną produkcję
przeciwciał. Stymuluje także nasze
komórki odpornościowe, tak aby chroniły 
nas przed zakażeniem COVID-19.

Dlaczego jest bezpieczna?
Szczepionka przeciw COVID-19 powstała 
zgodnie ze wszystkimi najwyższymi
standardami bezpieczeństwa.
W badania nad nią zaangażowali się
wybitni naukowcy z całego świata.
Dzięki tak dużemu, globalnemu wysiłkowi
otrzymaliśmy bezpieczną i skuteczną
broń w walce z pandemią.broń w walce z pandemią.

SPRAWDZONE INFORMACJE
Na stronie gov.pl/szczepimysie
znajdziesz najświeższe informacje,
doniesienia, aktualności, komunikaty, 
wskazówki, odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania, a także założenia
Narodowego Programu Szczepień.
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POMAGAMY W WYPEŁNIANIU I SKŁADANIU WNIOSKÓW  
O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczy-

nie informuje, że zostało podpisane porozu-
mienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
w sprawie realizacji Programu „Czyste po-
wietrze”, którego celem jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł cie-
pła i poprawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Kor- 
czynie można uzyskać pomoc w przygoto-
waniu oraz złożeniu wniosku do WFOŚiGW  
w Kielcach. Można także zapoznać się z za-
sadami programu (nr tel. 41 234 54 31).

O dofinansowanie mogą się ubiegać Be- 
neficjenci, czyli osoby fizyczne będące wła-
ścicielem / współwłaścicielem budynku mie- 
szkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkal-
nego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Be-
neficjentów dzielimy na dwie grupy:
- Uprawnieni do podstawowego poziomu do-

finansowania - których roczny dochód nie 
może przekraczać 100 000 zł,

- Uprawnieni do podwyższonego poziomu do-
finansowania w przypadku gdy przeciętny 
miesięczny dochód na jednego członka ro-
dziny nie przekracza:
• 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna uprawniona do podwyż-
szonego poziomu dofinansowania, która za-
mierza złożyć wniosek w ramach programu 
„Czyste powietrze”, musi posiadać zaświad-
czenie o wysokości przeciętnego miesięcz-
nego dochodu przypadającego na jednego 
członka gospodarstwa domowego. Zaświad-
czenia o dochodach do Programu „Czyste po-
wietrze” wydawane jest przez Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym 
Korczynie po uprzednim złożeniu wniosku/
żądania o wydanie zaświadczenia. 

Program Czyste Powietrze nie przewiduje 
dotacji dla właścicieli domów nowobudowa-
nych.

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

Nazwa kosztu

Podstawowy  
poziom dofinansowania

Podwyższony  
poziom dofinansowania

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania

Maksymalna 
kwota dotacji

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania

Maksymalna 
kwota dotacji

Audyt energetyczny 100% 1 000 zł 100% 1 000 zł

Dokumentacja projektowa 30% 600 zł 60%

Ekspertyzy 30% 150 zł 60% 300 zł

Podłączenie do sieci ciepłowniczej 50% 10 000 zł 75% 15 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 zł 60% 18 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda 
o podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej

45% 13 500 zł 60% 18 000 zł

Pompa ciepła typu  
powietrze/powietrze

30% 3 000 zł 60% 6 000 zł

Gruntowa pompa ciepła 
o podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej

45% 20 250 zł 60% 27 000 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 zł 60% 9 000 zł

Kotłownia gazowa  
(przyłącze gazowe i instalacja)

45% 6 750 zł 75% 11 250 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 zł 60% 9 000 zł

Kocioł na węgiel 30% 3 000 zł 60% 6 000 zł

Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 zł 60% 12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 zł 60% 12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny 
o podwyższonym standardzie

45% 9 000 zł 60% 12 000 zł

Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 zł 60% 6 000 zł

Instalacja centralnego  
ogrzewania oraz instalacja ciepłej 
wody użytkowej

30% 4 500 zł 60% 9 000 zł

Wentylacja mechaniczna  
z odzyskiem ciepła

30% 5 000 zł 60% 10 000 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 zł 50% 5 000 zł

Ocieplenie przegród budowlanych 30% 45 zł za m2 60% 90 zł za m2

Stolarka okienna 30% 210 zł za m2 60% 420 zł za m2

Stolarka drzwiowa 30% 600 zł za m2 60% 1 200 za m2
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Liczymy się dla Polski! Świat, który nas otacza ulega ciągłym 
zmianom. Zmienia się liczba ludności, nasze warunki życia, czy rynek 
pracy. Dlatego też Główny Urząd Statystyczny zbiera i udostępnia 
dane, które pozwalają zbadać zarówno wielkość, jak i kierunek tych 
zmian. Najważniejszym badaniem statystycznym jest rozpoczy-
nający się 1 kwietnia 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań (NSP2021) - realizowany co 10 lat. 

Dlaczego spis jest tak ważny? Badania statystyczne, a w szcze-
gólności spisy powszechne są niezwykle ważne dla prawidłowego 
funkcjonowania państwa, ale także dla każdego 
mieszkańca. Podczas spisu zbierane będą informa-
cje, które pozwolą na analizę procesów, jakie zaszły 
w naszym społeczeństwie na przestrzeni lat 2011 – 
2021 na wszystkich szczeblach podziału terytorial-
nego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

Spisz się jak najlepiej! Rozwój technologii ułatwia życie na wielu 
płaszczyznach – dlatego jako przedstawiciele statystyki publicz-
nej wychodzimy naprzeciw potrzebom obywateli. Dbając o wygo-
dę i bezpieczeństwo Respondentów zdecydowano, że podczas 
NSP2021, to właśnie samospis internetowy będzie podstawowym 
kanałem przekazywania informacji. Aplikacja dostępna będzie przez 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Więcej dowiesz się na portalu  

spis.gov.pl
Gminne Biuro Spisowe  

w Nowym Korczynie

Obwodnica wraz z budową nowego mostu na Nidzie ma kosz-
tować około 60 mln zł. Inwestycja ta została ujęta w budżecie wo-
jewództwa świętokrzyskiego na 2021 rok i będzie realizowana. Pod 
koniec ubiegłego roku złożono do woje-
wody wniosek o wydanie ZRID (zgody na 
realizację inwestycji drogowej). Prawdo-
podobnie w czerwcu br. zostanie ogło-
szony przetarg na wykonanie zadania.
Prace przy budowie obwodnicy Nowego 
Korczyna mogą się rozpocząć jesienią 
tego roku, pod warunkiem, że wykonaw-
cę uda się wyłonić za pierwszym podej-
ściem. Cała inwestycja zostanie oddana 
pod koniec 2023 roku.

Przypomnijmy, że 29 czerwca 2018 
roku Paweł Zagaja wówczas jeszcze wójt 
gminy Nowy Korczyn wydał nową decyzję 
środowiskową, dotyczącą „zachodniego 
wariantu” przebiegu obwodnicy. Uzgod-
nienia trwały bardzo długo ze względu 
na to, że zachodnia obwodnica Nowego 
Korczyna, wymagała przede wszystkim 
przejścia przez Nidę. 

Firma projektowa musiała również uwzględnić naniesione na 
mapy plany Wód Polskich, aby obwałowanie rzeki nie kolidowało  
z obwodnicą i przeprawą mostową na Nidzie. 

Nowa droga ma mieć około 3,5 km długości. Wybudowany zo-

CO DALEJ Z OBWODNICĄ NOWEGO KORCZYNA?

stanie wiadukt nad drogą powiatową i co najmniej trzy ronda. Na 
obwodnicę będzie się wjeżdżać od Sandomierza z drogi krajowej 
numer 79. Następnie trasa przebiegnie w kierunku północnym, 

przecinając drogę wojewódzką w kierun-
ku Buska-Zdroju aż do projektowanego 
mostu na Nidzie. Następnie skręci na pół-
nocny-wschód do projektowanego wia-
duktu nad drogą powiatową i do ronda, 
łączącego obwodnicę z istniejącą drogą 
wojewódzką 973 i dalej do drogi 79. Koszt 
dokumentacji to prawie 1 milion złotych. 
Natomiast wartość obwodnicy wraz z bu-
dową mostu na Nidzie, szacowana jest na 
około 50-60 mln zł.

Jak podkreśla burmistrz Paweł Zagaja 
inwestycja ta rozwiąże istotny problem 
dla mieszkańców Nowego Korczyna wy-
nikający z uciążliwej obecności ruchu 
tranzytowego, który odbywa się przez 
centrum Nowego Korczyna. Po zakończe-
niu budowy obwodnicy centrum zostanie 
uwolnione od potoku pojazdów. Dla miesz-
kańców oznacza to więcej spokoju, ciszy 

oraz bezpieczeństwa. Ważny jest także aspekt gospodarczy tego 
przedsięwzięcia. Dzięki nowej drodze przedsiębiorcy będą mogli 
szybciej dotrzeć do sieci autostrad, co ułatwi i obniży koszty eks-
portu towarów.

Wszystko wskazuje na to, że budowa obwodnicy Nowego Korczyna, o którą od wielu lat zabiegał Paweł Zagaja – burmistrz Miasta  
i Gminy Nowy Korczyn, wreszcie będzie możliwa. Nowa droga została już zaprojektowana, a inwestycja ma zapewnione finansowanie. 

cały okres trwania spisu, wystarczy tylko urządzenie z dostępem 
do internetu. Dodatkowo, 16 kwietnia wdrożymy metody pomocni-
cze – wywiady bezpośrednie lub telefoniczne, które przeprowadzą 
nasi rachmistrze. Osoba, która nie dokonała samospisu interneto-
wego nie może odmówić przekazania danych w formie wywiadu 
telefonicznego lub bezpośredniego. Samodzielnie będą mogły się 
spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do 
internetu. Z myślą o nich w naszym Urzędzie Gminy przygotowaliśmy 
stanowisko, na których będzie można się nie tylko spisać przez cały 

okres trwania spisu, ale także otrzymać fachową 
pomoc przeszkolonych osób.

