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W niedzielę 12 kwietnia w koście-
le św. Trójcy w Nowym Korczynie 
odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące 75 rocznicę zbrodni katyńskiej 
oraz 5 rocznicę tragedii pod Smoleń-
skiem.

 We mszy świętej sprawowanej 
w intencji ofi ar Katynia i Smoleńska 
uczestniczyli tłumnie zebrani wier-
ni, a wśród nich delegacje władz sa-
morządowych, kombatantów, pocz-
ty sztandarowe OSP Piasek Wielki, 
Strożyska, Parchocin, Stary Korczyn, 

W niedzielę 12 kwietnia w koście-

w 75 rocznicę zBrodni katyŃskiej
Nowy Korczyn, Czarkowy, Sępichów 
oraz szkół z terenu gminy. Muzyczną 
oprawę uroczystości zapewniła orkie-
stra dęta im. Jana III Sobieskiego z No-
wego Korczyna. 

W części artystycznej uczniowie Ze-
społu Szkół w Nowym Korczynie z za-
dumą i refl eksją przypomnieli tragiczne 
wydarzenia z naszej współczesnej hi-
storii. 

Po przejściu na plac przykościelny 
delegacje władz samorządowych, To-
warzystwa Miłośników Ziemi Korczyń-

skiej oraz szkół złożyły kwiaty i zni-
cze pod obeliskiem upamiętniającym 
zamordowanego w Katyniu Ludwika 
Borka oraz tragicznie zmarłe ofi ary 
katastrofy smoleńskiej. 

Na zakończenie głos zabrał Wójt 
Paweł Zagaja, dziękując wszystkim 
tym, którzy się przyczynili do zorgani-
zowania i uświetnienia uroczystości. 
Podkreślił, że te historyczne wydarze-
nia niosą uniwersalne przesłanie dla 
pokolenia młodzieży, bo uczą sza-
cunku do życia i jego wartości.

3 maja br. w Nowym Korczynie odbyły się uroczysto-
ści związane z obchodami święta Konstytucji. Uczestni-
czyły w niej delegacje władz samorządowych, kombatan-
tów, poczty sztandarowe OSP Piasek Wielki, Strożyska,  
Stary Korczyn, Nowy Korczyn, Sępichów oraz szkoły 
z terenu gminy. 

Uroczystości zainaugurowała msza święta odprawio-
na w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Po nabo-

oBCHody ŚwiĘta koNStytUCj i
żeństwie uczestnicy patriotycznej manifestacji przemasze-
rowali pod pomnik upamiętniający męczeństwo Polaków 
w okresie drugiej wojny światowej, gdzie przedstawiciele 
władz samorządowych oraz delegacje szkół złożyli kwiaty 
i zapalili znicze. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra 
Dęta im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna.
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Międzynarodowe Buskie spotkania  
z FolkloreM w nowyM korczynie

W niedzielę 3 maja br. Nowy Korczyn, jak co roku, 
rozbrzmiewał muzyką ludową. Na scenie muszli koncer-
towej odbyły się rejonowe eliminacje do XXXIX Buskich 
Spotkań z Folklorem. W eliminacjach do konkursu fina-
łowego wzięło udział 24 uczestników, artystów muzyki 
ludowej, a wśród nich: kapele, instrumentaliści, soliści, 
zespoły taneczne oraz śpiewacze. 

W ramach promocji Gminy wystąpił zespół folklory-
styczny „Wianeczek” ze Szkoły Podstawowej w Nowym 
Korczynie oraz uczeń Samorządowego Gimnazjum im. 
św. Kingi w Nowym Korczynie Dawid Skorupa, jako soli-
sta akordeonista.

Oceny prezentacji konkursowych dokonała Rada Arty-
styczna w składzie: Jerzy Gumuła – muzyk, Wojewódzki 
Dom Kultury w Kielcach, Michał Stachurski – muzyk, Wo-
jewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Anna Syska – cho-
reograf, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

Do udziału w finale XXXIX Buskich Spotkań z Folklo-
rem nominowani zostali: solistki śpiewaczki: Alfreda No-
wak, Cecylia Korban, Stanisława Żądecka, Wanda Piekar-
ska, solista-harmonista Adam Kocerba,  solista-akordeonista 
Waldemar Nowak, kapele: „Działoszacy”, „Korczynianie”, 
Olbryszanie”, Pierzchniczanie”, zespoły śpiewacze: „Brze-
zinianki”, „Kasztelanie”, „Kępianki”, „Łabecanki”, „Paca-
nowianie”, „Zaborzanki” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wi-
śliczanie”.

Zielony DZień

23 kwietnia w ramach Dnia Ziemi w Punkcie Przedszkolnym w Nowym 
Korczynie obchodzony był Zielony Dzień. W tym dniu przedszkolaki przyszły 
ubrane na zielono na znak tego, aby nasza planeta była czysta i zielona. Pierw-
szym zadaniem dzieci było pozbieranie i posegregowanie śmieci, które  w ta-
jemniczy sposób znalazły się w sali. Przedszkolaki zgodnie stwierdziły, iż nie 
podoba im się zaśmiecona sala. Z wielkim zaangażowaniem ruszyły do sprząta-
nia, a śmieci znikały szybko do odpowiednich worków. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia i zagadki na tablicy inte-
raktywnej. 

Dzieci poprzez zabawy utrwaliły znaczenie słowa ekologia, recykling,  
a wykorzystując filmy edukacyjne ,,Dobre rady na odpady’’ i ,,Felka rady, jak 
segregować odpady’’ poznały i utrwaliły zasady segregacji śmieci oraz prawi-
dłowego zachowywania się w środowisku przyrodniczym.

Dzieci dobrze się bawiły i znacznie poszerzyły swoją wiedzę na temat śro-
dowiska. Obiecały, że będą dbać i szanować swoje najbliższe środowisko.
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dzień mamy i taty

Na terenie Gminy Nowy Korczyn 
uczniowie szkół świętowali Dzień 
Mamy i Taty. Z tej okazji podopieczni 
placówek przygotowali dla swoich ro-
dziców wyjątkowe akademie. Piosenki, 
wierszyki oraz układy choreografi czne 
doskonale komponowały się z barwny-
mi strojami, w które poprzebierani byli 
aktorzy.

Po zakończeniu części artystycz-
nych nagradzanych przez widzów 
gromkimi brawami młodzież zaprosiła 
swoich opiekunów na wspaniałe po-
częstunki przygotowane dla nich na tą 
specjalną okazję.

O Dniu Mamy i Taty nie zapomnia-
ły także przedszkolaki ze Świetlicy 

Środowiskowej w Brzostkowie i Punk-
tu Przedszkolnego przy Zespole Szkół 
w Nowym Korczynie, którzy przy-
gotowali wspaniałe przedstawienie. 
W jego trakcie dzieci recytowały, śpie-
wały piosenki i tańczyły. Za swój wysi-

30 maja 2015 r. pięćdziesięcioosobowa grupa pań 
z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Korczyn 
uczestniczyła w wyjeździe krajoznawczym po Szlaku Or-
lich Gniazd do Ojcowa i Grodziska . Wyprawa była ko-
ordynowana przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nowym Korczynie Bogumiłę Zawadę i ufundowana przez 
władze samorządu Gminy Nowy Korczyn. 

Za aktywne działania i pracę społeczną na rzecz miesz-
kańców, popularyzację dziedzictwa kulturowego i naro-
dowego, promocję regionu Ponidzia i Powiśla oraz udział 
KGW ze Starego Korczyna, Czarków, Strożysk, Sępichowa, 
Błotnowoli, Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą i Klubu 
Fitness w konkursach potraw Panie zostały zaproszone do 
wzięcia udziału w wyjeździe.

Uczestnicy mieli okazję podziwiania najpiękniejszych 
okolic Ojcowa. Zwiedzili z przewodnikiem: Grotę Łokietka, 
Sanktuarium Bł. Salomei w Grodzisku pod opieką ks. Stani-
sława Langlera, Maczugę Herkulesa oraz Pustynię Błędow-
ską.

Piękna pogoda, czyste powietrze oraz malownicze kra-
jobrazy spowodowały, że wyprawa się udała, a wszyscy jej 
uczestnicy wrócili do domu w doskonałych nastrojach.

zwiedzaMy NajPiĘkNiej-
Sze okoliCe NaSzeGo 

krajU

łek najmłodsi zostali nagrodzeni przez 
publiczność owacjami na stojąco. Po 
zakończeniu akademii nadszedł wzru-
szający moment, podczas którego dzie-
ci wręczyły rodzicom drobne upominki 
i Certyfi katy Super Mamy i Taty.
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O tym jak ważna jest rodzina nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Żeby 
podkreślić jej znaczenie na terenie gminy Nowy Korczyn w czerwcowe, niedzielne 
popołudnie zorganizowano dwa pikniki, podczas których rodzice ze swoimi dzieć-
mi mogli spędzić kilka chwil bez telefonu, komputera czy internetu. Oba wydarze-
nia nie zostałyby zorganizowane, gdyby nie wsparcie udzielone przez Wójta Pawła 
Zagaję, który w swoich wystąpieniach podziękował organizatorom za tworzenie 
takich inicjatyw mających na celu wspieranie rodziny. 

Wyjątkową okazję do świętowania mieli mieszkańcy Strożysk, gdzie Piknik Ro-
dzinny został zorganizowany po raz pierwszy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Strożysk - główne inicjatorki przedsięwzięcia wraz z mieszkańcami miejscowości 
dołożyli wszelkich starań, aby wszystko było przygotowane jak najlepiej. Wśród za-
proszonych gości był Radny Sejmiku Wojewódzkiego Krystian Jarubas, który życzył 
najmłodszym bezpiecznych wakacji oraz przywiózł dla nich słodkości.

Słodki poczęstunek, domowe wypieki, grill obsługiwany przez rodziców, po-
pcorn, wata cukrowa, malowanie twarzy to niektóre z atrakcji, przygotowanych dla 
dzieci przez organizatorów. Piknik miał na celu miłe spędzenie czasu oraz zinte-
growanie wszystkich mieszkańców wsi. Miejmy nadzieję, że to wydarzenie będzie 
miało swoją kontynuację w kolejnych latach - mówiła przewodnicząca KGW w Stro-
żyskach Krystyna Kaszuba. 

Oprócz zabawy dodatkowym atutem pikniku były wystąpienia inspektora Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w Kielcach Stanisława Golmento, który aktywnie uczest-
niczy w propagowaniu wiedzy o bezpieczeństwie na terenie województwa świę-
tokrzyskiego. W formie zabawnych wierszyków, konkursów z licznymi nagrodami 
m.in. kamizelkami odblaskowymi, uczył dzieci w jaki sposób mogą spędzić bez-
piecznie wakacje oraz jak należy pomagać rodzicom w gospodarstwie, żeby nie 
stała się im krzywda.

Prawdziwą gratką dla przybyłych był występ Oli i Katarzyny Cerazy, które mu-
zycznie umiliły czas słuchaczom.

Na zaproszenie organizatorów do Strożysk z Iwanisk przybył „wielki wódz”, 
który rozbił swój wigwam. Wioskę indiańską mogli zwiedzać wszyscy ciekawi praw-
dziwego życia wojownika.

W czerwcowe, niedzielne popołudnie również w Brzostkowie odbył się VII Ro-
dzinny Piknik, zorganizowany przez kadrę pedagogiczną Szkoły Podstawowej oraz 
rodziców dzieci uczących się w jej murach. Dużą przedsiębiorczością wykazali się 
opiekunowie młodzieży, którzy przygotowali i sprzedawali ciasta. Zdobyte środki 
finansowe zostaną przeznaczone na rzecz szkoły.

Organizatorzy w tym dniu nie zapomnieli o najmłodszych, na których czeka-
ło wiele atrakcji: trampoliny, grill, konkursy sportowo rodzinne m.in. rozrywki gry  
w scrabble, bieg w worku czy rywalizacja rodzin w skoku na skakance. Piknik zor-
ganizowany został po to, aby rodzice poświęcili swoim dzieciom więcej czasu - mó-
wiła dyrektorka Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.

Oba pikniki cieszyły się dużą popularnością, która wynikła nie tylko z atrakcji 
przygotowanych przez organizatorów, ale przede wszystkim z możliwości spędze-
nia wolnego czasu na świeżym powietrzu ze swoją rodziną. Rodzice powinni czę-
ściej pamiętać, że czas poświęcony dziecku nigdy nie jest czasem straconym. 

Niedz iela  wyjątkowy dz ień dla rodziNy
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Uroczysta sesja rady Gminy nowy Korczyn
W dniu 21 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół w No-

wym Korczynie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy 
zorganizowana z okazji 25 – lecia samorządu terytorial-
nego w Polsce. 

