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Wszyscy chcą … tylko nie u siebie

Kiedy we wrześniu 1939 roku wysadzono w celach stra-
tegicznych most na rzece Wiśle w Nowym Korczynie, prak-
tycznie od tego czasu, zdecydowana większość mieszkańców 
zarówno po jednej jak i po drugiej stronie Wisły zgodnie mó-
wiła, iż most koniecznie by się przydał.

Gdy w październiku 2013 roku na promie, na środku Wi-
sły, podpisane zostało porozumienie intencyjne w sprawie 
budowy mostu fakt ten przyjęto z niedowierzaniem, ale kiedy 
31 października 2013 roku marszałkowie województw świę-
tokrzyskiego i małopolskiego Adam Jarubas i Marek Sowa pa-
rafowali uroczyście porozumienie w sprawie realizacji wspól-
nej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej numer 
973 na odcinku Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa 
wraz z budową przeprawy mo-
stowej na rzece Nidzie i rzece 
Wiśle” widać było radość, za-
dowolenie oraz wielką nadzie-
ję. Mówiono, że to spełnienie 
marzeń wielu pokoleń miesz-
kańców południa wojewódz-
twa świętokrzyskiego i naszej 
gminy. Po latach żmudnych 
przygotowań procedura inwe-
stycyjna zaczęła powoli nabie-
rać tempa. Dla mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego 
to projekt o kluczowym znaczeniu dla ruchu tranzytowego 
na linii północ – południe. To najkrótsze połączenie Świę-
tokrzyskiego z Małopolską, a także szybki dostęp do połu-
dniowego korytarza komunikacyjnego A4. To szansa na roz-
wój gospodarczy i ożywienie turystyczne Nowego Korczyna,  
a także całego regionu Ponidzia. Wówczas nie było mowy 
o budowie obwodnicy Nowego Korczyna. Pomysł taki zro-
dził się na kolejnych spotkaniach z władzami wojewódz-
twa świętokrzyskiego z Marszałkiem Adamem Jarubasem na 
czele. To wtedy, w imieniu mieszkańców, rodziców dzieci 
uczęszczających do Zespołu Szkół, a także nowokorczyńskiej 
parafii wystąpiłem z wnioskiem o budowę obwodnicy Nowe-
go Korczyna. Rozwiązanie takie miało na celu skierowanie 
całego ruchu samochodowego z trasy Kraków – Sandomierz, 
a w szczególności od strony Sandomierza na obwodnicę, 
aby nie dochodziło do sytuacji jak w sąsiednim Szczuci-
nie, gdzie cały ruch kołowy przebiega przez jego centrum.  
To wówczas zostały zaproponowane przez ŚZDW w Kielcach 
trzy warianty przebiegu obwodnicy z preferowanym tzw. wa-
riantem wschodnim. Podczas zebrań, spotkań i konsultacji  
w tej sprawie mieszkańcy opowiadali się za wschodnim bądź 
zachodnim wariantem obwodnicy w zależności, w których 
miejscowościach odbywały się spotkania.  

Inwestor, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Kielcach, dokonując wyboru wschodniego wariantu ob-
wodnicy złożył do Wójta Gminy Nowy Korczyn wniosek 
wraz ze stosownymi dokumentami stanowiącymi załączniki 
do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach dla tego przedsięwzięcia. Do Wójta Gminy Nowy 
Korczyn ponieważ Gmina Nowy Korczyn jest Gminą wiodą-
cą w realizacji tej inwestycji ze względu na fakt, iż jej więk-
szość przebiega przez teren tej Gminy.

Wraz z wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie za-
częły się protesty oraz burzliwa dyskusja mieszkańców obję-
tych wskazaną inwestycją, tych zbijających polityczny kapitał 
oraz odwołania, również tych, którzy wcześniej tak głośno 
wypowiadali się za koniecznością jej realizacji. Podczas licz-
nych spotkań w tej sprawie, gdy padały propozycje realizacji 
inwestycji w wariancie zachodnim, już wtedy słychać było 
ciche pomruki niezadowolonych takim rozwiązaniem. No bo 
dlaczego u nas. Więc wszyscy chcą, wszyscy widzą potrzebę, 
a nawet konieczność tylko, że nie u nich. Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze na skutek wniesionych odwołań wstrzy-
mało z urzędu wykonanie decyzji Wójta Gminy ustalającej 
uwarunkowania środowiskowe dla wariantu wschodniego,  

a następnie przedmiotową decy-
zję uchyliło przekazując sprawę 
do ponownego rozpatrzenia. 

Udział społeczeństwa w wy- 
dawaniu decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zapew-
niają przepisy ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko. Wyrazem 

udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach jest przeprowadzenie 
konsultacji społecznych, w ramach których istnieje moż-
liwość składania uwag i wniosków. Niewątpliwie uwagi  
i wnioski składane w związku z udziałem społeczeństwa są 
istotnym elementem postępowania zmierzającego do wy-
dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i po-
winny być wzięte pod uwagę, ale nie mogą one stanowić 
jedynej przyczyny wydania decyzji odmownej, co zostało 
potwierdzone w orzecznictwie sądów administracyjnych.  
Obecne wydarzenia są okazją do dyskusji i rozważań nie 
tylko na temat realizacji tej inwestycji, ale również okazją 
do zgłaszania wniosków w sprawie nie mniej ważnej jaką 
jest umacnianie wałów na rzece Wiśle i Nidzie, a przecież 
zrealizowanie tego celu zapobiegłoby obawom mieszkań-
ców sołectw zagrożonych powodzią, a w szczególności 
Łęki, Podraja i Podzamcza. Niewiele też się mówi o fakcie, 
iż sam Nowy Korczyn nie jest obwałowany, co stanowi bar-
dzo poważne zagrożenie powodziowe. 

Szkoda, że powyższe, jakże ważne sprawy nie stanowią 
priorytetu, a niekiedy priorytetem staje się podtekst politycz-
ny.

Obawiać się należy, iż przy tym sposobie myślenia  
i postępowania, szansa na realizację tej inwestycji, na którą 
mieszkańcy tyle lat czekali, zostanie bezpowrotnie zaprze-
paszczona, a środki unijne przeznaczone na jej realizację 
zasilą inne budżety. Aby się tak nie stało w dalszym ciągu za-
chęcam mieszkańców do żywej dyskusji w tym temacie oraz 
przekazywanie uwag i spostrzeżeń.

Paweł Zagaja
Wójt Gminy Nowy Korczyn

Zamiast ton stali i metrów sZeściennych betonu mamy tony emocji, żalu i Zawiści,  
a także kilometry różnej maści donosów.
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Pomoc żyWnościoWa W 2016 roku
Wójt Gminy Nowy Korczyn w porozumieniu z Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej oraz Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Nowy Korczyn już po raz 
kolejny zorganizował pomoc w formie artykułów żywnościowych.

Mając na uwadze wzmożone wydatki w sezonie jesienno – zimowym związane m.in. z wyposażeniem dzieci do szkoły, 
koniecznością zaopatrzenia w opał w sezonie grzewczym itp. dystrybucję żywności rozpoczęto od 6.09.2016r. 

Pomoc ta kierowana jest dla osób najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 
spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i którym dochód nie przekracza 150% kryterium docho-
dowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby 
w rodzinie.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2016 obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser 
podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzo-
wy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby, które są zainteresowane paczkami żywnościowymi, a nie złożyły jeszcze wniosków o w/w pomoc mogą nadal 
zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie z dokumentami potwierdzającymi sytuację do-
chodową rodziny celem złożenia stosownego oświadczenia i wpisania się na listę.

z Gminy W skrócie
1. W związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania 

Królewskie Ponidzie naborem wniosków na przedsięwzię-
cie 3.2.2. „Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruk-
tury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej” zlecono opraco-
wanie dokumentacji projektowej na remont trzech świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn. Koszt takiego 
opracowania to ponad 30 tys. zł. W/w przedsięwzięciem ob-
jęte zostaną świetlice w Piasku Wielkim, Kawęczynie oraz 
Strożyskach. Szacuje się, że wartość robót budowlanych to 
blisko 270 tys. zł. O dofinansowanie remontu pozostałych 
świetlic w Górnowoli i Żukowicach (po uregulowaniu stanu 
prawnego) oraz w Brzostkowie gmina będzie ubiegać się  
z innych programów.

2. Po podjęciu przez Radę Gminy Nowy Korczyn uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Rewi-
talizacji Gminy Nowy Korczyn na lata 2016- 2023” prze-
prowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GRACZKOWSKI DO-
TACJE sp. z o.o. z Kielc. Koszt przygotowania w/w opraco-
wania to 15 500zł, a termin realizacji ustalony jest do koń-
ca listopada. Dokument ten stanowić będzie załącznik do 
wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 -2020. 

3. Gmina Nowy Korczyn planuje w latach 2017-2018 wyko-
nać sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami do budynków 
mieszkalnych w miejscowości Górnowola oraz sieć wodo-
ciągową w miejscowości Kawęczyn w przysiółku Radła.  
W związku z tym zostały podpisane umowy z firmą PRO-
ENCO sp. z o.o z Kielc na opracowanie dokumentacji tech-
nicznej na wodociąg na kwotę 16 tys. zł oraz na kanalizację 
na kwotę 98 800zł. Na postawie wstępnych ustaleń szacuje 
się, że koszt skanalizowania miejscowości Górnowola to 
blisko 2 mln 900tys. zł, natomiast zwodociągowania Radeł 
ponad 260 tys. zł. O dofinansowanie w/w przedsięwzięć 
Gmina Nowy Korczyn będzie ubiegać się ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014- 2020. 

4. W maju br. Gmina Nowy Korczyn złożyła do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wniosek  
o dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackie-
go wraz z wyposażeniem ratującym życie dla OSP w No-

wym Korczynie w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020. Wartość całkowita w/w projektu 
to prawie 870 tys. zł, z czego kwota dofinansowania to 650 
tys. zł. 

5. Gmina Nowy Korczyn zleciła wykonanie dokumentacji pro-
jektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 
nr 973 w miejscowości Piasek Wielki. Koszt przedmiotowe-
go opracowania to 25,5 tys. zł. Dokumentacja ta zostanie 
przekazana jako pomoc rzeczowa dla Województwa Świę-
tokrzyskiego. 

6. Gmina Nowy Korczyn złożyła do Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019 przebudowy dróg. We wniosku ujęta zosta-
ła przebudowana drogi w miejscowości Grotniki Małe nr 
353005T Stojki-Wójtowe Łąki - Szpitalna od km 1+0750 do 
km 1+687 o dł. 612 m oraz w miejscowości Strożyska nr 
353009T Harmoniny-Ucisków - Przymiarki od km 0+000 
do km 0+735 o dł. 735 m. Wartość kosztorysowa robót bu-
dowlanych to ponad 250 tys. zł, z czego kwota dofinanso-
wania to 125 tys. zł. 

7. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jeszcze  
w tym roku ma być ogłoszony konkurs na działanie 7.4 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 
2020. W związku z tym Gmina Nowy Korczyn chcąc 
uzyskać dofinansowanie na kompleksową przebudowę 
istniejących boisk sportowych w wielofunkcyjne przy Ze-
spole Szkół w Nowym Korczynie, Szkole Podstawowej  
w Brzostkowie oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Sta-
rym Korczynie wykonuje dokumentację projektową, której 
koszt wynosi ponad 28 tys. zł. Ponadto rozpoczęto proce-
durę wyłonienia wykonawcy Programu Rozwoju Szkól oraz 
studium wykonalności, które stanowić będą załączniki do 
wniosku aplikacyjnego. 

8. Trwają prace związane z odmulaniem rowów na terenie 
gminy Nowy Korczyn. W tym roku udało się wyczyścić bli-
sko 10 km ciągów w następujących miejscowościach: Stro-
żyska, Sępichów, Nowy Korczyn, Żukowice, Stary Korczyn 
i Rzegocin. Prace z wykorzystaniem koparki kontynuowane 
będę w najbliższym czasie w kolejnych miejscowościach.
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Radni zadecydowali, że połączą dwa ośrodki zdrowia  
z terenu gminy. Mowa o Samodzielnych Publicznych Zakła-
dach Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie i Brzostkowie. 
25 kwietnia 2016 roku Rada Gminy w Nowym Korczynie, 
na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej, podjęła uchwałę w sprawie ich zespolenia.

Kroki w sprawie połączenia ośrodków podjęto po przej-
ściu na emeryturę Alicji Wesołowskiej – kierownika Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w No-
wym Korczynie. Gmina ogłosiła wówczas konkurs na to 
stanowisko, po czym okazało się, że funkcję tę będzie pełniła 
Bogusława Adlis - dotychczasowy kierownik Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie. Po 
połączeniu placówek, pani doktor będzie czuwać nad obie-
ma lecznicami.