Tajemnica statystyczna. Dane przekazywane 
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego są 
objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostęp-
niane wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, 

która uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. Warto przy tym 
zaznaczyć, że w Spisie Powszechnym nigdy nie pytamy o wielkość 
zarobków, numer konta czy karty kredytowej, a dane osobowe nie 
są nigdzie przekazywane. Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla 
nas bardzo ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu 
#liczysiękażdy.
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UROCZYSTE OTWARCIE MOSTU NA WIŚLE  
W NOWYM KORCZYNIE

W poniedziałek 14 grudnia 2020 r. uroczyście otwarto nowy most 
na Wiśle w Nowym Korczynie, który połączył dwa województwa – 
świętokrzyskie i małopolskie. Wspólne zadanie pochłonęło prawie  
54 mln zł.

Przygotowania do inwestycji trwały wiele lat i wymagały za-
angażowania samorządowców i parlamentarzystów z obu woje-
wództw. Oddany do użytku most łączący Nowy Korczyn z Borusową 
ma ponad 670 metrów długości. Składa się z 13 przęseł, a najdłuższe, 
czyli to znajdujące się nad nurtem rzeki, ma 130 metrów. Do tego po-
wstały też: dojazdy, chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa. Jest 
też rondo łączące drogę krajową nr 79 z wjazdem na most. Trasa roz-
poczyna się w Nowym Korczynie, na skrzyżowaniu drogi krajowej 
nr 79 i trasy wojewódzkiej nr 973. Dzięki tej inwestycji możliwe jest 
połączenie dróg w stronę Tarnowa oraz szybki dostęp do autostra-
dy A4.

ZMODERNIZOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA  
W NOWYM KORCZYNIE

Za kwotę blisko 1,6 mln zł przebudowano wodociąg w Nowym 
Korczynie. Przedsięwzięcie jest częścią II etapu rewitalizacji - wie-
lowątkowego projektu o wartości 5,8 mln złotych, podczas którego 
Nowy Korczyn przechodzi kolejną dużą metamorfozę.

W ramach zadania wymieniono awaryjną, będącą w złym stanie 
technicznym sieć wodociągową przy ul. Farnej, Kingi, Buskiej, Armii 

Krajowej, Grotnickiej Górnej. Powstała tam nowa sieć wraz z przepię-
ciem istniejących przyłączy, które doprowadzają wodę do istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie. Zadanie miało również na 
celu spięcie wodociągu znajdującego się przy ul. Grotnickiej Górnej 
z wodociągiem przy ul. Stopnickiej. Wykonawcą zadania była firma 
Buskopol S.A. z Buska-Zdroju.
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W roku ubiegłym udało się przebudować drogę gminną relacji Ba-
drzychowice - Górki na dł. 420 mb. 

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową 
wraz z podbudową oraz obustronne pobocza z kruszywa kamien-
nego. 

DROGA BADRZYCHOWICE – GÓRKI PO REMONCIE

Przed remontem. Po remoncie.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyń-
skiej przy współpracy ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim 
wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Nowy Korczyn już po raz kolejny  
w okresie od stycznia do września 2020 r. realizował Program Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym pomocy żywnościowej.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie następujące artykuły spożywcze: warzywne 
i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok 
jabłkowy, powidła śliwkowe); skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglute-
nowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane), mleczne (mleko UHT, ser podpuszcz-
kowy dojrzewający), mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju), 
cukier, tłuszcze (olej rzepakowy), dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym). Pomoc żyw-
nościowa trafiła do 1250 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy 
Nowy Korczyn. Łącznie wydano osobom potrzebującym 57,325 ton żywności o wartości 
263.986,05 zł.

W ramach Podprogramu 2019 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przepro-
wadzono warsztaty edukacyjne - dietetyczne w ramach działań towarzyszących.

WYREMONTUJĄ DROGĘ POWIATOWĄ W GÓRNOWOLI
W roku bieżącym wyremontowana zostanie droga powiatowa w Górnowoli na odcinku o dłu-
gości 2,3 km. Koszt inwestycji to blisko 1,5 mln złotych.

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin - Górnowola 
– Pawłów dł. 2355 m”, którego łączna wartość to 1 450 197,01 zł, realizowany jest przez Powiat 
Buski. Przewidziany do remontu odcinek drogi zaczyna się od skrzyżowania z drogą krajową 
nr 79 i przebiega przez całą długość miejscowości Górnowola. 

Zakres robót obejmował będzie m.in.: poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań  
i zjazdów na drogi boczne oraz do posesji i działek rolnych, utwardzenie poboczy materiałem 
kamiennym, regulację odwodnienia, budowę peronów przystankowych, wykonanie oznako-
wania pionowego i poziomego.

Dofinasowanie na realizację zadania Powiat Buski otrzymał z budżetu państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Wsparcia finansowego udzieliła również Gmina Nowy Kor-
czyn, przekazując uchwałą Rady Miejskiej kwotę 145 tys. zł.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 97 tys. zło-
tych. Całkowita wartość zadania uwzględniająca roboty dodatkowe, 
koszty dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski to ponad 
222 tysiące zł. 
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Obecnie świetlice wiejskie przeżywają 
swój renesans, również te w gminie Nowy 
Korczyn. W Górnowoli świetlica i jej najbliż-
sze otoczenie zmieniło się nie do poznania.

Remont budynku rozpoczął się w 2019 
roku. Za kwotę ponad 25 tys. zł wymie-
niono wówczas dach, okna i drzwi. Z kolei 
w 2020 roku budynek zyskał nową ele-
wację, wymieniono też instalację elek-
tryczną. Dodatkowo teren przy świetlicy wyłożono kostką bru- 
kową i wykonano nowe ogrodzenie. Ten etap kosztował blisko 38 
tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to 63 tysiące. W roku 2020 za 

ŚWIETLICA W GÓRNOWOLI JAK NOWA

Pod koniec listopada 2020 roku zrealizowano zadanie polegające na budowie sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Grotniki Małe.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę połączenia sieci tranzytowej Nowy Korczyn 
– Solec Zdrój obsługiwanej przez ujęcie Nida 2000 z siecią wodociągową Grotniki Małe – Gór-
nowola za pomocą rurociągu wodociągowego, na którym zaprojektowano studzienkę wodo-
mierzową oraz studzienkę redukcyjną. 

Wykonawcą zadania była firma Ekokanwod z Nowego Korczyna, a jego całkowity koszt 
to 101 tys. zł.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GROTNIKACH MAŁYCH

Przed remontem. Po remoncie.

ULICA FARNA W NOWYM KORCZYNIE PO REMONCIE
W ramach II etapu rewitalizacji Nowego Korczyna wykonano remont ul. Farnej w Nowym 
Korczynie. 

Zadanie polegało na wykonaniu obustronnego chodnika na długości 568 mb z kostki bru-
kowej wzdłuż ul. Farnej oraz na budowie oświetlenia ulicznego wraz z parkingiem położonym 
na wysokości cmentarza. 

Wartość robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową to nadzorem inwestorskim 
to koszt ponad 420 tysięcy złotych. Zadanie współfinansowane było w ramach Działania 6.5 
„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

ORGANISTÓWKA PO REMONCIE I  Z NOWĄ NAZWĄ
Zakończył się remont tzw. „organistówki” przy ul. Pocztowej w Nowym Korczynie. 
Budynek został oddany do użytku i będzie służył stowarzyszeniom tj. Towarzystwu Miło-

śników Ziemi Nowokorczyńskiej, Orkiestrze Dętej im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna. 
Budynek zyskał również nową nazwę Centrum Spotkań i Dialogu im. Pary Książęcej św. 

Kingi i Bolesława. Został on poświęcony podczas odpustu św. Kingi przez ks. Biskupa Jana 
Piotrowskiego. Remont nowo otwartego budynku wykonała gmina Nowy Korczyn w ramach 
zadania pn. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II. Koszt inwestycji to 
ponad 120 tys. zł. Zakres prowadzonych prac obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych, 
ocieplenie stropu, wykonanie elewacji, wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie opaski 
wokół budynku oraz chodnika od strony północnej, a także malowanie ścian i sufitów we 
wszystkich pomieszczeniach.

kwotę 6 tys. zł zakupiono także wyposażenie do świetlicy, a miano-
wicie stoliki, krzesełka oraz dwie szafy. Dzięki remontowi i dodatko-
wemu wyposażeniu miejsce to z pewnością będzie tętnić życiem.
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RENOWACJA MOGIŁY ŻOŁNIERSKIEJ  
NA CMENTARZU W OSTROWCACH

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn 
Paweł Zagaja informuje, że z inicjatywy sa-
morządu gminnego dokonano odbudowy 
mogiły żołnierskiej na cmentarzu parafial-
nym w Ostrowcach. Całkowity koszt zada-
nia to blisko 15 tys. zł, dotację na ten cel gmi-
na Nowy Korczyn pozyskała od Wojewody 
Świętokrzyskiego.

Zakres robót obejmował m.in.: demontaż 
i renowacja nagrobka wykonanego z gra- 
nitu w celu oczyszczenia z mchu i pleśni  
i odnowienia wszystkich liter, demontaż 
płyty głównej, podmurowanie ścianek mo-
giły bloczkami betonowymi, obłożenie ścia-
nek płytami, ułożenie wokół mogiły opaski  
z kostki brukowej

Wykonawcą prac renowacyjnych była 
firma Usługi Kamieniarsko - Budowlane Wi-
told Mikulski z Chęcin. 