W sesji uczestniczyli radni pełniący te funkcje od 1990 
roku, sołtysi, przedsiębiorcy prowadzący działalność go-
spodarczą, pracownicy samorządowi, kierownicy jednostek 
organizacyjnych, mieszkańcy oraz goście zaproszeni: Jerzy 
Kolarz – Starosta Buski, Andrzej Gądek – Przewodniczą-
cy Rady Powiatu, Roman Sobczak – Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Kazimierz Ścibiło – 
Komendant Powiatowy PSP w Busku Zdroju, ks. dziekan 
Marek Małczęć, Adam Pałys – Wójt Gminy Solec Zdrój, 
Stefan Rachwalski – Prezes Fundacji im. Zofii i Władysława 
Pokusów.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego oraz wystąpieniu 
Wójta Gminy Pawła Zagai zebrani zostali zaproszeni przez 
Przewodnicząca Rady Gminy Kazimierę Gołdyn na projek-
cję filmu pt. „25 lat samorządu terytorialnego w wojewódz-
twie świętokrzyskim”.

W sesji uczestniczył również zamieszkały w Krakowie, 
Pan Mirosław Kostka wraz z małżonką, który przekazał 
obecnemu Wójtowi insygnia władzy Wójta z lat 1938 
-1946.

Wówczas funkcję Wójta Gminy Grotniki pełnił ojciec 
Pana Mirosława, Władysław Kostka zam. w Górnowo-
li. Chwilą ciszy uczczono pamięć radnych, którzy zmarli  
w minionym 25-leciu.

Radni wszystkich kadencji od 1990 roku otrzymali od 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza 
Piechocińskiego, listy gratulacyjne zawierające podzięko-
wania oraz wyrazy uznania za wniesiony wkład w rozwój 
odrodzonej polskiej samorządności i życia obywatelskiego, 
a także za zaangażowanie w działalność na rzecz społecz-
ności lokalnej.

Podobnymi listami uhonorowani zostali przedsiębiorcy 
prowadzący przez co najmniej 25 lat działalność gospodar-
czą, natomiast Wójtowie oraz Przewodniczący Rady Gminy 
pełniący te funkcje w okresie 25-lecia otrzymali pamiątkowe 
grawertony. Wszystkim uczestnikom sesji wręczona została 
najnowsza publikacja, wydana z okazji 25-lecia samorządu 
pt. ”Samorządowe i Administracyjne Dzieje Gminy Nowy 
Korczyn w latach 1809-2015.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej i Samorządowego Gimnazjum im. św. 
Kingi w Nowym Korczynie. Po zakończeniu sesji wszyscy 
jej uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas 
którego wspominano ubiegłe lata.
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Najkrótszą noc w tym roku mieszkańcy gminy Nowy Korczyn świętowali 
uczestnicząc w Sobótkach, zorganizowanych przez władze samorządowe gmi-
ny i Gminny Ośrodek Kultury. Imprezę honorowym patronatem objął Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. 

Otwarcia Sobótek dokonali włodarz gminy Paweł Zagaja oraz dyrektor GOK-u 
Bogumiła Zawada, którzy witając gości i mieszkańców życzyli im udanej zabawy. 
Na obchody Nocy Kupały przybyli także m.in. Radny Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Krystian Jarubas, który miał przygotowany kosz słodyczy dla dzieci oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek.

Część artystyczna imprezy rozpoczęła się od występu dziecięcego zespołu Pie-
śni i Tańca ,,Wianeczek” ze Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie. Tradycyjnie 
podczas obchodów Sobótek odbył się już XVII przegląd dorobku artystycznego pla-
cówek oświatowych z terenu gminy Nowy Korczyn. Wzięli w nim udział uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Brzostkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej ze Starego 
Korczyna oraz z PSP w Nowym Korczynie. Za trud i poświęcenie włożone w przygo-
towanie wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali słodkości oraz napoje ufundowane 
przez GOK i Uzdrowisko Busko-Zdrój. Następnie Ola i Kasia Cerazy swoim muzycz-
nym wystąpieniem umiliły czas słuchaczom.

Punktem kulminacyjnym programu, na który wszyscy widzowie czekali był ple-
nerowy pokaz obrzędu „Sobótka Świętojańska – Noc Kupały”, przygotowany przez 
młodzież z Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi. Scenariusz napisany został 
przez pana Zdzisława Skoczylasa, a choreografi ę oraz młodzież do tego przedsta-
wienia przygotowała pani Grażyna Kańska, która w swojej wizji artystycznej wspie-
rana była przez pracowników GOK-u, a w szczególności przez pana Jerzego Wilka. 
Występy z obrzędów sobótkowych jak co roku cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wśród widzów. Młodzież w strojach słowiańskich, przy ogniskach na wale dała 
niecodzienny popis kunsztu aktorskiego.

Organizatorzy Nocy Kupały nie zapomnieli również o publiczności, dla której 
przygotowali liczne konkursy m.in. wicie wianków i poszukiwanie „kwiatu paproci” 
z atrakcyjnymi nagrodami, takimi jak: sprzęt sportowy, AGD oraz albumy „Moje 
Ponidzie”, ufundowane przez Wójta Pawła Zagaję.

Ponieważ Sobótki zbiegły się z zakończeniem roku szkolnego – prowadząca 
Bogumiła Zawada złożyła nauczycielom podziękowania za całoroczną pracę peda-
gogiczną, w tym także za współpracę z GOK-iem, a uczniom życzyła bezpiecznych 
wakacji i dobrego wypoczynku. Tegoroczna Noc Kupały była udana także ze wzglę-
du na pogodę. Sobótki w Nowym Korczynie zakończyły się zabawą taneczną, na 
której wystąpiła GRUPA METRUM.

Najkrótszą noc w tym roku mieszkańcy gminy Nowy Korczyn świętowali Najkrótszą noc w tym roku mieszkańcy gminy Nowy Korczyn świętowali 
SoBótkami Powitano lato w nowym korczynie



8 Głos z Gminy Nowy Korczyn

Udział w zmaganiach wzięli aktualni mistrzowie świata 
w tej dyscyplinie Torfowy DrTusz Białystok, zespół prowa-
dzony przez Zbigniewa Masternaka, jednego z pierwszych 
twórców zorganizowanej rywalizacji w Polsce w tej dyscy-
plinie, LC Chełm, Koło PTTK Połaniec, Orły Błotne Błotno-
wola, Fasolex All Stars Brzostków, Żirądin Błotneaux Czę-
stochowa, BKP Rakovia Gepart Zawadka, „Gokart” z Mietla 
gmina Stopnica, „Elpologistyka” Połaniec.

Organizatorami sportowego wydarzenia byli - Stowa-
rzyszenie „Nasze Powiśle” w Brzostkowie, Ośrodek Kul-
turalno-Historyczny Beldonek w Chrobrzu, wójt gminy 
Nowy Korczyn, OSP Błotnowola, a patronowali zawodom 
marszałek województwa Adam Jarubas, członek Zarządu 
Powiatu Buskiego Krzysztof Gajek. Zawody rozegrano 
w fazie eliminacyjnej na dwóch bardzo błotnistych bo-
iskach przy remizie strażackiej miejscowej OSP, zabezpie-
czającej technicznie prowadzenie rywalizacji. 

Piłka błotna jest bardzo rozpowszechniona w takich 
krajach jak Rosja, Brazylia, Holandia, Wielka Brytania. 
W Polsce pierwsze mistrzostwa rozegrano w 2011 roku, 
w Krasnobrodzie. Zasady gry są takie jak reguły w piłce 
nożnej, przy czym błotniste boisko wymaga od zawodni-
ków naprawdę dobrej kondycji i sprawności fi zycznej.

Mistrz Świata DrTusz pokazał klasę już w pierw-
szym spotkaniu, pokonując mocny Żirądin Błotne-
aux Częstochowa 5: 1, ale największym zaskoczeniem 
i czarnym koniem pucharowej rozgrywki stał się nie-
dawno utworzony i zdo-
bywający dopiero doświad-
czenie w tej grze zespół 
Koła PTTK w Połańcu. On 
też zaczął w kolejnych star-
ciach „rozdawać karty”, 
kwalifi kując się do fi nału. Tu 
po niezwykle dynamicznym 
pojedynku musiał uznać 
wyższość znanej z błotnych 
boisk ekipy BKP Rakovia 
Gepart Zawadka przegry-
wając fi nał 1:2 i tym samym 
zajmując drugie miejsce 
w tym prestiżowych turnie-

ju. Barw Ponidzia broniły drużyny „Orły Błotne” z Błotno-
woli i „All Stars” Brzostków. Obie mają w dorobku sporo 
sukcesów, w tym drugie miejsce w turniejach Pucharu Pol-
ski - w 2012 i 2013 roku.

W tych zawodach mimo dobrej postawy i nawiązania 
równorzędnej walki z czołówką krajową w tej dyscyplinie 
nie udało się im awansować do puli fi nałowej.

Zwycięzcą zawodów mistrzowskich – Błotnowola 2015 
i zdobywcą Pucharu Polski w piłce błotnej został BKP Ra-
kovia Gepart Zawadka, miejsce drugie wywalczyli piłkarze 
Koła PTTK Połaniec, trzecie zajął zespół LC Chełm i czwar-
te, co było ogromnym zaskoczeniem, aktualnie najlepsza 
ekipa w kraju i mistrz świata w tej dyscyplinie Torfowy 
DrTusz z Białegostoku. 

- Trafi liśmy tu w Błotnowoli na naprawdę mocne ekipy, 
które postawiły nam bardzo wysoko porzeczkę. Ten tur-
niej był rywalizacją równorzędnych o wysokich umiejętno-
ściach piłkarskich ekip, gdzie każdy mógł być w fi nałowej 
rozgrywce. O wyniku i kolejności decydowała dyspozycja 
drużyny w każdym pojedynku i nam przypadło miejsce 
trzecie. Cieszę się, że rozwija się ta dyscyplina sportowa 
w kraju, pojawiają się nowe, mocne ekipy. Gratuluję zwy-
cięzcy a szczególnie gratuluję ekipie PTTK z Połańca za po-
stawę i naprawdę grę na najwyższym poziomie – powiedział 
w podsumowaniu Zbigniew Masternak kapitan drużyny 
LC Chełm. 

Wysoko ocenił też poziom sportowy zawodów, obser-
wujący zmagania marszałek Jarubas – tu przypomnijmy, 

że marszałek w jednych 
z poprzednich zawodów 
w Błotnowoli grał w druży-
nie z jego rodzinnej miej-
scowości.

Puchary i nagrody dla 
zwycięzców i pozostałych
uczestników rywalizacji 
wręczali prezes Stowarzy-
szenia „Nasze Powiśle” 
Piotr Otręba, wicewójt 
gminy Nowy Korczyn 
Piotr Strach i członek Za-
rządu Powiatu Buskiego 
Krzysztof Gajek.

PUCHAR POLSKI W PIŁCE BŁOTNEJ 
BŁOTNOWOLA 2015

W niedzielę, 5 lipca 2015 r. w Błotnowoli w gminie Nowy Korczyn, 
rozegrany został turniej w piłkę błotną o Puchar Polski. 
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30 czerwca 2015 r. po zakończeniu roku szkolnego, nad rzeką Nidą dzia-
łający przy Gminnym Ośrodku Kultury ,,Klub movie” dokonał uroczystego 
zakończenie projektu.

Na uroczystość przybyli uczestnicy warsztatów filmowych oraz zaproszeni 
goście m.in. zastęca wójta Piotr Strach oraz dyrektor GOK-u Bogumiła Zawa-
da. 

Na początku spotkania Ola Jarubas powitała wszystkich zebranych, a Kata-
rzyna Kanicka i Ola Dybała przedstawiły swoje referaty na temat historii Nowe-
go Korczyna i jego zabytków. W dalszej części uczestnicy spotkania obejrzeli 
film o historii Żydów w Nowym Korczynie. Ponadto dyrektor GOK zapoznała 
zebranych z losami wyznawców judaizmu, ukrywanych w piwnicy domu Pań-
stwa Macugowskich w Nowym Korczynie, a Ligia Płonka przewodnik z Punktu 
Informacji Turystycznej będąca jednocześnie koordynatorem realizowanego 
projektu „Klub movie” mówiła o historii synagogi.

W trakcie spotkania Piotr Strach wręczył uczestnikom warsztatów filmowych 
drobne upominki, a uczestnicy projektu przygotowali ognisko, podczas którego 
pieczono kiełbaski i śpiewano piosenki.

W celu upamiętnienia wspólnie spędzonego czasu zgromadzeni zrobili dużo 
zdjęć aparatem sfinansowanym ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności w ramach programu „Równać Szanse”.

Piękna, słoneczna pogoda, moż-
liwość sprawdzenia swoich umie-
jętności pływania kajakiem oraz 
zwiedzania zakątków okolicznych 
miejscowości drogą wodną były 
powodami, dla których mieszkańcy  
z terenu gminy Nowy Korczyn przy-
byli na przystań kajakową. Została 
ona wybudowana w ramach zada-
nia pn ,,Rewitalizacja Nowego Kor-
czyna w 2014 r.” 

