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Rozmowa z wójtem Gminy nowy KoRczyn
W listopadzie minął pierwszy rok kolejnej 

kadencji samorządu gminy Nowy Korczyn. Jak 
Pan ocenia ten okres?

Był to rok intensywnej, ale i efektywnej pracy. 
Po zakończeniu dużych inwestycji infrastruktu-
ralnych, takich jak chociażby rewitalizacja No-
wego Korczyna czy dalsza rozbudowa kanali-
zacji, przyszedł czas na inne, nie mniej ważne 
inwestycje, które stymulują rozwój gminy.

Jakie inwestycje zostały zrealizowane w pier- 
wszym roku po wyborach?

Wymieniając efekty pierwszego roku nowej 
kadencji, należałoby wskazać przede wszyst-
kim na rozbudowę infrastruktury drogowej oraz 
mostowej za rekordową kwotę blisko 1 mln 700 tys. złotych. 
Wyremontowano łącznie 3,5 km dróg gminnych. Asfaltową na-
wierzchnię z podbudową i obustronnym utwardzeniem pobo-
czy mają obecnie ul. Kingi i ul. Polna w Nowym Korczynie oraz 
Kępa Bolesławska w Błotnowoli. Dzięki staraniom władz gminy 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkow-
skiego pozyskano środki na wyremontowanie odcinków dróg  
w Uciskowie i Kawęczynie. Z kolei dzięki otrzymanej z Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji promesie przebudowano 
ostatni odcinek drogi Winiary – Czarkowy. Bez problemu moż-
na teraz dojechać tą drogą do miejscowości Kocina w gminie 
Opatowiec. O wiele szybciej dojedzie się także z Brzostkowa do 
Wełnina w gminie Solec Zdrój. A to za sprawą wyremontowania 
w asfalcie odcinka drogi tej relacji. Jako ostatnia w 2015 roku 
wyremontowana została droga Strożyska – Wesoła. 

Czarkowy mają dwa nowe mosty na Nidzie, chyba bardzo 
wyczekiwane przez mieszkańców. 

To duża inwestycja o wartości ponad 1,1 miliona złotych. 
Wiele wysiłków i cierpliwości wymagało zrealizowanie tego 
zadania ważnego głównie dla miejscowych rolników. Mosty 
były już w na tyle kiepskim stanie, że przejazd maszynami rol-
niczymi stał się po prostu niebezpieczny. Dzięki pozyskanemu 
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dofinansowaniu obiek-
ty te przebudowane zostały prawie od nowa. Teraz w miejscu 
starych, mocno zniszczonych mostów, stoją prawie nowe ze 
stalową konstrukcją, mają długość 43 i 45 metrów, nośność po 
10 ton. 

Gmina wychodzi naprzeciw dbałości o środowisko. Jakie 
programy realizowano w tym zakresie?

Działając w partnerstwie z innymi gminami, nasz gmina re-
alizowała projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej 
na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywat-
nych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. Konty-
nuując prowadzone we wcześniejszym czasie działania w tym 
zakresie doprowadzono do montażu w 2015 r. łącznie 130 kom-
pletnych instalacji solarnych na budynkach prywatnych, służą-
cych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Projekt współ-
finansowany jest ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu 
Współpracy. 

Ponadto dążąc do zmiany na lepsze warunków życia 
wszystkich mieszkańców gminy, poprawy jakości powietrza 
oraz zmniejszenia kosztów energii, gmina Nowy Korczyn po raz 
pierwszy przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej. Powyższe działania możliwe są dzięki otrzymaniu 
dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

W ubiegłym roku gmina kontynuowała realizację programu 
usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 
Z programu tego skorzystało 21 gospodarstw. Środki na ten cel 
pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

Jakie przedsięwzięcia zrealizowano w za-
kresie gospodarki komunalnej?

W ramach prowadzonej działalności komu-
nalnej w 2015 r. gmina Nowy Korczyn zakupiła 
koparkę gąsienicową Doosan DX60R, której koszt 
całkowity wraz z osprzętem wyniósł 166 tys. zło-
tych. Dzięki dobrze układającej się współpracy  
z Marszałkiem Województwa Adamem Jaruba-
sem udało się nieodpłatnie otrzymać z Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kiel-
cach samochód ciężarowy marki STAR – MAN 
TRUCKS, który zastąpił wysłużonego 30-letniego 
Stara 200, a wykorzystywany jest na działania 
statutowe gminy, poprawiając m.in. bezpieczeń-

stwo w komunikacji samochodowej.
W jaki sposób Gmina stara się podnosić jakość życia spo-

łeczności lokalnej?
W 2015 roku gmina zatroszczyła się także o podniesienie 

standardu świadczenia usług kulturalnych poprzez dokonanie 
remontu i wyposażenia świetlic w następujących miejscowo-
ściach: Pawłów, Sępichów, Badrzychowice, Grotniki Małe, 
Czarkowy, Stary i Nowy Korczyn, Parchocin oraz Błotnowola. 
Prace remontowe polegały m.in. na wymianie stolarki drzwio-
wej i okiennej, wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu ele-
wacji zewnętrznej, malowaniu pomieszczeń, wymianie posadz-
ki. Ponadto zwiększone zostało wyposażenie świetlic. Łączna 
wartość prac remontowych wraz z wykonaniem dokumentacji  
i nadzorem inwestorskim to blisko 770 tys. złotych.

Po wielu latach oczekiwania remontu doczekała się także 
sala Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Buskiej. 

Na pewno zasługuje ona na godny wygląd, gdyż odbywa-
ją się w niej ważne dla mieszkańców uroczystości. Sala ta jest 
miejscem, gdzie odbywają się śluby, spotykają się pary małżeń-
skie świętujące jubileusze wspólnego życia, odbywają się se-
sje Rady Gminy. Remont nie byłby jednak możliwy, gdyby nie 
wsparcie finansowe Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 
20 tys. złotych. W ramach dotacji odnowiono i pomalowano 
ściany oraz sufit, wymieniona została instalacja elektryczna oraz 
stolarka drzwiowa, położono także panele podłogowe. Jedną  
z istotniejszych prac wykonanych w ramach remontu było usu-
nięcie zbędnego i szpecącego podestu, co pozwoliło na znacz-
ne powiększenie sali.

Tegoroczne inwestycje gminne nie byłyby możliwe do zre-
alizowania, gdyby nie środki pozyskane z funduszy europej-
skich. 

To prawda. Nie jest jednak tajemnicą, jak wielkiej energii 
wymagają starania o każdą złotówkę, przeznaczoną na popra-
wę komfortu życia w naszej gminie. Prowadzona przez gminę 
Nowy Korczyn zrównoważona polityka rozwoju znalazła od-
zwierciedlenie w opublikowanym w ogólnopolskim rankingu 
dotyczącym wykorzystania przez samorządy funduszy z Unii 
Europejskiej w latach 2004-2014. Gmina Nowy Korczyn za-
jęła wysokie 54 miejsce wśród 1.566 sklasyfikowanych gmin 
wiejskich. Przy opracowywaniu rankingu i pozycjonowaniu 
poszczególnych gmin przyjęty został wskaźnik - wysokość wy-
datków finansowanych ze środków unijnych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca.

Jak by Pan podsumował pierwszy rok kadencji?
Podsumowując pierwszy rok kolejnej kadencji samorządu 

gminy Nowy Korczyn, podkreślić należy, że był to okres wytę-
żonej pracy na rzecz dobra gminy. Jednak nie byłoby to możli-
we bez zaufania i współpracy z Radą Gminy oraz lokalną spo-
łecznością.
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Podsumowanie 2015 roku

BADRZYCHOWICE
• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 80 tys. zł.
• odmulenie 4,5 km rowów 
• gruz i kamień na drogę Badrzychowice - Górki

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz zadań, które udało się zrealizować w pierwszym roku kadencji.  
Zapraszamy zatem na małą wycieczkę po gminie Nowy Korczyn.

Droga w asfalcie Brzostków - Wełnin

Droga w asfalcie Kępa Bolesławska w Błotnowoli

Droga w asfalcie Winiary - Czarkowy

Most czarkowski

BŁOTNOWOLA
• remont w asfalcie 640 mb drogi Kępa Bolesławska – wał 

rz. Wisła – 57 tys. 687 zł
• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 36 tys. zł
• kamień na pobocze drogi Błotnowola Kępa
• wymiana liczników wody

Świetlica w Badrzychowicach

Świetlica w Błotnowoli

Świetlica w Czarkowach

BRZOSTKÓW
• remont w asfalcie 340 mb drogi Brzostków – Wełnin – 84 

tys. 575 zł
• odmulenie 3,5 km rowów 
• wymiana liczników wody
• kamień na drogę polną pod wałem rzeki Wisły

CZARKOWY
• remont w asfalcie 690 mb drogi Winiary - Czarkowy –  

215 tys. 592 zł
• przebudowa mostów czarkowskiego i żukowickiego –  

1 mln 157 tys. 15 zł
• remont i wyposażenie remizy OSP – 107 tys. zł
• odmulenie 150 m rowów 
• kruszywo na drogę od drogi powiatowej do pól oraz na 

drogę od remizy do drogi powiatowej
• uporządkowanie placu przy starej zlewni (przed boiskiem 

sportowym)
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Droga w asfalcie w Kawęczynie

ul. Kingi w Nowym Korczynie

ul. Polna w Nowym Korczynie

Świetlica w Grotnikach Małych

Świetlica w Parchocinie

GÓRNOWOLA
• odmulenie 2,7 km rowów 
• gruz na drogi dojazdowe do pól
• wymiana liczników wody

GROTNIKI DUŻE
• odmulenie 2 km rowów wraz z udrożnieniem przepustów 

pod drogami gminnymi
• wymiana liczników wody 

GROTNIKI MAŁE
• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 150 tys. zł
• odmulenie 2,8 km rowów
• gruz na drogi dojazdowe do pól
• wymiana liczników wody

HARMONINY
• nowa nakładka asfaltowa na drodze (ok. 100 mb)
• kamień na drogę przez las 
• wymiana liczników wody

KAWĘCZYN
• remont w asfalcie 100 mb drogi – 16 tys. zł.
• odmulenie 1,4 km rowów
• wymiana liczników wody

ŁĘKA
• gruz oraz kruszywo na drogę do wału
• uporządkowanie placu przy świetlicy poprzez zasypanie 

wyrobiska

NOWY KORCZYN
• remont w asfalcie 300 mb ul. Kingi – 49 tys. 576 zł
• remont w asfalcie 290 mb ul. Polnej – 33 tys. 471  zł

• odmulenie 145 metrów rowów
• wyposażenie świetlicy przy remizie OSP – 76 tys. zł. 