LAPTOPY DLA UCZNIÓW DO NAUKI ZDALNEJ
Gmina Nowy Korczyn zakupiła 26 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdal-
nego nauczania, które trafiły do szkół z terenu gminy.

W kwietniu 2020 roku ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła“. Projekt 
umożliwił samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych  
z budżetu Unii Europejskiej. 

Program nie przewidywał wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu 
można było wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów  
w określonej gminie lub powiecie.

Gmina Nowy Korczyn pozyskała na ten cel 60 tysięcy zł zakupiła za to 26 laptopów  
z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym.

Jest to sprzęt, który ułatwia uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii 
wymusiło bowiem nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają 
dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadali taki sprzęt. 
Ten projekt pozwolił pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy.

We wrześniu 1939 r. ciała żołnierzy Woj-
ska Polskiego złożono we wspólnej mogile na 
cmentarzu parafialnym w Ostrowcach. Mo-

giłę żołnierską jako murowaną wykonano  
w marcu 1995 r. dzięki staraniom Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

KOMPLEKSOWA POPRAWA BAZY DYDAKTYCZNEJ  
I  SPORTOWEJ W BRZOSTKOWIE

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na remont budynku 
szkoły podstawowej w Brzostkowie wraz z oświetleniem boiska 
sportowego. Przedsięwzięcie to stanowi II etap gminnej inwestycji 
pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w pla-
cówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn. 

Zakres pierwszego zadania obejmuje remont sali gimnastycznej, 
remont podłóg w szkole, malowanie ścian i sufitów w salach lekcyj-
nych oraz montaż rolet okiennych wewnętrznych w bibliotece. Na tę 
część robót zaplanowano środki w wysokości 115 tys. zł. 

Z kolei w ramach drugiego zadania, na które zabezpieczonokwo-
tę 94 tys. zł,na terenie przyszkolnego boiska sportowego zamonto-
wane zostanie14 opraw na 6 słupach oświetleniowych.
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ODNOWIONA SZKOŁA  
W NOWYM KORCZYNIE

Po zeszłorocznych wakacjach uczniowie Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Nowym Korczynie wrócili do wyremontowanej placów-
ki. 

Jak podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł 
Zagaja w ramach prowadzonej przez gminę inwestycji, której celem 
było podniesienie komfortu nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli, 
przeprowadzono kompleksową modernizację bazy dydaktycznej  
i sportowej. 

Prace zostały podzielone na dwa zadania: oświetlenie boiska  
i remont budynku szkoły. 

Zakres pierwszego zadania obejmował m.in. montaż sześciu 
słupów oświetleniowych, sterowanie oświetleniem boiska rozłącz-
nikami izolacyjnymi w tablicy. Zadanie zostało wykonane w ramach 
ogłoszonego przetargu za kwotę blisko 61 tysięcy złotych.

Z kolei w ramach drugiego zadania, przeprowadzono remont bu-
dynku szkoły m.in. pomalowano pomieszczenia na niskimi wysokim 
parterze, a także II piętro – korytarz, wykonano także remont podłóg 
w szkole podstawowej i malowanie pomieszczeń w byłym gimna-
zjum. Wymieniona została także instalacja elektryczna na niskim 
parterze. Koszt tego zadania opiewał na ponad 140 tys. zł.

Warto dodać, że zadanie realizowane było w ramach Działania 
7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona 
dostępność Infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół” 
RPO WŚ 2014-2020.

BCK W NOWYM KORCZYNIE
Z dniem 1 stycznia 2021 roku Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie 
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym 
Korczynie zostały połączone i stworzyły 
nową instytucję - Bibliotekę Centrum Kultu-
ry w Nowym Korczynie.

Takie przedsięwzięcie wymagało akce- 
ptacji radnych Rady Miejskiej w Nowym Kor- 
czynie, zgody Dyrektora Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza 
w Kielcach, Dyrektora Biblioteki Narodowej 
w Warszawie oraz Krajowej Rady Biblio-
tecznej. Na koniec akceptacji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcep-
tacja planów połączenia poprzedzona była 
wizytą Dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej 
w Kielcach - Andrzeja Dąbrowskiego oraz 
konsultacją z dyrektorem Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie dr Tomaszem Makowskim, 
który we wrześniu odwiedził Nowy Korczyn.

W dniu 28 grudnia 2020 r. na ostatniej 
sesji Rada Miejska w Nowym Korczynie 
podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połą-
czenia samorządowych instytucji kultury  
w Nowym Korczynie. 

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek

9:00 - 17:00

Nowa instytucja to nowe wyzwania. 
Naszym celem jest dążenie do upowsze- 
chnienia i promocji czytelnictwa. Stworze-
nie instytucji, która będzie tętniącym ży-
ciem miejscem, przyjaznym dla mieszkań-
ców gminy Nowy Korczyn i współpracującą 
z WBK w Kielcach.

Priorytetem jest stworzenie nowych 
inicjatyw i rozwiązań, dzięki którym BCK 
będzie miało coś do zaproponowania dla 
każdej grupy wiekowej.

Idziemy z duchem czasu i chcemy, aby 
BCK było miejscem spotkań, organizacji 
form edukacji czytelniczej i kulturalnej.

Chcemy, aby w tych trudnych dla kultu-
ry czasach czytelnik miał ułatwiony sposób 
korzystania z zasobów bibliotecznych, dla-
tego w przygotowaniu mamy nową stronę 
internetową BCK. Na bieżąco prowadzimy 
media społecznościowe pełniące rolę infor-
mującą i promującą wydarzenia.

Połączenie instytucji da siłę meryto-
ryczną i organizacyjną. Ułatwi organizowa-
nie pracy, zarządzanie zasobami i będzie 
początkiem zmian na lepsze.
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PRZEGLĄD KAPEL W NOWYM KORCZYNIE
W dniu 19 lipca 2020 roku w Nowym Korczynie odbyły Eliminacje do 
44. Buskich Spotkań z Folklorem w Nowym Korczynie. W nowokor-
czyńskich eliminacjach udział wzięło 6 podmiotów wykonawczych. 

Występy uczestników konkursu oceniała Rada Artystyczna  
z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w składzie: Alicja Truk-
szyn, Michał Stachurski i Radosław Pach. 

Do finału zakwalifikowano trzy zespoły: Zespół Śpiewaczy „Dro-
chowianie”, Zespół Śpiewaczy „Pacanowianie” i Zespół Śpiewaczy 
„Wolanecki”.

NASZYM BOHATEROM 
CHWILA ZADUMY

Tradycyjnie w niedzielę 13 września 2020 roku wraz z obchodami  
28. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, już po raz szósty, nieprze-
rwanie mieszkańcy, goście, rodziny pomordowanych, zebrali się  
w kościele p.w. Św. Trójcy, aby upamiętnić 76. rocznicę śmierci żoł-
nierzy AK, spoczywających na cmentarzu parafialnym w Nowym 
Korczynie. 

Po mszy św. celebrowanej przez proboszcza Pawła Majewskiego 
mieszkańcy, członkowie TMZK, pracownicy MGOK, udali się na cmen-
tarz parafialny, aby złożyć wiązanki kwiatów i zapalić tradycyjne bia-
ło - czerwone znicze pamięci na partyzanckiej mogile. 

Przed kościołem parafialnym zorganizowana była wystawa te-
matyczna obrazująca obchody EDDz, przedstawiająca fotografie  
i krótki rys historyczny zmarłych partyzantów oraz Nowy Korczyn  
w powojennej rzeczywistości ujęty w starych  fotografiach. Wystawę 
zorganizowali pracownicy MGOK, a materiały i fotografie pochodziły 
od Janiny Jaroszek, Ligii Płonki, Kazimiery Juszczyk, Bogumiły Zawa-
dy.  Dzięki tej uroczystości, zgromadzonym pamiątkom i wspomnie-

W dniu 8 października 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym 
Korczynie Paweł Zagaja wraz z dyrektorem Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury Mariolą Lotko gościli w Sędziszowie, gdzie mieli 
ogromną przyjemność odebrać metalowe serce na plastikowe na-
krętki.

Serce zostało wyprodukowane przez wiodącego producenta ko-
tłów energetycznych w Polsce Firmę Sefako z Sędziszowa w ramach 
prowadzonej od lat społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Jak wspomniał Jacek Boruciński, prezes Sefako, każdy kosz  
w kształcie serca waży ok. 120 kg i może zmieścić do 800 kg nakrę-

niom bohaterowie żyjący jeszcze niedawno wśród nas, nadal żyją  
w naszych sercach i wspólnej pamięci.  

Ligia Płonka
Przewodnicząca TMZK

NAKRĘTKOWE SERCE W NOWYM KORCZYNIE
tek. Na oficjalnym przekazaniu był również obecny Dariusz Lisowski, 
prezes Fundacji Miśka Zdziśka, który podziękował władzom samo-
rządowym gminy Nowy Korczyn za zaangażowanie w akcję zbiera-
nia nakrętek i za współpracę. 

W Nowym Korczynie Serce zostało ulokowane na terenie Zespo-
łu Szkolno Przedszkolnego, gdzie służy podczas akcji „Misiek Zdzi-
siek Zbiera Nakrętki”. 

Dzieci ochoczo przystąpiły do zbierania nakrętek. Jest to ważna 
inicjatywa, która przełoży się na realną pomoc dla potrzebujących.
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DROGĄ JANA DŁUGOSZA
Ubiegłoroczne obchody 28. edycji Europej-
skich Dni Dziedzictwa w Nowym Korczy-
nie zorganizowane zostały w dniach 12–13 
września 2020 roku pod hasłem „Moja dro-
ga”.