W sobotę 4. lipca z-ca wójta Piotr 
Strach oraz dyrektor GOK-u Bogumi-
ła Zawada dokonali otwarcia sezonu 
kajakowego w Nowym Korczynie. 
Chcących skorzystać z tej aktyw-
ności przebywania na świeżym po-
wietrzu nie brakowało. Wszystkim 
zainteresowanym wypożyczony zo- 
stał za darmo sprzęt (kajaki, kapo-
ki, wiosła), niezbędny do bezpiecz-
nego pływania. Dla jednych było 
to przypomnienie posiadanych już 
umiejętności, a dla innych zdobywa-
nie nowego doświadczenia. Mamy 
nadzieję na rozpowszechnienie tej 
formy atrakcji turystycznej nie tyl-
ko wśród mieszkańców pięknego 
Ponidzia, ale również wśród gości 
przebywających na terenie Nowego 
Korczyna.

Wszelkich informacji odnośnie 
wypożyczania kajaków można za-
sięgnąć w Punkcie Informacji Tu-
rystycznej w Rynku Nowego Kor-
czyna, telefon: 511299988, e-mail: 
turystyka@nowykorczyn.pl 

Punkt Informacji Turystycznej 
otwarty od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9.00 - 14.00.

Sezon kajakowy

PodsUmowanie ProjeKtU 
,,KlUbU movie” 

w nowym Korczynie
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jUbileUsz 50-lecia ochotniczej 

straży Pożarnej w sęPichowie

W niedzielę 5 lipca 2015 roku 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sępicho-
wie obchodziła jubileusz 50-lecia ist-
nienia jednostki. 

Uroczystość rozpoczęła msza śwę-
ta, którą koncelebrowali: ks. Sławomir 
Dalczyński – proboszcz parafii w Pia-
sku Wielkim, wygłaszając słowo Boże 
oraz ks. Piotr Figarski – proboszcz pa-
rafii Strożyska. W uroczystości oprócz 
pocztów sztandarowych zaproszo-
nych jednostek OSP, udział wzięli: 
Krystian Jarubas – radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Andrzej 
Gądek – Przewodniczący Rady Po-
wiatu, Jerzy Kolarz – Starosta Buski, 
Krzysztof Gajek – członek Zarządu 
Powiatu, Kazimierz Ścibiło – Komen-
dant Powiatowy PSP w Busku, Paweł 
Zagaja – Wójt Gminy, radni, sołtysi, 
mieszkańcy Gminy. Nad sprawnym 
przebiegiem uroczystości czuwał 
prowadzący uroczystość, komendant 
gminny OSP, dh Andrzej Wajs.

Najważniejsze zapisy z kroniki 
dziejów jednostki przedstawiła dh 
Paulina Parlak.

Uroczystą defiladę pocztów sztan-
darowych poprowadził naczelnik jed-
nostki OSP Sępichów dh Jan Brzeziń-
ski, a uroczystość uświetniła swoją grą 
orkiestra dęta im. Jana III Sobieskiego 
z Nowego Korczyna. W trakcie uro-
czystości ks. Piotr Figarski dokonał 
poświęcenia samochodu strażackiego, 
a dh Marek Frania, kierowca tego sa-
mochodu, zaprezentował funkcjono-
wanie sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych wozu bojowego.

Niezwykle miłym akcentem było 
udekorowanie zasłużonych druhów 
odznaczeniami związkowymi.

Złote medale „Za zasługi dla po-
żarnictwa” otrzymali: Wiesław Cabaj, 
Dariusz Rasiński, Marek Podkowa, 

Zbigniew Koń, Bronisław Brzeziński, 
Marek Frania, Stanisław Kopeć, Miro-
sław Perek. Srebrnymi medalami „Za 
zasługi dla pożarnictwa” uhonorowani 
zostali: Paweł Brzeziński, Artur Brze-
ziński, Stanisław Wieczorek, Mieczy-
sław Wcisło, Grzegorz Borla, Krzysz-
tof Parlak, Sebastian Tomf. Brązowymi 
medalami „Za zasługi dla pożarnictwa 
udekorowano druhów: Paweł Frania, 
Rafał Kosmala, Łukasz Wieczorek, Ka-
mil Wcisło, Damian Rasiński, Adrian 
Brzeziński, Krzysztof Kopeć, Łukasz 
Cabaj. Odznakę „Wzorowy Strażak” 
otrzymał Damian Śnieżny.

Aktu dekoracji dokonał Prezes Za-
rządu Powiatowego Związku OSP RP 
w Busku Zdroju Jerzy Kolarz w asy-
ście radnego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Krystiana Jarubasa. 
Zaproszeni goście, życząc strażakom 
wszystkiego najlepszego oraz dzięku-
jąc za bezinteresowną pomoc przeka-
zali na ręce Prezesa jednostki dh Pawła 
Brzezińskiego symboliczne upominki  
i pamiątki.

Jako ostatni głos zabrał gospodarz 
Gminy, Wójt Paweł Zagaja. Przeka-
zując strażakom najlepsze życzenia 
i wyrazy szacunku, podziękował za 
ofiarną służbę, profesjonalizm, zna-
komitą pracę i społeczne zaangażo-
wanie oraz podarował prezesowi jed-
nostki pamiątkowy grawerton z okazji 
jubileuszu.

Ostatnią odsłoną niedzielnych uro-
czystości była zabawa taneczna, pod-
czas której miejscowa społeczność, 
przy dźwiękach zespołu VOKAL ba-
wiła się do białego rana.
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Po raz kolejny w Gminie Nowy 
Korczyn zostały zorganizowane pół-
kolonie letnie dla dzieci rolników.  
W półkolonii, której współorganizato-
rem był Urząd Gminy w Nowym Kor-
czynie udział wzięło 70 najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy.

Uczestnicy półkolonii mieli za-
pewnione: wyżywienie (dwa posił-
ki, w tym ciepły obiad dwudaniowy  
i napoje), opiekę medyczną, ubez-
pieczenie od następstw wypadków,  
a przede wszystkim atrakcyjny program 
zajęć kulturalno – oświatowych i wy-

PółkoloNie 2015
cieczek krajoznawczo – turystycznych. 
Dowóz do szkoły zapewnił dzieciom 
Urząd Gminy w Nowym Korczynie.

Przyjazna atmosfera i ciekawe zor-
ganizowany czas sprawiły, że dzieci 
chętnie uczestniczyły w półkolonii.  
W czasie półkolonii odbywały się za-
jęcia w grupach: plastyczne, taneczne, 
muzyczne, sportowe oraz kompute-
rowe. Uczestnicy półkolonii mogli się 
również zapoznać z historią i zabytkami 
Nowego Korczyna. 

Koloniści zwiedzili ponadto Kopal-
nię Soli w Bochni. Nieodzownym punk-

tem półkolonii były również wyjazdy 
na basen do Buska-Zdroju oraz do 
kina Helios w Kielcach. 

Dwutygodniowy wypoczynek szy- 
bko minął. Na zakończeniu półkolonii 
pojawił się Wójt Gminy Nowy Korczyn 
Paweł Zagaja oraz Radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego Krystian Jarubas, którzy 
wraz z kadrą pedagogiczną wręczyli 
dzieciom dyplomy oraz skromne upo-
minki. Wójt Gminy podziękował tak-
że za zaangażowanie się w inicjatywę 
oraz zaprosił dzieci na kolejną półko-
lonię już za rok.

Finał Prac na Ul. KinGi, Ul. Polnej i KęPy bolesławsKiej
Kolejne odcinki dróg na terenie gminy Nowy Korczyn zostały wyremontowane. 
Asfaltowa nawierzchnia wraz z podbudową i obustronnym utwardzeniem poboczy zostały wykonane  na ul. Kingi 

na odcinku 300 mb, ul. Polnej na odcinku 290 mb w Nowym Korczynie oraz na Kępie Bolesławskiej wał rz. Wisła  
w miejscowości Błotnowola na odcinku 640 mb. Za realizację zadania odpowiedzialne było Konsorcjum firm: Przedsię-
biorstwo Drogowe sp. z o. o DYLMEX INWESTYCJE sp. k ze Staszowa. 

Całkowity koszt zadania  wyniósł około 200 tys. zł. Remont został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego 
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Błotnowola - Kępa przed remontem Błotnowola - Kępa po remoncie
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Żydowska synagoga jest jednym  
z zabytków Nowego Korczyna. Zosta-
ła wybudowana w 1659 roku na mocy 
przywileju króla Polski Jana II Kazi-
mierza z materiałów pozyskanych  
z rozbiórki zamku królewskiego  
w Nowym Korczynie. 

Na przestrzeni wieków była kilka 
razy przebudowywana, a w czasie  
II wojny światowej została doszczęt-
nie zdewastowana. W latach 60-tych 
Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc 
Chłopska” użytkowała bóżnicę na 
magazyn zbożowy. Od tamtej chwili 
aż do 2012r synagoga była w stanie 
ruiny. 

W 2012 r. w wyniku pozyskanych 
przez gminę środków finansowych od 
Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego oraz od Świętokrzyskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
przeprowadzono prace rozbiórkowe: 
pozostałej części dachu, murów do 
wysokości gzymsu. Wykarczowano 
zarośla rosnące wewnątrz, wykonano 
wieniec żelbetonowy zespalający fila-
ry frontowe ze ścianami, a mury zosta-
ły zabezpieczone daszkiem.

Obecnie wewnątrz budowli  
w pierwszym przedsionku zamonto-
wana została metalowa bramka, na-
tomiast w drugim przedsionku oraz 

synaGoGa 

historycznym 

obrazem 

Przeszłości noweGo 

Korczyna

głównej sali modlitewnej wysypany został kamień rzeczny. Działka na której 
znajduje się synagoga jest własnością gminy Nowy Korczyn, a bóżnica jako za-
bytek objęta została ochroną prawną i wpisana do rejestru zabytków nierucho-
mych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dogodne położenie synagogi w pobliżu przystani kajakowej, powoduje że 
odwiedzający Nowy Korczyn mogą zobaczyć zabytki znajdujące się na terenie 
gminy jak również wypocząć.

Wszyscy chętni, lubiący zwiedzać zabytki oraz zainteresowani historią No-
wego Korczyna mogą skorzystać z usług przewodnika. Więcej informacji można 
uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie pod numerem 
tel. 511-299-988 lub mailowo turystyka@nowykorczyn.pl

Ul. Polna przed remontem Ul. Polna po remoncie

Ul. Kingi przed remontem Ul. Kingi po remoncie

Synagoga w latach 2006-2010

Synagoga obecnie
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Tegoroczne obchody Kingonali - imprezy organizowanej ku czci patronki No-
wego Korczyna św. Kingi były wyjątkowe. Trwały bowiem dwa dni. Gośćmi ho-
norowymi uroczystości była para książęca: Kinga i Bolesław , którzy przemiesz-
czali się po ulicach Korczyna powozem. 

W sobotę 25 lipca została zorganizowana pierwsza pielgrzymka diecezjalna 
do relikwii św. Kingi. Uczestniczyli w niej m.in. wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz, kurator oświaty Małgorzata Muzioł, wójt gminy Nowy Korczyn 
Paweł Zagaja, biskup ordynariusz diecezji kieleckiej Jan Piotrowski oraz proboszcz 
parafi i Grzegorz Kowalik. 

Przeszli oni z wiernymi korczyńskimi ulicami do źródełka św. Kingi. Następ-
nie w procesji uczestnicy niosąc róże symbolizujące swoje intencje udali się do 
kościoła pw. św. Stanisława, w którym została odprawiona Eucharystia, w trakcie 
której biskup Jan Piotrowski wygłosił homilię i przekazał wiernym dar odpustu 
zupełnego.

Po zakończeniu nabożeństwa wierni w otoczeniu orkiestry i pocztów sztan-
darowych udali się na Rynek, gdzie rozpoczęła się część artystyczna. W przed-
stawieniu plenerowym pt. „Przepowiednia św. Kingi”, wystąpili uczniowie ze 
szkół z terenu gminy Nowy Korczyn. Największym zainteresowaniem wśród 
przybyłych cieszył się kiermasz kulinarny przygotowany przez panie z KGW ze: 

niebo KorczyŃsKie zatoPione w Poezji
Niezwykła sceneria, dialog poezji 

z muzyką i malarstwem miały wpływ 
na stworzenie wyjątkowego nastroju 
podczas dwugodzinnego ,,spektaklu” 
poetyckiego zatytułowanego Niebo 
tu, który przygotowany został w ru-
inach synagogi. 