OSTROWCE
• odmulenie 7,1 km rowów wraz z udrożnieniem przepu-

stów
• gruz na drogę od cmentarza w kierunku sołtysa
• poszerzenie zjazdu na drodze przy granicy z Zagorzana-

mi
• kruszywo na drogę dojazdową do posesji
• wymiana liczników wody

PARCHOCIN
• remont i doposażenie remizy OSP – 55 tys. zł
• poprawa przejezdności drogi kruszywem kamiennym na 

„ispy” pod wałem
• montaż oświetlenia ulicznego na przysiółku Błonie i na po-

czątku wsi koło OSP
• wymiana liczników wody
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PAWŁÓW
• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 20 tys.
• odmulenie 1 km rowów
• kamień na drogę pod wałem
• wymiana liczników wody

Droga w asfalcie w Uciskowie

PIASEK WIELKI
• odmulenie 5,2 km rowów
• remont budynku byłej szkoły na cele pomocy społecznej

PODRAJE
• remont w kruszywie drogi dojazdowej do pól
• wyrównanie drogi w kierunku starej Nidy

PODZAMCZE
• poprawa widoczności na wyjeździe z drogi powiatowej na 

krajową
• zamontowanie tablicy informacyjnej
• oczyszczenie poboczy drogi gminnej 

RZEGOCIN
• odmulenie 1,9 km rowów
• zamontowanie dodatkowej lampy oświetleniowej na po-

czątku miejscowości
• kruszywo na drogi 

SĘPICHÓW
• remont i wyposażenie remizy OSP – 102 tys. zł
• remont garażu na samochód lekki – 5 tys. 352 zł
• odmulenie 2,4 km rowów
• gruz i kruszywo na drogi dojazdowe do pól
• wymiana liczników wody

STROŻYSKA
• odmulenie 3,1 km rowów
• gruz na drogę „chrusty”
• wyposażenie w sprzęt jednostki OSP

STARY KORCZYN
• remont i wyposażenie remizy OSP – 86 tys. zł
• bieżące utrzymanie dróg
• odmulenie przepustu wzdłuż drogi powiatowej koło cmen-

tarza
• utworzenie odstojnika zatrzymującego wodę przy skrzyżo-

waniu drogi gminnej i powiatowej
• uporządkowanie pasa drogowego wzdłuż drogi prowadzą-

cej ze szkoły do skrzyżowania z drogą do kościoła 

Droga w asfalcie w Sępichowie

Świetlica w Pawłowie

Świetlica w Sępichowie

Świetlica w Starym Korczynie

UCISKÓW
• remont w asfalcie 340 mb drogi – 53 tys. 967 zł

• odmulenie 890 m rowów

WINIARY
• gruz na poszerzenie drogi
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Most żukowicki

ŻUKOWICE
• odmulenie 290 metrów rowów
• zniwelowanie garbu na drodze gminnej
• gruz na drogi polne
• wyrównanie pobocza przy drodze gminnej 

DoDatkowo:

• remont sali USC w Nowym Korczynie – 19 tys. 996 zł

• nowy samochód STAR – MAN TRUCKS, który zastąpił wy-
służonego Stara 200

• zakup używanej koparki gąsienicowej Doosan DX60R – 
166 tys. zł

Umowa podpisana  

na dodatkowe  

instalacje solarne

W ramach zadania pn. „Instalacja kolektorów słonecz- 
nych na budynkach użyteczności publicznej i domach 
prywatnych na terenie Gmin tj. Sędziszów, Wiślica, 
Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec-Zdrój, 
Pacanów, Pińczów, Kije” podpisana została umowa na 
montaż 135 dodatkowych instalacji solarnych. Wykonaw-
cą zadania będzie Firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., 
Sp.k. z siedzibą w Pabianicach. Projekt finansowany jest 
ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. 
Wartość całkowita projektu na terenie gminy Nowy Kor-
czyn to blisko 4 mln zł. 

W związku z zakończeniem procedury przetargowej 
i wyłonieniem wykonawcy, wszyscy mieszkańcy znajdu-
jący się na liście dodatkowej proszeni są o zgłaszanie się 
do Urzędu Gminy w celu wpłaty I raty oraz podpisania 
umowy na montaż instalacji solarnych.

pokaz rycerski 

w Brzostkowie

W dniu 2 marca 2016 roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Brzostkowie wzięli udział w lekcji historycznej 
dotyczącej życia rycerzy, zasad walki oraz broni średnio-
wiecznej.

Po przywitaniu się z głównymi postaciami, tj. rycerzem 
polskim i krzyżackim uczniowie dowiedzieli się, w jaki 
sposób mały chłopiec staje się honorowym rycerzem. Oglą-
dali pokaz broni: miecze, halabardy, topory, tańsze bronie 
chłopów i ciche łuki. Dzieci obserwowały także realistycz-
ną inscenizację zakucia chłopa w dyby. 

Na koniec wypowiedziane zostały ważne słowa: „Dla 
rycerza nieważna jest walka, tylko zachowanie honoru  
i przestrzeganie Kodeksu Rycerskiego”.

ProGraMy realizoWaNe Przez GMiNę:
• Solary – 130 instalacje - 1mln 258 tys. zł
• Azbest – 21 gospodarstw - 13 tys. 882 zł
• Pomoc żywnościowa - na koniec 2015 roku z pomocy 

żywnościowej, w skład której wchodziło 13 różnych arty-
kułów spożywczych, skorzystało 920 osób

• Jabłka i marchew dla mieszkańców gminy

Nowy Samochód Star Man Trucks

Koparka gąsienicowa Doosan DX60r
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BUdżet Gminy 
nowy korczyn 

na 2016 rok

Radni Rady Gminy Nowy Korczyn 
na pierwszej w tym roku sesji uchwali-
li budżet na 2016 rok.

Tegoroczny zrównoważony bu-
dżet zakłada plan dochodów w wyso-
kości 20 356 917 zł. Z planowanych 
dochodów wyodrębniono dochody 
bieżące w wysokości 18 662 385 zł 
oraz majątkowe 1 694 531 zł. W tej 
samej wysokości co dochody zapla-
nowane zostały też wydatki, z czego 
bieżące stanowią 17 214 998 zł i ma-
jątkowe 3 141 919 zł.

Tradycyjnie najwięcej pieniędzy 
pochłonie w 2016 roku oświata – bli-
sko 6,5 mln złotych. Z kolei na pomoc 
społeczną gmina wyda ponad 4 mln 
złotych. Blisko 3 miliony to wydatki 
inwestycyjne, w tym instalacja syste-
mów energii odnawialnej na budyn-
kach użyteczności publicznej oraz do-
mach prywatnych w gminach powiatu 
buskiego i pińczowskiego – (2 503 
441 zł), przebudowa dróg gminnych 
oraz dojazdowych do pól (206 345 zł),  
a także modernizacja oświetlenia 
drogowego – wykup wierzytelności  
w Deutsche Banku – (142 131 zł).

Wśród wieloletnich inwestycji 
zawartych w gminnym planie finanso-
wym umieszczono m.in. zadanie pod 
nazwą „Ochrona Obszarów Natura 
2000 na terenie województwa świę-
tokrzyskiego poprzez ukierunkowa-
nie ruchu turystycznego przyjaznego 
przyrodzie poprzez budowę ścieżek 
rowerowych”. Szacunkowa wartość 
zadania dla Gminy Nowy Korczyn 
stanowi kwotę 2 668 832 zł. Wnio-
sek taki zostanie złożony do jednostki 
pośredniczącej w Programie Opera-
cyjnym Infrastruktura i Środowisko. In-
westycja dotyczy kilkudziesięciu gmin  
z terenu województwa świętokrzyskie-
go i opiewa na blisko 70 mln złotych. 
Ponadto na lata 2017-2018 w gminie 
Nowy Korczyn zaplanowano także re-
monty następujących dróg: Ucisków 
– Borowiny, Czarkowy remiza, Stojki 
– Wójtowe Łąki – Szpitalna, Stary Kor-
czyn do szkoły, Piasek Wielki przez 
wieś, Rzegocin Las, Grotniki Duże -  
ul. Stopnicka oraz Ostrowce przez 
wieś. Zadania te będą realizowane 
pod warunkiem uzyskania dofinanso-
wania.

nowa droGa w sępichowie
W ramach współpracy Władz Gminy Nowy Korczyn z Samorządem Powia-

tu Buskiego w miejscowości Sępichów wykonany został 1,5 kilometrowy odcinek 
drogi. Zakres inwestycji obejmował położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej 
z betonu asfaltowego, uzupełnienie i utwardzenie poboczy oraz odmulenie rowów 
wraz wymianą przepustów. Wartość zadania to prawie 250 tys. złotych.

Droga w Sępichowie

mosty w czarkowach oddane do UżytkU

W niedzielę 18 października 2015 r. po gruntownej przebudowie oddano do 
użytku dwa mosty na Nidzie w Czarkowach.

Zakończenie inwestycji „Przebudowa mostów w miejscowości Czarkowy” mia-
ło uroczystą oprawę. Na ceremonię, która odbyła się na moście „czarkowskim” 
w centrum wsi, przybyli m.in. główny projektant obu mostów profesor Grzegorz 
Świt z Politechniki Świętokrzyskiej, wójt Paweł Zagaja, zastępca wójta Piotr Strach, 
przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Gołdyn, radni, sołtysi oraz mieszkańcy. 
Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii Stary Korczyn ksiądz 
dziekan Marek Małczęć.

– Mosty zostały przebudowane prawie od nowa. Wymagało to wiele wysiłków 
i cierpliwości, choćby ze względu na nieuregulowany stan prawny terenów, na 
których są usytułowane. Ale warto było podjąć ten trud. Teraz w miejscu starych, 
mocno zniszczonych mostów, stoją prawie nowe ze stalową konstrukcją – podkre-
ślił wójt Paweł Zagaja. 

Mosty w Czarkowach ważne są głównie dla miejscowych rolników, którzy 
mogą dzięki nim przejechać na pola po drugiej stronie rzeki Nidy. Obiekty te były 
już w na tyle kiepskim stanie, że przejazd maszynami rolniczymi stał się po prostu 
niebezpieczny.

Nowe mosty mają długość 43 i 45 metrów, nośność po 10 ton. Całkowita war-
tość inwestycji wynosi 1 mln 157 tys. 15 zł. Gmina Nowy Korczyn pozyskała dofi-
nansowanie 832 tys. 238 zł. z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, resztę pienię-
dzy (324 tys. 777 zł) dołożyła z własnego budżetu.
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nowe życie  
BUdynkU szkoły  
w piaskU wielkim

Do końca kwietnia potrwają prace remontowe w bu-
dynku byłej szkoły w Piasku Wielkim, który został uży-
czony na rzecz Caritas Diecezji Kieleckiej z przeznacze-
niem na potrzeby pomocy społecznej.

Przypominamy, że w październiku 2011 roku Rada 
Gminy Nowy Korczyn podjęła uchwałę w sprawie uży-
czenia budynku na okres 25 lat. W ramach użyczenia od 
gminy Nowy Korczyn Caritas zadeklarował wykonanie 
adaptacji budynku do nowych potrzeb. Realizuje obecnie 
projekt, który ma na celu powstanie m.in. zespołu miesz-
kań chronionych dla osób częściowo niesamodzielnych,  
a także warsztaty terapii zajęciowej. 

Cieszymy się, że podjęta w 2011 roku uchwała Rady 
Gminy Nowy Korczyn właśnie staje się faktem. Budynek 
byłej szkoły zmienia swoje oblicze.

Bezpłatna pomoc prawna  
w nowym korczynie

Od 2 stycznia 2016 roku w budynku przy ulicy Tar-
nowskiej 5 funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Praw-
nej. Powstał on na wniosek władz gminy Nowy Korczyn 
oraz samorządu powiatu buskiego

Adwokat lub radca prawny udziela porad prawnych  
w następujących terminach:

Poniedziałek   9.00 -13.00
Wtorek  10.00 -14.00
Środa    9.00 -13.00
Czwartek    8.00 -12.00
Piątek  10.00 -14.00

TEL. 41 23 45 427

Uchwalona jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu w dniu 
24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od  
1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne - świadcze-
nie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Pre-
zydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 roku i weszła w życie  
1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje kobietom, które 
urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyń-
skiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do po-
bierania tego świadczenia będą więc między innymi bezro-
botni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), 
studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub pro-
wadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie 
będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubie-
gać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapew-
nić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierw-
szym okresie życia dziecka, projektowane świadczenie 
rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie 
uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto 
gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu 
ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskie-
go będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodze-
niu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przy-
padku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być 
wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać 
także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., 
którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim 
przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługi-
wało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 
1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloracz-
ków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, je-
żeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują za-
siłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony prze-
pisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, 
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu 
rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość 
pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo 
dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak 
i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony 
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskie-
go, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlo-
pu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatko-
wego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres 
urlopu rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie ww. nowe-
lizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej 
świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenie rodziciel-
skie są przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowym Korczynie. 

Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu KRUS 
wnioski o świadczenia rodzicielskie składają w placówkach 
KRUS, najbliższa w Busku-Zdroju.

Świadczenie rodzicielskie
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Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje, że w życie we-
szła ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Na terenie naszej gminy zadanie to realizuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 w go-
dzinach 7.00 – 15.00 od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu 
startu programu „Rodzina 500 plus”.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia do 
1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wycho-
wawczego na podstawie tego wniosku ustala się od dnia  
1 kwietnia 2016 r. i wypłata świadczenia po jego przyzna-
niu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim 
wyrównaniem. Natomiast rozpatrzenie przez organ wła-
ściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie  
i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) na-
stępuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złoże-
nia wniosku z prawidłowo wypełnio-
nymi dokumentami. 

Do programu będzie można do-
łączyć w dowolnym momencie.  
W kolejnych miesiącach świadcze-
nie będzie wypłacane od miesiąca, 
w którym rodzice złożą wniosek. Co 
do zasady, dla osób korzystających 
z programu okres rozliczeniowy bę-
dzie trwał od 1 października do 30 
września następnego roku kalenda-
rzowego. Istotne jest, że pierwszy 
okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia bę-
dzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać 
będzie  do 30 września 2017 roku. 