- Połączenie tych dwóch zakładów nie oznacza likwida-
cji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Brzostkowie. Będzie on funkcjonował i świadczył usługi 
zdrowotne na dotychczasowym poziomie. Jeśli natomiast 
chodzi o pracowników, tego zakładu, to z chwilą dokona-
nia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, staną się oni 
pracownikami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nowym Korczynie, który będzie zakładem 
wiodącym - tłumaczy wójt Paweł Zagaja.

Powstanie jednego, większego podmiotu leczniczego, 
pozwoli na uzyskanie oszczędności w zakresie kosztów ad-
ministracyjnych, umożliwi elastyczne wykorzystanie zaso-
bów ludzkich i sprzętowych, a przez to, miejmy nadzieję, 
poprawi się jakość i dostępność świadczeń medycznych na 
terenie gminy.

Bogusława Adlis

DWa ośroDki, 
jeDen zarząDzający

W dniu 25 kwietnia na sesji Rady Gminy podziękowano p. Alicji Wesołowskiej 
za wieloletnie kierowanie Ośrodkiem Zdrowia w Nowym Korczynie. Wójt wraz  
z Radą Gminy złożyli wyrazy podziękowania za zaangażowanie, profesjonalizm, 
znakomitą organizację pracy w placówce, a także wielką troskę o pacjentów.

Przypomnijmy, że pani doktor Wesołowska w nowokorczyńskiej placówce pra-
cowała nieprzerwanie od 1968 roku. Robiła tu specjalizację I i II stopnia z medycyny 
ogólnej. Niewątpliwie największym sukcesem było wybudowanie Ośrodka Zdrowia. 
Swoim doświadczeniem Pani doktor będzie nadal wspierała pacjentów w Nowym 
Korczynie.

W PoDziękoWaniu za Wieloletnią 

Pracę na rzecz PacjentóW

k r e W 
Darem życia

W dniu 15 maja 2016 roku w Czarkowach została zor-
ganizowana  akcja  honorowego  krwiodawstwa  pod  ha-
słem „Krew darem życia”, której głównym organizatorem 
było miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich i Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. 

W ramach akcji udało się pozyskać 6,3l krwi od 14 
osób. KGW bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom ak-
cji, którzy czynnie odpowiedzieli na apel i oddali krew 
potrzebującym. 

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w kolejnej edy-
cji honorowego krwiodawstwa w Czarkowach.
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Gminne droGi po modernizacji
Ponad 2 km dróg - właśnie tyle zostało wyremontowane w ramach zadania. „Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie 

Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/ przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, 
Ucisków”. Remont dotyczył 650 metrów drogi gminnej w Sępichowie relacji Borowiny Podłużne – Borowiny Poprzeczne. Z kolei  
w Grotkach Małych modernizowane jest 594 metry traktu relacji Stojki – Wójtowe Łąki – Szpitalna oraz 395 metrowy odcinek 
drogi w Uciskowie. W ramach zadania przebudowywana jest również ul. Zamkowa (127m) oraz ul. Kępa (381m) w Nowym 
Korczynie. Wspomniana modernizacja to koszt rzędu 292 tysięcy złotych. Ponad połowa środków na inwestycję pochodzi  
z budżetu gminy Nowy Korczyn.

Droga w Grotnikach Małych przed remontem Droga w Grotnikach Małych po remoncie

Droga w Sępichowie przed remontem Droga w Sępichowie po remoncie

Droga w Uciskowie przed remontem Droga w Uciskowie po remoncie

Ul. Kępa w Nowym Korczynie przed remontem Ul. Kępa w Nowym Korczynie po remoncie

Ul. Zamkowa w Nowym Korczynie przed remontem Ul. Zamkowa w Nowym Korczynie po remoncie
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noWa DroGa  
W miejscoWości 

PoDzamcze
Zakończono remont blisko 800-

metrowego odcinka drogi w asfalcie w 
miejscowości Podzamcze. Całkowity 
koszt inwestycji to blisko 200 tys. zł. 
Wykonawcą jest firma Dylmex ze Sta-
szowa.

Do tej pory droga ta posiadała znisz-
czoną i zdeformowaną nawierzchnię 
tłuczniową.

kolejna Promesa  
na remont DroGi

Gmina Nowy Korczyn otrzymała 
promesę z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji na blisko  
73 tys. zł (80%) na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Pozostałe środki 
na dokumentację oraz wkład własny 
zadania gmina musi zabezpieczyć  
w swoim budżecie. 

Pieniądze z MSWiA zostaną wy-
korzystane na wykonanie nowej na-
wierzchni asfaltowej w miejscowości 
Winiary od drogi krajowej Kraków 
- Sandomierz do rzeki Wisła. Już 
niebawem ogłoszone zostanie postę-
powanie przetargowe na wykonanie 
tego zadania.

Droga w Winiarach do remontu

eDukacyjny tor PrzeszkóD  
Dla ucznióW

PiS chce dziś zlikwidować gimnazja, które w la-
tach 90. tworzył, będąc w koalicyjnym rządzie z AWS. 
Nie poprawi to jakości edukacji, a jedynie wprowadzi 
ogromny chaos do szkół.

Historia zatoczyła koło – tak w czasie konferencji 
edukacyjnej, którą przygotowaliśmy w Sejmie, powie-
dział mi jeden z nauczycieli. Być może jest on w gru-
pie blisko 40 tys. tych, którzy stracą pracę po tym jak 
PiS przeprowadzi swoją reformę i zlikwiduje gimna-
zja. Chichotem historii jest jednak to, że właśnie wielu 
polityków obecnego PiSu jako AWS w latach 90 powoływało je do życia.

PSL mówi PiS jasno: nie tędy droga! Dziś zamiast zmieniać nazwy, wymieniać 
setki tabliczek i pieczątek i zwalniać ludzi warto zastanowić się nad czym innym. 
Trzeba pochylić się nad losem ucznia. Jakością nauczania.

PSL proponuje konkretne rozwiązania dla ucznia. Wśród nich wzrost wydatków 
na oświatę do 6% PKB. Od 2020 roku zmniejszenie liczebności klas do 20 uczniów 
tak by nauczyciel mógł poświęcać każdemu z nich więcej uwagi. Postulujemy  
o wprowadzenie zajęć z nauki udzielania pierwszej pomocy oraz gwarantowanego 
przynajmniej jednego dziennie posiłku regeneracyjnego dla ucznia bez względu na 
status materialny.

Pieniądze, które PiS chce przeznaczyć na sprawy administracyjne związane 
z reformą można przeznaczyć na programy motywacyjne dla nauczycieli, tak by 
wynagradzać spośród nich tych, którzy osiągają najlepsze wyniki w kształceniu 
uczniów.

MEN to nie piaskownica, a edukacja nie może być zdominowana przez jedną 
partię, bo to nasze dobro wspólne. Wystarczy zwykła otwartość, a nie zamykanie 
się we własnym kręgu i można wypracować wspólny pakt dla oświaty, ale trzeba 
też uwierzyć w szczere intencje opozycji, a z wiarą wśród ludzi w PiSie bywa 
ciężko.

Krystian Jarubas, poseł PSL

rząD ucieka oD oDPoWieDzialności  
za emerytóW

PiS obiecywało obniżenie wieku emerytalnego, tymczasem już w najbliższych 
tygodniach rząd może… podnieść wiek emerytalny rolnikom. Chce im odebrać 
prawo do wcześniejszych emerytur, wywalczonych przez PSL po ciężkich bojach  
z PO.

Hasło dobra zmiana okazuje się tylko kampanijnym bon motem. Dla rolników 
zmiana, którą lansuje PiS będzie zmianą na gorsze. Ustawa którą proponuje PiS, 
mimo że mówi o obniżeniu wieku emerytalnego, tak naprawdę go podwyższa. 
Zabiera bowiem rolnikom możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, jaką 
zagwarantowało PSL w poprzedniej kadencji. Tym samym PiS skazuje rolników na 
ciężką pracę w gospodarstwie dłużej niż obecnie.

PSL się na to nie godzi. W Sejmie złożyliśmy projekt obywatelski ustawy o kry-
terium składkowym. Oznacza ona, że wszyscy Polacy, w tym najciężej pracujący, 
będą mogli zdecydować, czy przechodzą na emeryturę po 40 latach płacenia skła-
dek, czy też pracują dłużej. To sprawiedliwe rozwiązanie dające Polakom wolność 
wyboru.

Co istotne, projekt PSL pozwala przejść na wcześniejszą emeryturę także tym, 
którzy przez cały czas pracy dostawali najniższą pensję, a z wyliczeń wyjdzie im 
emerytura poniżej minimalnej. Ludowcy chcą takim osobom dopłacać do emerytu-
ry minimalnej z budżetu państwa.

Często podnoszony przez PiS argument, że to w poprzedniej kadencji został 
podwyższony wiek emerytalny jest w stosunku do PSL zarzutem co najmniej niepo-
ważnym. PO podniosło wiek emerytalny, wchodząc w koalicję z Ruchem Palikota. 
Tylko dzięki postawie PSL udało się wprowadzić do projektu tzw. emerytury czę-
ściowe umożliwiające przejść na emeryturę wcześniej niż wynosi wiek emerytalny. 
Dziś PiS chce Polakom taką możliwość odebrać. 

Krystian Jarubas, poseł PSL
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W dniu 11 lipca 2016 r. w Piasku Wielkim miało miejsce 
otwarcie nowej placówki Caritas dla osób niepełnosprawnych. 
To pierwsza taka placówka w powiecie buskim. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym 
pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Po nabo-

Zakończyły się prace związane z wyremontowaniem 400-metrowego odcinka 
drogi w Pawłowie oraz 195-metrowego odcinka drogi w Grotnikach Dużych.

Środki na ten cel udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego, na czele któ-
rego stoi Adam Jarubas. Całkowita wartość zadania to ponad 70 tys. zł przy dofinan-
sowaniu 35 tys. zł.

noWe DroGi

otWarcie 
noWej 

PlacóWki 
caritas  

W Piasku 
Wielkim

żeństwie nastąpiło otwarcie ośrodka. Pierwszy biało-czerwoną 
wstęgę, zawieszoną przed wejściem głównym, ciął biskup Jan 
Piotrowski, po nim - wójt gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja  
i przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Gołdyn. 

Po okolicznościowych przemowach podopieczni placówki 

Droga w Grotnikach Dużych  
przed remontem

Droga w Grotnikach Dużych  
po remoncie

Droga w Pawłowie przed remontem Droga w Pawłowie po remoncie

Po wielu interwencjach gminy 
Nowy Korczyn w Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich na wniosek mieszkańców 
udało się zrealizować wykopanie rowu 
odwadniającego przy ul. Buskiej.

oDWoDniono  

ulicę buską

Droga po remoncie

DroGa  
W Parchocinie  

WyremontoWana

Zakończono remont blisko 2-kilo- 
metrowego odcinka drogi w asfalcie 
w miejscowości Parchocin. całkowity 
koszt inwestycji to prawie 190 tys. zł. 

Środki na remont tej drogi gmina 
Nowy Korczyn uzyskała z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Dokument potwierdzający przyznanie 
promesy na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych dla gminy Nowy Korczyn 
w dniu 26 kwietnia 2016 r. odebrał  
z rąk wojewody Agaty Wojtyszek - wójt 
Paweł Zagaja.

Droga przed remontem
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podarowali zaproszonym gościom wykonane przez 
nich prace artystyczne. Biskup Jan Piotrowski poświę-
cił cały obiekt, a potem wszyscy zostali zaproszeni na 
poczęstunek.

Przekazany do użytku ośrodek mieści się w bu-
dynku po byłej szkole podstawowej, który na mocy 
uchwały Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 paź-
dziernika 2011 roku został użyczony na rzecz Caritas 
Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na potrzeby 
pomocy społecznej. W ramach użyczenia Caritas za-
deklarował wykonanie adaptacji budynku do nowych 
potrzeb oraz pokrycie całości kosztów jego utrzyma-
nia. Remont i adaptacja mocno zniszczonego obiektu 
trwała dwa lata. Koszt inwestycji to około 1,5 miliona 
złotych.

Ośrodek przeznaczony jest dla osób niepełno-
sprawnych, ale samodzielnych. Ma wspierać ich inte-
grację społeczną i zawodową. Na piętrze mieszczą się 
jedno-, dwu- i trzyosobowe mieszkania chronione; na 
parterze - sale rehabilitacyjno-terapeutyczne, w któ-
rych w 2017 roku mają zostać uruchomione warsz-
taty terapii zajęciowej. W mieszkaniach chronionych 
będzie przebywać do 20 osób, w salach terapeutycz-
nych - 25-30 osób specjalnej troski.