Jego głównym bohaterem był liryk 
Andrzej Smulczyński z Buska-Zdroju. 
To jego jedenasty wieczór poezji, 
w trakcie którego zgromadzona pu-
bliczność miała wyjątkową okazję wy-
słuchania utworów lirycznych znanych 
z wcześniejszych publikacji Sześćdzie-
siąt oddechów, To i owo oraz wybra-
nych wierszy, które zamieszczone 
zostały w piątym nieopublikowanym 
jeszcze tomiku pt. Posklejane słowa. 

W magiczny świat poezji przyby-
łych ,,zabrali” goście zaproszeni przez 
poetę. Wieczór prowadziła dyrektor 
Europejskiego Centrum Bajki w Paca-
nowie Karolina Kępczyk. Utwory An-

drzeja Smulczyńskiego deklamował 
Rafał Jędrzejczyk aktor Teatru Starego 
i Piwnicy pod Baranami w Krakowie. 
W części muzycznej ze swoim recita-
lem wystąpiła Barbara Stępniak-Wilk, 
piosenkarka i kompozytorka, której 
akompaniamentował pianista Jasiek 
Kusek.

Zgromadzeni mogli zobaczyć wy-
stawę obrazów i grafi k Zbigniewa 
Kasprzaka jędrzejowskiego artysty- 
plastyka, którego płótna obrazowały 
piękno pejzaży, martwej natury oraz 
różnych zabytkowych budowli.

Tegoroczne obchody Kingonali - imprezy organizowanej ku czci patronki No-

BłoGoSław nam św. kinGo
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Strożysk, Starego Korczyna, Błotnowoli, Podraja, Podzamcza, 
Łęki, Czarków i Stowarzyszenia Korczynianie nad Nidą.

Każdy łasuch mógł tam znaleźć coś pysznego do zjedze-
nia. Pierwszy dzień obchodów święta patronki Nowego Kor-
czyna zakończył się występem zespołu Kerygmat.

Drugi dzień Kingonali miał nieco inny charakter. To wła-
śnie zabawa odgrywała w nim najważniejszą rolę. Podob-
nie jak w pierwszym dniu również w niedzielę nie mogło 
zabraknąć księżnej Kingi i jej małżonka księcia Bolesława, 
którzy odczytali akt lokacji miasta. 

Po części oficjalnej i przemówieniach Wójta Gminy Nowy 
Korczyn Pawła Zagai, Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego Adama Jarubasa, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego 
Krystiana Jarubasa oraz posła na Sejm RP Mirosława Pawla-
ka, główna prowadząca imprezę dyrektor GOK w Nowym 
Korczynie Bogumiła Zawada zapowiedzią występu zespołu 
ludowego Korczynianie rozpoczęła część artystyczną uro-
czystości.

Młodzież i dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wianeczek”, 
prowadzonego przez Urszulę Strzelecką po raz kolejny za-
chwycili zgromadzoną publiczność swoimi umiejętnościami 
wokalnymi i tanecznym. Nie dziwi zatem fakt, że ich pokazy 
były nagradzane przez przybyłych owacjami. Najwięcej jed-
nak emocji wśród widowni wzbudził pokaz tańca egzotycz-
nego w wykonaniu Eleny. Ukojeniem dla słuchaczy po tych 
nietypowych rytmach był występ lokalnych gwiazd sióstr Ce-
razy, które wykonaniem piosenki Indili potwierdziły swoje 
niekwestionowane miejsce zajmowane wśród artystów gmi-
ny Nowy Korczyn.

Organizatorzy Kingonali nie zapomnieli także o naj-
młodszych, dla których przygotowane były różne atrakcje. 
Zjeżdżalnie, trampoliny, stoiska z różnymi smakołyka-
mi oraz kramy z zabawkami to rozrywki, z których dzieci 
mogły korzystać do woli. Oprócz niespodzianek zorgani-
zowanych dla najmłodszych przewodnicząca TMZK Ligia 
Płonka przygotowała liczne konkursy historyczne, taneczne  
i sprawnościowe, w których udział mógł wziąść każdy lubią-

cy rywalizację. Na zwycięzców czekały wyjątkowe nagrody 
m.in.: zabawki, sprzęt gospodarstwa domowego, słodycze 
ufundowane przez Lokalną Organizację „Moc Ponidzia”, 
GOK, Urząd Gminy w Nowym Korczynie, Zarząd Powiatu 
Buskiego oraz Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Krystiana 
Jarubasa. Gwiazdą muzyczną drugiego dnia Kingonali była 
krakowska grupa Hands up!, która repertuarem z lat 80 „po-
rwała” publiczność do wspólnej zabawy. O tym jak dobrze 
widownia się bawiła świadczył fakt ponownego bisowania 
przez artystów.

Święto patronki Nowego Korczyna to nie tylko plenerowe 
imprezy, ale również okazja do wypromowania lokalnych 
artystów. W tym roku swoje prace prezentowali: Jan Wielgus 
i Marta Lira z Nowego Korczyna, Anita Szwed z Brzostkowa, 
Maria Skrzypek ze Starego Korczyna, Anna Gawron z Sępi-
chowa, Ryszard Wieczorek ze Nowego Korczyna, Zygmunt 
Bernat z Parchocina oraz ks. Stanisław Kruszyński z Kawę-
czyna. Oprócz prac lokalnych twórców zgromadzeni mogli 
zobaczyć wystawę obrazów przedstawiającą dawny wygląd 
Nowego Korczyna. W jej przygotowaniu nieoceniona okaza-
ła się pomoc Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej Hali-
ny Luter, która aktywnie uczestniczyła w jej powstawaniu.

Na obchodach Kingonali nie mogło zabraknąć stoisk 
promocyjnych, w których przedstawiciele różnych instytu-
cji chętnie udzielali porad zainteresowanym. Wśród nich 
znaleźli się reprezentanci: ZDZ w Kielcach oddział w Bu-
sku-Zdroju, Agencja Rynku Rolnego z Kielc, Agencji Ubez-
pieczeniowej oraz kosmetyczki i fryzjerki, które doradzały 
paniom w jaki sposób należy dbać o swoją urodę.

Na zakończenie obchodów święta patronki Nowego Kor-
czyna zagrał zespół Top Secret. Organizatorami dwudnio-
wych uroczystości byli wójt gminy Nowy Korczyn Paweł 
Zagaja, Parafia pw. św. Trójcy, GOK oraz Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Korczyńskiej. Za przygotowanie imprezy na 
„najwyższym poziomie” należą się podziękowania oraz sło-
wa uznania wszystkim tym, którzy byli bezpośrednio zaan-
gażowani w prace organizacyjne.
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Droga w Uciskowie po remoncie

Trwają prace związane z wyre-
montowaniem 340–metrowego od-
cinka drogi w Uciskowie oraz 100-
metrowego odcinka w Kawęczynie.

Dzięki staraniom władz gminy 
Nowy Korczyn środki na ten cel uda-
ło się pozyskać z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Urzędu Marszał-
kowskiego

Całkowita wartość zadania to bli-
sko 70 tys. zł przy dofi nansowaniu 
około 35 tys. zł.

Trwają prace związane z wyre-
montowaniem 340–metrowego od-

nowe droGi 
w Gminie

Droga w Uciskowie przed remontem

Rozpoczęła się przebudowa obiektu po byłej szkole w Piasku Wielkim. 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami budynek został użyczony na rzecz Cari-
tas Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na potrzeby pomocy społecznej. 

- 21 października 2011 roku Rada Gminy Nowy Korczyn podjęła uchwałę 
nr XIV/ 88/2015 w tej sprawie. Budynek został użyczony na okres 25 lat. W 
ramach przyjętych ustaleń Caritas zadeklarował wykonanie adaptacji budynku 
do nowych potrzeb oraz pokrycie całości kosztów jego utrzymania - przypomi-
na wójt Paweł Zagaja. 

Docelowo w Piasku Wielkim powstanie zespół mieszkań chronionych dla 
osób częściowo niesamodzielnych. 

Przypomnijmy, że w 2012 roku, obok budynku byłej szkoły w Piasku Wiel-
kim, gmina wykonała nowy plac zabaw dla dzieci. Zadanie było realizowane 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt przedsięwzięcia 
wyniósł wówczas ponad 32 tys. zł. 

Po ukończeniu prac związanych z modernizacją byłej szkoły i uporząd-
kowaniu terenu, ta część Piasku Wielkiego zupełnie zmieni swoje oblicze – 
będzie tu zdecydowanie bardziej estetycznie, a w wyniku podjętych działań 
także praktycznie, bo budynek otrzyma swoje „drugie życie”. 

Firma budowlana spod Tarnowa, która modernizuje budynek, wykonuje 
to zadanie za blisko 1,5 miliona złotych. Prace mają się zakończyć do  maja 
2016 roku.

Rozpoczęła się przebudowa obiektu po byłej szkole w Piasku Wielkim. 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami budynek został użyczony na rzecz Cari-

remont Budynku Byłej Szkoły 
w PiaSku wielkim

Rozpoczął się remont drogi Nowy 
Korczyn – Grotniki Duże na odcinku 
2 km. Dzięki zabieganiu przez władze 
gminy Nowy Korczyn oraz Samorzą-
du Województwa Świętokrzyskiego 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad udało się wygospo-
darować środki na remont najbardziej 
niebezpiecznego odcinka drogi. Miej-
my nadzieję, ze w przyszłości zosta-
nie wyremontowany cały odcinek aż 
do końca granic gminy w kierunku 
Świniar. Za realizację zadania odpo-
wiedzialne jest Konsorcjum: Lider – 
PRI „Fart” Sp. z o.o., Partner: Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych „Fart 
– BIS” z Kielc. Koszt zadania to ponad 
2 mln 306 tys. zł. Prace obejmują m.in. 
rozebranie istniejącej nawierzch-
ni bitumicznej wraz z podbudową, 
wykonanie nasypu na poszerzeniu 

Rozpoczął się remont drogi Nowy 
Korczyn – Grotniki Duże na odcinku 

remont droGi nowy korczyn - Grotniki duże

Droga w Kawęczynie po remoncie

Droga w Kawęczynie przed remontem

korony drogi pod zatoki autobuso-
we, wykonanie przepustów z kręgów 
betonowych, wykonanie podbudo-
wy z kruszywa łamanego oraz beto-
nu asfaltowego, umocnienie skarp, 
utwardzenie poboczy i zjazdów do 
pól kruszywem łamanym, wykonanie 
oznakowania poziomego, wymianę 
oznakowania pionowego, wykonanie 
nawierzchni chodników i ciągów dla 
pieszych na zatokach autobusowych. 
Jak podkreślają władze gminy remont 
z pewnością jest bardzo potrzebny, 
chociażby ze względu na bezpieczny 
przejazd przez naszą gminę. 
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r e m o n t  ś w i e t l i c  z a k o ń c z o n y
Zakończyły się prace remonto-

we w świetlicach na terenie gminy 
Nowy Korczyn w ramach realizo-
wanego projektu p.n. „Remont i wy-
posażenie świetlic na terenie Gminy 
Nowy Korczyn” dofi nansowanego 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 „Odno-
wa i rozwój wsi”.

 Wyremontowane zostały świe-
tlice w Pawłowie, Sępichowie, Ba-
drzychowicach, Grotnikach Małych, 
Czarkowach, Starym Korczynie, 
Nowym Korczynie, Parchocinie 
oraz Błotnowoli. Koszt remontu po-
szczególnych świetlic wyniósł: świe-
tlica w Pawłowie – ponad 20 tys. 
zł, świetlica w Sępichowie – około 
102 tys. zł,  świetlica w Badrzycho-
wicach – około 80 tys. zł, świetlica 
w Grotnikach Małych – około 150 tys. 
zł, świetlica w Czarkowach – ponad 
107 tys. zł, świetlica w Starym Kor-
czynie – ponad 86 tys. zł, świetlica 
w Nowym Korczynie – około 
76 tys. zł, świetlica Parchocinie – 
około 55 tys. zł, świetlica w Błotno-
woli – około 36 tys. zł.

Prace remontowe polegały m.in. 
na wymianie stolarki drzwiowej 
i okiennej, wymianie pokrycia da-
chowego, wykonaniu elewacji ze-
wnętrznej, malowaniu pomieszczeń, 
wymianie posadzki. Ponadto zwięk-
szone zostało wyposażenie świetlic. 

Projekt był częścią umowy 
podpisanej przez Wójta Gminy – 
Pawła Zagaję z Samorządem Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, na 
czele którego stoi Marszałek Wo-
jewództwa Adam Jarubas. Łączna 
wartość prac remontowych wraz 
z wykonaniem dokumentacji i nad-
zorem inwestorskim całej inwestycji 
wyniosła blisko 770 tys. zł. Dofi nan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego  sta-
nowiło 75% całości kosztów kwalifi -
kowalnych tj. ponad 445 tys. zł.