Wniosek o świadczenie wychowawcze trzeba będzie 
składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet 
lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoby ubie-
gające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumen-
towały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpo-
wiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie 
ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne 
dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji 
dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione 
będzie od kryterium dochodowego i w takim przypad-
ku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego 
progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się  
o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci 
wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami 
jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Świad-
czenie wychowawcze będzie wypłacane w kasie Banku 
Spółdzielczego w Nowym Korczynie, a przede wszystkim 
przelewem na wskazane we wniosku konto.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie pol-
skich rodzin. Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają ro-
dzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina 
z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 

proGram 500+
500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od docho-
du. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto 
na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub 
jedyne dziecko.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium do-
chodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. 
Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę 
pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku 
życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończy-
ły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepeł-
nosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub 
specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają tak-
że rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde 
dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cy-
wilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny,  
w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny 

niepełne oraz rodzice pozostający  
w nieformalnych związkach. 

W przypadku rodziców rozwie-
dzionych wsparcie otrzyma ten ro-
dzic, który faktycznie sprawuje opie-
kę nad dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze 500 
zł nie będzie liczone do dochodu 
przy ustalaniu prawa do świadczeń 
z innych systemów wsparcia, doty-
czy to w szczególności świadczeń  
z pomocy społecznej, funduszu ali-

mentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszka-
niowych. 

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, je-
żeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podob-
nym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie 
UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy 
organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka wo-
jewództwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do 
właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Pol-
ski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie 
świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego 
pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

Ustawa o pomocy w wychowywaniu dzieci przewidu-
je również , że  w przypadku gdy osoba uprawniona do 
świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej 
świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie  
z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świad-
czenie wychowawcze w całości lub w części w formie 
rzeczowej lub w formie opłacania usług. W przypadku sy-
gnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego 
lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, u rodzi-
ny będzie mógł zostać przeprowadzony rodzinny wywiad 
środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja faktyczna  
w danej rodzinie.

Celem Program „Rodzina 500 plus” jest pomoc w wy-
chowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego tren-
du demograficznego w naszym kraju.
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„jestem Głosem moich wyBorców” 
– rozmowa z krystianem jarUBasem posłem na sejm rp

Posłem jest Pan zaledwie cztery miesiące, a tu już tytuł 
Człowieka Roku w powiecie buskim. Czym dla Pana jest 
to wyróżnienie?

Tytuł Człowieka Roku to duże wyróżnienie, za które pra-
gnę serdecznie podziękować i zadedykować je wszystkim 
wyborcom, którzy mi zaufali i oddali na mnie swój głos 
w wyborach. Szczególne podziękowania chciałbym prze-
kazać mieszkańcom powiatu buskiego, którzy przyczyni-
li się do tego sukcesu. Przyznanie tego tytułu to również 
motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz 
naszego regionu. 

Jak Pan sądzi, co sprawiło, że 
ludzie najpierw tak licznie zagłoso-
wali na Pana w wyborach, a teraz  
w plebiscycie „Echa Dnia”?

Myślę, że odpowiedzią na stawia-
ne pytanie jest życie z ludźmi i dla 
ludzi. Działalność publiczna, której 
częścią jest działalność polityczna, 
uczy pokory, skromności i odda-
nia pod jednym bardzo ważnym 
warunkiem - że prowadzi się ją dla 
dobra wyższego niż własne. Jedni 
pracują po to, by żyć inni żyją, by 
pracować. Działanie publiczne jest 
połączeniem tych dwóch twierdzeń 
z dodaniem mocnego pierwiastka 
dobra wspólnego i zainteresowania 
sprawami publicznymi.

Jest Pan debiutantem w Sejmie. 
Jakie są pańskie wrażenia po tych pierwszych miesiącach. 
Co Pana rozczarowało, co zaskoczyło?

Praca w parlamencie jest służbą najwyższej próby. Za-
skakujące przy tym jest to, że w obecnej kadencji rządzący 
zapominają o nadrzędnej wartości, jaką jest dobro Rzeczy-
pospolitej Polskiej i stawiają o stopnień wyżej interes par-
tyjny. Czekając na rejestrację i przeszkolenie jako poseł VIII 
kadencji w pierwszym dniu sprawowania mandatu, rosła 
we minie myśl Wincentego Witosa, iż „nie ma sprawy waż-
niejszej niż Polska”. Wszystko to zostało zachwiane pierw-
szymi tygodniami pracy Sejmu, ale i efektami legislacyjny-
mi nowego  rządu. Dziś stoję na stanowisku, że słuchanie 
ludzi nie polega na wsłuchiwaniu się w głos jednej grupy 
Polek i Polaków, ale wszystkich nas obywateli. Rolą opozy-
cji jest patrzenie na ręce obecnie rządzącym oraz składanie 
propozycji zmian, wniosków po to, aby stanowione prawo 
było odpowiednio dobrze przygotowane i służyło obywa-
telom.

Chętnie zabiera Pan głos z sejmowej mównicy. To pró-
ba wychodzenia z cienia brata i mocniejszego zaakcento-
wania swojej obecności w przestrzeni publicznej?

Nie chciałbym tłumaczyć się z tego, że jestem aktyw-
nym posłem. Zabieranie głosu nie jest nigdy podyktowane 
wychodzeniem z cienia czy chęcią zbijania politycznego 
poklasku. Jest to potrzeba zgłaszana przez wyborców w ak-
cie głosowania, a potwierdzona mandatem poselskim. Ja je-
stem tylko głosem moich wyborców, środowiska ludowego 
województwa świętokrzyskiego. Występując na sejmowej 

mównicy, robię to przede wszystkim w interesie wyborców 
oraz chcę pokazać, że Polskie Stronnictwo Ludowe wycho-
dzi z dobrymi propozycjami, które jeśli zostałyby przyjęte, 
mogłyby być dobrze wykorzystane przez społeczeństwo.

Co konkretnego już Pan zrobił lub zamierza zrobić dla 
mieszkańców Ponidzia i  szerzej całego regionu?

W sensie „warszawskiej polityki” opozycja robi tyle, na 
ile rządzący pozwalają, w związku z tym prosiłbym o cier-
pliwość. Może to zabrzmieć trochę nieskromnie, ale gdyby 
porównywać posłów naszego regionu pod względem ak-
tywności na posiedzeniach Sejmu szczególnie wystąpień 

jestem najaktywniejszym posłem 
ziemi świętokrzyskiej ze wszystkich 
partii. Determinantem takiego stanu 
rzeczy jest moja postawa i służebna 
rola względem wyborców, którzy 
wybrali mnie, bym dla nich praco-
wał w Sejmie, nawet w porze noc-
nej. Jeśli idzie o moje indywidualne 
zamierzenie realizowane w ramach 
mandatu poselskiego i możliwo-
ści zeń wynikających, chciałbym 
powiedzieć, iż mocno podtrzymu-
ję postulat z kampanii wyborczej 
dotyczący rynku pracy i kształce-
nia zawodowego jako elementów  
o wspólnym mianowniku, którym 
ma być zmniejszenie bezrobocia  
i podnoszenie kwalifikacji. Pracu-
jemy również nad ofertą dla miesz-

kańców, z którą w najbliższym czasie chcielibyśmy wyjść 
do różnych grup społecznych i zawodowych poprzez dzia-
łalność biura poselskiego.

Praca w charakterze posła to częste wyjazdy. Ma Pan 
troje dzieci. Jak maluchy znoszą rozłąkę z Panem. Żona 
też tęskni?

Mając trójkę małych dzieci ciężko jest mi wyjeżdżać, 
ale za to z przyjemnością wracam do domu, kiedy wiem 
że mimo późnej pory dzieciaki przywitają mnie okrzykiem 
„tato!!!”. Staram się moim bliskim poświęcać jak najwięcej 
czasu, kiedy już jestem w domu. Telefonu niestety wyłą-
czyć zupełnie nie mogę, przez co czasem dostaje mi się 
od żony. 

Z jakimi założeniami szedł Pan do Sejmu? Czy będąc  
w opozycji może Pan te priorytety realizować?

Do sejmu szedłem przede wszystkim reprezentować 
swoich wyborców. Przed wynikami wyborów ciężko po-
wiedzieć kto będzie rządził, a kto będzie w opozycji. Pro-
blem z Polską demokracją jest jednak inny, po wynikach 
wyborów niezależnie od wyborów niewielu reprezentuje 
nadal interesy obywateli, a bardzo wielu interes partyjny. 
Będąc człowiekiem ruchu ludowego wywodzę się z samo-
rządu, rozumiem go i szanuję jego suwerenność i samo-
dzielność. 

W związku z tym niezależnie od roli jaką wyznaczyły 
wybory w kwestii podziału mandatów, ja wciąż realizuję 
plan naszej świętokrzyskiej społeczności, której wolę prze-
kazuję z mównicy sejmowej.
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Rok 2015 był rokiem zmiany zadań 
Urzędów Stanu Cywilnego i Ewiden-
cji Ludności dla całej Polski, od marca 
został bowiem wdrożony nowy system 
informatyczny oraz nowe ustawy.

Dane statystyczne za rok 2015 wyglą-
dały następująco:

W ubiegłym roku zmarło 101 miesz-
kańców gminy Nowy Korczyn (o 12 
osób więcej niż w roku poprzednim).

Urodziły się 54 osoby, w tym 26 dzie- 
wczynek i 28 chłopców (o 2 osoby 
mniej niż w roku poprzednim).

Zostało zawartych 56 związków mał- 
żeńskich, w tym 30 na terenie gminy 
Nowy Korczyn, a dokładnie 21 mał-
żeństw konkordatowych i 9 cywil-
nych.

Na stałe zameldowało się 126 osób, 
w tym 66 kobiet i 60 mężczyzn.

Ilość mieszkańców zameldowanych 
na terenie gminy to 6165, w tym do 
18 roku życia - 1069, powyżej 70 lat 
- 855 osób.

Najstarszą osobą zameldowaną jest 
pan pochodzący z Parchocina, który  
w marcu obchodzi 102 urodziny.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Małgorzata Kaszowicz-Gzyl

StatyStyCZne  
Podsumowanie roku 

UrZęDU StanU CywilneGo  
i Spraw oBywatelSkiCh  

w nowym korCZynie

W dniu 29 października 2015 r. na zbiorniku wodnym w Radzanowie odbył się 
pokaz prototypu wodolotu jako wynik projektu realizowanego w ramach Narodo-
wego Centrum Badań pt. „Mobilna Ewakuacyjna Platforma Pływająca z Funkcjami 
Stanowiska Badawczego”.

W pokazie tym udział wzięli przedstawiciele zespołów zarządzania kryzysowe-
go, kierownicy organów samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele jednostek 
OSP z powiatu buskiego. Gminę Nowy Korczyn reprezentował Wójt Paweł Zagaja 
z zastępcą Piotrem Strachem, a także przedstawiciele jednostek OSP z Błotnowoli 
i Starego Korczyna. 

Jeżeli prototyp przejdzie fazę testów i dopuszczony zostanie do produkcji, 
umożliwi ewakuację ludzi z terenów powodziowych. Pozwoli na poruszanie się 
po rozlewiskach oraz płytkich akwenach wodnych, rozpoznanie i skuteczną ko-
ordynację akcji ratowniczej w terenie. Prezentowany pojazd pływający należy do 
obiektów niekonwencjonalnych. Przeznaczony ma być do zadań realizowanych 
przez policję, służby ratownicze, straż pożarną, straż graniczną, centra zarządzania 
kryzysowego oraz wojsko.

moBilna 
ewakUaCyjna 

platforma pływająCa

W budynku Urzędu Gminy w Nowym Korczynie odbyły 
się w dniu 18 lutego 2016 r. konsultacje społeczne, które 
dotyczyły mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W konsultacjach 
udział wzięli radni, przedstawiciele urzędu, sołectw, służby 
zdrowia, placówek oświatowych, Ochotniczej Straży Pożar-
nej oraz mieszkańcy gminy Nowy Korczyn.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
przy ul. Buskiej. Rozpoczął je Wójt Gminy Nowy Korczyn 
Paweł Zagaja, który powitał wszystkich obecnych oraz po-
dziękował za przybycie. Następnie Komendant Powiatowy 
Policji w Busku-Zdroju  mł. insp. Marzena Piórkowska wpro-
wadziła zebranych w założenia konsultacji oraz przedstawi-

ła stan bezpieczeństwa powiatu buskiego. Pierwszy Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju nadkom. 
Grzegorz Majsak, omówił założenia do map bezpieczeństwa 
i zaprosił uczestników do zabierania głosu w dyskusji. W tej 
części spotkania głos należał do zebranych na sali gości. 
Każdy z obecnych mógł wypowiedzieć się, jak widzi mapę 
bezpieczeństwa. Uczestnicy poruszali również problemy, 
którymi według nich powinna zainteresować się Policja.