Krajowym koordynatorem Europejskich 
Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, a w regionie świętokrzyskim 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Urzędu Marszałkowskiego. Organiza-
torem wydarzenia w Nowym Korczynie, jak 
co roku był Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej 
i władze samorządowe gminy.

Wykorzystując motyw drogi w popo-
łudniową, słoneczną sobotę, zaprosiliśmy 
mieszkańców, gości do podróży po naszej 
historii, zwiedzania zabytków, poszukiwa-
nia ścieżki wybitnego naszego historyka 
Jana Długosza, którego losy od 6 roku życia 
nierozerwanie zostały związane z Nowym 
Miastem Korczynem. 

Dom Długosza w Nowym Korczynie na-
zwany jest tak popularnie na pamiątkę, że 
ten wielki duchowny przebywał i pobierał 
nauki w naszym mieście. Zwany jest rów-
nież Akademią, gdyż od 1585 r. stał się filią 
Akademii Krakowskiej, a wykładali w nim na-
uczyciele z Krakowa.

W tej chwili jest to narożny północno 
– wschodni budynek w rynku Nowego Kor-
czyna, którego piwnice i przyziemia pocho-
dzą z około 1300 roku. Piętro dobudowane 
zostało na potrzeby Akademii i pochodzi  
z XVII/XVIII w. Budowla ta była wielokrotnie 
modernizowana, ale należy bez wątpienia 
do najstarszych zabytków, nie tylko na te-
renie naszej gminy, ale także w Polsce. Naj-
cenniejsze są piwnice i przyziemia kamie-
nicy, gdyż posiadają sklepienie kolebkowe.
Obiekt, chociaż jest zabytkowy, o wysokiej 
wartości artystycznej, historycznej i nauko-
wej, wymaga remontu. 

Na zakończenie przemarszu, zwiedza-
jący mogli, dzięki uprzejmości właściciela 
– Lucjana Liry - zajrzeć do wnętrza tej nie-
zwykłej pamiątki budowlanej.

Jednak wyprawa rozpoczęła się od ma-
lowniczo położonej na wzgórzu zamkowym, 
na prawym brzegu Nidy – wsi Podzamcze. 
Przybyli z różnych regionów Polski zwiedza-
jący wysłuchali opowieści przewodnickiej 
z Punktu Informacji Turystycznej w Nowym 
Korczynie – Ligii Płonki - o uczonym, jego 
pobycie na zamku, opisanych przez niego 
faktach i legendach. Następnie zwiedzają-

cy udali się do ponidziańskich świątyń: ko-
ścioła p. w. św. Stanisława i kościoła farnego  
p. w. Św. Trójcy, które powstały jeszcze przed 
bytnością wielkiego kanonika na naszych 
ziemiach, ale były przez niego podziwiane,  
a ich wygląd zostało pisany dla potomnych.

Informacje historyczne dotyczyły także 
miejsc związanych z życiem wielu innych 
uczonych, świętych, królów bezpośrednio lub 
pośrednio (poprzez opisy w kronikach) zwią-
zanych z życiem w Nowym Mieście Korczynie.

Po przebytym spacerze, dzięki uprzej-
mości pani dyrektor Marioli Lotko – wszy-
scy mogli spokojnie spocząć przy herbatce,  
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, po-
dyskutować o tym, jak wielkie znaczenie  
w naszej polskiej kulturze, nauce i gospodar-
ce odegrało nasze skromne miasteczko. Mieli 
możliwość obejrzeć wystawę tematyczną: 
Nowy Korczyn ze starej fotografii. 

W spotkaniu uczestniczyła także prze-
wodnicząca Rady Miasta – Kazimiera Gołdyn.

Dziękujemy gościom z Bochni, Sosnowca, 
Warszawy - uczestnikom wycieczki, człon-
kom Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyń-
skiej oraz księdzu proboszczowi Pawłowi 
Majewskiemu, za udostępnienie świątyń dla 
zwiedzających.

Marszruta po historii Nowego Korczyna 
dowiodła, jak wiele jest jeszcze nieodkrytych 
miejsc, tak zwanych białych plam na histo-
rycznej mapie naszego miasta i regionu. 

Ligia Płonka
Przewodnicząca TMZK
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KOLORY LATA ZASUSZONE W KWIATACH
W dniu 17 września 2020 roku odbyły się kolejne warsztaty arty-
styczne, na łonie natury, w otulinie Nadnidziańskiego Parku Krajo-
brazowego, zorganizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
w Nowym Korczynie. 

W spotkaniu tym wzięło udział kilkanaście pań, miłośniczek 
kwiatów i ziół polnych, łąkowych i własnych wyhodowanych  
w przydomowych ogrodowych. W doniczkach, dzbankach, koszy-
kach, układały barwione kolorami lata bukiety, aby przedłużyć im 
żywotność i aby cieszyły nasze oczy w długie jesienne wieczory. 
Suche wiązanki stały się ozdobą naszych mieszkań, biur i siedzib 
stowarzyszeń. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w spotkaniu wzięły udział 
panie ze Stowarzyszenia KGW Korczynian nad Nidą, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej, pasjonatki kultury regionalnej z No-
wego Korczyna. A wszystko to działo się pod bystrym okiem pani 
dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie – 
Marioli Lotko. 

Był to wspaniały relaks, w otoczeniu pięknej przyrody i zapachu 
nadnidziańskich skarbów. Na zakończenie przepyszne kiełbaski,  
serwowane prosto z grilla, przez panie z Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury i Punktu Informacji Turystycznej.

MAGICZNA CHUSTECZKA DLA KAŻDEGO DZIECKA
Z życzeniami uśmiechu na twarzy, z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży, Władze Samorządowe Miasta  
i Gminy, Biblioteka i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym 
Korczynie, przygotowały w ubiegłym roku miłą niespodziankę dla 
najmłodszych. 

Zwyczajowo, co roku w gminie Nowy Korczyn odbywał się bar-
dzo uroczysty festyn sportowy na miejskim stadionie, w którym 
brali udział wszyscy uczniowie, uczęszczający do trzech szkół na 
naszym terenie. W tym roku jednak ze względu na panująca epide-
mię, nie było możliwe zrealizowanie zaplanowanej akcji. Mimo to or-
ganizatorzy nie zapomnieli o swoich milusińskich.

W dniu 1 czerwca 2020 r. przed Punktem Informacji Turystycznej, 
w pełnym reżimie sanitarnym, zorganizowano stoisko z pięknymi 
chusteczkami dla najmłodszych i niezbędnymi w tym czasie ma-
seczkami. Magiczne chusteczki dla swoich pociech mogli odebrać: 
rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, znajomi, przedstawiciele władzy. Chu-
steczki były wyjątkowe, gdyż w tym czasie spełniają ważne funk-
cje: ochronną przed wirusami, zdrowotną, estetyczną i szpanersko 

- luzacką. A że był to dzień targowy w naszym mieście, to przy za-
czarowanym stoisku nie zabrakło mieszkańców, którzy z radością  
i niedowierzaniem wybierali chusteczki dla swoich pociech.

W tej akcji przygotowywania niespodzianki, brała również mło-
dzież z projektu „Retro Butik”.

Maseczki uszyły panie z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kor-
czyńskiej, Biblioteki Gminnej i MGOK w ramach prowadzonej akcji 
„Nie próżnujemy, maseczki szyjemy”. I tak dzięki bezinteresownemu 
zaangażowaniu kilku osób, około 400 chusteczek i około 200 mase-
czek trafiło do rąk naszych mieszkańców. 

Kolorowe chusteczki były miłą osłodą dla świętujących dzieci, 
za trudy związane z czasem pandemii, przymusowym pozostaniem 
w domach, niemożnością uczestniczenia w wielu kulturalnych wy-
darzeniach. Natomiast uśmiech i radość najmłodszych był podzię-
kowaniem dla organizatorów za przygotowanie dla nich miłej niespo-
dzianki.

Ligia Płonka
Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie
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NA SZKLE MALOWANE
Z inicjatywy Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowym Korczynie, odbyły się 
warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Tym razem miejscem spotkania był 
plener nad rzeką Nidą, obok przystani ka-
jakowej. W pięknej, słonecznej, sierpniowej 
scenerii powstawały maleńkie dzieła sztuki,  
na miarę możliwości każdego z uczestni-
ków.

Było to rodzinne malowanie, gdyż w za- 
jęciach artystycznych wzięły udział: bab-
cie, mamy, ojcowie, wnuki, dzieci, samo-
dzielna młodzież. Nie zabrakło pracowników 
MGOK, na czele z panią dyrektor Mariolą 
Lotko i członkiń Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Korczyńskiej. Na szklanych słoikach, 
butelkach, wazonach i płytkach pojawiły 
się motywy kwiatowe, roślinne, przyrod-
nicze, zaczerpnięte z naturalnych wzorów 
lub według własnych inwencji twórczych. 
Przeważały kolory słoneczne, ciepłe tak jak 
sierpniowe słońce, błękitne, szafirowe jak rzeka i niebo oraz seledy-
nowe soczystością trawy, okraszone barwnymi motylami i koloro-
wymi biedronkami. 

NARODOWE CZYTANIE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie po raz kolejny 
współorganizowała Narodowe Czytanie razem z Miejsko - Gminnym 
Ośrodkiem  Kultury w Nowym Korczynie. 