Budynek szkoły przed remontem

Budynek szkoły po remoncie

Trwa realizacja II etapu programu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej 
na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu 
buskiego i pińczowskiego”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego 
Programu Współpracy. Wykonane zostały wszystkie projekty techniczne w liczbie 
135. Kontynuowane są również prace montażowe na budynkach prywatnych. Za-
montowano już blisko 130 instalacji solarnych. Wykonawcą zadania jest firma FLE-
XIPOWER GROUP Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Pabianicach. Wykonanych zostanie 
135 instalacji solarnych. Łączny kosz montażu wraz z nadzorem inspektorskim wy-
niesie ponad 1 mln zł. Zakończenie II etapu projektu przewidywane jest na miesiąc 
październik br. Całkowita wartość I i II etapu to blisko 3,5 mln zł.

instalacja 

systemóW 

enerGii  

oDnaWialnej

Świadczenie wychowawcze to systemowe wsparcie dla 
polskich rodzin, które jest realizowane od 01.04.2016 r. Zgod-
nie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świad-
czenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu oraz opiekunowi prawnemu dziecka do dnia 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Rodzina z dwojgiem dzieci i więcej, otrzymuje po 500 zł 
na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przy-
padku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, 
wsparcie otrzyma rodzina także na 
pierwsze lub jedyne dziecko. Dla ro-
dzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
kryterium dochodowe jest wyższe  
i wynosi 1200 zł netto.

Na terenie gminy od 1 kwietnia do 
31 sierpnia 2016 roku do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wym Korczynie wpłynęło 453 wnio-
sków, w tym 438 wniosków w wersji 
papierowej i 15 wniosków w wersji 
elektronicznej.

Na 453 wniosków przyjętych w tutejszym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej 10 przekazano do rozpatrzenia przez Urząd 

500+ W Gminie noWy korczyn
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach  
w związku z zachodzącą koordynacją systemu zabezpieczenia 
społecznego (jeden członek rodziny przebywa poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej).

Do końca sierpnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej wydał łącznie 445 decyzji oraz wypłacił świad-
czenie wychowawcze dla 669 dzieci na ogólną kwotę 1 647 
082,20 złotych.

Świadczenia wychowawcze dla osób, które posiadają kon-
to są przekazywane niezwłocznie po 
otrzymaniu środków finansowych  
z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
natomiast osobom, które nie posiada-
ją konta, świadczenia wychowawcze 
wypłacane są w Banku Spółdziel-
czym w Kielcach/ o Nowy Korczyn 
w dniach od 25 do 30/31 każdego 
miesiąca.

Wnioskodawcy, którzy złożą wnio-
sek o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego w/w świadczenie 

będzie wypłacone od miesiąca w którym wpłynął wniosek  
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do 30.09.2017 r.
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„dbamy o naszą planetę” - to przewodnie przesłanie te-
gorocznych obchodów Dnia Ziemi w szkole, które cieszy się 
dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Specjalnie na tę okazję uczniowie klas 0 – VI z pomocą 
nauczycieli i rodziców wykonali barwne kwiaty z bibuły,  
jak również plakaty o ochronie planety Ziemi. W kolorowym 
korowodzie, który maszerował ulicami Nowego Korczyna nie 
zabrakło pęków zielonych balonów, które uczniowie dzierżyli 
w swoich dłoniach. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją i praktyką, również na dzień 
22 kwietnia 2016 r. uczniowie klas 0 – VI przygotowali ekolo-
giczny występ pt.: „Żyj z przyrodą w zgodzie”. Przedstawienie 
zaprezentowali na nowokorczyńskim rynku. Poprzez recytację 
wierszy, śpiewanie piosenek i odgrywanie humorystycznych 

obchoDy Dnia z iemi
scenek występujący uczniowie manifestowali prawa natury  
i przyrody, sławili piękno polskiej Ziemi, zieleń lasów i pól, 
srebro jezior i rzek, czyste powietrze i wodę. 

„Aktorzy” wcielili się w rolę: Ziemi, lekarza, krasnala, po-
wietrza, rzeki i lasu. Leśne jeziorko odwiedzili: Jacek, Wacek, 
Calineczka, żaby, rybacy i ryby. Pierwszoklasiści przebrani za 
Eko – ludków recytowali wiersze, w których nawoływali ze-
branych widzów do troski o naszą planetę Ziemię. 

Obchody szkolnego Dnia Ziemi stanowią deklarację tego, 
że uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kor-
czynie pamiętają i dbają o środowisko, w którym żyją i potrafią 
się cieszyć jego pięknem. 

Kostka Danuta

Nowokorczyńskie obchody Świę-
ta Konstytucji 3 Maja zainaugurowała 
msza święta odprawiona w Kościele 
Św. Trójcy, w której uczestniczyła gru-
pa wiernych, miejscowa straż, poczty 
sztandarowe oraz orkiestra dęta im. Jana 
III Sobieskiego.

Po nabożeństwie uczestnicy patrio-
tycznej manifestacji przy dźwiękach 
orkiestry przeszli ulicami Nowego Kor-
czyna pod pomnik upamiętniający mę-
czeństwo Polaków w okresie II wojny 
światowej, gdzie złożono kwiaty i zapa-
lono znicze.

Wójt Gminy Paweł Zagaja w swym 
przemówieniu podkreślił, że minęło już 
tyle lat, a my wciąż z ogromnym wzru-
szeniem śledzimy bieg historii i uroczy-
ście obchodzimy rocznicę uchwalenia 
konstytucji 3 maja.

śWięto 

konstytucji  
3 maja 

W noWym korczynie
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Dnia 29 kwietnia 2016 r. odbyła się w Zespole Szkół uroczysta akademia z okazji 
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, przygotowana przez uczniów klasy V b, IV a,  
II b oraz uczennicy gimnazjum Aleksandry Cerazy pod opieką p. Izabeli Błaszczyk 
– Pałys. Uroczystość uświetnił pięknie zatańczony krakowiak przez zespół taneczny 
„Wianeczek” pod opieką p. Urszuli Strzeleckiej.

Głównym celem uroczystości było przypomnienie młodszym uczniom naszej 
szkoły, jak ważnym wydarzeniem dla Polski było uchwalenie Konstytucji 3-go Maja, 
której to uchwały miały wzmocnić nasze państwo. Uroczystość zachęcała także do 
odpowiedzi na pytania, czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność.

Witaj maj, 
trzeci maj!

W życiu każdego człowieka są chwile 
niezwykłe, które zapadają na stałe w jego 
świadomość. Są też sytuacje i momenty 
ważne z punktu widzenia społeczności 
szkolnej. Złotymi zgłoskami w kronice 
Szkoły Podstawowej w Brzostkowie za-
pisze się z pewnością uroczystość, która 
miała miejsce 14 czerwca, a mianowicie 
nadanie placówce sztandaru. 

Na takiej uroczystości nie mogło za-
braknąć dyrekcji, uczniów i ich rodzi-
ców, nauczycieli oraz grona decyden-
tów, również tych wysokich szczebli. 
To szczególnie miłe, jeśli wśród nich 
znajdują się krajanie, a tak właśnie było, 
bo na tę wyjątkową uroczystość przy-
był m.in. poseł Krystian Jarubas, a także 
marszałek województwa Adam Jarubas. 
Oczywiście w tej jakże ważnej uroczy-
stości udział wzięli: wójt Nowego Kor-
czyna Paweł Zagaja i jego zastępca Piotr 
Strach, przewodnicząca Rady Gminy 

sztanDar Dla szkoły PoDstaWoWej W brzostkoWie

Kazimiera Gołdyn, a także radni i sołtysi. 
Uczestnicy zgromadzili się w szkolnej 

sali gimnastycznej, bo tylko ona mogła 
pomieścić tylu gości. Poczet sztandaro-
wy złożony z przedstawicieli rodziców: 
chorąży – Mariusz Król, asysta – Edyta 
Kaczmarczyk i Mariola Nizioł, przekazał 
sztandar na ręce dyrektor Joanny Cha-
czyk, a ona oddała go przedstawicielom 
młodzieży szkolnej. Zanim jednak to się 
stało, miejscowy ksiądz, Dariusz Matysiak 
poświęcił chorągiew szkolną. Za oficjal-

nie przekazany już sztandar osobiście 
podziękowała dyrektorka, a zaraz za nią 
dzieci, które złożyły uroczyste ślubowa-
nie. Zarówno pani dyrektor, jak i jej wy-
chowankowie zapewniali, że sztandar 
będzie otoczony należnym szacunkiem, 
gdyż jest on symbolem wartości, które 
są i będą fundamentem pracy Szkoły 
Podstawowej w Brzostkowie. 

Uroczysty apel z okazji przyznania 
sztandaru zakończyła część artystyczna 
w wykonaniu uczniów.
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Spływ kajakowy z Wiślicy do No-
wego Korczyna, ognisko integracyj-
ne uczestników spływu oraz koncert 
nad Nidą – to atrakcje zorganizowane  
w Nowym Korczynie w ramach 9. Ogól-
nopolskiego Festiwalu im. Wojtka Belo-
na „Niechaj zabrzmi Bukowina”. 

Pierwsze festiwalowe dźwięki za-
brzmiały w Buskim Samorządowym 
Centrum Kultury – noszącym imię Wojt-
ka Belona, w piątek 20 maja. W sobo-
tę uczestnicy festiwalu wzięli udział  
w muzycznym spływie kajakowym  
z Wiślicy do Nowego Korczyna i wie-

majóWka W noWym korczynie 
W ramach festiWalu im. Wojtka belona 

czornym koncercie nad brzegiem Nidy 
przy nowokorczyńskiej synagodze. Lau-
reaci konkursowej części imprezy, wśród 
nich artyści wybrani głosami internautów, 
zaprezentowali się w niedzielne popo-
łudnie, podobnie jak Maciej Maleńczuk 

- gwiazda tegorocznego Festiwalu im. 
Wojtka Belona.

Organizatorem festiwalu było Buskie 
Samorządowe Centrum Kultury, partne-
rem – Urząd Gminy Nowy Korczyn.

W drugiej połowie marca br. zarówno w punkcie przed-
szkolnym, jak i kl. 0„a” nowokorczyńskiej podstawówki zor-
ganizowano Niebieski Dzień – Dzień Wody. 

Wszystkie dzieci ubrane na niebiesko spotkały się razem, 
by poprzez różnorodne zabawy poznać znaczenie wody  
w przyrodzie oraz nauczyć się, w jaki sposób oszczędzać 
wodę. W tym dniu maluchy rozmawiały o tym, komu po-
trzebna jest woda, dzieliły się własnymi doświadczeniami,  
a podczas rozwiązywania zagadek mogły zabłysnąć wcześniej 

zdobytą wiedzą na temat wody oraz jej różnorodnych stanów 
skupienia. Jednak najbardziej emocjonujący był udział w cie-
kawych zabawach badawczych oraz doświadczeniach zwią-
zanych z wodą. Nie zabrakło także zabaw ruchowych oraz 
zajęć plastycznych na których dzieci tworzyły deszczowe ob-
razki. Niebieski dzień uważamy za udany. Dzieci wspaniale 
się bawiły i znacznie poszerzyły swoją wiedzę na temat zja-
wisk przyrodniczych związanych z wodą. Z pewnością będą 
teraz wiedziały, jak oszczędzać wodę, bo przecież woda to 
życie.

niebieski  Dzień
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Dla mamy i taty
Pod koniec maja uczniowie szkół z terenu gminy Nowy Korczyn świętowali Dzień Mamy i Taty. Z tej okazji podopieczni 

placówek przygotowali dla swoich rodziców wyjątkowe akademie. Piosenki, wierszyki oraz układy choreograficzne doskonale 
komponowały się z barwnymi strojami, w które poprzebierani byli aktorzy. Po zakończeniu części artystycznych nagradzanych 
przez widzów gromkimi brawami młodzież zaprosiła swoich opiekunów na wspaniałe poczęstunki przygotowane dla nich na tą 
specjalną okazję.

Punkt Przedszkolny w nowym korczynie

szkoła Podstawowa w nowym korczynie
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szkoła Podstawowa w starym korczynie
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Świetlica Środowiskowa w Brzostkowie
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w dn. 11-15 kwietnia 2016 r. realizowany był w szkole 
podstawowej w nowym korczynie cykl działań edukacyj-
no- katechetycznych zatytułowanych: „jubileusz 1050-lecia 
chrztu Polski”. 