Dzięki prowadzonym konsultacjom zbierane są przede 
wszystkim opinie lokalnych społeczności na temat informa-
cji, jakie powinna zawierać Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa.

w nowym korCZynie o mapie ZaGrożeŃ
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W dniu 1 marca 2016 r. z inicjatywy wójta gminy Nowy 
Korczyn Pawła Zagai odbyło się w Urzędzie Gminy spo-
tkanie dotyczące możliwości pozyskania dla mieszkań-
ców dofinansowania do montażu instalacji odnawialnych 
źródeł energii.

W spotkaniu udział wzięli wójtowie, burmistrzowie oraz 
pracownicy urzędów gmin z powiatu buskiego. Członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szcze-
panik zapoznał uczestników z możliwościami uzyskania 
wsparcia w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020. Z kolei o możliwościach uzyskania 
wsparcia w ramach programu „Prosument” NFOŚiGW 
opowiedział przedstawiciel firmy Dotacje Optymalne  
„Do Eko”.

Celem spotkania było zapoznanie się z możliwościa-
mi dofinansowania montażu instalacji odnawialnych źró-
deł energii, szczególnie paneli fotowoltaicznych, a także 
ewentualny wspólny udział w projekcie gminy Nowy Kor-
czyn z innymi gminami.

o odnawialnych 

źródłach enerGii

W dniu 30 listopada 2015 r. na wniosek Wójta radni 
podjęli uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii Święto-
krzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kiel-
cach dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Nowym 
Korczynie. Uchwała ta rozpoczyna procedurę likwida-
cji tej jednostki. Straż Gminna zostanie zlikwidowana  
z dniem 30 czerwca 2016 roku po zamknięciu wszyst-
kich spraw.

straż Gminna 
Będzie rozwiązana

Kościół w Nowym Korczynie został wyniesiony do ran-
gi diecezjalnego sanktuarium. Tę decyzję jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia podjął kielecki biskup. 

W dekrecie ustanowionym przez biskupa kieleckiego 
Jana Piotrowskiego, a podpisanym także przez kanclerza 
kurii ks. Adama Perza czytamy: „Mając na uwadze du-
chowy pożytek wiernych, w odpowiedzi na skierowaną 
do mnie prośbę, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady 
Kapłańskiej ustanawiam kościół św. Stanisława, biskupa  
i męczennika w Nowym Korczynie Diecezjalnym Sanktu-
arium Świętej Kingi”.

Zgodnie z postanowieniem biskupa, kustoszem tego 
sanktuarium będzie każdorazowy proboszcz parafii p.w 
Świętej Trójcy. Obecnie jest nim ks. Grzegorz Kowalik.

Należy podkreślić, że wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom społeczeństwa wywodzącego się z różnych grup 
społecznych postanowiono podjąć inicjatywę ustanowie-
nia św. Kingi patronem Gminy Nowy Korczyn. W 2013 
roku Rada Gminy Nowy Korczyn podjęła stosowną uchwa-
łę w sprawie ustanowienia patrona. Corocznie w Nowym 
Korczynie organizowane są Kingonalia – święto związane  
z bytnością św. Kingi na naszych ziemiach połączone od 
ubiegłego roku z pielgrzymką do relikwii św. Kingi.

diecezjalne sanktUariUm 
Świętej kinGi
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drzewka na doBry początek
W związku ze wspaniałym wydarzeniem, jakim jest na-

rodzenie dziecka, władze samorządowe gminy Nowy Kor-
czyn postanowiły uczcić pojawienie się na świecie dzie-
ci z terenu gminy. W dniu 23 października 2015 r. miało 
miejsce uroczyste przekazanie sadzonek drzew z imionami 
dzieci urodzonych właśnie w tym roku. 

Na uroczystość tę zaproszono rodziców 42 dzieci, które 
przyszły na świat w bieżącym roku, a które są zameldowa-
ne na terenie naszej gminy. Wójt Gminy Nowy Korczyn 
w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Kazimiery Gołdyn 
wręczył sadzonki drzewek – klonu czerwonego przybyłym 
członkom rodziny.

- Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątko-
wym i niezastąpionym. Chciałbym, żeby upamiętnianie 
narodzin dziecka posadzeniem drzewka, stało się tradycją  
w naszej gminie – podkreślił wójt, życząc jednocześnie 

nowy korczyn ma eUronaGrodę
Pięć placówek z wojewódz-

twa świętokrzyskiego otrzyma-
ło wyróżnienia - za szczególny 
wkład w organizację 23. edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Polsce. W gronie laureatów 
znalazł się Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowym Korczynie, 
a uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się w pierwszej deka-
dzie listopada w Opolu. 

Wyróżniony Gminny Ośro-
dek Kultury razem z Urzędem 
Gminy i Towarzystwem Miło-
śników Ziemi Korczyńskiej re-
prezentowali na gali w Opolu dyrektor placówki Bogumiła 
Zawada oraz zastępca wójta Piotr Strach. Podczas imprezy 
w Filharmonii Opolskiej otrzymali okolicznościowy dy-
plom oraz grawerton z rąk profesor Małgorzaty Rozbickiej, 
dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Nowy Korczyn zorganizował we wrześniu trzy duże 
imprezy pod hasłem „Gmina Nowy Korczyn - miejsca pa-
mięci i wydarzeń historycznych - utracone dziedzictwo”. 
Najpierw zwiedzanie zabytków z przewodnikiem, potem 

odbyła się polowa msza świę-
ta na cmentarzu parafialnym,  
w 70. rocznicę wyzwolenia 
narodowego. Na zakończenie 
finał - plenerowy piknik histo-
ryczny obok zabytkowej syna-
gogi, z konferencją naukową 
na temat życia ludności żydow-
skiej w Korczynie. 

Działania te zostały wysoko 
ocenione przez Narodowy In-
stytut Dziedzictwa. Nowy Kor-
czyn znalazł się w gronie pięciu 
ośrodków regionu świętokrzy-
skiego (obok Kielc, Ostrowca 

Świętokrzyskiego, Sulisławic, Maleńca), które otrzymały 
wyróżnienia. Nagrody wręczono na I Ogólnopolskiej Gali 
Europejskich Dni Dziedzictwa w Opolu. 

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólne działanie 
Rady Europy i Komisji Europejskiej. Zostały ustanowione  
w 1991 roku, w Polsce zostały zorganizowane po raz 
pierwszy dwa lata później. Tegoroczna 23. edycja odby-
wała się pod hasłem „Utracone dziedzictwo”.

nowo narodzonym dzieciom oraz ich rodzicom dużo zdro-
wia i szczęścia.

W naszej gminie inicjatywa zachęcająca do sadzenia 
drzewa z okazji narodzin dzieci, pojawiła się po raz pierw-
szy, tym bardziej, że okres jesienny sprzyja sadzeniu drze-
wek.

Dzieci, które przyszły na świat do końca 2015 roku, zo-
staną obdarowane podczas uroczystości przekazania drze-
wek w roku bieżącym.
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Dnia 27 października 2015 roku uczniowie klasy V „a” Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Nowym Korczynie pod opieką nauczycieli: p. M. Łuczki,  
p. J. Grzesiak i p. J. Cieplińskiego odwiedzili Zakład Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi w Rzędowie. 

Wzięli tam udział w warsztatach edukacyjnych, które miały na celu wdro-
żyć każdego w proces segregacji odpadów na co dzień. W pierwszej kolejności 
uczestnicy przeszli praktyczną naukę segregacji odpadów, obejrzeli film edu-
kacyjny, a następnie wybrali się na spacer po Zakładzie. Odwiedzili sortownię 
mechaniczną i ręczną oraz składowisko i magazyny.

Wyjazd ten dostarczył uczniom niezbędnej wiedzy na temat gospodarki od-
padami. Uczestnicy warsztatów wiedzą już, że śmieci to nie tylko niepotrzebny 
balast, lecz także półprodukt, z którego ponownie można wytworzyć nowe pro-
dukty niezbędne do egzystencji człowieka.

Pragniemy serdecznie podziękować organizatorom za tak pouczającą lekcję 
ekologii. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Nowym Korczynie

warsztaty ekoloGiczne w rzędowie

Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach  
niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, powstaniach narodowych, zmaganiach na różnych  

frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Nowym 
Korczynie rozpoczęły się w kościele św. Stanisława. We mszy 
świętej, którą proboszcz tutejszej parafii ks. Grzegorz Kowa-
lik sprawował w intencji Ojczyzny oraz gminy i jej mieszkań-
ców, uczestniczyli tłumnie zebrani wierni, a wśród nich dele-
gacje władz samorządowych, jednostek ochotniczych straży 
pożarnych (z Nowego Korczyna, Piasku Wielkiego, Strożysk, 
Sępichowa i Parchocina), Towarzystwa Miłośników Ziemi Kor-
czyńskiej, szkół z terenu gminy. Wierni modlili się za wszyst-
kich rodaków, którzy za wolną suwerenną Polskę oddali to, co 
mieli najcenniejsze – życie. 

Z kościoła uczestnicy ceremonii przeszli pod pomnik po-
święcony pamięci poległych walczących o wolną Polskę, gdzie 
obecne na uroczystościach delegacje złożyły wieńce i kwiaty 
oraz zapaliły symboliczne znicze. Jak co roku, nie zabrakło 
okolicznościowych wystąpień. O jedności, współpracy oraz 
poświęceniu dla Ojczyzny mówili wójt Gminy Nowy Korczyn 
Paweł Zagaja, radny Rady Powiatu Buskiego Krzysztof Gajek 

ObchOdy Święta NiepOdległOŚci w NOwym KOrczyNie

oraz poseł na Sejm RP Krystian Jarubas. Podkreślali oni, że ma-
rzenia kilku pokoleń polskich patriotów spełniły się 11 listopa-
da 1918 roku, kiedy to Polska stała się wolnym krajem i już nie 
zaborcy, a sami mogliśmy decydować o swoim losie. 

Obchody Święta Niepod-
ległości były także okazją 
do złożenia gratulacji nowo 
wybranemu posłowi na Sejm 
Krystianowi Jarubasowi miesz-
kającemu w gminie Nowy 
Korczyn. Wyrazy uznania zło-
żył Wójt Paweł Zagaja oraz 
przewodnicząca Rady Gminy 
Kazimiera Gołdyn, którzy wrę-
czyli posłowi również pamiąt-
kowy obraz przedstawiający 
nowokorczyński rynek po re-
witalizacji.
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W gminie Nowy Korczyn aktywnych działaczy i miesz-
kańców nie brakuje. Tu często dzieje się coś ciekawego. Za 
przykład niech posłuży chociażby „Wieczór Wspomnień” 
organizowany 15 listopada w OSP w Nowym Korczynie. 
Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia było To-
warzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej. 

Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzę-
dem Gminy, gminną biblioteką i miejscowymi szkołami 
udało się stworzyć wspaniałe, pełne melancholii spotkanie, 
nawiązujące do 97. rocznicy Wyzwolenia Narodowego  
i 600. rocznicy urodzin Jana Długosza. 

Już na początku prowadząca Ligia Płonka poprosiła ze-
branych o uczczenie minutą ciszy wszystkich poległych  
w obronie naszej Ojczyzny ze szczególnym wyróżnieniem 
tych, którzy walczyli na terenie Ponidzia oraz ofiar niedaw-
nego zamachu terrorystycznego w Paryżu. 

W uroczystości udział wzięli m.in. zastępca wójta gmi-
ny Nowy Korczyn – Piotr Strach, proboszcz parafii Nowy 
Korczyn – ks. Grzegorz Kowalik, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie – Bogumiła Zawada, 
a także radni, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Korczyńskiej, młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele. 

Podczas wspólnego „Wieczoru Wspomnień” w sali 
OSP Nowy Korczyn padło wiele słów, przytoczono wiele 
życiorysów i przypomniano fragmenty historii, które nie-
rozerwalnie związane są z gminą. Uczennice gimnazjum 
mówiły o działalności Jana Długosza, fragmenty z „Rocz-
ników…” wybitnego kronikarza czytali członkowie TMZK 

listOpadOwy „wieczór wspOmNień”
i goście, a laureaci V Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
zadeklamowali swoje wiersze, w zamian otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane przez samorząd gminny i dyplomy 
oraz słodycze ufundowane przez ośrodek kultury i biblio-
tekę.