Świetlica w Badrzychowicach

Świetlica w Czarkowach

Świetlica w Parchocinie

Świetlica w Grotnikach Małych

Świetlica w Badrzychowicach 
przed remontem

Świetlica w Czarkowach 
przed remontem

Świetlica w Parchocinie 
przed remontem

Świetlica w Grotnikach Małych  
przed remontem

Świetlica w Pawłowie  
przed remontem Świetlica w Pawłowie

Świetlica w Sępichowie 
przed remontem Świetlica w Sępichowie

Świetlica w Starym Korczynie 
przed remontem Świetlica w Starym Korczynie Świetlica w Błotnowoli
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Na wniosek Wójta Gminy Pawła 
Zagai Gmina Nowy Korczyn otrzy-
mała nieodpłatnie z Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Kielcach samochód ciężarowy mar-
ki STAR/STAR-MAN TRUCKS, który 
będzie wykorzystywany na działania 
statutowe Gminy poprawiając m.in. 
bezpieczeństwo w komunikacji sa-
mochodowej. 

Zastąpi on wysłużonego już, bli-
sko 30-letniego Stara 200.

Pozyskanie tego samochodu było 
możliwe dzięki dobrze układającej 
się współpracy pomiędzy Gminą 
Nowy Korczyn a Marszałkiem Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Ada-
mem Jarubasem oraz Dyrektorem 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Kielcach Czesławem 
Dawidem.

W dniu 11 sierpnia br. nastąpiło 
podpisanie umowy darowizny, na 
podstawie której Gmina Nowy Kor-
czyn stała się właścicielem przed-
miotowego samochodu, a Marszałek 
Województwa Adam Jarubas przeka-
zał Wójtowi Gminy Pawłowi Zagai 
kluczyki do samochodu. 

Samochód c iężarowy 
dla  Gminy

Nowy samochód

Stary STAR

odmulanie  rowów
Trwają prace związane z odmulaniem rowów na terenie gminy Nowy Korczyn. 

Tylko w tym roku udało się wyczyścić ponad 25 km ciągów w następujących miej-
scowościach: Strożyska, Sępichów, Badrzychowice, Piasek Wielki, Rzegocin, Gór-
nowola, Ostrowce. Prace są możliwe dzięki zakupionej na wiosnę koparce gąsieni-
cowej DOOSAN DX60R, której całkowity koszt wraz z osprzętem wyniósł ponad 
166 tys. zł. 

Rów w Badrzychowicach

Rów w Piasku Wielkim Rów w Górnowoli

Rów w Rzegocinie Rów w Strożyskach

Rów w Sępichowie Rów w Uciskowie

Rów w Brzostkowie
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W 71 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 
1 sierpnia o godzinie 17.00 we wszystkich strażnicach 
OSP znajdujących się na terenie gminy Nowy Korczyn zo-
stały uruchomione syreny alarmowe. 

Oprócz nich to wydarzenie również upamiętniła kierow-
nik Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie 
Halina Luter, która przygotowała wystawkę dotyczącą pu-
blikacji książkowych związanych z Powstaniem Warszaw-
skim. W przyszłym roku organizatorka zapowiedziała, że 
postara się pozyskać grafi ki i zdjęcia walczących, aby lepiej 
zobrazować ich trud i poświęcenie. Należy zaznaczyć, że 
w bibliotece są często przygotowywane różnego rodzaju 
ekspozycje przedstawiające zarówno ogólnopolskie jak 
i regionalne wydarzenia historyczno-kulturalne. 

Godzina  w 
Pamiętamy

Piątek 7 sierpnia był dniem, kiedy mieszkańcy gminy 
Nowy Korczyn przywitali pielgrzymów z 38 Rzeszowskiej 
Pieszej Pielgrzymki.

Pątnicy wyruszyli 4. sierpnia z Rzeszowa, po to aby 
w dwunastu grupach modlitewnych dotrzeć 13. sierpnia 
do Częstochowy. Wędrowcy, pomimo trudów przebytej 
drogi oraz spiekoty dnia, nie tracili humorów.  Mieszkań-
com gminy oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
godnego przyjęcia pielgrzymów i ich ugoszczenia należą 
się wyrazy podziękowania.

Piątek 7 sierpnia był dniem, kiedy mieszkańcy gminy 

Nowy korCzyN Przywitał 

PątNików

Powiatowe wyróżnienia  i  naGrody
Tegoroczne dożynki powiato-

we odbyły się 30 sierpnia w Pa-
canowie.

Honory starostów uroczystości
pełnili Marzena Kareta z miejsco-
wości Żabiec (gmina Pacanów)
oraz Paweł Brzeziński z miejsco-
wości Sępichów (gmina Nowy
Korczyn). To oni przekazali gos-
podarzom święta – staroście bus-
kiemu Jerzemu Kolarzowi repre-
zentującemu Radę i Zarząd Powiatu Buskiego oraz wójto-
wi gminy Pacanów Wiesławowi Skopowi bochenki chleba 
upieczone z tegorocznych zbóż. Na takiej uroczystości nie 
zabrakło wieńca dożynkowego z Nowego Korczyna któ-
ry z młodymi gospodyniami godnie reprezentował gminę 
i otrzymał wyróżnienie w konkursie wieńców dożynkowych. 
Święto plonów to także doskonała okazja do wręczenia na-
gród dla wyróżniających się w 2015 roku rolników. W tym 
roku z terenu Nowy Korczyn zostali wyróżnieni: Elżbieta 
i Sebastian Smysło z Błotnowoli – producenci żywca wieprzo-
wego, prowadzący hodowlę rozrodczą macior, zbóż, fasoli 
i czosnku oraz Agnieszka i Robert Niedźwiedź z Brzostko-
wa – prowadzący hodowlę opasów, producenci zbóż i fasoli. 
Wszystkim nagrodzonym należą się gratulacje.
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Uroczystości zainaugurowała polowa Msza św. w in-
tencji rolników, koncelebrowana przez ks.  Witolda Świą-
dra, ks. Grzegorza Kowalika oraz ks. Dariusza Matysiaka.  
Honory starostów dożynek pełnili Grażyna Tomal z Żu-
kowic oraz Andrzej Nowak z Czarków, którzy  przekazali  
wójtowi Pawłowi Zagai bochen chle-
ba upieczony z mąki  tegorocznych 
zbóż. 

Staropolskim zwyczajem podzie-
lono go pomiędzy uczestników uro-
czystości. 

Wśród przybyłych gości znaleź-
li się m.in. Posłowie i Posłanki  na 
Sejm: Mirosław Pawlak, Krzysztof Li-
piec, Halina Olendzka, Maria Zuba, 
Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jarubas, Radny Sejmi-
ku Wojewódzkiego Krystian Jarubas, Grzegorz Gałuszka, 
Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak, Radni Powiatu Bu-
skiego: Grzegorz Lasak, Krzysztof Gajek, , Zastępca Święto-
krzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach 
Roman Sobczak, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorza-
ta Muzoł, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju Robert BujnyDyrek-
tor ARiMR z Kielc Magdalena Kędzierska, Dyrektor PCPR 
w Busku-Zdroju Andrzej Smulczyński, Inspektor Państwo-
wej Inspekcji Pracy Stanisław Golmento, Dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Nowym Korczynie Adam Półtorak oraz 
radni i sołtysi. Dożynki to nie tylko część ofi cjalna,  prze-
mówienia znanych, lubianych działaczy politycznych, ale 
również zabawa i wspólna integracja mieszkańców gminy 
oraz przybyłych gości.

Część artystyczna rozpoczęła się występem  lubelskich 
artystów  Sceny Juno, którzy  w barw-
ny  sposób przedstawili  obrzęd do-
żynkowy ,,Kto w żniwa nie próżno-
wał”. Uatrakcyjnieniem pokazu były 
liczne zabawy i gry  przygotowane 
dla najmłodszych, w trakcie których 
milusińscy ze swoimi rodzicami mo-
gli radośnie spędzić czas. Ponadto 
zgromadzeni goście mieli okazję 
uczestniczyć w koncercie ,,Pieśni bie-

doŻyNkowy PloN NieSioNy w GoSPodarza doM
W niedzielę 16 sierpnia 2015 r. tradycyjnie po zakończonych żniwach rolnicy z gminy Nowy Korczyn podczas 

Dożynek Gminnych zorganizowanych  w Czarkowach dziękowali Bogu  za otrzymaną  łaskę i pomyślność 
w zebraniu tegorocznych plonów. 

siadnych” oraz wysłuchać gry na harmonii regionalnego in-
strumentalisty Dawida Skorupy.  Punktem kulminacyjnym 
imprezy był pokaz 10 wieńców dożynkowych. Uczestniczy-
ły one w rywalizacji o tytuł najładniejszego wytworu pracy 
rąk ludzkich z tegorocznych plonów rolnych oraz możli-

wość reprezentowania gminy  Nowy 
Korczyn na Dożynkach Powiatowych 
w Pacanowie.  Trzyosobowe jury pod 
kierownictwem dyrektor GOK Bogu-
miły Zawady jednomyślnie wyłoniło 
zwycięzców. Najwyższe miejsce na 
podium zajął Nowy Korczyn, które-
go wieniec w kształcie korony został 
przygotowany przez młode gospody-
nie.

Drugie miejsce dla ,,Trójmiasta” 
(Łęki, Podraja i Podzamcza) natomiast 

brąz przypadł rozśpiewanym paniom z KGW z Czarko-
wach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dodatkowe 
nagrody pieniężne, pamiątkowe dyplomy od władz gminy 
oraz dodatkowe nagrody pieniężne dla każdej delegacji 
z wieńcem, których fundatorem był Krzysztof Gajek. 

W trakcie dożynek nie mogło zabraknąć  regionalnego 
jadła, które było serwowane przez panie z KGW ze: Stro-
żysk, Błotnowoli, Górnowoli, Starego Korczyna oraz Stowa-
rzyszenia KGW Korczynianie nad Nidą. Inne stoiska były  
reprezentowane m.in. przez  Państwa Anitę i Leszka Szwed 
produkty pszczelarskie, ARiMR, Bank Spółdzielczy oddział 
w Nowym Korczynie, Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A oraz 
Państwową Inspekcję Pracy z Kielc.

Dużym zainteresowaniem wśród przybyłych  cieszyło 
się miejsce, w którym pracownicy GOK i TMZK przygoto-
wali wystawy prac  lokalnych artystów. Wspaniałą ręcznie 

robioną biżuterię, drewniane rzeźby, 
naczynia wykonane ze słomy oraz wy-
magające wiele cierpliwości, mozolnej 
pracy wyszydełkowane i wyhaftowane  
serwety, obrusy czy sweterki. Nie za-
brakło także  obrazów przedstawiają-
cych widoki dawnego Korczyna.  

Święto plonów w Czarkowach za-
kończone zostało zabawą taneczną, 
na której zagrał zespół Milton.
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Słońce i dźwięki muzyki biesiadnej były nieodłącznym 
elementem Pożegnania wakacji 2015 zorganizowanego 
na Placu Festynowym w Nowym Korczynie. 

Rozpoczął się on od powitania zebranych przez wło-
darza gminy wójta Pawła Zagaję oraz dyrektora GOK Bo-
gumiłę Zawadę. „Część zabawowa” festynu oparta była na 
występie artystów sceny krakowskiej, którzy przypomnieli 
zarówno młodszym jak i starszym znane i lubiane szlagie-
ry biesiadne. Nie dziwi zatem fakt, że piosenki takie jak: 
„Gdybym miał gitarę” czy „Czerwone jagody” publiczność 
śpiewała razem z wokalistką. Organizatorzy nie zapomnie-
li także o najmłodszych dla których przygotowane były: 
zjeżdżalnie, domki z kulkami, kramy z zabawkami i słod-
ką watą cukrową. W konkursach i grach zręcznościowych, 
których autorką była przewodnicząca TMZK Ligia Płonka 
każdy mógł wziąć udział kto lubił rywalizację i nie bał się 
wyzwań. Taniec na gazecie, dmuchanie pióra, czy jedze-
nie jabłka bez użycia rąk cieszyły się dużą popularnością 
wśród publiczności. Najwięcej emocji wzbudził V Gminny 
Plener Malarski Początkujących Artystów Plastyków - pod 
egidą TMZK, podczas którego młodzież ,,przedstawiła” 
swoją artystyczną wizję postrzegania przez nich zabytków 
Nowego Korczyna. Najlepszymi okazali się: w kategorii 
najmłodszych Franek Zych, wśród młodszych triumfowa-

poŻegnanie wakacyjnych 
chwil Beztroski

ła Emilia Charyga, a w grupie starszaków laur zwycięstwa 
przypadł Weronice Świech. Wszyscy uczestnicy zabaw  
i konkursów otrzymali nagrody ufundowane m.in. przez: 
wójta gminy Nowy Korczyn, GOK, radnego sejmiku woje-
wództwa świętokrzyskiego Krystiana Jarubasa oraz Włady-
sława Smolenia. Zgromadzona publiczność miała wyjątko-
wą szansę obejrzenia prac lokalnych artystów m.in. rzeźb 
Ryszarda Wieczorka, zdjęć Magdaleny Liry i Jana Wielgusa 
oraz prac malarskich Zygmunta Bernata i uczestników ubie-
głorocznego IV Gminnego Pleneru Malarskiego Początku-
jących Artystów Plastyków. Festyn Pożegnanie wakacji za-
kończył występ zespołu INDEX.
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W ramach akcji „Energetyczny tornister”: PGE ufun-
dowało 50 wyprawek dla dzieci z terenu gminy Nowy 
Korczyn.

Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego 
50 najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy 
Nowy Korczyn otrzymało tornistry z wyprawkami szkol-
nymi. Fundatorem ich jest PGE Dystrybucja SA, która 
realizuje akcję „Energetyczny tornister”. Ich wręczenie 
z udziałem dyrektora buskiego Rejonu Energetycznego 
Czesława Maja, wójta gminy Nowy Korczyn Pawła Za-
gai oraz kierownika GOPS Sławomira Wawrzeńca miało 
miejsce 27 sierpnia br.

Akcja zawitała do Nowego Korczyna po raz pierwszy. 
Ufundowane przez PGE tornistry trafi ły do dzieci najbar-
dziej potrzebujących takiego wsparcia. Prezenty bardzo 
przypadły dzieciom do gustu. W kolorowych plecakach 
znalazły się między innymi zeszyty, piórniki z pełnym 
wyposażeniem, farby, kredki, bloki, papier wycinankowy, 
kleje, nożyczki.

eNerGetyCzNy torNiSter żeGnajcie wakacje witaj Szkoło
Wszystko co dobre szybko się kończy. O  prawdzi-

wości tej maksymy przekonali się uczniowie, którzy 1 
września  ofi cjalnie rozpoczęli rok szkolny 2015/2016. 

Z terenu gminy Nowy Korczyn edukację rozpoczęło 
533 uczniów, którzy przez 10 miesięcy będą zdobywać 
wiedzę i doskonalić swoje umiejętności. Po zakończeniu 
mszy św. rozpoczęła się w szkołach akademie. Po nich  
po raz pierwszy rozbrzmiał dzwonek, którego dźwięk 
ostatecznie zakończył wakacje.

Plan GoSPodarki niSkoemiSyjnej 
dla Gminy nowy korczyn

Gmina przystępuje do opracowania dokumentu pn.: 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kor-
czyn”. Na realizację projektu Gmina otrzymała dotację 
w wysokości 85% w ramach środków Unii Europejskiej 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 
– 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemi-
syjnej na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu określenie 
możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie 
rozwoju oraz pozwala zaplanować działania na najbliższe 
lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. 

Dzięki temu opracowaniu instytucje, przedsiębiorcy 
i mieszkańcy będą mogli uzyskać dofi nansowanie ze środ-
ków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 – 2020 na następujące działania:

- termomodernizację budynków
- wymianę kotłów centralnego ogrzewania 
- instalacje odnawialnych źródeł energii
- wymianę urządzeń na energooszczędne
- modernizację sieci dystrybucyjnej 

Właściwe sporządzenie Planu jest związane z inwenta-
ryzacją źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia 
energii w budynkach oraz przez środki transportu znajdu-
jące się w obrębie Gminy Nowy Korczyn. Na podstawie 
analizy zebranych danych zostaną zidentyfi kowane obszary 
problemowe w Gminie oraz zostaną zaproponowane dzia-
łania, które mają się przyczynić do poprawy jakości powie-
trza.

W związku z tym mieszkańcy z terenu gminy Nowy 
Korczyn poproszeni zostali o wypełnienie ankiety i podania 
danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Dziękujemy Państwu za pomoc przy współtworzeniu 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kor-
czyn. 
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82 lata temu w Piasku Wielkim chłopi walczyli o swoje 
prawa.

W dniu 6 września br. ludowcy z Ponidzia obchodzili 
kolejną rocznicę antyrządowej manifestacji.

Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni udali się pod 
pomnik, wzniesiony w 1983 roku „Ku pamięci walk o chłop- 
skie prawa i Polskę Ludową”, gdzie odbyła się część ofi-
cjalna. Wśród zaproszonych na niedzielne obchody gości 
znaleźli się m.in.: Posłowie na sejm: Mirosław Pawlak, 
Krzysztof Lipiec, Radni Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego: Grzegorz Gałuszka oraz w imieniu Radnego Sejmi-
ku Krystiana Jarubasa – wiceprezes zarządu wojewódzkie-
go ZMW Karol Kliś, Komendant Wojewódzkiej Komendy  
Uzupełnień ppłk Jarosław Molisak, Radni Rady Powiatu: 
Grzegorz Lasak, Krzysztof Wojtaś, Radni Rady Gminy, Sołty-
si, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 
Urzędu Gminy. W uroczystościach wzięły również udział 
Poczty Sztandarowe: Związku Kombatantów i Byłych Więź-
niów Politycznych Koło w Nowym Korczynie, Jednostek  

uroczyStości  w P iaSku  wielk im
OSP z Sępichowa, Piasku Wielkiego, Błotnowoli, Starego 
Korczyna, Strożysk oraz Nowego Korczyna, Zarządu Powia-
towego PSL w Busku Zdroju, Zarządu Gminnego PSL Solec-
Zdrój, Busko-Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica, Stopnica, jak 
również delegacje Szkoły Podstawowej w Starym Korczyn, 
w Nowym Korczynie, w Brzostkowie oraz Gimnazjum  
w Nowym Korczynie.

Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Nowy Kor-
czyn a zarazem Prezes Zarządu Gminnego PSL Paweł Za-
gaja, który przybliżył historię wydarzeń, jakie miały miejsce 
w Piasku Wielkim sprzed 82 laty. Złożono również kwiaty 
u stóp obelisku.

W drugiej części obchodów w montażu słowno – mu-
zycznym wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Nowym 
Korczynie.

Na zakończenie Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Za-
gaja podziękował wszystkim, którzy brali udział w uroczy-
stościach oraz ich przygotowaniu.

Delegacje władz gminy

Poczty sztandarowe

Składanie wiązanki od lewej Grzegorz Lasak,  
Mirosław Pasternak, Grzegorz Gałuszka

Występ dzieci i młodzieży
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W sobotę 1 sierpnia 2015 roku zakończyła rozgrywki 
Liga Gminna Gminy Nowy Korczyn 2015.

W rozgrywkach IV edycji uczestniczyło 12 drużyn z te-
renu trzech gmin: Nowy Korczyn, Wiślica i Opatowiec. Po 
raz kolejny najlepszą okazała się drużyna Niefartu Nowy 
Korczyn, która tym razem pokonała w finale Gladiatora 
Krzczonów. Na najniższym stopniu podium stanęli Oldbo-
je Nowy Korczyn. Korona króla strzelców przypadła tra-
dycyjnie już zdobywcy 14 bramek Pawłowi Zielińskiemu 
z Niefartu Nowy Korczyn, natomiast najlepszym bramka-
rzem wybrano Pawła Jagielnika z Gladiatora Krzczonów.

Nagrody zwycięzcom wręczali Radny Województwa 
Świętokrzyskiego Krystian Jarubas, Radny Powiatu Buskie-
go Krzysztof Gajek, Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Za-
gaja, Prezes K. S. „WISŁA” Nowy Korczyn Arkadiusz Mo-
dzelewski oraz główny organizator turnieju Radny Gminy 
Nowy Korczyn Paweł Kulik. TERMINARZ ROZGRYWEK 
(Runda III)
1. 08. 2015r. sobota 

(półfinały - mecze 2 x 15 min w przypadku remisu seria 
rzutów karnych)

1. Niefart Nowy Korczyn - RKS Kosa Szczerbaków 7 : 3
sam. Zieliński P-3, Jaroszek W, Dudek M-2, Bech E, Gru-
chała K, Dryja R

2. Oldboje Nowy Korczyn - Gladiator Krzczonów 1 : 4
Modzelewski A, Sala J, Fetela T-2, Fetela M

Runda IV
01. 08. 2015r. sobota 

(finały mecze 2 x 15 min w przypadku remisu seria rzu-
tów karnych)

mecz o III miejsce:
RKS Kosa Szczerbaków – Oldboje Nowy Korczyn 1 : 5
Dryja R, Misiewicz Ł-3, Modzelewski A-2

mecz o I miejsce:
Niefart Nowy Korczyn – Gladiator Krzczonów 6 : 4

wynik i  rozGrywek l iG i  Gminnej  Gminy  nowy korczyn 2015

Zieliński P, Piotrowski M-3, sam. Borczuch M, Fetela K, 
Fetela Ł, Jedynak, Nowak

Klasyfikacja końcowa
1. Niefart Nowy Korczyn
2. Gladiator Krzczonów
3. Oldboje Nowy Korczyn
4. RKS Kosa Szczerbaków
Najlepsi strzelcy:
14 - Zieliński P(Niefart),

9 - Dryja R (Kosa),
8 - Stokłosa K(Gladiator), Porada M (Gwiazda), Dudek M 

(Niefart), 
7 - Misiewicz Ł (Oldboje),
6 - Nowak J (Gladiator), Modzelewski A (Oldboje),
5 - Dudek B, Sikorski K (COCO Jambo), Ragan W (Pom-

pa), Zając R, (Oldboje), Gruchała K (Kosa),
4 - Gadawski Ł (Oldboje), Fetela M, (Gladiator),
3 - Kaleta H(BODYSIADŁO), Juszczyk P(Wysokie Trawy) 

Kułak M, Sala J, Fetela K (Gladiator), Wolański S (Junior 
Perła), Król P (Kosa), Bińczyk M(Gwiazda), Piotrowski 
M (Niefart)

2 - Strach F, Nowak M (BODYSIADŁO), Płatek G, Tomf T, 
Maj K (Gwiazda), Pietrzyk M, Grochowski P (Sporting), 
Buczak K, Parlak P, Kaleta P (Torpeda), Sikorski K, Wi-
śniewski M (COCO Jambo), Żwirek Ł, Francuz W (Old-
boje), Mostek M (Wysokie Trawy), Fetela T (Gladiator), 
Bech E(Kosa),Starościak M, Pasternak P(Niefart), 

1 - Rasiński W, Jaroszek W, Borczuch M (Niefart), Kar-
nawalski W, Dryja A(BODYSIADŁO), Stokłosa D, 
Szluchcik J, Fetela Ł, Jedynak, Nowak P(Gladiator), 
Brzeziński K, Cerazy P, Saltarski R (Sporting), Kręt K 
(Junior Perła), Bonar G, Kulik P, Smoliński A (Oldboje), 
Lasia A (COCO Jambo), Mącznik S, Nowak J, Lozia K, 
Grzęda H (Kosa), Parczyk Ł, Gajek J, Stankiewicz D, 
Tomal M (Pompa), Klepacz P (Torpeda), Niedopytalski 
P (Wysokie Trawy)
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Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowym Korczynie realizuje w 2015 r. Projekt 
na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nowy Korczyn,  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet 
VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej, pod nazwą „Program Aktywizacji Spo-
łeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Kor-
czyn.” 

W dniu 02.03.2015 r. został podpisany aneks do umowy 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr: UDA-
POKL.07.01.01-26-009/14-00 pomiędzy Samorządem Woje-
wództwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwo-
ju Regionalnego reprezentowanym przez Pana Krzysztofa 
Domagałę Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Re-
gionalnego, a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie reprezentowanym 
przez Joannę Parlak Skarbnika Gminy Nowy Korczyn i Sła-
womira Wawrzeńca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nowym Korczynie.

Projekt pt.„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej 
Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” skierowany był do 
5 osób (2 kobiet i 3 mężczyzn), by dzięki środkom z Europej-
skiego Funduszu Społecznego i własnych gminy pomóc im 
uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom 
motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Całkowita war-
tość Projektu wynosiła 81 300 zł. w tym wkład własny gmi-
ny w kwocie 8 820 zł. Ogólnym celem Projektu był wzrost 
aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bez-
robotnych i nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych  
w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych będą-
cych beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwa-
lifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększe-
nie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, 
zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście 
na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz 
doskonalenie umiejętności zawodowych. 