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom poli-
tycznego, społecznego i religijnego kontekstu chrztu przyjęte-
go przez Mieszka I w 966 r. Wszystkie działania zrealizowane 
w ramach tego cyklu polegać miały nie tylko na przypomnie-
niu faktów historycznych, ale również na uświadomieniu 
dzieciom konsekwencji wypływających z decyzji Mieszka I, 
uświadomieniu im, jak ważne to było wydarzenie w dziejach 
naszego narodu. 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące 
przedsięwzięcia:
- Szkolny Konkurs Literacko - Plastyczny - „Chrzest Polski  

w oczach dziecka”; 
- Szkolny Konkurs Historyczny - „Historia pierwszych Pia-

stów”; 
- Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów kl. I-III - „Jeste-

śmy Dziećmi Bożymi”;
- Przygotowanie okolicznościowej gazetki ściennej na temat: 

„1050-lecie Chrztu Polski”;
- Nauka hymnu obchodów 1050. rocznicy CHRZTU POLSKI 

„Jesteśmy krajem chleba”;
- Projekcja filmu edukacyjnego w ramach przedsięwzięcia 

„Popołudnie z filmem polskim”.
Nad realizacją wszystkich działań edukacyjnych czuwali: 

Maria Błach, Barbara Bonar, oraz ks. Grzegorz Kowalik. 
Projekt cieszył się olbrzymią popularnością wśród uczniów, 

gdyż ogółem wzięło w nim udział 102 uczniów.
Wszyscy uczestnicy wykazali się olbrzymim zaangażowa-

niem i starali się jak najlepiej wykonać powierzone zadanie. 
Chętnie pomagali organizatorom, starannie i estetycznie wy-
konywali prace plastyczne, z przejęciem i wrażliwością recy-
towali piękne oraz wzruszające wiersze nawiązujące do tema-
tyki konkursu recytatorskiego. 

Wszystkim szczerze i serdecznie gratulujemy zaangażo-
wania, a najlepszym dziękujemy za wspaniałe przygotowanie 
się do konkursu. 

Laureatami zostali:
szkolny konkurs literacko - Plastyczny

PRACE PLASTYCZNE - klasy IV-VI
1. miejsce ex aequo zajęły: Marzena Wężowicz - klasa VI, We-

ronika Świech - klasa VI
2. miejsce zajęły: Maria Wężowicz - klasa VI, Paulina Sagan 

- klasa IV
3. miejsce: Oliwier Pakuła - klasa IV, Patryk Skrzypczyński- 

klasa Va
Wyróżnienia: Mikołaj Doktór - klasa Vb, Daniel Lis - klasa 

Vb
PRACE PLASTYCZNE- klasy I-III

1. Tomasz Fetera - kl. I b i Sylwia Fetera - kl. II b

1050 - lecie chrztu Polski
2.  Jakub Bugdalski - kl. I c
3.  Anna Smolińska - kl. III

PRACE LITERACKIE 
Szkolna Komisja Konkursowa nie przyznała 1. miejsca
2. miejsce zajęła Kamila Parlak - klasa Va
3. miejsce - Adrianna Mazur - klasa Va

szkolny konkurs historyczny
1. Gabriela Stankiewicz - klasa Va
2. miejsce ex aequo zajęli: Paweł Jasiak - klasa Va, Mateusz 

Gaweł - klasa Va
3. Maria Wężowicz - klasa VI

Szkolny konkurs recytatorski
Pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Izabela Juszczyk - kl. I a, 
Jakub Bugdalski - kl. I c, Bartłomiej Piotrowski - kl. II a, Sylwia 
Fetera - kl. II b, Roksana Szumilas - kl. III

Wszyscy uczniowie uzyskali taką samą ilość punktów.
Drugie miejsce zajęli: Natalia Smulikowska - kl. I b, Oskar Ło-
ziński - kl. II b
Trzecie miejsce: Julia Gaweł - kl. II a, Sandra Wolańska - kl. III

Uczniowie klasy IV i Va uczestniczyli też w spotkaniu: 
„Popołudnie z filmem”. Obejrzeli film zatytułowany „Począt-
ki państwa polskiego”, a po zakończonym seansie pracowali 
podzieleni na grupy i stoczyli ze sobą ostry bój. Rywalizacja 
dostarczyła im niemało satysfakcji, bo zwycięstwo wspaniale 
smakowało, a gorycz porażki została osłodzona piękną piosen-
ką przeznaczoną wyłącznie dla czwartoklasistów. Spotkanie  
z filmem dla dzieci zakończyło się o godzinie 18:00 i dostar-
czyło uczniom wielu niezapominanych wrażeń.

Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz szczerze gratulujemy 
i dziękujemy tym, którzy wzięli udział w zaproponowanych 
przez nas akcjach. Słowa uznania kierujemy też do Dyrekcji 
Szkoły i księdza Grzegorza Kowalika za ufundowanie wspa-
niałych nagród książkowych. Oczywiście gorące podziękowa-
nia składamy również rodzicom za wsparcie w przygotowaniu 
swoich pociech do konkursów. Taka postawa cieszy każdego 
pedagoga, a na pewno pozwoliła dzieciom i ich opiekunom 
wspólnie przeżyć jakże ważne wydarzenie w historii naszego 
kraju i z pewnością w przyszłości zaowocuje jeszcze niejed-
nym sukcesem.
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Głośne czytanie dzieciom ma niezmiernie istotny wpływ na rozwój umysłu  
i osobowości malucha. Niestety, dzieci XXI wieku wychowują się w kulturze tele-
wizyjnej, która nie tylko nie rozwija myślenia i koncentracji uwagi, ale dodatkowo 
znieczula na agresję i wywołuje u niejednego małego widza lęki i niepokoje. Nie 
do przecenienia jest zatem rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka odgrywa 
kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny mło-
dego słuchacza i czytelnika. 

Rozumiejąc to i doceniając – w Punkcie Przedszkolnym w Nowym Korczynie 
zorganizowano „Tydzień głośnego czytania”. W kwietniu 2016 roku zaproszono 
do głośnego czytania dzieciom przedstawicieli środowiska lokalnego oraz rodzi-
ców naszych milusińskich. Punkt Przedszkolny odwiedzili: Wójt Gminy Paweł 
Zagaja, Dyrektor Zespołu Szkół Barbara Karnawalska wraz ze swoim zastępcą Mał-
gorzatą Stefańską. Do akcji przyłączyła się również mama Amelki - Magdalena 
Zawada i mama Blanki – Ewelina Pytlik. Wszystkim dzieciom bardzo podobały 
się prezentowane utwory, których słuchały w skupieniu i chętnie odpowiadały na 
pytania.

Do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przyłączyła się również Świetlica Środo-
wiskowa w Brzostkowie. Do tej pory dzieci miały przyjemność wysłuchać wierszy 
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, przeczytanych przez Mamy Świetlików. Świetlicę odwiedził także ks. Dariusz Matysiak, który 
w humorystyczny sposób opowiedział bajkę o Trzech Świnkach. Dzieci słuchały z zapartym tchem. W podziękowaniu za od-
wiedziny Świetliki opowiedziały księdzu wierszyk i zaśpiewały piosenkę.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za udział w akcji propagowania czytelnictwa wśród najmłodszych.
Punkt Przedszkolny w Nowym Korczynie 

Świetlica środowiskowa w Brzostkowie

cała Polska czyta Dzieciom

 W spotkaniu artystycznym wziął udział nasz Zespół 
Pieśni i Tańca „Wianeczek”, który był specjalnym gościem 
wśród artystów. Mali artyści zaprezentowali znane pieśni  
i przyśpiewki ludowe oraz zatańczyli na koniec „Krakowia-
ka”. 

„majówka  z harcerzami”

W majówce wzięli udział harcerze, a także zespoły mu-
zyczne i taneczne ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Występujący w nagrodę otrzymali 
dyplomy i słodkości.Wspaniała zabawa towarzyszyła aż do 
późnych godzin popołudniowych.

dnia 19 maja 2016 roku na terenie 21 wojskowego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego  
w busku-Zdroju odbyła się „majówka z harcerzami”. 
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Dnia 27 kwietnia 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawo-
wej odbyły się gminne eliminacje do XIII „Małego” Powia-
towego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Otwórzmy 
drzwi do fantazji”, które kończyły zmagania uczestników  
z klas 0-III szkół podstawowych w gminie Nowy Korczyn. 

Organizatorem konkursu, który jak zawsze cieszył się 
ogromną popularnością wśród wszystkich uczniów, była pani 
Bogusława Woźniak. Celem konkursu była popularyzacja lite-
ratury dziecięcej, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, 
rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, doskonalenie 
wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, kształcenie odwagi  
i śmiałości oraz integrowanie dzieci z różnych szkół i placó-
wek.

Wiersze reprezentowane przez uczestników były tema-
tyczne i bardzo ciekawe.

Komisja w składzie: p. Barbara Czyż, p. Dorota Gaweł,  
p. Jolanta Kruk, p. Małgorzata Wilewska wyłoniła czterech  
zwycięzców do XIII finałowego etapu konkursu:
kategoria i: klasy 0-i
1. Katarzyna Słabiak klasa I „c” z Publicznej Szkoły Podstawo-

wej w Nowym Korczynie.
2. Wiktoria Siwiec klasa I ze Szkoły Podstawowej w Starym 

Korczynie. 

„otWórzmy DrzWi Do fantazji”  

- Gminne eliminacje Xiii „małeGo” PoWiatoWeGo  

konkursu recytatorskieGo

Poznajemy Pracę Piekarza
Gdzie jak nie w przedszkolu czy młodszym wieku szkol-

nym dzieci mają okazję poznawać różne zawody. To właśnie 
wtedy dzieci dowiadują się najwięcej, nauczycielki wzbogaca-
ją słownictwo dzieci, wykształcają szacunek dla każdej pracy. 
Tym razem dzieci, na podstawie historyjki obrazkowej „Od 
ziarenka do bochenka” oraz własnych doświadczeń wiedzą 
„Jak powstaje chleb”. Dopełnieniem tej wiedzy była długo wy-
czekiwana wycieczka do piekarni.

12 kwietnia 2016 r. dzieci z klasy 0,,a’’ i 0,,b’’ wraz z wy-
chowawczyniami wybrały się na wycieczkę do piekarni Tarkor 
Pana Władysława Smolenia w Nowym Korczynie.

Naszym przewodnikiem był Pan Mateusz Jaroszek – kie-
rownik piekarni. Wycieczka pozwoliła dzieciom na własne 
oczy zobaczyć, jak powstaje chleb. Wszyscy z wielkim zain-
teresowaniem przyglądali się pracy piekarza i uważnie śledzili 
etapy powstawania chleba. Pan Mateusz oprowadził dzieci po 
najważniejszych pomieszczeniach piekarni. Dzieci poznały 
produkty, które są potrzebne do wypieku chleba, różne rodza-
je pieczywa, w jakiej temperaturze i w jakim czasie pieczony 
jest chleb oraz maszyny, które pomagają w pracy piekarzowi, 
a także cukiernikowi, gdyż w tej piekarni wypieka się również 
pyszne słodkości, od ciasteczek, poprzez rogaliki po babeczki. 

kategoria ii: klasy ii-iii
1. Roksana Szumilas klasa III z Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Nowym Korczynie.
2. Alicja Krzyżańska klasa II „a” z Publicznej Szkoły Podstawo-

wej w Nowym Korczynie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, drobne upo-
minki oraz nagrody książki ufundowane przez Wójta Gminy 
Pawła Zagaję. 
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Co chwilę dzieci dostawały 
do spróbowania tych słod-
kich pyszności. A że każdy 
lubi coś słodkiego, nikt nie 
odmawiał, tylko się często-
wał. 

Dużą ciekawość wzbu-
dziły ogromne piece do wy-
piekania chleba, długie łopaty, maszyna do krojenia chleba 
na cieniutkie kromki, a także maszyna, która sama robiła rów-
niutkie ciasteczka. Dzieci miały możliwość ugniatania i formo-
wania ciast. Stwierdziły potem, iż praca piekarza jest bardzo 
ciężka.

Tego rodzaju wycieczki i obserwacje wyrabiają w dzie-
ciach pozytywny stosunek dla każdego człowieka, który cięż-
ko pracuje, byśmy mieli różne rzeczy. Wycieczka do piekarni 
była dla dzieci prawdziwą przygodą. Kto wie, może któreś  
z dzieci wybierze sobie za kilkanaście lat właśnie ten zawód.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom piekarni 
Tarkor za okazaną gościnność i bardzo miłą atmosferę.

  Agnieszka Kowalska
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dwudziestu trzech uczestników, solistów, solistów - instrumentalistów, kapel  
i grup śpiewaczych zgłosiło się do eliminacji rejonowych buskich spotkań z Folk-
lorem, które tradycyjnie odbywają się w nowym korczynie.

Przegląd Kapel rozpoczął się od występu dziecięcego zespołu „Wianeczek”  
z Zespołu Szkół w Nowym Korczynie.

Występy uczestników konkursu oceniała Rada Artystyczna z Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach w składzie Jerzy Gumuła – muzyk, przewodniczący, 
Michał Stachurski – muzyk, Radosław Pach – muzyk.