Wieczór uświetniły występy sióstr Katarzyny i Aleksan-
dry Cerazy oraz Darii i Nikoli Suchy, które wykonały wią-
zankę pieśni patriotycznych. - Podczas Wieczoru Wspo-
mnień zorganizowane były różne wystawki. W tym roku 
mieszkańcy mogli podziwiać piękne rękodzieła i prace 
plastyczne, również te nadesłane na V Gminny Konkurs 
Plastyczny przedstawiające pejzaże, zabytki i Miejsca Pa-
mięci Narodowej z terenu Gminy Nowy Korczyn. Gminna 
biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie udostępniła na 
wystawę książki o Józefie Piłsudskim, Janie Długoszu, hi-
storii Nowego Korczyna i pięknie Ponidzia - informuje Ligia 
Płonka.

Podczas wieczoru można było skosztować pyszności 
przygotowanych przez panie z TMZK: Kazimierę Juszczyk, 
Teresę Krupską, Jolantę Motyl, Bogumiłę Zawada, Ewę 
Kwiatkowską, Mirosławę Marunowską, Ewę Stojek i Stani-
sławę Szymańską.

- Takie spotkania jednoczą naszą społeczność, dostar-
czają wielu informacji historycznych o dawnych dziejach  
i stają się miejscem, w którym można zaprezentować różne 
swoje talenty. Dlatego uważam, że wszystkim, którzy włą-
czyli się w organizację, należą się słowa uznania - podsu-
mowuje Ligia Płonka.

KONKursy rOzstrzygNięte
Konkursy: literacki, recytatorski i plastyczny zostały zorga-

nizowane w listopadzie 2015 roku przez Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Korczyńskiej z okazji obchodów 600 rocznicy 
urodzin Jana Długosza i z okazji obchodów Święta Niepodle-
głości.

GMINNY KONKURS LITERACKI „BąDź DŁUGOSZEM”
W kategorii wiekowej szkoła podstawowa:
I miejsce za wiersz „Tak Cię kocham Ojczyzno Moja” otrzy-

mała Kamila Parlak.
W kategorii kronika:

I miejsce otrzymała Aleksandra Bielaś - „Kronika Nowego 
Korczyna”,

II miejsce – Maria Wężowicz - „Jan Długosz”, Mikołaj Dok-
tór - „Kronika Nowego Korczyna”,

III miejsce – Joanna Cieplińska - „Kronika o Nowym Korczy-
nie”.

Wyróżnienie: Kinga Puchała i Weronika Świech za pracę - 
„Gmina Nowy Korczyn”.

W kategorii gimnazjum:
I miejsce za wiersz „Ponidzie” otrzymał Michał Gaj,  

II miejsce Natalia Buczak za wiersz „Moja piękna okolica”.
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W kategorii ballada I miejsce za balladę „Ballada o życiu” 
otrzymał Bartłomiej Kulik.

W kategorii kronika:
I miejsce otrzymała Daria Gruszka za pracę „Figury przy-

drożne”.
W kategorii opowiadanie:
I miejsce otrzymała Natalia Czyszczoń za pracę „Nowy Kor-

czyn za 600 lat”,
II miejsce otrzymała Patrycja Cerazy za pracę pt. „Jan Dłu-

gosz ojcem polskiej historiografii”,
III miejsce Natalia Żak za pracę „Z pamiętnika Jana Długo-

sza”.
W kategorii list I miejsce otrzymała praca Katarzyny Pater 

„List Jana Długosza do Stasia”.
W przygotowanie prac uczniowie włożyli dużo pracy. 
Podziękowania należą się ich opiekunom: pani Bonar, pani 

Grzesiak i pani Wilewskiej z Zespołu Szkół w Nowym Korczy-
nie oraz Dyrekcji: pani Karnawalskiej i pani Stefańskiej.

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
W konkursie wzięło udział 27 uczniów ze szkół podstawo-

wych i gimnazjum z terenu Gminy Nowy Korczyn.
Wyniki:
I miejsce – Anna Błach – Gimnazjum im. Św. Kingi w No-

wym Korczynie,
II miejsce – Daria Suchy – Gimnazjum im. Św. Kingi w No-

wym Korczynie,
III miejsce – Emilia Kornaś – Szkoła Podstawowa w Nowym 

Korczynie.
Dwa wyróżnienia:
Aleksandra Mącznik – Szkoła Podstawowa w Starym Kor-

czynie,
Kinga Piotrowska – Szkoła Podstawowa w Brzostkowie.
Poziom konkursu, jak co roku był bardzo wysoki. Ucznio-

wie recytowali wiersze naszych regionalnych poetów: Edwina 
Juszczyka, Władysławy Leżoń, Mariana Czai, a także wiersze 
patriotyczne o pięknie naszej Nadnidziańskiej Ziemi i o Ojczyź-
nie.

Słodki poczęstunek ufundowało Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Korczyńskiej. Nagrody rzeczowe samorząd gminny, 

dyplomy – Gminny Ośrodek Kultury i czekolady – Biblioteka 
Gminna w Nowym Korczynie.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
Tematem konkursu było namalowanie dowolną techniką 

plastyczną pejzażu lub zabytku Nowego Korczyna i okolic oraz 
obiektów związanych z działalnością Jana Długosza. Rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpiło w dniu 13 listopada 2015 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie.

W kategorii I szkół podstawowych I miejsce zdobyła pra-
ca wykonana przez Karola Tomala ze Szkoły Podstawowej  
w Starym Korczynie,

II miejsce praca Eweliny Szydłowskiej ze Szkoły Podstawo-
wej w Starym Korczynie,

III miejsce prace autorów: Patryka Masłowskiego i Piotra Try-
bały ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie.

W kategorii II gimnazjum I miejsce otrzymała Katarzyna Szy-
wała z Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym 
Korczynie za artystyczne ujęcie pejzażu Nowego Korczyna  
w okolicy rzeki Nidy oraz Marta Wężowicz za grafikę Domu 
Długosza w Nowym Korczynie.

II miejsce Klaudia Mącznik za pracę przedstawiającą kościół 
parafialny w Nowym Korczynie

oraz równorzędnie Daria Gruszka za dzwonnicę przy ko-
ściele w Starym Korczynie.

III miejsce Agnieszka Kowalczyk za pracę przedstawiającą 
kaplicę Królikowskich na Ruskim Cmentarzu w Nowym Korczy-
nie.

Jury przyznało trzy wyróżnienia dla: Anny Błach za pracę 
wyobrażającą zamek w Nowym Korczynie, Małgorzaty Flor-
czyk za kaplicę na Ruskim Cmentarzu i Patrycji Cerazy za na-
malowanie kościoła w Starym Korczynie.

Wyniki konkursu ogłoszone zostały w dniu 15 listopada na 
Wieczorze Wspomnień. Prace konkursowe wystawione zosta-
ły na wystawie plastycznej, którą oglądać można w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książko-
we ufundowane przez samorząd Gminy Nowy Korczyn.

Ligia Płonka- Przewodnicząca TMZK

Świetlica środowiskowa w Brzostkowie to miejsce, w któ-
rym dziecko spędzi miło czas, bawiąc się i jednocześnie 
zdobywając wiedzę oraz umiejętności niezbędne w przy-
szłej edukacji. Ideą działania świetlicy jest przede wszystkim 
wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowied-
nio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 

Nasza świetlica to miejsce, w którym panuje miła, ser-
deczna atmosfera – dzieci chętnie do nas przychodzą i zna-
komicie się tu czują. Mają tu zapewnione atrakcyjne zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze w bogato wyposażonym, este-
tycznym i bezpiecznym otoczeniu. Dzieci podczas zajęć  
mają możliwość korzystania  z tablicy interaktywnej . 

Świetlica jest placówką otwartą na potrzeby dzieci i rodzi-

Świetlica przyjazNa dzieciOm
ców. Rodzice chętnie angażują się w jej życie, m.in. poprzez 
udział i pomoc w organizacji w różnego rodzaju uroczysto-
ści, spotkań integracyjnych oraz warsztatów artystycznych. 

Jak podkreśla Wójt Gminy Paweł Zagaja cieszy fakt, że 
wyremontowane, zmodernizowane  i doskonale wyposażo-
ne pomieszczenia świetlicy tętnią życiem. Pomimo różnych 
przeciwności warto było podjąć trud stworzenia najmłod-
szym miejsca, gdzie wspierana jest ich aktywność i kreatyw-
ność, co z pewnością pozytywnie wpłynie na ich rozwój  
i edukację. 

Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za obecność i zaanga-
żowanie.
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Dnia 30 października 2015 r. uczniowie klas: 0 „b”, 
I „b” i II „a” Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym 
Korczynie pod opieką pań: M. Błach, A. Górak, B. Woź-
niak i B. Ziętary uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych 
w terenie z myśliwymi Koła Łowieckiego nr 2 „Orzeł”  
z Buska-Zdroju.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zadania-
mi kół łowieckich i rolą myśliwych w gospodarce leśnej  
w Polsce. Myśliwi zaprezentowali się w swoich mundu-
rach, które krótko omówili. Następnie przy słodkim poczę-
stunku przygotowanym przez koło łowieckie Łowczy Koła 
Czesław Biskup przeprowadził pogadankę z dziećmi, którą 
urozmaicił dowcipnymi i ciekawymi anegdotami.

Dzieci przekonały się, że łowiectwo to nie tylko strze-
lanie, ale także piękna pasja, praca i starania wielu ludzi 
nad utrzymaniem równowagi populacji zwierząt, ochroną 
zwierząt łownych i ich środowisk bytowania, dokarmianiem 
zwierząt, budowaniem paśników, walką z kłusownictwem, 
pozyskiwaniem i magazynowaniem karmy. Zostały poin-
formowane, jak mogą pomóc zwierzętom podczas zimy, 
co wolno, a czego nie wolno robić w lesie, jak zachować 
się podczas spotkania z dzikimi zwierzętami. Spotkanie za-
kończone było biesiadą myśliwską, ogniskiem i wspólnym 
pieczeniem kiełbasek.

Prezes Koła Czesław Biskup, zadbał, by na koniec 
wszystkie dzieci otrzymały przyrodniczo-łowieckie, eduka-
cyjne książki, które jak się okazało, sprawiły im wiele rado-

spOtKaNie z KOłem łOwiecKim „Orzeł”

ści. Łowczy koła otrzymał podziękowania dla myśliwych, 
prace plastyczne oraz wspaniały upominek wykonany 
przez dzieci. Spotkanie to jest przykładem współpracy koła 
łowieckiego z młodzieżą, która ma na celu, m.in. zmianę 
wizerunku polskiego myśliwego w społeczeństwie.

W związku z programem „Ożywić pola” ustalono, że na 
terenie Nowego Korczyna Koło Łowieckie „Orzeł” postawi 
zadaszenia dla kuropatw i bażantów, które będą chronić 
karmę przed deszczem, a zadaniem dzieci będzie systema-
tyczne i regularne dokarmianie zwierzyny w okresie zimo-
wym.

Warto dodać, że w/w wycieczka została zorganizowana 
w ramach realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, 
gdzie jednym z założeń jest współpraca z organizacjami na 
rzecz ochrony środowiska.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Nowym Korczynie składają serdeczne 
podziękowania Kołu Łowieckiemu nr 2 „Orzeł” w Busku- 
Zdroju za ciekawą lekcję przyrody.

Wyrażają również uznanie i podziękowanie za dotych-
czasową pracę i zaangażowanie w działania w zakresie ak-
tywnej gospodarki łowieckiej i ochrony szeroko rozumia-
nego środowiska bytowania zwierzyny.

„Darz Bór”!

Uczniowie klas: 0„b”, I„b” i II„a”  
wraz z wychowawczyniami
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Punkt Przedszkolny Nowym Korczynie po raz kolejny 
przystąpił do akcji charytatywnej „GÓRA GROSZA”

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzie-
ciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na 
tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych 
domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych 
rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących 
domów dziecka, które realizują prorodzinne programy 
wychowawcze. Przedszkolaki w dniach od 23.11 do 4.12 
zbierały monety o nominałach od 1 grosza do 2 złotych, 
na rzecz potrzebujących dzieci. W skarbonce znalazły się 
także eurocenty. W 2015 roku zebraliśmy 1903 monety 
o łącznej wartości 53,82 zł. Jeden grosz to niewiele, lecz 
potężna GÓRA GROSZA może przyczynić się do popra-
wy losu wielu dzieci.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji.

przedszKOlaKi
pOmagają

4 grudnia dzieci gościły w Punkcie Przedszkolnym 
panią Marię Jagiełło – pielęgniarkę środowiskową, która 
przypomniała i utrwaliła przedszkolakom podstawowe 
zasady higieny i bezpieczeństwa. 