Pracownicy socjalni tut. OPS w uzgodnieniu z osobami 
zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie dokonali wybo-
ru instrumentów aktywnej integracji, które były realizowane  
w ramach kontraktów socjalnych oraz diagnozy potrzeb 
uczestników. Pierwszym instrumentem były warsztaty i spo-
tkania indywidualne z doradcą zawodowym. Drugim instru-
mentem kursy zawodowe, które wynikały z potrzeb lokal-
nego rynku pracy. Podczas kursów i warsztatów uczestnicy 
projektu otrzymali komplety materiałów dydaktycznych,  
w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy  
i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie. 
Trzecim instrumentem były zajęcia z psychologiem z zakre-
su rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze 
stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej 
wartości. Każdy z uczestników projektu otrzymał również 
wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej, które pozwoliło mu na pokrycie bieżących wydatków 
związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

ProGram aktywizacj i  SPołeczno –  zawodowej BezroBotnych
Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie realizuje od 1 marca 2015 roku 

projekt systemowy pod nazwą: „Program Aktywizacji Społeczno –  
Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn”

W okresie 29-30.04.2015 r. odbyły się z uczestnikami 
projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe z do-
radcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne pro-
tokoły dla każdego uczestnika projektu, w których doradca 
zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wspar-
cia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego 
możliwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predys-
pozycji. 

W dniu 25 maja 2015r. rozpoczął się I etap szkoleń re-
alizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kiel-
cach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju pod 
nazwą: „PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZ-
DY KAT. B”, w którym udział brały trzy osoby i zakończył się 
08 lipca 2015 r.

W okresie 08.06.2015 r. - 08.07.2015 r. trwał II etap szko-
leń dla 2 uczestników projektu „KIEROWCA SAMOCHO-
DÓW CIĘŻAROWYCH KAT.C”. Kursy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem Uczestników Projektu, gdyż były dostoso-
wane do ich potrzeb. ZDZ w Kielcach/CKZ w Busku-Zdroju 
stworzyło Uczestnikom Projektu komfortowe warunki nauki 
dzięki czemu byli oni odpowiednio zmotywowani i zaanga-
żowani, systematycznie uczęszczali na zajęcia szkoleniowe. 

Po zakończeniu kursów w okresie 04.08.2015 roku - 
05.08.2015 roku. odbyły się z Uczestnikami Projektu warsz-
taty aktywizacji społecznej z psychologiem z zakresu rozwi-
jania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, 
wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Z 5 beneficjentami zawarto kontrakty socjalne, które były 
podstawowym narzędziem realizacji Projektu. Wszystkie 
osoby uczestniczące w Projekcie wywiązały się z uzgodnień 
zawartych w kontraktach, stanowiących porozumienie po-
między pracownikiem socjalnym, a Uczestnikiem Projektu 
wykazującym motywację i zaangażowanie w podejmowaniu 
wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytu-
acji socjalno-bytowej.

W ramach Projektu został zatrudniony dodatkowy Pracow-
nik Socjalny co w dużym stopniu umożliwiło dokładniejsze 
identyfikowanie i diagnozowanie potrzeb społecznych oraz 
zostały spełnione ustawowe wymogi dotyczące zatrudniania 
pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej.

Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników so-
cjalnych – stanowiły osoby z negatywnym nastawieniem do 
życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte 
całą gamą problemów wymagających kompleksowego syste-
mu wsparcia – właśnie im stworzyliśmy możliwość odbicia 
się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umie-
jętności i wprowadzenia na otwarty rynek pracy. Miło jest 
zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmienia-
ją się, odnajdują wiarę we własne siły. W ubiegłych latach 
uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach jakie 
przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż 
obecnym również przyniesie wiele korzyści, przede wszyst-
kim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pra-
cy i poruszania się po rynku pracy.

Koordynator Projektu
Sławomir Wawrzeniec

GOPS Nowy Korczyn, tel. 41 377 10 65
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Prow 2014 - 2020 - kolejne 8 działań 
jeSzcze w tym roku !!!

W tym roku Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi planuje ogłosić terminy 
naboru wniosków dla kolejnych 8 działań 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020. W ministerstwie rolnictwa 
i rozwoju wsi prowadzone są obecnie 
intensywne prace nad przygotowaniem 
kolejnych rozporządzeń wykonawczych 
określających szczegółowe zasady i tryb 
przyznawania pomocy w ramach poszcze-
gólnych instrumentów PROW 2014-2020. 
MRiRW zakłada, że w roku 2015 ogło-
szone zostaną terminy nabory wniosków 
w odniesieniu do 8 niżej wymienionych instrumentów. 
Jednak precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia nabo-
ru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające 
prace legislacyjne. O uważne zapoznanie się z moż-
liwościami wsparcia apeluje Krystian Jarubas - Radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych 
działań w ramach PROW, Pomoc na inwestycje 
w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw 
rolnych) Pomoc będzie udzielana na materialne lub 
niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki 
gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działal-
ność rolniczą. Będą wspierane wyłącznie takie rodzaje 
operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogól-
nych wyników gospodarstwa. Poprzez poprawę ogól-
nych wyników gospodarstwa rolnego rozumie się po-
prawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności 
gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. 
Restrukturyzacja powinna być oparta o orientację ryn-
kową. Elementem operacji może być uzasadnione eko-
nomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Benefi cjentem będzie mógł zostać rolnik prowadzący 
działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa 
takich rolników. Pomoc udzielana jest w formie refun-
dacji do 50% kosztów kwalifi kowalnych, wyjątek do 
60% kosztów kwalifi kowanych dla młodych rolników 
i inwestycji zbiorowych - nie mniej niż 30% kosztów 
kwalifi kowalnych, operacji związanych m.im. z bu-
dową, przebudowa budynków inwentarskich i gospo-
darczych oraz zakupem wyposażenia, maszyn i urzą-
dzeń do produkcji rolniczej. W przypadku wsparcia 
przeznaczonego na rozwój produkcji prosiąt wysokość 
wsparcia wynosi do 900 tys. zł. Wsparcie gospodarstw 
specjalizujących się w produkcji zwierzęcej na inwe-
stycje związane z budynkami inwentarskimi lub maga-
zynami paszowymi wyniesie do 500 tys. zł. Natomiast 
w przypadku innych inwestycji, w tym m.in. dotyczą-
cych racjonalizacji produkcji, zwiększenia skali produk-
cji maksymalny poziom pomocy wyniesie do 200 tys. 

zł. Powyższe limity nie łączą się. Wspar-
cie dotyczy gospodarstw o powierzch-
ni do 300 ha oraz ograniczone jest do 
gospodarstw dysponujących określoną 
w programie wielkością ekonomiczną.

Wsparcie dla nowych uczestników 
systemów jakości żywności 

Ze względu na rosnące oczekiwania 
konsumentów w kraju i zagranicą pro-
dukcja żywności wytwarzanej w ramach 
systemów jakości, a więc w oparciu 
o określone i sprawdzane standardy gwa-

rantujące unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla 
rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacniania współpra-
cy w łańcuchu żywnościowym. Z godnie z przepisami 
Programu, wsparcie dla rolników polegać będzie na 
refundacji kosztów uczestnictwa w unijnym lub kra-
jowym systemie jakości i może wynieść maksymalnie 
2 000 euro rocznie, przez trzy lata.

 Budowa i modernizacja dróg lokalnych (w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości 
na obszarach wiejskich”) 

Barierą rozwoju społeczno - ekonomicznego wielu 
miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej ja-
kości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych 
zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczo-
ści, ograniczone są możliwości podejmowania przez 
mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszka-
nia oraz korzystania z usług publicznych, np. takich jak 
edukacja, zdrowie, kultura. Realizacja działania ma na 
celu poprawę warunków życia na obszarach wiejskich 
poprzez zapewnienie ludności zamieszkującej obszary 
wiejskie dostępu do niezbędnej infrastruktury technicz-
nej.

W ramach działania będą realizowane inwestycje 
w budowę lub modernizację dróg lokalnych. Maksy-
malna wielkość pomocy na inwestycje ze środków 
EFRROW wyniesie do 3 min zł na benefi cjenta. Wy-
magany krajowy wkład środków publicznych, w wy-
sokości 36,37% kosztów kwalifi kowalnych projektu, 
pochodzić będzie ze środków własnych benefi cjenta. 
O wsparcie będzie mogła ubiegać się gmina, powiat 
lub ich związki. 

Wdrażanie lokalnych strategu rozwoju

Głównym celem podejścia Leader jest aktywizacja 
mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie 
potencjału społecznego na wsi, zwiększenie możli-
wości zdobywania środków fi nansowych i ich wyko-
rzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi 
zasobami i ich waloryzacja .Wsparcie w ramach po-
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dejścia LEADER udzielane będzie przede wszystkim 
na realizację operacji w ramach Lokalnych Strategii 
Rozwoju (LSR). W ramach wdrażanych LSR m.in. będą 
wspierane przedsięwzięcia z zakresu rozwoju lokal-
nej infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenia 
nowych miejsc pracy, edukacyjno-informacyjne oraz 
z zakresu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym 
małego przetwórstwa. Wysokość pomocy na operacje 
w ramach lokalnych strategii rozwoju dla beneficjen-
tów innych niż jednostki sektora finansów publicznych, 
operacje związane z tworzeniem przedsiębiorczości 
bądź tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
wynosi do 300 tys. zł. Wsparcie na utworzenie inkuba-
torów przetwórstwa lokalnego wyniesie do 500 tys. zł. 
natomiast 100 tys. zł. w przypadku operacji z zakresu 
rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W ramach LSR premiowane będą operacje spełnia-
jące w szczególności jedno lub kilka z wymienionych 
kryteriów:
• innowacyjne;
• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu;
• generujące nowe miejsca pracy;
• realizowane przez podmioty zakładające działalność, 

której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rol-
ne (lokalny produkt rolny - wytwarzany na obszarze 
objętym lokalną strategią rozwoju) ukierunkowane 
na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych 
ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych  
w LSR.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na ob-
szarach OSN 

Intensywność wsparcia wynosi do 60% kosztów 
kwalifikowanych dla młodych rolników, dla pozosta-
łych beneficjentów - do 50% kosztów kwalifikowal-
nych.

 Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolni-
czych 

W ramach tego instrumentu proponuje się udziela-
nie wsparcia na rozwój działalności gospodarczej do-
tyczącej świadczenia usług rolniczych. Beneficjentem 
będzie mogła zostać osoba fizyczna, osoba prawna, 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w za-
kresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsię-
biorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy. Wysokość pomocy do 
500 tys. zł. Maksymalnie do 50% kosztów kwalifiko-
walnych.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych -  
nabór nieobejmujący rolników 

Zakłada się udzielanie wsparcia na przetwórstwo  
i wprowadzanie do obrotu na poziomie handlu hurto-
wego produktów rolnych tj. produktów wymienionych 
w załączniku nr 1 do TFUE z wyłączeniem produktów 
rybnych, przy czym produkt będący wynikiem prze-

twarzania powinien być również produktem rolnym. 
Beneficjentem będzie mogła być osoba fizyczna, oso-
ba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadają-
ca osobowości prawnej, która: posiada zarejestrowaną 
działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadza-
nia do obrotu produktów rolnych, działa jako przed-
siębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo.

Pomoc kierowana jest do producentów rolnych, któ-
rzy prowadzą produkcję zwierzęcą, w gospodarstwach 
położonych na obszarach szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. 
Wsparcie (do 50 tys. zł) umożliwi wyposażenie gospo-
darstw rolnych w urządzenia do przechowywania na-
wozów naturalnych i pasz soczystych oraz urządzenia 
do aplikacji nawozów naturalnych.

Beneficjent zobowiązany będzie do zadeklarowania, 
iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatry-
wał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców 
niezbędnych do produkcji na podstawie umów długo-
terminowych (co najmniej 3-letnich) zawieranych np.  
z rolnikami bądź grupami producentów.

W przypadku przedsiębiorców wsparcie wyniesie 
do 3 min zł dla jednego beneficjenta lub do 15 min 
zł dla związków grup producentów rolnych/zrzeszeń 
organizacji producentów. Wsparcie będzie mieć formę 
refundacji do 50 % wydatków wiązanych z poniesiony-
mi kosztami kwalifikowalnymi. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pomoc będzie przyznawana na restrukturyzację go-
spodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub 
nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygo-
towania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej pro-
duktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz 
przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głów-
nie z gospodarstwa, przy czym produkt będący wy-
nikiem przetwarzania powinien być również produk-
tem rolnym, tj. objętym załącznikiem nr 1 do Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przez restruktu-
ryzację rozumie się przeprowadzenie zasadniczych 
zmian w gospodarstwie, mających na celu wzrost wiel-
kości ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. 
euro) przez poprawę konkurencyjności i zwiększenie 
rentowności, na przykład w wyniku zmiany profilu pro-
wadzonej produkcji rolnej. Beneficjentem będzie mógł 
zostać rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na 
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, 
prowadzący wyłącznie działalność rolniczą. Wsparcie 
na restrukturyzację małych gospodarstw, o wielko-
ści ekonomicznej do 10 tys. euro, będzie mieć formę 
premii, w wysokości 60 tys. zł, wypłacanej w dwóch 
ratach. Warunkiem wypłaty drugiej raty jest poprawna 
realizacja biznesplanu.