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców nominację do udziału w finale, który 
odbędzie się w dniach 14 – 15 maja w Busku-Zdroju uzyskali: solista-instrumenta-
lista Piotr Wierzba, kapela Buskowianie, solista Alfreda Nowak, zespół śpiewaczy 
Kępianki, zespół śpiewaczy Brzezinianki, zespół śpiewaczy Drochowianie, solista-
instrumentalista Adam Kocerba, kapela Olbryszanie, zespół śpiewaczy Pierzchni-
czanie, zespół śpiewaczy Szewczanki, zespół śpiewaczy Zaborzanki, zespół śpie-
waczy Nidzianecki.

Koncert galowy laureatów 40. Buskich Spotkań z Folklorem odbył się 11 czerw-
ca br. w Kielcach.

PrzeGląD kaPel W noWym korczynie

uroczystości upamiętniające 76 ro-
cznicę zbrodni katyńskiej i 6 rocznicę 
katastrofy pod smoleńskiem odbyły się 
w niedzielę 10 kwietnia w kościele św. 
trójcy w nowym korczynie z inicjaty-
wy władz samorządowych Gminy.

We mszy świętej sprawowanej w in-
tencji ofiar Katynia i Smoleńska uczest-
niczyli zebrani wierni, a wśród nich 
delegacje władz samorządowych, straży 
pożarnej oraz szkół z terenu gminy. Mu-
zyczną oprawę uroczystości zapewniła orkiestra dęta im. Jana 
III Sobieskiego z Nowego Korczyna, natomiast część artystycz-
ną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół pod kierunkiem 
Barbary Bonar i Marii Błach. 

Po przejściu na plac przykościelny delegacje władz samo-
rządowych, Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej 

W rocznicę 
zbroDni 

katyńskiej

oraz szkół złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod obeliskiem upa-
miętniającym zamordowanego w Katyniu Ludwika Borka oraz 
tragicznie zmarłe ofiary katastrofy smoleńskiej. 

Na zakończenie głos zabrał wójt Paweł Zagaja, dzięku-
jąc wszystkim tym, którzy się przyczynili do zorganizowania  
i uświetnienia uroczystości.
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3 czerwca 2016 r. dzieci z klasy 0,,a’’ po raz kolejny mia-
ły okazję podziwiać występ teatralny swoich rodziców. Tym 
razem z okazji Dnia Dziecka rodzice przygotowali teatralno-
muzyczną niespodziankę - przedstawienie „Rzepka” Juliana 
Tuwima.  

Rodzice, którzy wzięli udział w inscenizacji znanego 
wszystkim utworu wykazali się ponownie swoimi zdolnościa-
mi aktorskimi, gdyż był to już trzeci występ tychże rodziców.

Utwór ,,Rzepka” nie wymagał od naszych aktorów nauki 
tekstu na pamięć, jednak głównym, nie mniej ważnym zada-
niem, było przedstawienie charakteru postaci poprzez gest, 
ruch i przede wszystkim kostium. Trzeba przyznać, że rodzi-
ce wykazali się olbrzymią pomysłowością w wykonaniu stro-
ju charakterystycznego dla danej postaci oraz wielką odwagą  
w naśladowaniu odgłosów i gestów odgrywanej postaci. Ro-
dzicom zależało na dobrej zabawie i w różnorodny sposób 
rozbawiali swoje pociechy. Na efekt fajnej zabawy miała rów-
nież wpływ właściwie dobrana muzyka do danej postaci. 

Po występie, dyrektor Małgorzata Stefańska, podziękowała 
wszystkim aktorom za tak wspaniałe kolejne przedsięwzięcie. 

W teatrzyku wystąpili: rzepka - Monika Dziewit, dziadek 
- Marta Lira, babcia – Ewa Biskupek, wnuczek – Mirela Jarosz, 

roDzice Dzieciom - ,,rzePka’’ juliana tuWima

szczeniaczek Mruczek – Agnieszka Kaczmarczyk, Kicia – Ele-
na Chrobot, kurka – Sylwia Żmija, gąska – Agata Kumor, bo-
cian – Magdalena Zawada, żabka – Ilona Kaczmarczyk, kawka 
– Ilona Nowak, narrator – Agnieszka Zapiórkowska. 

Serdecznie dziękujemy aktorom-rodzicom, którzy przyję-
li zaproszenie do udziału w kolejnym spektaklu i z ogromną 
chęcią zaangażowali się w przygotowanie przedstawienia. 

Agnieszka Kowalska

w niedzielę, 26 czerwca 2016 r. nad nidą, tuż przy molo w nowym korczynie, odbyła się impreza utrzymana w duchu 
romantyzmu, niezwykle liryczna, a przy tym połączona z ruchem na świeżym powietrzu, muzyką i szeroko pojętą rekreacją. 
mowa oczywiście o „sobótkach 2016”.

Impreza w plenerze została podzielona na dwie części. Pierwszą z nich było spotkanie nad rzeką, gdzie młodzież szkolna 
muzyką, tańcem i piosenką umilała czas zgromadzonym. Tam także odbył się pokaz tańca w wykonaniu zespołu Shinee oraz 
formacji Polish Hard Dance Team, która prezentowała jumpstyle. W trakcie koncertu zespołu Top Secret trwały konkursy ple-
cenia wianków, poszukiwano kwiatu paproci, a nawet można było popisać się swoimi umiejętnościami tanecznymi czy spraw-
nością fizyczną. Około czterdziestu minut trwał obrzęd ludowy związa-
ny z Nocą Kupały, który przygotowali specjalnie na tę okazję uczniowie  
z Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie. 
Dziewczęta tańczące przy rozpalonym ognisku, ubrane w śnieżnobiałe 
suknie, z wiankami na głowach, zwabiły spore grono publiczności, któ-
ra zdecydowała się przybyć na tegoroczne sobótki właśnie do Nowego 
Korczyna. Druga część plenerowej imprezy odbywała się przy muszli 
koncertowej. Zaraz po prezentacji obrzędowej, do wspólnej zabawy ta-
necznej zaprosił zespół Virtual.

sobótkami PoWitano lato
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Naszą gminę odwiedziło tego lata wielu turystów.
W sobotę 13 sierpnia br. Nowy Korczyn odwiedziła szcze-

gólnie liczna grupa z gminy Podegrodzie w woj. małopolskim. 
Nowy Korczyn, jego historię i zabytki przybliżyła zwiedzają-
cym Bogumiła Zawada – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się kościół św. Sta-
nisława, będący obecnie również sanktuarium św. Kingi, jak 
i źródełko „Kunegunda”, a to główne „nasze” miejsca zwią-

t u r y ś c i  
W noWym  
korczynie

zane z kultem św. Kingi. Goście zgodnie z zapisami naszego 
największego kronikarza – Jana Długosza przemywali oczy  
i twarze źródlaną wodą sprawdzając jej uzdrawiającą moc.

Gmina Podegrodzie sąsiaduje z gminą Stary Sącz, gdzie też 
znajduje się sanktuarium św. Kingi i tamtejsi mieszkańcy od 
wieków szczególnie przywiązani są do tej świętej. 

Oczywiście zostaliśmy zaproszeni do nich i być może na-
stępna wycieczka odbędzie się właśnie w tamte, piękne oko-
lice.

Bogumiła Zawada

wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni 
do występów dzieci przygotowanych 
dla rodziców. ale jak często można 
oglądać teatrzyk rodziców przygoto-
wany specjalnie dla dzieci? 

Przedszkolaki z Punktu Przedszkol-
nego mają to szczęście, że mogły takie 
nietypowe przedstawienie obejrzeć już 
kolejny raz. Był to najlepszy prezent, 
jaki dzieci mogły otrzymać z okazji 
Dnia Dziecka. To niesamowite wyda-
rzenie miało miejsce 6 czerwca 2016 
roku. Tym razem rodzice zaprezentowa-
li wiersz J. Tuwima „Rzepka”. Występ 
był zdumiewający, gra aktorska rodzi-
ców profesjonalna. Przedszkolaki obej-
rzały przedstawienie z zapartym tchem  
i z niecierpliwością oczekiwały kolej-
nych postaci, które pojawiały się na 
scenie. 

W przedstawieniu wystąpili: rzepka 
– Sylwia Kaleta-Wilk, dziadek – Łukasz 
Misiewicz, babcia – Michalina Jukow-
ska, wnuczek – Agnieszka Misiewicz, 
piesek Mruczek – Monika Wolańska, 
kotek – Katarzyna Koźbiał, kurka – 
Agnieszka Jaroszek, gąska – Weronika 
Piotrowska, bocian – Renata Sikora, 
żabka – Karolina Kliś, kawka – Klaudia 
Chabinka, narrator – Justyna Szczepa-

nek. Dzieci w ramach podziękowania 
nagrodziły aktorów gromkimi brawami. 
Nie zabrakło również wspólnej zabawy- 
wszyscy zatańczyli „kaczuszki’.

Serdecznie dziękujemy rodzicom 
biorącym udział w występie, za zaan-
gażowanie oraz trud włożony w przy-
gotowanie przedstawienia.

teatr roDzicóW W Punkcie PrzeDszkolnym
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Umiem pływać! - tak mogą powiedzieć uczniowie klas 
pierwszych i drugich szkół podstawowych z brzostkowa  
i starego korczyna, którzy przeszli „kurs” nauki pływania  
w ramach ogólnopolskiego projektu „umiem Pływać”. 

Projekt nauki pływania realizowany był na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nowy Korczyn  
i Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach. 
Organizatorem był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  
w Kielcach na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w Warsza-
wie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Współorgani-
zatorem programu była Gmina Nowy Korczyn, która pokryła 
koszty wynajmu autobusu na trasie szkoła – pływalnia oraz 
pływalnia – szkoła, a także zapewniła opiekę nauczyciela.

W dniu 16.06.2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Starym Korczynie oraz w dniu 17.06.2016 r. w Szkole Pod-
stawowej w Brzostkowie odbyło się podsumowanie tegorocz-
nej edycji programu „Umiem pływać”. W spotkaniu podsu-
mowującym realizację programu udział wzięli rodzice, dzieci 
uczestniczący w programie, opiekunowie oraz dyrektorzy 
szkół.

Projekt adresowany był do 30 uczniów, którzy mieli 
możliwość w okresie od kwietnia 2016 r. do czerwca 2016 r. 
uczestniczenia w bezpłatnych 20 lekcjach nauki pływania na 
krytej pływni „Delfin” w Połańcu. 

Program zajęć nauki pływania prowadzony był pod okiem 
instruktorów pływania, a także wychowawców Anity Szwed  
i Sylwii Cieplińskiej. Rodzice dzieci chętnie angażowali się  
w opiekę nad nimi podczas wyjazdów na basen. Dzieci ak-
tywnie uczestniczyły w lekcjach, a ćwiczenia w wodzie w for-
mie zabawy dostarczały im mnóstwo radości. Każde dziecko 
otrzymało certyfikat ukończenia podstawowego kursu nauki 
pływania. Spotkania na basenie dały możliwość dzieciom na-
bycia podstawowych umiejętności pływania, umożliwiły mło-
dym uczestnikom szybszą adaptację w wodzie wzmacniając 
poczucie bezpieczeństwa oraz pokonanie własnych słabości, 
a także prowadzenia w wolnym czasie od nauki – zdrowego  
i aktywnego stylu życia.

PoDsumoWanie ProGramu „umiem PłyWać”

wycieczka do Gospodarstwa agroturystycznego „leśne za-
cisze” w lisowie w dniu 25 maja 2016 r. była kolejną ciekawą 
przygodą dla uczniów z klasy 0„a” i 0„b”. 

Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat 
zwierząt, zamieszkujących mini zoo w „Leśnym zaciszu”, 
kształtowanie świadomości przyrodniczej uczniów, integro-
wanie grupy we wspólnej zabawie oraz kształtowanie umiejęt-
ności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach 
publicznych.

Podczas wycieczki dzieci poznały wiele nowych gatunków 
zwierząt, m.in. surykatki, zebry, strusie afrykańskie, strusie 
emu, daniele, osły, kozy, owce, lamy, wielbłąda, jeżozwierza, 
szopy pracze, kuce szetlandzkie, konie oraz różnego rodzaju 
dzikie i kolorowe ptactwo z pięknymi pawiami na czele, któ-
re przechadzały się dumnie wśród zwiedzających. Przygląda-
nie się zachowaniu różnych zwierzątek budziło wśród dzieci 
wiele pozytywnych emocji, co chwilę dało się słyszeć śmiech 
wśród naszych podopiecznych. 

w leŚnym zaciszu

Po intensywnym zwiedzaniu dzieci miały chwilę relaksu spę-
dzoną na pobliskim placu zabaw. Po tak wyczerpującym dniu 
dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły do swoich domów.