Pani pielęgniarka opowiadała o tym, jak zachować 
zdrowie, co robić podczas choroby, a także zwróciła 
szczególną uwagę na konieczność zażywania leków tyl-
ko i wyłącznie pod okiem osób dorosłych. 

Spotkanie było interesujące i bardzo pouczające dla 
małych słuchaczy. Nasz gość w ciekawy dla dzieci spo-
sób przekazał przedszkolakom informacje na temat pod-
stawowych zasad higieny ciała i dbania o zdrowie. 

Na koniec dzieci wręczyły pani pielęgniarce skromny 
upominek.

Dziękujemy za bardzo miłe spotkanie. 

pOzNajemy zawOdy 
- pielęgNiarKa -
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12 listopada 2015 roku odbyła się wycieczka do te-
atru Groteska w Krakowie na przedstawienie pt. o kasi, co 
gąski zgubiła. W wycieczce uczestniczyły dzieci z Punk-
tu Przedszkolnego – grupa 4-latków oraz dzieci ze Szkoły 
Podstawowej – klasy 0,,a’’ i 0,,b”. 

Opowieść o gęsiareczce Kasi, której gąski porwał Wilk 
głodomór, a ukryła podstępna Czarownica osadzona zosta-
ła w klimacie pełnej ciepła, autentycznej góralszczyzny. 
Zrozpaczona zniknięciem gąsek dziewczynka wyrusza  
w drogę, by je odnaleźć. W poszukiwaniach pomagają jej 
napotkani ludzie, zwierzęta i skrzaty – to dzięki ich życzli-
wości historia kończy się szczęśliwie. Wędrując z Kasią wi-
dzowie spotykają szereg przyjaznych postaci: gospodynię 
Matuskę, Kowala Ambrożego i jego żonę Kowalową Am-
brożynę, odważnego Jasia Juhasa, leśne Skrzaty. Występują 
też zwierzęta: Gąski, Kózka, Prosię, Owieczki, Piesek, Jeż, 
Zając i inni mieszkańcy lasu. 

Charakterystyczne lalki i pomysłowa scenografia, mu-
zyka inspirowana góralskim folklorem, rytmiczne piosenki 
oraz doskonały ruch sceniczny stanowią o atrakcyjności 
przedstawienia. Aktorzy Groteski zbudowali szereg przy-

w teatrze grOtesKa w KraKOwie

jaznych, interesujących postaci, które otwierają drogę do 
spotkania z bajkowym światem Marii Kownackiej. Historia 
o przyjaźni i wytrwałości podobała się najmłodszym. Zna-
komity spektakl Teatru Groteska potwierdza ponadczaso-
wość utworu, będącego klasyką literatury dziecięcej.

Wyjazd do teatru wzbudził wiele pozytywnych emocji 
w dzieciach, o czym świadczyły uśmiechy i komentarze po 
zakończonym przedstawieniu. Wycieczka do Krakowa była 
również okazją do przybliżenia najmłodszym historii Kra-
kowa. Dzieci spacerowały ulicami Krakowa, odpoczywały 
na Rynku, widziały Barbakan, Sukiennice i Kościół Mariac-
ki.

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe 
misie opanowały Punkt Przedszkolny oraz klasę 0„a” no-
wokorczyńskiej podstawówki. „Przybyły” ze swoimi mały-
mi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć. 

25 listopada na całym świecie ob-
chodzony jest Dzień Pluszowego Mi-
sia. Tego dnia każde dziecko przyszło 
ze swoim małym lub dużym przyjacie-
lem – Misiem. Przybyły misie małe, 
średnie i bardzo duże, białe, brązowe, 
kolorowe. A każdy był piękny i wyjąt-
kowy… Dzieci poznały historię tego 
święta, tańczyły z misiami, śpiewały 
piosenki, słuchały bajek o misiach, wy-

dzień pluszOwegO misia

konywały prace plastyczne. Doskonale się bawiły w towa-
rzystwie swoich pluszowych przyjaciół. Degustowały małe 
co nieco- słodki miodek. Ten dzień był pełen był uśmiechu 
oraz wesołej zabawy.
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Dnia 27 listopada 2015r. uczniowie kl. IV- VI uczestni-
czyli w całodniowej wycieczce do Kielc i Oblęgorka. 

Najpierw wczesnym rankiem odwiedzili Muzeum Za-
bawek w Kielcach, najstarsze i największe tego typu mu-
zeum w Polsce. Zgromadzone zbiory zrobiły na dzieciach 
olbrzymie wrażenie, ponieważ pani przewodnik opowie-
działa niejedną ciekawą historię związaną z właścicie-
lami niektórych eksponatów. Dzieci zobaczyły kolekcje 
lalek niemal z całego świata, zabawki ludowe wykonane 
z drewna, modele samochodów, samolotów, statków,  
a nawet kolejkę elektryczną. Potem uczestnicy wyciecz-
ki byli w manufakturze słodyczy. Zobaczyli również po-
mnik Sienkiewicza w Kielcach, który jest nową atrakcją 
miasta, gdyż został odsłonięty 25 czerwca 2010 roku Ko-
lejnym etapem wycieczki był najsłynniejszy dąb w Polsce 
- król Puszczy Świętokrzyskiej - „Bartek”, który zachwy-
cił naszą młodzież swoją wielkością i historią. Następnie 
uczniowie przejechali do Muzeum Henryka Sienkiewicza  
w Oblęgorku. Tutaj poznali historię tego pałacyku, jak rów-
nież szczegóły z życia wielkiego pisarza. Zobaczyli zacho-
wane oryginalne wnętrza gabinetu, sypialni, jadalni i pa-
larni pisarza, wiele cennych przedmiotów należących do 
Sienkiewicza oraz mnóstwo archiwalnych dokumentów. 
Ostatnim etapem wycieczki był powrót do Kielc i pobyt  
w kinie na seansie filmowym. 

Do szkoły uczniowie wrócili wczesnym wieczorem, zmę-
czeni, ale uśmiechnięci. Wycieczka podobała się wszyst-
kim, dlatego w planach jest już kolejna wyprawa, ale tym 
razem do zupełnie innego zakątka Polski.

wycieczKa dO Kielc i OblęgOrKa
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miKOłajKi  
w NOwym KOrczyNie

W dniu 5 grudnia 2015 r. odbyła się gminna impreza 
integracyjna „Mikołajki 2015”, której organizatorami byli:  
Wójt Gminy Nowy Korczyn, Gminny Ośrodek Kultury  
i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie. 

Na uroczystość wraz ze swoimi rodzicami lub dziad-
kami przybyło blisko 100 dzieci w różnym wieku, od 
kilkumiesięcznych do pełnoletnich, z całej gminy Nowy 
Korczyn. Nie zabrakło również gości zaproszonych  
w osobach: wójt gminy Nowy Korczyn – Paweł Zagaja, z-ca 
wójta – Piotr Strach, przewodnicząca Rady Gminy Nowy 
Korczyn – Kazimiera Gołdyn, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury – Bogumiła Zawada, kierownik biblioteki – Halina 
Luter oraz poseł na sejm RP – Krystian Jarubas. Goście rów-
nież wcielili się w role Mikołaja, gdyż przybyli z koszami 
pełnymi słodkich smakołyków.

W oczekiwaniu na Mikołaja najmłodsi i ci starsi mogli 
obejrzeć ciekawą wystawę ptaków i zwierzątek egzotycz-
nych, zorganizowaną przez pasjonatów  z Nowego Korczy-
na: Arkadiusza Modzelewskiego i Artura Jaroszka. Dzieci  
z zaciekawieniem podziwiały papużki, kanarki, bażanty, 
pająki, świnki morskie, chomiki i króliki. Czas na imprezie 
umilał występ studia Fama, który przedstawił program pod 
tytułem: ,,Show z Kropeczką i Malwinkiem”. Były czary, 
deszcz baniek mydlanych i deszcz konfetti oraz konkursy  
z nagrodami i mnóstwo wesołej, wspaniałej zabawy. Dzieci 
w radosnym nastroju oczekiwały na Mikołaja. Same również 
przygotowały i przedstawiły nieziemskiemu gościowi oko-
licznościowe wiersze i piosenki, których tematem było przy-
bycie Mikołaja, nadchodzące święta Bożego Narodzenia  
i śnieżna zima.

W trakcie zabawy mikołajkowej dzieci miały przygo-
towany słodki poczęstunek, którego fundatorami byli: wójt 
Gminy Nowy Korczyn, firma FASOLEX - państwa Jasiaków, 
piekarnia TARKOR – pana Smolenia z Nowego Korczyna, 
biblioteka gminna i Gminny Ośrodek Kultury. Występy ar-
tystów zasponsorowała Biblioteka Gminna z Nowego Kor-
czyna.

Wspólne świętowanie tego dnia było okazją do spotka-
nia się z rówieśnikami oraz integracji poprzez zabawę, co 
ma korzystny wpływ na komunikację i wzajemne zrozu-
mienie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa oraz poprawia 
nastrój.

A Mikołaj znów zawita do Nowego Korczyna za rok. 
Ligia Płonka

Punkt Informacji Turystycznej  
w Nowym Korczynie
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Tradycyjnie, regionalnie, zdrowo, estetycznie i przed-
świątecznie było w dniu 19 grudnia 2015 r. w Nowym 
Korczynie, gdzie odbył się konkurs gminny „Tradycyjna 
Potrawa Bożonarodzeniowa. 

Do pięknie udekorowanej sali OSP przybyły panie  
z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Korczyn: 
ze Starego Korczyna pod przewodnictwem pani Krystyny 
Szafraniec, ze Strożysk pod kierunkiem pani Krystyny Ka-
szuby, z Czarków z panią prezes Haliną Skorupą, z Sępi-
chowa pod kierownictwem pani Elżbiety Parlak oraz ze 
Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą z panią prezes – Gra-
żyną Rasińską. Panie były wspierane obecnością radnych  
i sołtysów ze swojej wioski. 

Konkurs zorganizowany został przez władze samorzą-
dowe  Gminy Nowy Korczyn i Gminny Ośrodek Kultury  
w Nowym Korczynie, przy współpracy Państwowej In-
spekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kiel-
cach, Państwowego Zespołu Doradczego Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Buska Zdroju i Placówki 
Terenowej KRUS z Buska – Zdroju. Uroczystość prowadzi-
ła dyrektor GOK – Bogumiła Zawada.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy 
Nowy Korczyn – Paweł Zagaja, ks. Proboszcz Parafii Nowy 

tradycyjNa pOtrawa bOżONarOdzeNiOwa

Korczyn – Grzegorz Kowalik, dyrektor Zespołu Szkół  
w Nowym Korczynie – Barbara Karnawalska.

Do konkursu zgodnie z regulaminem panie zgłosiły 
tradycyjne, świąteczne potrawy bożonarodzeniowe, przy-
gotowane z regionalnych produktów. W skład jury weszły 
następujące osoby: Piotr Strach wicewójt – przewodniczą-
cy, Anna Wiśniewska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy  
w Nowym Korczynie, Stanisław Golmento – inspektor Okrę-
gowej Inspekcji Pracy w Kielcach, Przemysław Gaj – dorad-
ca ze Świętokrzyskiego  Ośrodka Rolniczego w Modlisze-
wicach, Władysław Smoleń – właściciel piekarni TARKOR 
w Nowym Korczynie. Komisja miała bardzo trudny wybór, 
gdyż wszystkie przygotowane potrawy zarówno pod wzglę-
dem smakowym, jak i estetycznym, były znakomite. W re-
zultacie ogłoszono wyniki w trzech kategoriach: I - dania,  
II – przystawki, III - desery, napoje i nalewki. 