Dnia 16 września 2020 r. zaproszeni goście, uczniowie i nauczy-
ciele wspólnie czytali wybitne dzieło polskiego romantyzmu - „Bal-
ladynę” Juliusza Słowackiego. W dziewiątej odsłonie akcji organi-
zowanej pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej udział 
wzięli: proboszcz parafii Nowy Korczyn ks. Paweł Majewski, dyrektor 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowym Korczynie – p. Bar-
bara Karnawalska, dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury –  
p. Mariola Lotko, przewodnicząca Rady Miejskiej – p. Kazimiera Goł-
dyn, przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej 
– p. Ligia Płonka, nauczycielki języka polskiego: p. Barbara Bonar   
i  p. Jolanta Kulik oraz uczniowie: Julia Marek, Sandra Wolańska i Bar-
tłomiej Piotrowski. 

Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy piątej: Izabela Juszczyk 
i Jakub Dybała, którzy przybliżyli zebranym życie i twórczość Juliu-
sza Słowackiego, natomiast Alicja Krzyżańska  przedstawiła treść 
tegorocznej lektury. Następnie dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrod-
ka Kultury - p. M. Lotko przeczytała fragment listu prezydenta RP  
Andrzeja Dudy, w którym Pan Prezydent podkreślił m.in. że w tym 
trudnym dla nas czasie, kiedy walczymy z pandemią, wspólne czy-
tanie tak wybitnego dzieła jeszcze silniej nas zjednoczy.

Wszyscy z zapałem ozdabiali swoje przedmioty i umówili się na 
kolejne terenowe malowanie, trochę już jesienne, bo połączone z tra-
dycją pieczenia ziemniaków.
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SZLAK KAJAKOWY RZEKI NIDY

Przedsięwzięcie to możliwe było dzięki 
zawartemu porozumieniu z Lokalną Grupa 
Działania „Królewskie Ponidzie” na wspól-
ną realizację projektu pn. „Świętokrzyska 
Wspólna i Aktywna Turystyka” realizowa-
nego w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 -2020.

W ślad za wytyczeniem szlaku turystycz-
nego zagospodarowano teren rekreacyjny 
nad rzeką Nidą, zamontowano toalety prze-
nośne, altanę drewnianą wraz ze stołami  
i ławkami, grill betonowy, kładkę drewnianą. 
Wykonano również parking z kostki bruko-
wej. Poza tym powstała siłownia zewnętrzna, 
a estetyki dodały nowe nasadzenia niskiej 
zieleni. Zakupiono także sprzęt kajakowy tj. 2 
kajaki 1-osobowe, 4 kajaki 2 osobowe, 4 kaja-
ki 3-osobowe, 17 kamizelek ratunkowych dla 

dorosłych i 5 kamizelek dla dzieci, 22 wiosła 
aluminiowe oraz przyczepę do transportu  
10 kajaków. 

Wartość inwestycji to ponad 132 tys. zł.

W okresie letnim udało się zinwentaryzować, uporządkować i oznakować szlak turystycz-
ny: Szlak kajakowy rzeki Nidy Jurków - Wiślica - Nowy Korczyn o długości 31,2km. 

DZIEŃ PUSTEJ KLASY

25 września 2020 r. wielu nauczycieli Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Nowym Korczynie wraz z uczniami, z ochotą włączyło 
się w tę akcję. Klasy 0a i 0b oraz 5-latki spędziły miło czas na sta-
dionie sportowym i gminnym placu zabaw. Wykorzystując słonecz-
ną pogodę, dzieci wzięły udział w grach i zawodach sportowych: 
zabawy z piłką i skakanką, skoki przez przeszkody, biegi w terenie  
i wesoły slalom. Uczniowie klas Ia i Ib zorganizowali Dzień Odpoczyn-
ku na łące. Dzieci zbierały dary jesieni i wykonywały piękne, jesienne 
bukiety, tworzyły jarzębinowe wianki i układały ciekawe mandale  
z materiałów przyrodniczych. Klasy IIIa i IIIb oraz klasa II, wybrały się 
na spacer po najbliższej okolicy i obserwowały zmiany w przyrodzie 
w pierwszych dniach jesieni. Swoje obserwacje zilustrowały wyko-
nanymi wspólnie drzewkami – letnim i jesiennym. Z przyniesionych 
z domu warzyw i owoców dzieci wykonały piękne kukiełki, korale, 
bukiety z liści. Potem odbyły się zabawy i gry sportowe na placu 
szkolnym. Do akcji włączyli się również uczniowie klas IVa i IVb, któ-
rzy szukali jesieni w parku. Natomiast siódmo i ósmoklasiści zajęli się 
malowaniem jesiennych krajobrazów.

To tylko kilka przykładów działań w szkole, które zostały zreali-
zowane. Zadowolenie dzieci i nauczycieli, nietypowa forma przepro-
wadzonych zajęć spowodowały, że za rok akcja Dnia Pustej Klasy 
zostanie powtórzona i to jeszcze w szerszym zakresie.

Dzień Pustej Klasy to wyjątkowa, międzynarodowa inicjatywa pro-
mująca wartość edukacji na świeżym powietrzu. Nazwa święta, 
zainaugurowanego w 2012 r. przez grupę londyńskich nauczycieli, 
doskonale oddaje jego jasny cel: sprawić, aby klasy były puste, za-
chęcić nauczycieli, by tego dnia, choć jedną lekcję spędzili ze swo-
imi uczniami poza budynkiem szkoły.
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Po raz kolejny władze samorządowe gminy Nowy Korczyn po-
stanowiły uczcić pojawienie się na świecie dzieci z terenu gminy. 
W dniu 9 października 2020 roku miało miejsce uroczyste przekaza-
nie sadzonek drzew z imionami dzieci urodzonych w bieżącym roku 
oraz w ostatnim kwartale roku ubiegłego. 

Na uroczystość tę zaproszono rodziców 30 dzieci. Burmistrz 
Miasta i Gminy Nowy Korczyn w asyście Kierownika Urzędu Stanu 

DRZEWKO NA DOBRY POCZĄTEK

Po części artystycznej przygotowanej 
pod opieką wychowawczyń – Anity Pobor-
cy i Danuty Kostki, w niezwykle podniosłej 
atmosferze, uczniowie ślubowali na Sztan-
dar Szkoły: „Sumiennie wywiązywać się 
z obowiązku szkolnego, by stać się odpo-

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

wiedzialnym i wykształconym człowiekiem. 
Szanować swoich nauczycieli i strzec dobre-
go imienia szkoły ...” 

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor 
Barbara Karnawalska dokonała symbolicz-
nego pasowania na ucznia, życząc pierw-

szoklasistom sukcesów w nauce. Pani Wi-
cedyrektor Małgorzata Stefańska wręczyła  
pamiątkowe dyplomy. 

Do życzeń dołączyły panie wychowaw-
czynie, które obdarowały dzieci pamiątko-
wymi medalami i prezentami.

Dzień 23 października 2020 r. pozostanie na długo w pamięci uczniów klas pierwszych 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Nowym Korczynie. W tym dniu pierwszoklasiści 
wstąpili do grona społeczności szkolnej.

Cywilnego Małgorzaty Kaszowicz-Gzyl wręczył sadzonki dębu złoci-
stego przybyłym członkom rodziny.

- Drzewko to symboliczny prezent, którym chcemy powitać na 
świecie najmłodsze dzieci oraz życzyć im, by wraz z tym drzewkiem 
rosły, rozwijały się i były chlubą dla rodziców - podkreślił burmistrz.
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W HOŁDZIE 
POLEGŁYM 

LEGIONISTOM

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polową w hołdzie pole-
głym, którą celebrował proboszcz parafii Stary Korczyn ks. dziekan 
Marek Małczęć. Po nabożeństwie u stóp monumentu złożono wieńce  
i kwiaty, zapłonęły także znicze pamięci.

W uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe OSP z No-
wego i Starego Korczyna, Czarków i Strożysk. Nie zabrakło też dele-
gacji 14 Buskiej Drużyny Harcerskiej Wielopoziomowej im. L. Skrzyń-

W niedzielę 20 września 2020 r. w miejscowości Czarkowy przed pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiemu  
o niepodległość Polski” stanęli wszyscy ci, którzy pragnęli oddać cześć poległym 106 lat temu.

skiego działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu, 
41 Buskiej Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej  
w Krzczonowie, Gromady Zuchowej „Leśne Duszki” z Zespołu Szkol- 
no-Przedszkolnego z Nowego Korczyna, Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Starym i Nowym Korczynie, Szkoły Podstawowej w Brzostkowie, 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, radnych i sołtysów oraz 
licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Nowy Korczyn. 

BAJKOTERAPIA  
W PRZEDSZKOLU

Wiek przedszkolny to magiczny okres, w którym dzieci nigdy nie mają 
dość słuchania baśni i ciągle chcą, by powtarzano im wciąż od nowa 
te same. W związku z tym przeświadczeniem w ramach przyspo-
sobienia czytelniczego przeprowadzono w punkcie przedszkolnym  
w Brzostkowie cykl zajęć z bajkoterapii. 

Zasadniczym celem zajęć było rozwijanie wyobraźni i twórczej  
ekspresji u dzieci oraz redukcja napięcia, lęku. Podczas zajęć wyko-
rzystywano teksty bajek: „Żabi Król”, „Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek”, 
„O Wilku i siedmiu koźlątkach”.

Spotkania rozpoczynały się bajkową opowieścią, następnie 
prowadzono rozmowę z dziećmi na temat różnych zachowań  i ich 
pomysłów na rozwiązywanie problemów. 