Agnieszka Kowalska
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W dniu 16 maja 2016 r. klasa 1a Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Korczynie wspaniale bawiła się w Bałtowie. 
Wycieczka była nagrodą za zajęcie I miejsca w plebiscycie 
„Echa Dnia” na „Najsympatyczniejszą Klasę Pierwszą” w po-
wiecie buskim. 

Wycieczka udała się wyśmienicie, bo pogoda dopisała. 
Dzieci wzięły udział we wszystkich atrakcjach, które były dla 
nich zaplanowane. 

Pobyt uczniowie zaczęli od zwiedzania z przewodnikiem 
Parku Jurajskiego. Spacerując pośród modeli dinozaurów, dzie-
ci zapoznały się z etapami dziejów życia na naszej planecie. 
Wzięły czynny udział w warsztatach plastyczno - paleontolo-
gicznych, podczas których zapoznały się z pracą paleontologa 
i życiem gadów, malowały figurki dinozaurów i amonitów, 
zdobyły certyfikaty paleontologiczne. Wykonane podczas za-
jęć prace zabrały do domu. 

Najwięcej emocji dostarczyła wszystkim wizyta w Prehisto-
rycznym Oceanarium. Dzieci zobaczyły, jak wyglądało pod-
wodne życie miliony lat temu i jakie były wówczas ogromne 
zwierzęta. U niektórych wywołały strach, zwłaszcza rekin, 
który rzucił się w kierunku zwiedzających i niemal wybił szy-
bę. Większość uczniów była nie tylko mocno przerażona, ale 
i podekscytowana tą sytuacją. 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Zwierzyńca. 
Podróżując amerykańskim schoolbusem, pierwszoklasiści mo-
gli przyjrzeć się, jak żyją w warunkach zbliżonych do ich natu-
ralnego środowiska zwierzęta: lamy, wielbłądy, żubry, strusie 
itp.: Później zwiedzali Mały Zwierzyniec, w którym podziwiali 
różnorodne ptaki i ssaki. Każdy mógł pogłaskać owieczkę, ku-
cyka czy kózkę, oraz obserwować zabawne małpki, natomiast 
przejażdżka kolejką dała szansę podziwiania pięknych wido-
ków Bałtowa i okolic. Kiedy wszyscy myśleli, że to już koniec 
zaplanowanych atrakcji, nagle uczniowie zostali zaprowadze-
ni do namiotu, gdzie czekał na nich magik. Sprawił, że niektó-
re dzieci zostały czarodziejami. Potem uczniowie jeszcze zo-
baczyli tresurę psów, a następnie dali upust swojej energii na 
bogato wyposażonym placu zabaw. Oczywiście w sklepikach 

W naGroDę Do bałtoWa
zakupili również pamiątki. Późnym popołudniem wrócili do 
domów zmęczeni, lecz  szczęśliwi z rumieńcami na buzi.

Miłe wrażenia z wycieczki na długo pozostaną w ich pa-
mięci. Wycieczka bardzo się udała, pogoda dopisała, zakupy 
zrobione, a dzieci zachwycone.

Należałoby jeszcze dodać, że wycieczka była świetnie zor-
ganizowana. Dzieci nie musiały czekać na żadną atrakcję, czas 
był wypełniony zajęciami, wszystko było świetnie dograne, 
dlatego pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji naszej nagrody. 

Podziękowania kierujemy do Redakcji „Echo Dnia” za ufun-
dowanie wspaniałej wycieczki, pracownikom Bałtowskiego 
JuraParku za miłą obsługę oraz oczywiście wszystkim tym, 
którzy oddali na nas głosy. Dziękują  uczniowie wraz z wy-
chowawcą klasy.

Najsympatyczniejsi uczniowie to:
Jakub Dybała, Amelia Górna, Izabela Juszczyk, Maria Kacz-

marczyk, Tomasz Kaczmarczyk, Julia Kostka, Oliwia Kolarz, 
Jakub Krupa, Nikola Rasińska, Michalina Pabijańczyk,  Anna 
Parlak, Marta Pietrzyk, Maria  Pietrzyk, Maria Piotrowska, 
Agnieszka Sadowska, Filip Sikora, Aleksandra  Tomf, Dawid 
Wawro, Dominik Wawro.

Wychowawca: Jolanta Bęben
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Dnia 19 kwietnia 2016 roku uczniowie z klasy II„a”, II„b”  
i III udali się z wychowawczyniami i opiekunami na wyciecz-
kę turystyczno - krajoznawczą na trasie Tokarnia - Chęciny.   

Początkiem wędrówki był Park Etnograficzny w Tokar-
ni, gdzie pani przewodnik barwnie opowiadała o codzien-
nym życiu dworskich panien i niezamożnych chłopek. 
Zwiedziliśmy dom wiejskiego felczera i aptekarza, byliśmy  
w młynie i spichlerzu. Niezapomniane wrażenie zrobił na 
nas kościół w stylu rustykalnym, w którym nadal odbywają 
się nabożeństwa. Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądała 
dawna wieś na Kielecczyźnie. Szczególne zainteresowanie 
wzbudziły dawne sprzęty gospodarstwa domowego, wnę-
trze dworu oraz wiatrak. Obejrzeliśmy także odtworzo-
ny zespół osadnictwa małomiasteczkowego pochodzący  
z różnych regionów Kielecczyzny. W skansenie dzieci mo-
gły przenieść się  w świat, o którym mogą czytać już tylko  
w książkach. 

Następnie odbyliśmy wspaniałą podróż do świata nauki  
i techniki. To za sprawą wizyty w Centrum Nauki Leonardo 
da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Celem wycieczki była 
przede wszystkim nauka poprzez doświadczenie, z wyko-
rzystaniem nowoczesnych interaktywnych eksponatów. By-
liśmy pod jego ogromnym wrażeniem. Mieliśmy bowiem 
okazję podziwiać wspaniałe fizyczne modele odtworzone 
na podstawie projektów autorstwa Leonardo da Vinci - mi-
strza, wynalazcy, wizjonera i wielkiego artysty. Na własne 
oczy ujrzeliśmy Wehikuł czasu, Maszynę latającą i cyfrową 
rekonstrukcję znanego obrazu Ostatnia Wieczerza. Dowie-
dzieliśmy się, jak działa kula plazmowa, kołyska Newtona, 
skorzystaliśmy z peryskopu, laserowej harfy. Wiele radości  

Wycieczka Do  
tokarni i jaskini raj

i pozytywnych emocji przy-
niosły uczniom obserwacje 
przez mikroskop oraz gry  
i układanki logiczne. Każdy 
znalazł tam coś dla siebie, do-
tknął, doświadczył, sprawdził 
i zapamiętał.

Kończącym punktem naszej 
wyprawy była Jaskinia „Raj” 
- typowa jaskinia krasowa rozwinięta w wapieniach. Jaskinia 
uznana została za rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko 
archeologiczne. Podzieleni na cztery grupy uczniowie rozpo-
częli wędrówkę w głąb ziemi. Dzieci były zasłuchane w ciekawe 
opowieści przewodników, podziwiały stalaktyty, stalagmity i sta-
lagnaty. Rozpoznawały również rzeźby, które wykonała natura. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziły nietoperze zasypiające 
w jaskini na zimę, duże zdziwienie wywołał także widok korzeni 
drzew widzianych od dołu oraz żyjące w jaskini pająki, muszki  
i komary.

Cała wycieczka przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Była 
udana i dostarczyła uczniom wielu przeżyć.

W dniu 5 czerwca 2016 r. w Parku Etnograficznym w To-
karni zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego i Muzeum Wsi Polskiej XI już 
Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Jak co roku impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem turystów i przybyłych 
gości. Tegoroczna uroczystość połączona została z obcho-

Xi śWiętokrzyski jarmark aGroturystyczny
dami Dnia Dziecka. W giełdzie agroturystycznej ,,Swojskie kli-
maty i świętokrzyskie smaki” Gminę Nowy Korczyn reprezento-
wał Gminny Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Korczynian nad 
Nidą. 

W konkursie ,,Wiejskie smaki dzieciństwa” panie ze Stowa-
rzyszenia Korczynian nad Nidą za przygotowaną potrawę „Jabłka 
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pieczone z twarogiem” zdobyły uznanie jury i otrzymały wy-
różnienie, dyplom i nagrodę rzeczową. Jest to duże osiągnię-
cie kulinarne, gdyż do konkursu potraw, które przygotowywały  
i nadal przygotowują mamy i babcie swoim dzieciom i wnukom 
z produktów pochodzących z gospodarstw rolnych, zgłoszo-
nych zostało 45 potraw regionalnych. Przewodniczącym jury 
był Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Na naszym kulinarnym stoisku można było posmakować 
potrawy z korczyńskiego kociołka, przyrządzonej z fasoli kor-
czyńskiej i regionalnych warzyw, pierogów z mięsem, kapustą  
i grzybami oraz wyśmienitych ciast. 

Nowy Korczyn prezentował również w Tokarni wystawy 
rękodzieła artystycznego, obrazy, zdjęcia okolic oraz foldery  
o naszym urokliwym, nadnidziańskim regionie.

Przybyłe dzieci cieszyły się piękną pogodą oraz przygo-
towanymi specjalnie dla nich atrakcjami, takimi jak: wystę-
py artystyczne, gry i zabawy, konkursy z nagrodami, zabawy  

w wesołym miasteczku oraz wspaniałe potrawy przygotowane 
przez stowarzyszenia, koła gospodyń i gospodarstwa agrotury-
styczne. 

Ligia Płonka

W dniach 23-24 lipca 2016 r. odbyła się w Nowym Korczy-
nie coroczna impreza pn. Kingonalia. 

Pierwszy dzień uroczystości rozpoczęła pielgrzymka diece-
zjalna do Sanktuarium Świętej Kingi. Pielgrzymi z regionów 
świętokrzyskiego i małopolskiego spotkali się w sobotnie 
przedpołudnie przy cudownym źródełku świętej Kingi, skąd 
ruszyła procesja do kościoła pod wezwaniem świętego Stani-
sława. Tu zostało odprawione uroczyste nabożeństwo, pod 
przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Piotrowskiego,  
a wierni dostąpili daru odpustu zupełnego. Z kościoła barwny 
korowód przeszedł na korczyński rynek. Oficjalnego otwarcia 
uroczystości dokonał wójt Paweł Zagaja, podkreślając znacze-
nie tradycji i bogatej spuścizny historycznej, jaką chlubi się 
Nowy Korczyn. 

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Andrzej Bętkowski – 
Wicewojewoda Świętokrzyski, Mieczysław Witowski – Prezes 
Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu, Kazimiera Goł-
dyn Przewodnicząca Rady Gminy, ks. Andrzej Kwaśniewski 

ze śWiętą kinGą W tle 
– kinGonalia 2016

Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, ks. Dziekan 
Marek Małczęć proboszcz parafii Stary Korczyn, ks. Grzegorz 
Kowalik kustosz sanktuarium św. Kingi.

Część artystyczną zainaugurował spektakl „Przepowiednia”, 
w wykonaniu gimnazjalistów - związany z bytnością świętej 
Kingi w Królewskim Mieście Korczynie. Wystąpiła też schola 
parafialna oraz śpiewające siostry Katarzyna i Aleksandra Ce-
razy. Natomiast Panie ze stowarzyszenia KGW Korczynianie 
nad Nidą zapraszały na kiermasz kulinarny. 

W dniu 24 lipca miała miejsce druga odsłona Kingonaliów 
2016 w Nowym Korczynie. Niedzielna impreza na muszli 
koncertowej rozpoczęła się od odczytania przez parę książęcą 
aktu lokacji Nowego Miasta Korczyna. W programie znalazł 
się występ dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Wianeczek”. 
Jako gwiazdy wystąpiły zespoły muzyczne Arianie i Fajters, 
a na finał odbyła się plenero-
wa zabawa taneczna z Top 
Secret.

W niedzielnych uroczysto-
ściach udział wzięli posłowie 
na Sejm RP Krzysztof Lipiec  
i Krystian Jarubas oraz An-
drzej Pruś – Wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego.
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W dniach 6-16 lipca 2016 r. w No-
wym Korczynie odbywały się półkolo-
nie letnie dla dzieci rolników. Brało w 
nich udział 51 najmłodszych mieszkań-
ców naszej Gminy. Przyjazna atmosfera 
i ciekawa oferta półkolonii sprawiły, że 
cieszyły się one dużą popularnością

Uczestnicy półkolonii mieli zape- 
wnione: wyżywienie (dwa posiłki, w tym 
ciepły obiad dwudaniowy i napoje 
orzeźwiające), opiekę medyczną, do-
wóz do szkoły, ubezpieczenie od na-
stępstw wypadków, a przede wszystkim 
atrakcyjny program zajęć kulturalno – 
oświatowych i wycieczek krajoznawczo 
– turystycznych.