W kategorii dania główne:
I miejsce - panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad 

Nidą za schab z pęczakiem w sosie borowikowym,
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Kor-

czyna za kapustę z grochem,
III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Sępichowa za 

kaczkę faszerowaną. 
W kategorii przystawki:
I miejsce otrzymały panie z Koła Gospodyń z Czarków 

za roladę ze szpinakiem,
II miejsce – Koło Gospodyń ze Strożysk za pasztet  

z fasoli korczyńskiej,
II miejsce równorzędne – Kolo Gospodyń Wiejskich  

z Sępichowa za karpia w galarecie.
W kategorii desery, napoje i nalewki:
I miejsce zdobyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich  

z Czarków za ciasto ze szpinakiem,
równorzędne I miejsce – Stowarzyszenie Korczynian 

nad Nidą za ciasto z piernika,
II miejsce - „Sępichowianki” za nalewkę z wiśni. 
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Dodatkowo, aby podkreślić walory smakowe i estetycz-
ne przyrządzonych dań Komisja przyznała trzy wyróżnienia 
dla Kół Gospodyń Wiejskich: z Sępichowa za kaczkę fasze-
rowaną, ze Starego Korczyna za nalewkę i dla pań z Nowego 
Korczyna za ciasto „Królowa śniegu”. Jury było pod wraże-
niem nie tylko walorów smakowych i sposobu podania po-
traw, ale również pod dużym wrażeniem ozdobienia stołów 
świątecznych. 

Wszystkie nagrodzone koła i stowarzyszenia otrzymały 
wspaniałe nagrody w postaci artykułów gospodarstwa domo-
wego,  ufundowane przez wójta gminy.

Dodatkowym konkursem przygotowanym przez pana 
Stanisława Golmento był konkurs dotyczący bezpieczeń-
stwa w gospodarstwie domowym. Wszystkie biorące w nim 
udział koła otrzymały również wspaniałe nagrody, ufundo-
wane przez Okręgową Inspekcję Pracy w Kielcach.

Konkursowi towarzyszyły wystawy prac twórców regio-
nalnych: ozdób choinkowych i bożonarodzeniowych, haftu 
i serwetek świątecznych. Swoje rękodzieło wystawiły panie: 
Dorota Cyrnek, Maria Cyrnek, Maria Skrzypek, Adelina Sie-
kierska, Urszula Kliś, Małgorzata Gadawska, Anna Gawron.

Wspaniały nastrój uroczystości jak co roku zapewniły 
siostry Katarzyna i Aleksandra Cerazy, które zaśpiewały sze-
reg pieśni staropolskich. Salę świątecznie udekorowały panie 
ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą.

Po zakończonym konkursie długo jeszcze trwała de-
gustacja potraw regionalnych, wymieniano się przepisami 
na potrawy bożonarodzeniowe i składano sobie życzenia 
świąteczne. Takie spotkania mają charakter integracyjny i są 
wspaniałą okazją do wzajemnego poznania się, okazania so-
bie szacunku świątecznego i zatrzymania się choć na chwilę 
w przedświątecznej bieganinie.

Ligia Płonka

jaSełkowo w SZkołaCh
Tradycją szkół w gminie Nowy Korczyn jest coroczne organizowanie Jasełek – inscenizacji opartej na motywach zwią-

zanych z tajemnicą Bożego Narodzenia. W tym roku również młodzi artyści stanęli na wysokości zadania przedstawiając 
wędrówkę Józefa i Maryi do Betlejem, adorację Dzieciątka przez pastuszków, pokłon Trzech Króli. A wszystko to przepla-
tane było pięknymi kolędami, które wprowadzały niepowtarzalny klimat radości i refleksji.

publiczNa szKOła pOdstawOwa w NOwym KOrczyNie
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publiczNa szKOła pOdstawOwa w starym KOrczyNie

puNKt przedszKOlNy w NOwym KOrczyNie
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szKOła pOdstawOwa w brzOstKOwie



27Głos z Gminy Nowy Korczyn

Tuż przed feriami nowokorczyńską podstawówkę odwiedził policjant Komi-
sariatu Policji w Solcu Zdroju - st. asp. Piotr Bonar. 

Spotkał się z uczniami klas 0-VI. W czasie prelekcji pan policjant omówił 
przede wszystkim zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu, gdy dzieci 
będą na obozach, wycieczkach, jak również w czasie pobytu w domu, kiedy 
dorośli będą organizować im czas wolny. Uczniowie zostali pouczeni o tym, aby 
nie korzystali z „dzikich” lodowisk, nie brali udziału w kuligach bez należytego 
nadzoru, aby zawsze pamiętali o bezpieczeństwie w czasie każdej zabawy na 
świeżym powietrzu. Uczestnicy spotkania chętnie rozmawiali z naszym gościem, 
wymieniali sytuacje ryzykowne, utrwalili sobie numery telefonów alarmowych  
i zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, np. w przypadku ataku agre-
sywnego psa. Z olbrzymim zainteresowaniem oglądali bardzo ciekawe filmy 
edukacyjne i uczyli się zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Wszystkie 
dzieci otrzymały też miły upominek - element odblaskowy, który z pewnością 
przyda się każdemu uczniowi, nie tylko przyozdobi niejeden plecak szkolny, ale 
sprawi, że nasi podopieczni będą czuć się bezpiecznie.

Bardzo dziękujemy st. asp. Piotrowi Bonarowi za przeprowadzenie tak rze-
czowego i ciekawego spotkania, które niewątpliwie uatrakcyjniło proces wycho-
wawczy w naszej szkole.

spOtKaNie z pOlicjaNtem

W listopadzie i grudniu 2015 roku re-
alizowany był w nowokorczyńskiej pod-
stawówce ogólnopolski program eduka-
cyjny „Wybieram wodę”. To wspólna 
inicjatywa Polskiego Towarzystwa Die-
tetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia  
i Dietoterapii.

Program „Wybieram wodę” ma na 
celu promocję korzyści płynących  
z picia wody, zarówno wodociągowej, 
jak i butelkowanej. Edukacja z zakresu 
prawidłowego nawodnienia organizmu 
prowadzona również jest w kontek-
ście prawidłowo zbilansowanej diety. 
Działania w ramach programu podkre-
ślają rolę wody nie tylko w zachowaniu zdrowia, ale także  
w środowisku, gospodarce, przemyśle i rolnictwie. Z uwagi 
na potrzebę ochrony naturalnych zasobów wodnych, jednym 
z kluczowych zadań projektu będzie także propagowanie ra-
cjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzania.

W ramach projektu, na zajęciach kółka przyrodniczego  
w klasie VI,  przeprowadzone zostały  lekcje  o następującej 
tematyce: „Woda cenniejsza niż złoto”, „Ochrona zasobów 
wodnych”, „Od kropli wody do organizmu człowieka”.

wybieram wOdę
Zorganizowany i przeprowadzony został również konkurs 

na plakat, temat „Oszczędne gospodarowanie wodą”. Naj-
lepsze prace zostały przesłane na adres organizatora projek-
tu.

W ramach projektu uczniowie klasy VI udali się na wy-
cieczkę po obiektach wodociągów w Nowym Korczynie. 
Dowiedzieli się tam, że woda trafia do 24 sołectw na tere-
nie gminy. Zimą to około 500 metrów sześciennych, latem 
- 900 metrów sześciennych na dobę. Woda pobierana jest 
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spod lustra rzeki Nidy, przechodzi przez dwa bloki filtrów 
(pospieszne i powolne), stację uzdatniania, hydrofornię, po 
czym trafia do gminnej sieci wodociągowej. Stacja jest w peł-
ni zautomatyzowana. Serdeczne podziękowania dla gospo-
darza obiektu za oprowadzenie i cenne informacje.

Na zakończenie, po napisaniu krótkiego testu, uczniowie 
otrzymali certyfikaty uczestnictwa w programie.

Koordynator programu – 
p. M. Łuczka

W niedzielę 10 stycznia br. od wczesnego rana wolon-
tariusze z Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi, pod 
opieką nauczycieli: Artura Grzesiaka, Pawła Kulika, Barbary 
Kanickiej, Zofii Dybały – Nowak, Moniki Kaszuby, Małgo-
rzaty Jasiak, Małgorzaty Kornaś i Bernadety Gajd kwestowali 
pod kościołami parafii w Nowym Korczynie, Brzostkowie, 
Ostrowcach, Starym Korczynie, Piasku Wielkimi i Stroży-
skach. Zainteresowanie akcją było duże, nie brakowało lu-
dzi o wielkich sercach, którzy chętnie wspierali szczytny cel, 
jaki przyświeca Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

wielKa OrKiestra ŚwiąteczNej pOmOcy

Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu władz samo-
rządowych i pracowników Urzędu Gminy na płycie nowo-
korczyńskiego rynku zorganizował „wielkie granie z ser-
duszkiem”. Na wstępie zagrała Orkiestra Dęta im. Jana III 
Sobieskiego, która w tym roku obchodzi swój 326. jubileusz 
założenia i jest najstarszą taką Orkiestrą w Polsce. Dziarsko 
bawili nas składanką pieśni, piosenek i marszów. Zagrały 
również zespoły: Index, Top Secret i Grupa Metrum.. Ponad-
to Kasia i Ola Cerazy oraz Dawid Skorupa śpiewem i grą 
na instrumentach umilali czas zgromadzonym mieszkańcom 

Podczas 24 Finału WOŚP Nowy Korczyn zebrał 7406,66 zł i 13,81 €.  
Tym samym dołożył swoją cegiełkę do wyposażenia oddziałów pediatrycznych  

oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów
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Dzieci z gminy Nowy Korczyn mają nie tylko zamiłowanie, ale i zdolności pla-
styczne. Udowodniły to podczas ferii zimowych, kiedy brały udział w warsztatach or-
ganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Jak się okazało, bakcyla, którego dzie-
ci złapały w czasie przerwy od nauki, będą mogły teraz jeszcze bardziej rozwinąć. 

GOK postanowił kontynuować zajęcia rozwijające wrażliwość estetyczną u naj-
młodszych, ale jak się okazało, również i u rodziców, bo oni równie chętnie brali 
udział w zajęciach. 

Wszystko za sprawą pani Ani - plastyczki, której kreatywność nie zna granic. Udo-
wodniła to podczas spotkań z mieszkańcami gminy w trakcie ferii. Plastyczka uwielbia 
pracę z najmłodszymi, tak więc w trakcie warsztatów nauczyła milusińskich kreatyw-
ności przy pracach plastycznych, które później ofiarowane zostały babciom i dziad-
kom z okazji ich święta, a także podczas wykonywania masek na bale karnawałowe  
i „łapaczy snów”, które dzieci zabrały do swoich domów. 

Podobne spotkania ze sztuką plastyczną kontynuowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie w każdą środę. 
Jak informuje Bogumiła Zawada z miejscowego domu kultury zajęcia odbywają się popołudniami. - Z młodszymi dziećmi, w wieku 
5-8 lat - o godzinie 16.00, starsze dzieci zapraszamy od 17.00 - powiedziała pani dyrektor.

gminy Nowy Korczyn. Za przysłowio-
we serduszko można było odbyć rundę 
wokół rynku wozem strażackim OSP  
z Błotnowoli pod okiem druha naczel-
nika Michała Jarubasa i czterech straża-
ków (Ryszard i Krzysztof Kawa, Bogdan  
i Przemysław Piotrowscy).

W Gminnym Ośrodku Kultury od 
godz. 14 do 15 odbywał się maraton 
fitness. Pokaz poprowadziła Ewa Kwiat-
kowska z Fitness Klubu przy GOK.  
W Punkcie Informacji Turystycznej ob-
sługiwanym przez Ligię Płonkę i Alinę 
Kurek, wolontariusze i występujący mu-
zycy mogli się ogrzać i posilić słodko-
ściami. Darczyńcy i zebrani mogli rów-
nież posmakować fasoli po korczyńsku 
przygotowanej przez panie z kuchni  
w szkole podstawowej: Halinę Pietrzyk, 
Alinę Wilk i Ewę Kwiatkowską oraz pie-
rogów z mięsem, „podarowanych” na 
ten cel przez Marzenę Wilk z Zajazdu 
„Harnaś” w Ostrowcach. Panie: Krysty-
na Szafraniec, Bożena Kruk, Grażyna 
Wawrzyk, Emilia Kowalska, Maria Woźniak, Urszula Cabaj, 
Beata Minior z KGW w Starym Korczynie przygotowały i ser-
wowały słodkie wypieki z domowej kuchni regionalnej.

Ciasta i produkty do kulinarnych specjałów kuchni poni-
dziańskiej zasponsorowali: Wójt Gminy Paweł Zagaja, Ste-
fan Jasiak z Synami z firmy FASOLEX, Władysław Smoleń 
- właściciel Piekarni TARKOR z Nowego Korczyna, Państwo 
T.B. Moskwa – właściciele „Piekarni Koszyce” z Włostowic, 
Halina Luter – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, Te-
resa Dybała z Grotnik Małych. Całość poprowadziła - Bogu-
miła Zawada – dyrektor  GOK.