Stosowano zabawy relaksacyjne, które rozładowywały napięcie 
i stwarzały okazję do uzewnętrzniania uczuć. Dzieci skupiały uwagę 
i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Wykonywały też różnego ro-
dzaju prace manualne, których treść stanowiły bajki.
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LEKCJA PATRIOTYZMU 
W NOWOKORCZYŃSKIM PRZEDSZKOLU

10 listopada 2020 roku w przedszkolu 
w Nowym Korczynie z okazji zbliżającego 
się święta odbyła się uroczysta lekcja pa-
triotyzmu. Głównym celem spotkania było 
kształtowanie, od najmłodszych lat, miłości 
i przywiązania do ojczystego kraju.  

Dzieci oglądały film przygotowany przez 
Instytut Pamięci Narodowej w  Krakowie pt: 
,,Polak Mały”. Dla maluchów był to ciekawy  
i przystępny sposób poznania symboli na-
rodowych, dla starszaków zaś sprawdzian 
ich wiadomości. Przedszkolaki miały okazję 
poznać historię powstania państwa pol-
skiego zaprezentowaną na podstawie ,,Le-
gendy o Lechu, Czechu i Rusie”. Pracując  
w grupach, układały puzzle – utrwalały zna-
jomość symboli narodowych.

Na zakończenie zajęć patriotycznych 
dzieci wykonały biało-czerwone kokardy 

narodowe. Poradziły sobie doskonale, z dumą 
pokazywały rodzicom efekty swojej pracy. 
Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach 
najmłodsi uczą się patriotyzmu, kształtują 
pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

Marta Gajek
Agnieszka Kowalska

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To najważniejsze polskie Święto 
Narodowe. 

SZKOŁA  
DO HYMNU

Tegoroczne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Nowym Korczynie miały zupeł-
nie inny charakter niż w latach poprzednich, 
gdyż żyjemy w czasach pandemii i obowią-
zuje nas zdalne nauczanie. Nie możemy 
zatem we wspólnym gronie spędzić tych 
radosnych chwil, ale o naszej Ojczyźnie nie 
zapomnieliśmy i uczciliśmy Jej święto.

Tradycyjnie już przystąpiliśmy do Ogól-
nopolskiej Akcji: „Szkoła do hymnu” i we 
wtorek, punktualnie o godzinie 11:11, nasi naj- 
młodsi uczniowie zaśpiewali hymn narodo-
wy.

Uczniowie klas I-III wykonali piękne ko-
kardy, biało-czerwone serca symbolizujące 
miłość do Ojczyzny oraz wspaniałe kwiaty  
z bibuły w kolorach naszej flagi.

Najstarsi uczniowie z klas IV-VIII obejrzeli 
film animowany: „Gra o niepodległość” zre-
alizowany na zlecenie IPN, wspólnie zaśpie-
wali hymn i rozmawiali z wychowawcami 
klas o trudnej drodze do odzyskania niepod-
ległości. Przygotowali też plakaty patrio-

tyczne, które można obejrzeć w naszej galerii 
plastycznej.

Wszystkie te inicjatywy zasługują na po-
chwałę, gdyż mimo trudnych okoliczności 
udało nam się uczcić naszą Ojczyznę.

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaanga-
żowanie i piękną postawę patriotyczną.
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ANDRZEJKI W GRUPIE 5 i  6- LATKÓW

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej 
zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku 
dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróż-
by pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą 
kreatywności, pozwalają oderwać się od 
rzeczywistości i przenieść w świat marzeń 
i fantazji.

W piątek 27 listopada 2020 roku dzieci 
przeniosły się w zaczarowany świat magii, 
wróżb i radosnych zabaw, w których mogły 
poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. 

Nie zabrakło ustawiania bucików, wró-
żenia za pomocą wirującej butelki, odkry-
wania kubeczków,  losowania kolorowych 
karteczek z przestrogą na przyszłość oraz 
lania wosku. 

Andrzejki to stara ludowa tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Według daw-
nych wierzeń ten dzień miał magiczną moc, gdyż uchylał wrota do nieznanej przyszłości.

Wróżby przeplatane były tańcami oraz 
zabawami przy skocznej muzyce z repertu-
aru dziecięcego. Pod koniec zabawy przed-
szkolaki raczyły się słodkim poczęstunkiem. 
Andrzejki dostarczyły wszystkim uczestni-
kom  wielu niezwykłych przeżyć i emocji.

DZIEŃ DINOZAURA W PRZEDSZKOLU W NOWYM KORCZYNIE

Tego dnia, najmłodsze przedszkolaki dowiedziały się, kiedy żyły i dlaczego wyginęły dino-
zaury, który był największy, a który drapieżcą. Maluchy z wielkim przejęciem śledziły prezen-
tację multimedialną, odgadywały zagadki, brały udział w zabawach matematycznych oraz 
ruchowo-naśladowczych. Podczas zajęć utrwaliły pojęcia z orientacji przestrzennej, wygląd 
dinozaura, kolory. Dzieci wykazały olbrzymie zainteresowanie tematem. Zajęcia w tym dniu 
pogłębiły wiedzę najmłodszych, a w niektórych rozbudziły nową pasję. Dzień Dinozaura prze-
niósł nas w odległy, fascynujący i wciąż tajemniczy świat.

Marta Gajek, Agnieszka Kowalska

Choć dinozaury dawno już wyginęły, to nie przestają fascynować ludzi.  
Święto tych prehistorycznych stworzeń obchodzone jest 26 lutego w ramach Światowego Dnia Dinozaura.
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PLUSZOWE PRZYTULANKI PRZEDSZKOLAKÓW

Z tej okazji w przedszkolu w grupach 3- i 4-latków zorganizowa-
ny został Dzień Pluszowego Misia. Ze względu na panującą sytuację 
epidemiologiczną obchody tego dnia wyglądały nieco inaczej niż  
w poprzednich latach. Niezmienne pozostało jedno – radość naj-
młodszych. Przedszkolaki uczestniczyły w konkursach, grach, śpie-

wały piosenki oraz słuchały bajek o misiach, opowiedziały o swoich 
przytulankach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 

Na koniec wszystkie dzieci za wspaniałą zabawę otrzymały me-
dal ,,Przyjaciela Pluszowego Misia”

Marta Gajek, Agnieszka Kowalska

Pluszowy miś – ulubieniec z dzieciństwa, powiernik wielu sekretów obchodzi swoje święto co roku 25 listopada. 

OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI  

W CIENIU  
PANDEMII

Obchody Święta Niepodległości w No-
wym Korczynie z uwagi na trudne warunki 
pandemii odbyły się bez udziału delegacji  
i pocztów sztandarowych.

W dniu 11 listopada 2020 r. o godz. 11:00  
w kościele parafialnym pw. Św Trójcy w No-
wym Korczynie odprawiona została msza 
św. Następnie władze samorządowe gminy 

złożyły symboliczne kwiaty oraz znicze pod 
pomnikiem poświęconym pamięci poległych 
walczących o wolną Polskę.

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ NAJMŁODSZYCH
W piękny grudniowy dzień grupę 5 i 6- lat-
ków oraz dzieci z przedszkola w Nowym 
Korczynie odwiedził  Św. Mikołaj.

Na jego wizytę dzieciaki czekały z nie-
cierpliwością. Przedszkolaki przywitały go-
ścia piosenkami, recytowały również wier-
sze. Święty Mikołaj obdarował wszystkich 
podarunkami. Wizyta św. Mikołaja minęła 
w bardzo miłej atmosferze i przyniosła na-
szym podopiecznym wiele radości. Dzień 
ten na długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich przedszkolaków.
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Ubieranie choinki to bardzo lubiana przez dzieci tradycja świąt Bożego Narodzenia. Wzo-
rem lat ubiegłych w dniu 4 grudnia 2020 r. na nowokorczyńskim rynku ustawiono dorodne 
choinki. Drzewka udekorowane zostały przez uczniów z terenu gminy Nowy Korczyn. 

W akcję włączył się również burmistrz Paweł Zagaja. Przeróżne ozdoby w eko-stylu naj-
młodsi wykonali sami. Pomysłów im nie brakowało.

CHOINKI OZDOBĄ NOWOKORCZYŃSKIEGO RYNKU

KONKURS NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Kiedyś była to bardzo popularna forma zdobienia choinek, stołów 
wigilijnych i mieszkań, a zarówno dzieci, jak i dorośli prześcigali się 
w pomysłach na wykonanie świątecznych ozdób. W nawiązaniu do 
tych tradycji bożonarodzeniowych Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  
i Publiczna Biblioteka Gminna w Nowym Korczynie ogłosili konkurs na 
ozdobę bożonarodzeniową.

Do konkursu zgłoszono, zgodnie z regulaminem 27 prac (11 w ka-
tegorii przedszkolaki, 13 w kategorii dzieci młodsze kl. I – IV, 1 w kate-
gorii dzieci starsze kl. I-VIII, 2 w kategorii – osoby dorosłe/seniorzy).

Jury w dniu 15 grudnia 2020 r. dokonało oceny prac i przyznało 
następujące miejsca i wyróżnienia. 
- I miejsce w kategorii przedszkolaki otrzymała Zofia Kochan i Alek-

sandra Ślasko,
- II miejsce – Amelia Cerazy,
- III miejsce – Ignacy Dziewit.

Jury przyznało także 7 wyróżnień za różnorodność prac, dobór 
materiałów ekologicznych i estetykę wykonania dla Marcela Trela, 
Natalii Trela, BarbaryRasińskiej, Antoniny Rasińskiej, Alicji Koźbiał, 
Miłosza Świecha, Mai Świech.

W kategorii uczniowie kl. I – IV
- I miejsce otrzymała Jagoda Lizak,

W codziennej, przedświątecznej krzątaninie: robienia zakupów, sprzątania, przyrządzania potraw świątecznych i obmyślania, jak najlepiej 

przeżyć Święta Bożego Narodzenia, dobrze jest oderwać się od tych zajęć i zrelaksować przy własnoręcznym wykonaniu ozdób świątecznych.