Dzieci w zależności od kategorii 
wiekowej podzielone były na trzy gru-
py: Pieski – wych. Jolanta Kulik, Mo-
tylki – wych. Artur Jaroszek i Biedronki 
– wych. Zbigniew Sadowski. Kierowni-
kiem półkolonii była Małgorzata Stefań-
ska Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół. 

Program półkolonii:
1. Wycieczka do Sandomierza – zwie-

dzanie miasta oraz rejs statkiem.
2. Wycieczka do Centrum Naukowego 

Leonarda da Vinci w Kielcach oraz 
obejrzenie filmu pt. „Bardzo fajny ol-
brzym”.

3. Wyjazdy na basen do Buska – Zdroju 
– 2 razy.

4. Wycieczka po Nowym Korczynie  
z panią przewodnik Ligią Płonką.

5. Warsztaty teatralne pt. „Spotkanie  
z teatrem”.

Oprócz udziału w wycieczkach ca-
łodniowych dzieci uczestniczyły w war- 
sztatach na temat bezpieczeństwa po-
żarowego przeprowadzonych przez 
przedstawicieli Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Busku Zdroju oraz  
OSP w Nowym Korczynie. Był również 
pokaz sprzętu pożarniczego. Odbyła się 
także pogadanka z policją na temat bez-
pieczeństwa podczas wakacji.

Półkolonie zakończyły się grillem, 
na który przybył Wójt Gminy Nowy 
Korczyn Paweł Zagaja oraz zaproszeni 
rodzice. Podczas zakończenia obejrze-
liśmy prezentację multimedialną z prze-
biegu wypoczynku przygotowaną przez 
pracowników półkolonii. Na zakończe-
nie wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy.

J. Kulik

Półkolonie  

W noWym 

korczynie



27Głos z Gminy Nowy Korczyn

W niedzielę 28 sierpnia 2016 roku w Starym Korczynie 
odbyły się obchody 90-tej rocznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 14.00 
w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Mikołaja  
w intencji wszystkich strażaków z terenu gminy oraz człon-
ków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Korczynie. Mszę 
celebrował Proboszcz Parafii Marek Małczęć - Dziekan Deka-
natu Nowokorczyńskiego. Po Mszy Świętej na placu przy OSP  
w Starym Korczynie odbyła się zgodnie z ceremoniałem pożar-
niczym oficjalna część uroczystości, w trakcie której wręczono 
odznaczenia zasłużonym strażakom.

Dowódcą Uroczystości był mł. bryg Tomasz Skrzypek 
pochodzący ze Starego Korczyna. 
Złożył on raport o gotowości do 
w/w uroczystości Zastępcy Do-
wódcy JRG w Busku Zdroju mł. 
bryg Markowi Lisowi. Po złożeniu 
raportu poczet flagowy w składzie: 
Kowalski Maciej, Trybała Łukasz  
i Woźniak Mateusz dokonał wcią-
gnięcia flagi na maszt przy dźwię-
kach hymnu narodowego odegra-
nego przez orkiestrę dętą.

Przybyłych gości powitał pre-
zes miejscowej OSP druh Konrad 
Wawrzyk. Rys historyczny jed-
nostki OSP w Starym Korczynie przedstawił druh Marian Cza-
ja, kronikarz miejscowej OSP.

Następnie głos zabrali mł. bryg. Marek Lis oraz Wójt 
Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja. Odczytano również li-
sty gratulacyjne od Krystiana Jarubasa Posła na Sejm RP oraz 
Jerzego Kolarza Starosty Buskiego, a zarazem Prezesa Zarzą-
du Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Busku Zdroju.

Następnie odznaczenia zasłużonych druhów dokonał 
Młodszy Brygadier Marek Lis.

Wojewódzki Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożar-

obchoDy 90-tej rocznicy PoWstania  
ochotniczej straży Pożarnej W starym korczynie

nych w Kielcach przyznał złote medale za zasługi dla pożar-
nictwa druhom: Cabaj Bogusław, Jaroszek Nikodem, Wawrzyk 
Konrad, Górny Jarosław, Pietrzyk Stanisław, Fetera Krzysztof, 
Porębski Paweł, Muter Jan.

srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznacze-
ni zostali druhowie: Chmura Rafał, Kruk Mariusz, Pięta Arka-
diusz, Trybała Łukasz.

brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa uhono-
rowani zostali: Kowalski Maciej, Cabaj Piotr, Madej Damian, 
Saltarski Marcin, Stulak Wojciech, Pytlik Grzegorz, Saltarski 
Tomasz.

Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Busku Zdroju przyznał odznakę wzorowego straża-

ka następującym druhom: Gawlik 
Piotr, Gawlik Paweł, Walasek Da-
wid.

Po zakończonych uroczysto-
ściach przy dźwiękach orkiestry 
dętej z Nowego Korczyna odbyła 
się defilada jednostek uczestniczą-
cych w obchodach, którą prowa-
dził mł. bryg. Tomasz Skrzypek. 
Po części oficjalnej nastąpił wpis 
do księgi pamiątkowej.

W uroczystościach wzięły 
udział jednostki OSP z następują-
cych miejscowości: Stary Korczyn, 

Nowy Korczyn, Czarkowy, Sępichów, Strożyska, Opatowiec, 
Sokolina, Senisławice, Kocina, Rogów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta 
im Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna. Całość uroczysto-
ści nadzorował i prowadził Komendant Gminny Związku OSP 
w Nowym Korczynie druh Andrzej Wajs.

Po zakończonych uroczystościach oficjalnych goście  
i druhowie udali się na uroczysty obiad strażacki przygotowany 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Korczynie. 

O godzinie 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna.
Krystyna Szafraniec
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„Niesiemy wieniec z kłosów spleciony 
dla gospodarzy w podzięce. 
Potem rolnika jest on zroszony, 
nasze uwiły go ręce”
Taką pieśnią panie z KGW rozpoczęły dożynki w Czarko-

wach, które tradycyjnie odbyły się 15 sierpnia.
Piękny wieniec z tegorocznego zboża i kwiatów oraz 

chleb – młodzież przekazała starostom dożynek – Agnieszce 
Borli i Grzegorzowi Bochniakowi. Następnie licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy Czarków i goście, a wśród nich Wójt Gminy 
Paweł Zagaja z małżonką, ks. Proboszcz Marek Małczęć i rad-
ny Artur Gruchała – obejrzeli program artystyczny w wykona-
niu dzieci i młodzieży. Nie zabrakło tradycyjnego krakowiaka 
, skeczy i przyśpiewek. Starostowie poczęstowali zebranych 
„sprawiedliwie podzielonym” chlebem, a panie z KGW do-
mowymi wypiekami..

Pogoda i goście dopisali, a uwieńczeniem tej pięknej uro-
czystości była zabawa taneczna z zespołem Milton.

Mamy nadzieję, że za rok tradycji stanie się zadość i znów 
spotkamy się w Czarkowach, by – jak mówią słowa pieśni - 
„rolnika docenić, polskie dożynki dalej obchodzić, by woli 
ojców nie zmienić”.

Beata Mącznik

śWięto PlonóW W czarkoWach

W dniu 15 sierpnia 2016 roku jak co roku odbyły się  
w Starym Korczynie Parafialne Dożynki, w których udział wzię-
ły wszystkie wsie należące do Parafii pod wezwanie św. Miko-
łaja w Starym Korczynie. 

Delegacje z wieńcami z Winiar Dolnych, Senisławic, Ksan, 
Czarków i Starego Korczyna przybyły na uroczystą dziękczyn-
ną mszę świętą, którą celebrował ksiądz proboszcz Marek Mał-
częć - Dziekan Dekanatu Nowokorczyńskiego. Przedstawiciele 
okolicznych miejscowości przybyli na wozach udekorowanych 

Dożynki Parafialne W starym korczynie
nadnidziańską roślinnością, ziołami  i owocami. Wieńce niosły 
delegacje w strojach regionalnych. 

Stary Korczyn reprezentowały Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich pod przewodnictwem Krystyny Szafraniec. Uroczysty 
pochód dożynkowy uświetniły dzieci w strojach krakowskich, 
niosąc chleb i pierwociny ziemi korczyńskiej do poświęcenia. 
Panie z KGW w regionalnych strojach niosły wieniec dożynko-
wy z pieśnią maryjną na ustach, jako że 15 sierpnia jest świętem 
„Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” lub inaczej nazy-
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W dniu 30 sierpnia 2016 r. nad rzeką Nidą, przy molo, 
obok synagogi, w pięknej słonecznej aurze, w otoczeniu nad-
nidziańskiej przyrody, odbyło się ognisko przygotowane przez 
młodzież gimnazjalną z okazji zakończenia wakacji.

Na uroczystość przybyli młodzi z dwóch realizowanych 
projektów w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie. 
Pierwszy to: „Nadnidziańskie Włóczykije”, finansowany ze 
środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach 
Programu „Równać Szanse 2015”, który już dobiega końca,  
a drugi to Projekt „Nowy Korczyn - nasza przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość”, dofinansowany przez Świętokrzyski Urząd 
Marszałkowski w ramach realizacji zadania publicznego „Or-
ganizacja przedsięwzięć przez grupy młodzieżowe, których 
celem jest wychowanie młodzieży do aktywnego uczestnic-
twa w życiu publicznym”. Na uroczystość zaproszeni zostali 
młodzi z gimnazjum, którzy brali udział w różnych uroczysto-
ściach szkolnych i gminnych w czasie wakacji.

Na święto przybyła także pani Barbara Zamożniewicz - 
Rzeczniczka Młodzieży ze Świętokrzyskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego z Kielc, pani Barbara Karnawalska - Dyrektor 
Zespołu Szkół w Nowym Korczynie, pani Małgorzata Stefań-
ska – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół, nauczyciele, wy-
chowawcy i opiekunowie młodzieży, pani Bogumiła Zawada 
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie, 
Ligia Płonka - Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Korczyńskiej, członkowie zarządu i komisji rewizyjnej oraz 
członkowie TMZK, którzy aktywnie włączyli się w organizację 
uroczystości wakacyjnych, a zwłaszcza II Diecezjalnej Piel-
grzymki do relikwii św. Kingi w Nowym Korczynie.

Na początku młodzi przewodnicy opowiadali o historii 
i zabytkach Nowego Korczyna. Ważnym punktem spotkania 
było wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych dla człon-
ków Projektu „Nadnidziańskie Włóczykije” za zaangażowanie  
i pracę społeczną na rzecz środowiska Gminy Nowy Kor-
czyn, w czasie trwania Projektu „Nadnidziańskie Włóczykije”,  

śWięto młoDych

wane „Świętem Matki Boskiej Zielnej”. Wieniec wykonany zo-
stał z czterech zbóż oraz przyozdobiony naturalnymi kwiatami  
i roślinami łąkowymi. Panie z KGW niosły także kosze z pło-
dami starokorczyńskiej ziemi. Wieniec został złożony razem 
z wieńcami wszystkich delegacji z całej parafii wokół ołtarza, 
gdzie była sprawowana msza święta.

Starostowie dożynek Bogdan Gawlik, Małgorzata Ząbek 
oraz Anna Skorupa złożyli na ołtarzu bochen starokorczyńskie-

go chleba, który po mszy świętej podzielili pomiędzy uczestni-
ków Eucharystii. Chleb został upieczony jak co roku przez Panią 
Zofię Pytlik. 

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter religijny, 
dziękczynny za zebrane plony, jak i regionalno - kulturalny. 

Przewodnicząca KGW
Krystyna Szafraniec

finansowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację wolno-
ści w ramach Programu „Równać Szanse 2015”, realizowane-
go w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie przy 
współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, 
Samorządowego Gimnazjum im. św. Kingi w Nowym Korczy-
nie,Publicznej Biblioteki Gminnej, Urzędu Gminy w Nowym 
Korczynie. Młodzież, chociaż już zakończyła projekt i ukoń-
czyła edukację zadeklarowała się do dalszej współpracy na 
rzecz środowiska lokalnego.Pomysłów na działanie i aktyw-
ność młodych nie brakuje i jeżeli będą tylko chęci i możliwo-
ści do pisania wniosków, to na pewno będą tak jak do tej pory, 
dobrze realizowane.

W dalszej części nie zabrakło miejsca na wesołą zaba-
wę przy ognisku, grę w piłkę siatkową oraz rozmowy o spę-
dzonych wakacjach, przygodach i zwiedzonych miejscach, 
a także wymiana planów na najbliższą przyszłość. Młodzi 
zastanawiali się również nad swoją pracą na rzecz miejsco-
wości, którą dobrze poznali w czasie realizacji projektu. 
Młodzi przewodnicy dalej będą współdziałać w zakresie 
promocji naszej gminy. Planów mają niemało: wydanie ma-
łego przewodnika po Nowym Korczynie, wycieczki eduka-
cyjne i poznanie innych grup młodzieży z różnymi pasjami 
oraz pokazanie im swojej miejscowości.Na zakończenie 
każdy mógł przygotować sobie regionalną pieczoną kiełba-
skę na kiju, poczęstować się słodkimi smakołykami, zimny-
mi i gorącymi napojami. Ten poczęstunek sfinansowany zo-
stał przez Zespół Szkół w Nowym Korczynie, Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej i Gminny Ośrodek Kultury  
w Nowym Korczynie. Atmosfera, tak jak pogoda była gorąca  
i ciepła, chociaż zapowiadało się na burzę. Do zobaczenia za 
rok.