Oto lista wolontariuszy:

Piotrowska Weronika, Zasucha Natalia, Trawińska An-
gelika, Antoszczyk Anna, Nowak Aleksandra, Kulik Bartło-
miej, Wężowicz Marta, Masłowska Sandra, Lasak Patrycja, 
Pasek Kamila, Szywała Katarzyna, Kruk Krzysztof, Puszyńska 
Agnieszka, Kowalczyk Agnieszka, Mącznik Weronika, Ko-
walczyk Iwona, Ragan Daria, Stawicki Bartosz, Satora Alek-
sandra, Żwirek Paulina.

Opracowała: 
Bogumiła Zawada

zajęcia plastyczNe w gmiNNym OŚrOdKu Kultury
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Konkurs na „Najpiękniejszą kartkę bo-
żonarodzeniową” adresowany do dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Nowy Kor-
czyn został rozstrzygnięty.

Wyróżnione zostały trzy prace: Na-
talii Buczak, Weroniki Mącznik oraz 
Karoliny Czekaj - uczennic kl. II”b” Sa-
morządowego Gimnazjum w Nowym 
Korczynie. Autorki tych prac otrzymały 
nagrody rzeczowe. 

Dodatkowo praca Natalii Buczak 
stanowić będzie projekt oficjalnej kar-
ty z życzeniami bożonarodzeniowy-
mi Samorządu Gminy Nowy Korczyn  
w 2016 r.

Gratulujemy pomysłowości i serdecz-
nie dziękujemy za udział w konkursie.

wyNiKi KONKursu Na 

„NajpięKNiejszą KartKę bOżONarOdzeNiOwą” Druga połowa stycznia, to czas, 
który należy do zacnych seniorów. 
Przypadający na 21 stycznia Dzień 
Babci i 22 stycznia Dzień Dziadka nie 
uszły uwadze dzieciom z terenu gminy 
Nowy Korczyn. Tutaj, to jedno z waż-
niejszych wydarzeń znajdujących się 
w szkolnym kalendarzu. Okoliczno-
ściowe przedstawienia zorganizowano 
zatem w każdej szkole. Seniorzy, za 
każdym razem zostali zaproszeni do 
pięknie udekorowanych sal. Każda ze 
szkół przygotowała z tej okazji mon-
taż muzyczno-słowny. Dzieci przygo- 
towane pod okiem nauczycieli przed-
stawiały inscenizacje, recytowały wier-
sze, tańczyły i śpiewały. Czym sprawi-
ły swoim gościom mnóstwo radosnych 
wzruszeń, a nierzadko także łez rado-
ści. Mali artyści z przejęciem odtwa-
rzali swoje role, a czcigodni goście  
z nieukrywaną radością odbierali czu-
łe słowa, kierowane pod ich adresem. 
Po odśpiewaniu głośnego „100 lat” 
dzieci wręczyły babciom i dziadkom 
własnoręcznie wykonane laurki z ży-
czeniami i upominki, a następnie za-
prosiły na słodki poczęstunek przy 
kawie i herbacie, przygotowany przez 
rodziców.

dla babci i dziadKa

biały dzień w przedszKOlu
Chociaż za oknem pogoda mało zimowa, głównie ze 

względu na brak śniegu, to jednak 18.02.2016 r. w Punkcie 
Przedszkolnym zrobiło się biało. 

Stało się to za sprawą zorganizowanego w Przedszkolu 
„Białego Dnia”. Dominującą barwą w stroju każdego przed-
szkolaka była w tym dniu biel. „Biały Dzień” miał na celu 
uświadomienie dzieciom, jak ważne są w naszej codziennej 
diecie białe produkty, takie jak mleko, sery oraz wszystkie 
produkty mleczne. W przedszkolu jak zwykle czekało na 
naszych wychowanków wiele atrakcji. Dzieci odszukiwały 
białe akcenty we własnych strojach oraz w najbliższym oto-
czeniu. Przedszkolaki bardzo chętnie wykonywał zadania 
na tablicy interaktywnej związane z produktami mlecznymi. 
Dużo uciechy sprawił „Spacer pingwinków” z balonami. 
Dzieci poradziły sobie z nim znakomicie. Na stole pojawiły 
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się produkty w kolorze białym, które dzieci bezbłędnie roz-
poznały i nazwały ich przeznaczenie. Przedszkolaki chętnie 
brały udział w konkursie picia mleka przez słomkę oraz ze 
smakiem degustowały produkty mleczne. 

Był to kolejny dzień pełen radości, niesamowitych wra-
żeń i atmosfery pełnej życzliwości i przyjaźni w naszym 
przedszkolu.

W dniu 5 marca 2016 r. bardzo licznie przybyły panie 
do remizy OSP w Nowym Korczynie na obchody swojego 
święta. 

Wśród zaproszonych znalazły się przedstawicielki władz 
gminnych, zakładów i instytucji, Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Korczyńskiej i Kół Gospodyń Wiejskich: z Nowego 
Korczyna, Strożysk, Sępichowa, Łęki, Czarków, Starego Kor-
czyna, Błotnowoli i Górnowoli. W tym ważnym dniu nie za-
brakło gości panów: Czesława Siekierskiego – posła do Par-
lamentu Europejskiego i Krystiana Jarubasa - posła na Sejm 
RP. 

Gospodarzami spotkania byli przedstawiciele miejscowej 
władzy: wójt - Paweł Zagaja i wicewójt - Piotr Strach. Życze-
nia kobietom, chociaż sama też reprezentuje tę piękną płeć, 
złożyła przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Korczynie - 
Kazimiera Gołdyn. Organizatorem uroczystości był Gminny 
Ośrodek Kultury na czele z panią - Bogumiłą Zawadą i Urząd 
Gminy w Nowym Korczynie.

Pani dyrektor powitała zebrane panie i przedstawiła ze-
spół wokalno – muzyczny z Krakowa.. Trzech artystów za-
prezentowało się w wesołym spektaklu ,,Baby, ach te baby”. 

baby, 
ach te baby
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W koncercie przedstawili wiele zabawnych piosenek. Swój 
występ urozmaicili wesołymi zabawami, do których włączy-
ły się zaproszone panie. 

Na stołach nie zabrakło słodkich frykasów, zasponsoro-
wanych przez pana Władysława Smolenia - właściciela pie-
karni „Tarkor”, Bibliotekę Gminną, reprezentowaną przez 
panią kierownik - Halinę Luter, panie ze Stowarzyszenia 
KGW Korczynianie nad Nidą z przewodniczącą - Grażyną 
Rasińską, panią z KGW Górnowola - Marię Skowron oraz 
w dużej mierze samorząd gminny. Dekoracje sali wykona-
ły panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą, a oprawę 
techniczną - GOK w Nowym Korczynie.

Zabawa była bardzo udana, panie przygotowują się już 
na przyszły rok. 

opr. i zdjęcia: GOK - Ligia Płonka

gmiNNy turNiej wiedzy pOżarNiczej
W dniu 11 marca 2016 r. w Gimnazjum im. Św. Kingi  

w Nowym Korczynie odbył się coroczny Gminny Turniej 
Wiedzy Pożarniczej - XXXIX edycja Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej.

W  turnieju wzięli udział:
Uczniowie Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie:

1. Julia Piotrowska
2. Weronika Czyż
3. Krzysztof Szczepaniak
4. Patrycja Cerazy
5 .Jakub Niedopytalski
6. Paweł Witkoś

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie:
1. Michał Grochowski
2. Joanna Cieplińska
3. Robert Grzywa

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostkowie:
1. Jakub Kapusta
2. Krzysztof Żak

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie:
1. Aleksandra Mącznik
2. Oliwia Olszewska
3. Bartosz Piasecki
Test Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej za-

wierał 20 pytań.
Do Powiatowego etapu zakwalifikowali się  następujący 

uczniowie:
W kategorii Gimnazjum

1. Julia Piotrowska 
2. Patrycja Cerazy 
3. Weronika Czyż 

W kategorii Szkoły Podstawowe
1. Robert Grzywa 
2. Michał Grochowski  
3. Joanna Cieplińska 
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Vii turNiej teNisa stOłOwegO 
O przechOdNi puchar 

wójta gmiNy NOwy KOrczyN
W piątek 29 stycznia 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury zorga-

nizował dla uczniów i absolwentów naszych szkół Turniej Tenisa 
Stołowego. 

Barbara Karnawalska Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Kor-
czynie otwarła podwoje sali gimnastycznej w Samorządowym 
Gimnazjum im. św. Kingi, gdzie zebrała się grupa uczniów i absol-
wentów – miłośników tenisa stołowego, nauczyciele w-f, opieku-
nowie, a także rodzice. 

Komisja sędziowska w składzie: Modzelewski Arkadiusz – prze-
wodniczący, Kulik Paweł i Wilk Jerzy - członkowie oraz opiekuno-
wie - Agata Boduszek i Anita Poborca - czuwali nad prawidłowym 

pOdsumOwaNie 

prOjeKtu 

„multispOrt”
Dobiegł końca projekt „Multi-

Sport”, który Gmina Nowy Korczyn 
realizowała od 1 marca końca gru-
dnia 2015 roku. Ideą projektu była 
organizacja i prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla 
dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół 
podstawowych.

Bezpłatne zajęcia pod okiem Łu-
kasza Misiewicza odbywały się trzy 
razy w tygodniu na sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Nowym Korczynie lub na stadionie sporto-
wym przy ul. Rzeźniczej. Dzieci i młodzież zapoznawano 
z różnymi sportami, m.in.: piłka nożna, siatkowa, tenis sto-
łowy czy badminton. 

- Chętnych nie brakowało, zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów. Dzięki takim treningom 

każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności i je udoskonalić” 
– mówi prowadzący zajęcia.

W bieżącym roku Gmina złożyła deklarację kontunu-
owania tego programu, tym razem pod nazwą „Junior-
Sport”. Mamy na dzieję, że zostanie do niego zakwalifi-
kowana. 
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przebiegiem turnieju oraz bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.
Uczestnicy rozgrywek otrzymali na wzmocnienie pączki, ciastecz-
ka i napoje ufundowane przez Wójta Gminy i p. Halinę Luter - kie-
rowniczkę gminnej biblioteki publicznej.

Absolwenci i uczniowie miejscowego gimnazjum oraz szkół 
podstawowych z terenu gminy Nowy Korczyn rozegrali turniej na 
5. stołach w 5. kategoriach. 

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
DRUŻYNOWO: 

- w kategorii chłopców puchar przechodni wójta wywalczyła dru-
żyna z Zespołu Szkół w Nowym Korczynie – Publicznej Szkoły 
Podstawowej,

- w kategorii dziewcząt - drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Starym Korczynie.

INDYWIDUALNIE:
Kategoria I: dziewczęta – uczennice gimnazjum

I miejsce - Dębska Patrycja
II miejsce - Kucharska Anna
III miejsce - Piotrowska Wiktoria

Kategoria II: dziewczęta – uczennice szkół podstawowych
I miejsce - Mącznik Aleksandra
II miejsce - Kaczmarczyk Karolina

Kategoria III: chłopcy – szkoła podstawowa
I miejsce - Grochowski Michał
II miejsce - Skowron Mateusz 
III miejsce - Brzeziński Konrad

Kategoria IV: chłopcy - gimnazjum 
I miejsce - Piasecki Patryk 
II miejsce - Jaśkiewicz Kamil
III miejsce - Gruchała Patryk

Kategoria V: chłopcy – absolwenci
I miejsce - Grochowski Patryk
II miejsce - Cerazy Piotr
III miejsce - Salamon Michał

Zwycięzcy z rąk Wójta Gminy Nowy Korczyn otrzymali pucha-
ry, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci rakietek do tenisa 
stołowego oraz piłek. Dodatkowo wszyscy uczestnicy za udział  
w turnieju uhonorowani zostali wyróżnieniami na piśmie. Na za-
kończenie p. Paweł Zagaja podziękował uczestnikom i organizato-
rom za tak liczny udział, życząc młodzieży sukcesów nie tylko na 
arenie sportowej, ale też w nauce i życiu prywatnym.

Jak co roku, celem nadrzędnym naszych rozgrywek jest pod-
noszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz zagospodarowanie 
czasu wolnego w środowisku wiejskim, a także doskonalenie form 
integracji i aktywizacji społecznej.

Opracowała: Bogumiła Zawada 
Opr. i zdjęcia GOK
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