- II miejsce: Ksawery Piotrowski, Mateusz Naporowski, Lena Suchy, 
Oliwia Darłak,

- III miejsce Julia Czapla, Oliwia Misiewicz, Kornelia Dziewit.
Wyróżnienia: Iga Koźbiał, Maja Samosiuk, Aleksander Leśniak, 

Bartosz Leśniak, Robert Róg, Oskar Mazur.
W kategorii uczniowie kl. V – VIII

– I miejsce otrzymał Jan Gawlik.
W kategorii osoby dorosłe / seniorzy

– I miejsce otrzymała Jolanta Gawlik i Mirosława Marunowska.
Z otrzymanych prac została wykonana wirtualna wystawka, 

którą podziwiać można na stronie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowym Korczynie. Wszyscy artyści otrzymali dyplomy pamiątko-
we i nagrody książkowe.

Dziękujemy twórcom za zaangażowanie, poświęcony czas, za 
pomysłowość, kreatywnośći wykonanie przepięknych ozdób: bom-
bek świątecznych, choinek, szopek, Mikołajków i innych ciekawych 
wytworów. Warto zaznaczyć, że wiele z tych ozdób zrobionych było 
z ekologicznych materiałów: patyczków, papieru, bibułek, piórek, 
ziarenek.

Ligia Płonka
Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie
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WIELKIE, WIELKIE DZIĘKI!

Kartki były wykonane przepięknie i bardzo pomysłowo. Technika 
ich wykonania była różnorodna – od tradycyjnych rysunków kred-
ką lub farbami, po wyklejanki, wydzieranki oraz kartki stworzone  
z przedmiotów codziennego użytku. 

Wszystkie wzbudzały niesamowity zachwyt.
Dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie. Wspólnie zebrali-

śmy 108 kartek. 
Na uwagę zasługuje klasa IV B, której uczniowie przygotowali aż 

56 kartek. 
Słowa podziękowania kierujemy do rodziców i opiekunów. Bez 

Państwa pomocy przeprowadzenie akcji nie byłoby możliwe. Dzięku-
jemy bardzo.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie aktywnie włączyli się w przygo-
towanie kartek świątecznych w ramach akcji organizowanej przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu „Życzę Ci…” oraz akcję MEN „Ra-
zem na Święta”. Kartki zostały przesłane do kieleckiego Centrum Wolontariatu, a stamtąd przekazane do dwóch hospicjów: w Kielcach  
i w Miechowie. 

RAZEM NA ŚWIĘTA
Święta Bożego Narodzenia to czas w którym dzielimy się nawza-
jem  dobrocią, radością i miłością. To czas, w którym nikt nie może 
pozostać samotnym i opuszczonym. Wiele osób w trudnym dla nas 
okresie pandemii czeka na naszą pomoc i życzliwe słowo.

Po raz kolejny Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczy-
nie włączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem 
na Święta”. Ze względu na ograniczenia sanitarne wynikające ze 

stanu epidemii, akcje nasze miały nieco inny wymiar.  Wolontariusze 
należący do Szkolnego Koła Wolontariatu oraz inni chętni uczniowie 
naszej szkoły, którzy chcieli okazać dobre serce bliźnim przygoto-
wywali kartki z życzeniami Bożonarodzeniowymi  i przekazywali je 
sąsiadom (np. poprzez wrzucenie do skrzynek pocztowych). Drugim  
pomysłem było przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z ro-
dziny, przyjaciół, najbliższej okolicy.



26 Głos z Gminy Nowy Korczyn

PIĘKNE ŻYCZENIA DLA BABĆ I DZIADKÓW

Z okazji ich święta, pod okiem pań przedszkolanek, przygotowały 
ciepłe i wzruszające montaże słowno – muzyczne. Z racji pandemii 
zacni seniorzy nie mogli oczywiście zobaczyć na żywo występów, 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  
ZAGRAŁA W NOWYM KORCZYNIE

Mimo ograniczeń i pandemii, jak co roku Nowy Korczyn przyłączył 
się do akcji, by po raz kolejny udowodnić, że razem można więcej!

W ten mroźny dzień od wczesnego rana wolontariusze z pla-
cówek oświatowych z terenu gminy Nowy Korczyn, kwestowali  
w okolicach kościołów. Nie brakowało ludzi o wielkich sercach, któ-
rzy chętnie wspierali szczytny cel, jaki przyświeca Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy.

Do wielkiej akcji dołączyła także Biblioteka Centrum Kultury  
w Nowym Korczynie, która zorganizowała „Loterię fantową”. Dzię-
ki darczyńcom, którzy ofiarowali swe fanty, na loterii znalazło się 
ponad 200 gadżetów do wylosowania. Ukłony i podziękowania dla 
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w akcję, dla 
dzieci, które z radością wrzucały pieniążki do puszek, ich rodziców, 
dziadków, wszystkich, którzy spontanicznie zatrzymywali się na 
Rynku w Nowym Korczynie i uczestniczyli w losowaniu niespodzia-
nek.

Dzięki hojności darczyńców w Nowym Korczynie udało się ze-
brać kwotę 11 088,86 zł i 7,69€. Jest to wspaniały wynik, który poka-
zał, że nawet w trudnych czasach dobro nie zna granic. 

A grali z nami: UMiG Nowy Korczyn, Stowarzyszenie KGW Korczy-
nianie nad Nidą, Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej w No-
wym Korczynie, KGW Sępichów, KGW Stary Korczyn, KGW Strożyska, 
KGW Czarkowy, firma Broda - Stefania Broda, firma Tarkor - Jacek 
Smoleń, firma Tranzbed, sklep Żuczek, kwiaciarnia Jolanta Motyl, 
Monika Charyga, Martyna Sadowska Dryja, Teresa Dybała, Halina 
Luter, Ligia Płonka, Urszula Kliś, Mirosława Marunowska, Bożena 
Kargulewicz-Hoover, Anna Mikołajczak, Teresa Półtorak, Urszula 
Kawa, Michał Salamon.

Lista wolontariuszy: Jakub Misiewicz, Iga Koźbiał, Oliwia Misie-
wicz, Igor Kaczmarczyk, Anna Smolińska, Wiktor Wężowicz, Kamil 
Włosiński, Lena Wawrzyk, Weronika Tomal, Zuzanna Wójcik, Kamil 
Gruchała,Oliwia Koziara, Alan Zawada, Miłosz Gwóźdź, Natalia No-
wak, Sandra Wolańska, Jessica Świątek.

Opiekunowie: Artur Grzesiak, Paweł Kulik, Barbara Kanicka, Zofia 
Dybała, Monika Kaszuba, Agnieszka Misiewicz.

Koordynator buskiego sztabu - Grażyna Kopacz-Sowa.

W niedzielę 31 stycznia 2021 r. odbył się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Finał z głową” – takie hasło przewodnie 
przyświecało tegorocznej zbiórce, której celem jest zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Najmłodsi uczniowie ze szkół z terenu gminy Nowy Korczyn nie zapomnieli o swoich ukochanych babciach i dziadziusiach. 

ale mogli zerknąć na nie w sieci. Do życzeń milusińscy dołączyli wła-
snoręcznie wykonane kolorowe laurki.
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WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE,  
JAK CO ROKU W KARNAWALE

Bal karnawałowy jest niezwykłym wy-
darzeniem dla każdego przedszkolaka. 
Dostarcza wielu przeżyć i radości. 

Tak też było zarówno w przedszkolu  
w Brzostkowie jak i w Nowym Korczynie.  
Dzieci przebrane były za bohaterów ulu-
bionych bajek. Niezwykłe stroje sprawiły, 
iż rozpoznanie ich było prawdziwym wy-
zwaniem. Wystrój sal balowych wprowadził 
wszystkich w radosny nastrój oraz zachę-
cał do wesołej zabawy. Dzieci wspólnie 
ze swoimi paniami wspaniale się bawiły. 
Tańczyły w parach, kółeczkach, tworzyły 
pociągi. Wszystko to przy dźwiękach we-
sołej muzyki. Nie zabrakło również zabaw 
muzyczno-ruchowych, które sprawiły dzie-
ciom mnóstwo radości. 

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie 
dla przedszkolaków strojów karnawało-
wych i słodkiego poczęstunku.
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WALENTYNKI W KOLORZE MIŁOŚCI
Piątek, 12 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym 

Korczynie był prawdziwym, dniem miłości i przyjaźni. Dominował 
kolor czerwony, również w ubraniach dzieci.

W tym dniu, uczniom klas I - III zorganizowano warsztaty, pod-
czas których dzieci tworzyły przepiękne kartki walentynkowe dla 
najdroższych osób: rodziców, przyjaciół, a także sympatii.

Na korytarzu szkolnym przygotowano specjalną ,,Pocztę Walen-
tynkową”, aby można było przekazać życzenia swoim sympatiom. 
Szkolne amorki - listonosze nie narzekały na brak pracy, było bo-
wiem wielu chętnych, którzy skorzystali z tej inicjatywy. 

Walentynkowe amorki odpowiednio posegregowały pocztę i roz-
dały wszystkim adresatom. Nie zabrakło również wyrazów sympatii 
pod adresem dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawców.

Uśmiech i radość, także zaskoczenie, gościły na buziach dzieci, 
gdy dostały walentynkowe życzenia. 

Również wielką satysfakcję odczuwali Ci, którzy je wysłali, kiedy 
widzieli zadowolenie na twarzach obdarowanych.

Ten magiczny dzień przyniósł najmłodszej społeczności szkolnej 
wiele radości.