Krystian Jarubas
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
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informacja dla 
emerytów i  renciStów

W związku z często pojawiającymi się pytaniami 
emerytów i rencistów: „ile można dorobić tak aby 
wypłacane świadczenie z KRUS nie było zawieszone” 
przedstawiam przepisy dotyczące tego tematu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych prawo do emerytury lub renty ulega zawiesze-
niu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypad-
ku osiągania przez emeryta lub rencistę przychodu (np. 
z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej 
lub prowadzenia pozarolniczej działalności) przekra-
czającego tak zwane dopuszczalne kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes GUS  ogło-
sił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwar-
tale 2015 r. wyniosło 3.854 zł 88 gr. Przepisy dotyczące 
zawieszenia, zmniejszenia emerytury/renty stosuje się 
również do emerytów/rencistów osiągających przychód 
z tytułu działalności wykonywanej za granicą. 

Jeśli osiągane przez emeryta lub rencistę przychody 
nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia (od 1.09.2015 r. – 2.698,50 zł), świad-
czenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wyso-
kości (KRUS nie zawiesza wypłaty świadczenia ani nie 
stosuje zmniejszeń)

Natomiast przychody przekraczające kwotę 2.698,50 
zł, a nie przekraczające kwoty stanowiącej 130% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.09.2015 r. 
– 5.011,40 zł), powodują zmniejszenie części uzupełnia-
jącej (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej 
w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 
r. lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent 
rodzinnych) o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż 
o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego 
świadczenia (561,70 zł oraz 477,47 zł dla rent rodzin-

nych, do których uprawniona jest jedna osoba). Krótko 
mówiąc świadczenie jest częściowo zawieszone.

W razie osiągania przychodu przekraczającego  
kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
(od 1.09.2015 r. – 5.011,40 zł) ulega zawieszeniu część 
uzupełniająca (część wynosząca 95% emerytury podsta-
wowej lub 85% emerytury podstawowej w przypadku 
rent rodzinnych) rolniczego świadczenia emerytalno-
rentowego. 

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu 
nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadcze-
nia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rol-
niczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Eme-
ryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to 
również osób uprawnionych do częściowej emerytury 
rolniczej. Natomiast pozostali emeryci (pobierający tzw. 
emeryturę rolniczą „wcześniejszą”) muszą liczyć się  
z zawieszeniem (zmniejszeniem) pobieranej przez nich 
emerytury rolniczej, w przypadku osiągania przychodu 
przekraczającego określone wyżej progi zarobkowe. 

Natomiast na wysokość renty rodzinnej pobiera-
nej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjal-
nych, oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie 
mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem 
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy  
o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zle-
cenia. Na zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty 
rolniczej nie mają wpływu również dochody z działal-
ności rolniczej, jednakże fakt nie zaprzestania prowa-
dzenia działalności rolniczej decyduje o zawieszeniu 
(ograniczeniu wysokości) części uzupełniającej emery-
tury/renty rolniczej.

Andrzej Materek
Kierownik Placówki Terenowej 

KRUS w Busku-Zdroju

zaSiłek macierzyńSki wyPłacany Przez kruS 
wedłuG nowych zaSad

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego infor-
muje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasa-
dy przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyń-
skiego. 

Nie będzie to już świadczenie jednorazowe i wyni-
kające z wysokości podstawowej emerytury rolniczej. 
Osobie ubezpieczonej przysługiwał będzie zasiłek ma-

cierzyński w wysokości 1000 zł miesięcznie i będzie on 
wypłacany przez okres roku. W przypadku urodzenia 
dwojga lub więcej dzieci okres wypłaty zasiłku ulegnie 
wydłużeniu. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie interne-
towe www.krus.gov.pl oraz w każdej jednostce organi-
zacyjnej KRUS.
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Dobiega końca opiewające na blisko 1,2 mln złotych 
zadanie związane z remontem mostów w gminie Nowy 
Korczyn. Mowa o przeprawach rzecznych w Czarko-
wach i Żukowicach. 

Już niebawem zakończą się prace związane z moder-
nizacją dwóch drewnianych mostów na Nidzie. Znisz-
czone w wyniku działania klęsk żywiołowych obiekty 
zostały naprawione i już wkrótce w pełni będą służyć 
mieszkańcom i innym użytkownikom tras, wzdłuż któ-
rych są umiejscowione. 

Prace remontowe wykonane na mostach objęły m.in. 
demontaż istniejącego pomostu drewnianego, wykona-
nie nowej konstrukcji pomostu z żelbetonowych płyt 
oraz nowych podpór, a także montaż barieroporęczy. 

Były  drewniane  Są  „murowane”
Udało się również naprawić uszkodzoną nawierzchnię 
w obrębie dojazdu do przepraw.

 - Remont mostów był możliwy dzięki ogromnemu 
wsparciu środków z zewnątrz. Na realizację tej przebudo-
wy otrzymaliśmy promesę z Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji, której wysokość wyniosła 850 tysięcy zło-
tych. Zaangażowanie tych środków pozwoliło na solid-
ne wykonanie prac, a nie jedynie powierzchowne. Nie 
będzie już konieczne coroczne remontowanie mostów 
- mówi wójt Paweł Zagaja. 

Całkowity koszt przebudowy opiewa na kwotę w wyso-
kości prawie 1,2 miliona złotych. Do wspomnianych 850 
tysięcy przekazanych przez MAiC gmina dołożyła środki  
z własnego budżetu.

Most czarkowski po remoncie

Most żukowicki przed remontem

Most czarkowski przed remontem

Most żukowicki po remoncie
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remont Sali śluBów
Sala Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Buskiej  

w Nowym Korczynie pełni wielorakie funkcje. Odby-
wają się tam śluby, spotykają się w niej pary małżeńskie 
świętujące jubileusze wspólnego życia, to też miejsce 
obrad Rady Gminy i konferencji czy wielu spotkań. 
Dzięki staraniom władz samorządowych miejsce to zo-
stało wyremontowane.

Remont nie byłby możliwy, gdyby nie wspar-
cie finansowe Wojewody Świętokrzyskiego Bożeny 
Pałki – Koruby w wysokości 20 tys. złotych. W ramach 
dotacji odnowiono i pomalowano ściany oraz sufit, wy-

mieniona została instalacja elektryczna oraz stolarka 
drzwiowa, położono także panele podłogowe. Jedną  
z istotniejszych prac wykonanych w ramach remontu 
było usunięcie zbędnego i szpecącego podestu, co po-
zwoliło na znaczne powiększenie sali.

- Cieszymy się, że po wielu latach sala ślubów do-
czekała się remontu, Na pewno zasługuje na godny wy-
gląd, ponieważ odbywają się tu ważne dla mieszkań-
ców naszej gminy uroczystości – podkreśla wójt Paweł 
Zagaja.

informacja o zwrocie akcyzy
Urząd Gminy w Nowym Korczynie informuje, 

że podczas drugiego naboru wniosków, składanych  
w sierpniu 2015  roku o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego używanego do pro-
dukcji rolnej (zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 
roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię 

Pomoc żywnościowa
Wójt Gminy Nowy Korczyn oraz Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej informują, że od 1 października 
2015 roku zwiększył się próg dochodowy uprawniający 
do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomo-
cy Najbardziej Potrzebującym.

Obecnie wynosi on: 951 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie. Prosi-

my, by osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żyw-
nościowej w dalszym ciągu zgłaszały się do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej z dokumentami potwier-
dzającymi sytuację dochodową rodziny celem złożenia 
stosownego oświadczenia i wpisania się na listę. Lista 
osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywno-
ściowej wynosi obecnie 773.

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rol-
nej) wydano 462 decyzje, przyznając tym samym zwrot 
części w/w. podatku, na łączną kwotę 132 210,70 zł. 
Wkrótce środki finansowe przekazane zostaną na konta 
rolników.
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Z dniem 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe 
ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o do-
wodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. 
Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić 
mieszkańcom załatwienie spraw w urzędzie.

Ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP). Nowy 
system informatyczny połączył kluczowe z punktu wi-
dzenia funkcjonowania państwa rejestry. Dzięki integra-
cji baz PESEL, dowodów osobistych oraz aktów stanu 
cywilnego, adres zameldowania nie będzie decydował 
o właściwości urzędu, w którym chcemy załatwić spra-
wę. Oznacza to, że sprawy związane z dowodami oso-
bistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowol-
nym urzędzie miasta/gminy lub USC na terenie całego 
kraju.

Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wpro-
wadziła elektroniczną rejestrację urodzeń, małżeństw 
i zgonów w jednym, centralnym Rejestrze Stanu Cywil-
nego, w miejsce dotychczas prowadzonych papiero-
wych ksiąg stanu cywilnego. 

Nadawanie obcego imienia dziecku
Od 1 marca br. możliwe jest nadanie dziecku imion 

obcego pochodzenia. Nadal obowiązują jednak przepi-
sy mówiące, że dziecku można nadać maksymalnie dwa 
imiona. Rodzice przy wyborze imienia będą musieli pa-
miętać, że nie może być ono zdrobniałe, uwłaczające 
ani ośmieszające.

Z dniem 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe 
ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o do-
wodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. 

zmiany w zakreSie 
SPraw oBywatelSkich

Ślub cywilny w plenerze
W myśl nowych przepisów możliwe jest również 

zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego. 
Za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżon-
kowie będą musieli zapłacić 1000 PLN. Ustawa prawo 
o aktach stanu cywilnego umożliwia zawarcie małżeń-
stwa poza urzędem, jednak w miejscu gwarantującym 
zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz za-
pewniającym bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom 
ceremonii.

Nowe dowody osobiste
Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu 

osobistego. Co ważne – dotychczasowe dowody oso-
biste zachowują ważność do upływu terminów w nich 
określonych. Nie ma konieczności wymiany dokumen-
tu. Nowy dowód nie zawiera już informacji o adresie 
zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie ma też 
zeskanowanego podpisu posiadacza. Format i wymiary 
dokumentu pozostają takie same jak dotychczas. Nato-
miast fotografi a musi spełniać wymogi obowiązujące do 
tej pory tylko w paszportach. Dowód osobisty będzie 
ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem do-
kumentu wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, 
który będzie ważny przez okres 5 lat.

W sprawach dowodów osobistych, ewidencji ludno-
ści oraz rejestracji stanu cywilnego można kontaktować 
się telefonicznie z Urzędem Stanu Cywilnego w Nowym 
Korczynie, tel. 41 377 11 13, 41 377 10 64.



Dnia 20 września 2015 r. odbyły się uroczyste obcho-
dy 101. rocznicy bitwy pod Czarkowami, w miejscowości, 
która w historii zapisała się jako miejsce chrztu bojowego 
1. Pułku Piechoty Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. 

W tegorocznej uroczystości pod pomnikiem wzniesio-
nym „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego” 
udział wzięli m.in. Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP, Je-
rzy Kolarz - Starosta Buski, Grzegorz Lasak - Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Buskiego, Wiesław Marzec – radny 
Rady Powiatu Buskiego, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy 
Korczyn, Piotr Strach – zastępca Wójta Gminy Nowy Kor-
czyn, Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec, Mi-
chał Szczerba – radny Rady Powiatu Kazimierskiego, mjr 
Waldemar Sroka - WKU w Busku Zdroju, mł. Insp. Marzena 
Piórkowska - Komendant Powiatowy Policji, mł. bryg. Ro-
bert Bujny – zastępca Komendanta PSP w Busku Zdroju, 
Andrzej Wadowski - prezes buskiego koła Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, Tadeusz Łuszczyński – wiceprezes 
Komitetu Odbudowy Pomnika. Na uroczystości nie zabra-
kło również pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży 
Pożarnych (Nowy Korczyn, Stary Korczyn, Strożyska, Sę-
pichów, Czarkowy i Piasek Wielki), Związku Światowego 
AK w Busku Zdroju, Batalionów Chłopskich i Byłych Więź-
niów Politycznych koło Nowy Korczyn, ZDZ z Buska Zdro-
ju, ZHP Opatowiec, Samorządowego Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie oraz Szkoły Podstawo-
wej w Starym Korczynie, delegacji Szkoły Podstawowej  
w Krzczonowie, Szkoły Podstawowej w Brzostkowie, Pla-
cówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach, Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nowego Korczyna, harcerzy, radnych gmin-
nych i sołtysów oraz licznie zgromadzonych mieszkańców 
gminy Nowy Korczyn.

Mszę świętą polową w hołdzie poległym celebrował 
ksiądz Witold Świąder. Po niej u stóp monumentu złożono 
wieńce i kwiaty, zapłonęły także znicze pamięci. Następnie 
orkiestra dęta im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna 
odegrała pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego „Pierw-
sza Brygada”.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Występ 
o tematyce patriotycznej przygotowany został przez dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie pod opieką  
p. Sylwii Cieplińskiej.

w hołdz ie  PoleGłym Pod  czarkowami
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