ZŁOTE GODY

Niestety wobec panującej obecnie na 
świecie sytuacji związanej z pandemią, 
wręczenie medali miało charakter indywi-
dualny. Nasi Dostojni Jubilaci otrzymali list 
od Burmistrza Miasta i Gminy Pana Pawła 
Zagai z życzeniami i podziękowaniami oraz 
drobny upominek, który będzie im przypo-
minał o pięćdziesięciu wspólnie przeżytych 
latach. W tym roku świętowały następujące 
pary: Wiesława i Stanisław Borla z Czarków, 
Krystyna i Czesław Czupryna z Pawłowa,  
Maria i Lucjan Kaleta z Podzamcza, Pelagia  
i Tadeusz Kamysz z Brzostkowa, Halina i Ste- 
fan Maj z Piasku Wielkiego, Janina i Stefan 
Małek z Czarków, Danuta i Witold Paweł-
czyk z Błotnowoli, Danuta i Edward Salomon  
z Czarków, Janina i Stanisław Soja z Ucisko-
wa, Halina i Stanisław Suchy z Badrzycho-
wic, Sabina i Henryk Zawada ze Strożysk, 
Wanda i Zbigniew Zawada z Badrzychowic.

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Kor-
czynie Pan Paweł Zagaja wystąpił do Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnio-
skiem o nadanie medali „za długoletnie  
pożycie małżeńskie” dla 12 par, które  
w 2020 roku obchodziły jubileusz 50- le-
cia pożycia małżeńskiego. Halina i Stefan Maj

Wanda i Zbigniew Zawada

Wiesława i Stanisław Borla
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UPOMINEK DLA PAŃ Z OKAZJI DNIA KOBIET

Marzec jest jednym z tych miesięcy, na 
które czekamy najbardziej - cieplejsze dni, 
pachnące wiosną powietrze i… dzień ko-
biet! To właśnie 8 marca przypada święto, 
które jedni celebrują, inni uznają za relikt 
PRL-u. Niezależnie jednak od tego, jak jest 
postrzegane, to wyjątkowy dzień dla każ-
dej z pań.

Tegoroczne świętowanie w Nowym Kor-
czynie miało zupełnie inny charakter. Pan-
demia koronawirusa i aktualne obostrzenia 
spowodowały, że uroczystość z okazji Dnia 
Kobiet się nie odbyła. Władze samorządowe 
gminy nie zapomniały jednak  o naszych 
mieszkankach. W tym wyjątkowym dniu  
z koszami wypełnionymi po brzegi słodko-
ściami burmistrz Paweł Zagaja wraz z ze 
swym zastępcą Piotrem Strachem pojawili 
się w samym sercu Nowego Korczyna, aby 
obdarować napotkane panie symbolicznym 
upominkiem. 

- Drogie Panie, życzę Wam samych wspa-
niałości i aby Wasze Święto trwało nie tyl-
ko dzisiaj, ale cały rok – mówił burmistrz.

Miły gest z okazji Dnia Kobiet spotkał 
się z pozytywnym odbiorem, wywołując 
uśmiech na twarzy każdej obdarowanej.
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Z ARENY PIŁKARSKIEJ

Zespół młodzieżowy występuję w klasie okręgowej w kategorii trampkarz młodszy, na-
tomiast seniorzy w klasie „A”. Większość zawodników, zarówno w zespole juniorskim jak 
i seniorskim, to zawodnicy z terenu naszej gminy. Ponadto nasz klub reprezentują również 
zawodnicy z gmin ościennych i sąsiadujących powiatów. 

Przy klubie działa również od 2013 roku Szkółka Piłkarska „Wisełka 2013” i to głównie jej 
adepci stanowią zespół młodzieżowy zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Zawodnicy w ra-
mach treningów korzystają w pełni z obiektu sportowego przy ulicy Rzeźniczej, jak również 
z zaplecza sportowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie w porozumie-
niu z panią dyrektor Barbarą Karnawalską. Niejednokrotnie mieszkańcy Nowego Korczyna 
mają możliwość zaobserwować szczególnie w okresie zimowym, kiedy to drużyna seniorów 
przygotowuje się do sezonu piłkarskiego, szlifując formę sportową w terenie czy biegając 
ulicami miasta. W aktualnym sezonie 2020/2021 seniorzy zajmują drugie miejsce w swojej 
grupie ze stratą zaledwie 2 punktów do lidera w walce o awans do klasy okręgowej. Trenerem 
zespołu jest p. Łukasz Rechowicz, a kapitanem p. Łukasz Misiewicz. Młodzi piłkarze nato-
miast w połowie swoich rozgrywek są aktualnie na miejscu szóstym. Szkoleniem młodzieży 
zajmują się: p. Arkadiusz Modzelewski i p. Łukasz Misiewicz. 

Klub Sportowy „Wisła” corocznie w okresie wakacyjnym organizuje turniej piłkarski dla 
mieszkańców gminy pod nazwą Liga Gminna Gminy Nowy Korczyn, na który środki pozy-
skiwane są ze Starostwa Powiatowego w Busku–Zdroju. Do turnieju zgłaszają się również 
drużyny nie tylko z naszej gminy, ale również ościennych gmin i powiatów. KS „Wisła” uczest-
niczy też w rządowym programie „KLUB”, który jest cyklicznie każdego roku kierowany do 
pracy z młodzieżą. Wszystkim wydarzeniom sportowym zawsze przygląda się duża liczba 
kibiców i wspiera sportowców głośnym dopingiem w duchu sportowej rywalizacji fair-play 
nie tylko w wydarzeniach na korczyńskim obiekcie sportowym. Liczna grupa kibiców uczest-
niczy także w meczach wyjazdowych. 

Rok 2020 był wyjątkowy, gdyż ze względu na sytuację pandemiczną nie mogliśmy zor-
ganizować turnieju gminnego, a zajęcia w chwili obecnej tak jak w roku poprzednim odbywają 
się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Prezesem klubu od 
2015 roku jest p. Arkadiusz Modzelewski.

Zarząd Klubu Sportowego „Wisła” w Nowym Korczynie składa podziękowania wszyst-
kim darczyńcom za wspieranie działalności sportowej. To dzięki Państwa hojności KS „Wisła” 
wciąż się rozwija, a okazana pomoc przejawia się w popularyzacji piłki nożnej oraz organi-
zowaniu treningów, wyjazdów na mecze, czy zakupu sprzętu piłkarskiego dla zawodników 
we wszystkich kategoriach wiekowych. Cieszy nas, że z roku na rok nasz klub spotyka się 
z coraz większym zainteresowaniem środowiska. To właśnie ciągły rozwój klubu jest dla nas 
najważniejszy, a Państwa wsparcie to dla nas ogromne wyróżnienie. 

Serdeczne podziękowania dla sponsorów, jakimi są: Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn, 
PPH Tarkor, fi rma Tranzbed, Auto Serwis Krupski, FHU „IREK”, Ekokanwod, Pizzeria Nowokor-
czyńska, fi rma Robertus, Kwiaciarnia „Róża”, Lodziarnia – Aneta Topolska, fi rma budowlana 
Krzysztof Parlak, Elenauto, Wojbus, FHU Walasek Tomasz, PW Walasek Piotr, Fasolex, Bank 
Spółdzielczy w Nowym Korczynie, Automyjnia „Cars” Nowy Korczyn, sklep ogrodniczy „Kwia-
tek”, fi rma Broda Bogdan, Mieczysław Wężowicz, Piotr Sikora, Marek Karnawalski, Teresa Dy-
bała, Tomasz Orliński.

Gorąco zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w darmowych zajęciach 
piłkarskich organizowanych przez Klub Sportowy „Wisła” w Nowym Korczynie.

Ze sportowym pozdrowieniem AM

Klub Sportowy „Wisła” Nowy Korczyn reprezentowany jest aktualnie na arenie sportowej 
przez dwie drużyny: młodzieżową oraz seniorską. Obie występują w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

KALINA COVIDOWA
Hej, hej, kalino, 
Piękna krzewino – 
W wiosny błękicie
Miłość w rozkwicie…

Z powiewem wiatru
Ciepło wiruje,
Wszystko co żyje, 
W nim się raduje, 
Choć los znienacka
Nas atakuje.

Hen, tam w oddali
Kukułka kuka,
Pewnie dziewczynie
Chłopaka szuka.

W szuwarach ptaszki
Gniazdka budują
I swoje arie
W symfonie snują.

A przy księżycu
Serce przy sercu…
W tę uczuć moc
Stroi się noc…

A-bra ka-da-bra…
Na scenę wielką
Wpada covidek
I blokuje cały
Ten wyciek –
Chciwości, chęci,
Musu i presji…
Stop – pisnął cicho – już się nie kręci…

Z brzaskiem poranka
Świat ze zdziwieniem
Spojrzał na Ziemię,
 Łypnął, podumał 
I się zadumał…
- Dokąd i za czym
Wciąż gnał ten expres?
- W tyle miał dzieci, szkołę, rodzinę…

Pomyślał w duchu 
- Wszystko to na nic,
Skoro to NIC
Tak się panoszy.

Z pierwszym promykiem
Odbicia w oku -
Ratunkiem – MIŁOŚĆ –
Pojemne słowo
- Może zakwitnie
Jak kwiat kaliny
I w miłosierdzie 
Gnuśny świat zmieni.

Życie stopniowo 
Wzmocni szczepionka,
Maseczki z twarzy
 Zdejmie u ludzi,
Promyk radości
W serca powróci.

Do normalności 
Wszystkim się tęskni,
Czy ona jednak
Nas nie nawróci?!

Nowy Korczyn, 14.02.2021 
Władysława Leżoń
(kor. G.Kańska)
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