Ligia Płonka
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Gratulacje, życzenia, dzielenie się chlebem i ludowe przy-
śpiewki, a to wszystko w scenerii własnoręcznie przygotowa-
nych dekoracji i… w strugach deszczu – tak wyglądały tego-
roczne dożynki gminy Nowy Korczyn 
zorganizowane w Piasku Wielkim.

Wjeżdżając do tej miejscowości nie 
dało się nie zauważyć panującej tam 
szczególnej atmosfery. Przy wielu do-
mostwach można było podziwiać oko-
licznościowe dekoracje, wśród których 
nie brakowało akcentów humorystycz-
nych. Najważniejsze tego dnia były 
jednak same uroczystości dożynkowe, 
które rozpoczęły się od nabożeństwa 
w miejscowym kościele parafialnym. 
Część obrzędowa odbyła się na placu 
obok nowej placówki Caritas.

Starostami niedzielnych dożynek 
byli: Barbara Zębala i Jarosław Niedo-
pytalski z Piasku Wielkiego. Jak każe 
tradycja, przekazali na ręce wójta Paw-
ła Zagai okazały bochen chleba, upie-
czony z mąki z tegorocznych zbiorów. 
Z szacunkiem wójt ów chleb ucałował, 
dziękując raz jeszcze rolnikom za cało-
roczny trud i pełną wysiłku pracę. - W chłopie żyje i odradza 
się naród. Z niego czerpie swą siłę państwo - podkreślił wło-
darz gminy.   

Zaproszenie na imprezę w Piasku Wielkim przyjęli m.in.: 

w dniu 2 września 2016 r. w sa-
morządowym Gimnazjum im. św. kingi 
w nowym korczynie odbyło się naro-
dowe czytanie „Quo Vadis” henryka 
sienkiewicza. tegoroczna lektura zo-
stała wybrana podczas internetowego 
głosowania spośród pięciu propozycji  
i doskonale wpisała się w obchody roku 
sienkiewiczowskiego. 

Inicjatorem akcji w naszej gminie 
był Paweł Zagaja – wójt gminy, a głów-
nym organizatorem Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury - Bogumiła Zawada, 
która po słowie przewodnim odczytała 
przesłanie Prezydenta Andrzeja Dudy 
na Narodowe Czytanie. 

Gimnazjalna młodzież miała okazję 
wysłuchać fragmentów powieści Henry-

naroDoWe czytanie W noWym korczynie
ka Sienkiewicza czytanych przez: wójta 
Pawła Zagaję, dyrektor GOK Bogumiłę 
Zawadę, przewodniczącą Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej Ligię 
Płonkę, przewodniczącą Rady Gminy 
Kazimierę Gołdyn, przewodnicząca 
Komisji Kultury, Oświaty i Promocji RG 
Krystynę Szafraniec, przewodniczącą 
Rady Rodziców Katarzynę Stefańską, 
dyrektor gimnazjum Barbarę Karnawal-
ską, polonistkę Jolantę Kulik oraz troje 
gimnazjalistów: Huberta, Kasię i Julię. 

Uczestnikom Narodowego Czytania 
w Nowym Korczynie składamy serdecz-
ne podziękowania za zaangażowanie  
i przyjazną atmosferę podczas spotkania 
z piękną polską literaturą. 

Bogumiła Zawada

noWy korczyn  
PoDziękoWał za Plony

poseł na Sejm RP Krystian Jarubas, członek zarządu woje-
wództwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik, starosta buski 
Jerzy Kolarz, przewodniczący Rady Powiatu Świętokrzyskiej 

Izby Rolniczej Sławomir Sadowski.
Podczas wydarzenia tradycyjnie 

odbył się również konkurs wieńców 
dożynkowych, w tym roku było ich 8. 
Miano najładniejszego otrzymał wie-
niec z miejscowości Czarkowy, który 
prezentowany był na Dożynkach Po-
wiatowych w Solcu Zdroju, zajmując 
trzecie miejsce na podium.

Smakosze mogli natomiast spróbo-
wać regionalnych potraw na stoiskach 
kół gospodyń wiejskich ze Starego  
i Nowego Korczyna oraz Czarków. Pysz-
ne, swojskie jadło serwowały również 
gospodynie z Piasku Wielkiego. Swoje 
prace prezentowali artyści ludowi i rę-
kodzielnicy z terenu gminy. Część arty-
styczną rozpoczął zespół Virago, pod-
czas zabawy tanecznej natomiast grał 
zespół Virtual.  

Składamy serdeczne podziękowa-
nia wszystkim tym, którzy przyczynili 

się do zorganizowania dożynek w Piasku Wielkim. Dziękuje-
my paniom z kół gospodyń wiejskich za przygotowanie stoisk 
z potrawami regionalnymi, a także delegacjom poszczegól-
nych miejscowości za wykonanie dożynkowych wieńców.



31Głos z Gminy Nowy Korczyn

Mieszkańcy Piasku Wielkiego i gminy Nowy Korczyn, de-
legacje gmin powiatu buskiego, poczty sztandarowe Polskiego 
Stronnictwa Ludowego z Buska Zdroju i Nowego Korczyna, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych, szkół z terenu gminy, parla-
mentarzyści Krzysztof Lipiec i Krystian Jarubas, władze gminy 
Nowy Korczyn z wójtem Pawłem Zagają na czele uczestni-
czyli 4 września br. w corocznie odbywającej się uroczystości 
przy obelisku „Ku pamięci walk o chłopskie prawa” w Piasku 
Wielkim. 

Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza święta od-
prawiona w kościele parafialnym w Piasku Wielkim przez 
proboszcza ks. Sławomira Dalczyńskiego. Po mszy świętej 
wszyscy zgromadzeni w kościele udali się pod pomnik, gdzie 
delegacje biorące udział w obchodach złożyły kwiaty, odda-

jąc tym samym hołd uczestnikom manifestacji sprzed lat.  Na-
stępnie Wójt Gminy Nowy Korczyn i zarazem prezes Zarzą-
du Gminnego PSL Paweł Zagaja przybliżył wydarzenia, jakie 
miały miejsce w Piasku Wielkim 83 lata temu. - Powinniśmy 
pamiętać o tamtych wydarzeniach. Chłopi chcieli się tu spo-
tkać, by podziękować za plony. Nie chcieli manifestować, bo 
to miały być dożynki – mówił Wójt. W przemówieniach oko-
licznościowych goście dziękowali za zaproszenie na niniejszą 
uroczystość. Padło wiele słów szacunku dla chleba i ciężkiej 
pracy rolnika. Podkreślano również, że ziemia, religia i naro-
dowość to wartości, które są podstawą tworzenia państwa

W części artystycznej wystąpili uczniowie ze szkoły pod-
stawowej w Nowym Korczynie przygotowani pod kierunkiem 
Danuty Kostki i Bogusławy Woźniak oraz siostry – Katarzyna  
i Aleksandra Cerazy.

W rocznicę Walk o PraWa chłoPskie
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Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzo-
no 17 lipca 2016 roku w Strożyskach.

90 lat istnienia jednostki oprócz licznie zgromadzonych 
druhów ochotników z całej gminy świętowali również zapro-
szeni goście, a wśród nich mł. bryg. Artur Brachowicz komen-
dant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju, 
Stanisław Klimczak wicestarosta buski, Paweł Zagaja wójt gmi-
ny Nowy Korczyn, asp. sztab. Janusz Gręda komendant Komi-
sariatu Policji w Solcu Zdroju, Marek Wiązania prezes Gmin-
nej Spółdzielni SCh” w Wiślicy, radni, sołtysi oraz mieszkańcy 
Strożysk i innych miejscowości. 

Obchody rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez 
proboszcza ks. Piotra Figarskiego i ks. Mateusza Jędrocha, po 
której to defiladowym krokiem delegacje i poczty sztandarowe 
udały się na plac obok remizy, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Nad jej sprawnym przebiegiem czuwał prowa-
dzący uroczystość, komendant gminny OSP Andrzej Wajs. 

Sportowa rywalizacja, wspaniała atmosfera oraz strażacki doping to wszystko 
towarzyszyło Gminnym Zawodom Sportowo-Pożarniczym, które odbyły się w dniu 
15 maja br. na stadionie sportowym w Nowym Korczynie. 

Do zawodów zgłosiło się 6 zespołów z Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu naszej Gminy, a także 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Męska i Żeńska 
CTIF  z Nowego Korczyna. Strażacy - ochotnicy zmagali się w sztafecie pożarniczej 
z przeszkodami oraz w ćwiczeniach bojowych. O zwycięstwie zadecydował łącz-
ny czas uzyskany przez poszczególne jednostki w obu konkurencjach. Najlepsza 
okazała się drużyna OSP z Parchocina, wyprzedzając w kolejności: OSP Sępichów, 
OSP Nowy Korczyn, OSP Strożyska, OSP Błotnowola i OSP Stary Korczyn. Za ćwi-
czebną rywalizację Urząd Gminy ufundował puchary dla jednostek OSP, które mia-
ły najlepszy osiągnięty czas wykonanych ćwiczeń oraz nagrody pieniężne.

Rozegrane ćwiczenia pożarnicze były okazją do sprawdzenia przygotowania 
kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek. 

Organizatorami zawodów byli: Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn i Za-
rząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Korczynie. Nad całością czu-
wała komisja sędziowska, której przewodniczył st. kpt. Grzegorz Karwat z Komendy 
Powiatowej PSP w Busku Zdroju, przy sumiennej pomocy druhów strażaków z są-
siednich gmin Solec-Zdrój i Wiślica.

Powyższe ćwiczenia pożarnicze 
gościnnie zaszczycili Z-ca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Busku-Zdroju mł. bryg. Robert 
Bujny oraz Przewodniczący Rady Po-
wiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, 
który ufundował nagrody pieniężne dla 
przodujących 3 jednostek OSP.

zaWoDy strażackie W noWym korczynie

Niezwykle miłym, ale jakże ważnym akcentem było ude-
korowanie zasłużonych druhów odznaczeniami związkowy-
mi.

Złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Le-
szek Soja, Mirosław Dryja, Sylwester Piotrowski.

srebrnymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” uho-
norowani zostali: Sławomir Walasek, Edward Król, Paweł Bu-
czak, Przemysław Buczak, Jarosław Gwóźdź.

brązowymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” od-
znaczeni zostali: Adam Kaszuba, Krystian Dryja, Damian Dry-
ja, Mateusz Soja, Dawid Buczak, Sylwester Kafara.

Wyróżnienia w postaci dyplomów otrzymali również: Do-
minik Knapczyk, Daniel Rasiński, Marcin Giza, Konrad Dryja, 
Michał Lasak, Kamil Katra. Po części oficjalnej uczestnicy uro-
czystości wpisali się do księgi pamiątkowej. Ostatnią odsłoną 
obchodów była zabawa taneczna.

ochotnicy ze strożysk śWiętoWali
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W dniu 1 czerwca na nowokorczyń-
skim stadionie odbyła się gminna impre-
za „Dzień Dziecka na sportowo”.

Tego dnia przy pięknej pogodzie 
uczniowie szkół podstawowych z na-
szej gminy przybyli na stadion, aby ry-
walizować w zmaganiach sportowo-re-
kreacyjnych.

Oficjalnego otwarcia dokonał za-
stępca wójta Piotr Strach, który w imie-
niu samorządu gminy Nowy Korczyn 
złożył dzieciom serdeczne życzenia  
z okazji ich święta.

Następnie rozpoczęły się zawody 
dla szkół podstawowych. Konkurencje 
dla każdej grupy wiekowej (0-1, 2-3, 
4-6) różniły się stopniem trudności. 
Dzieci rywalizowały w różnego rodzaju 
torach przeszkód, konkurencjach szyb-
kościowych i zwinnościowych.

Najmłodsze dzieci przechodzi-
ły przez tunel, toczyły piłkę slalomem 
oraz „sadziły ziemniaki”. Konkurencje 
klas 2-3 to: skoki w workach, małpi bieg 
i rzut do celu. Najstarsze dzieci nato-
miast zmagały w biegach: kelnera, szta-
fetowym i po buty. Oprócz tego szkoły 
rywalizowały ze sobą w konkurencji 
„sadzenie ziemniaków z krzyżówką”  
i „piegowaty wychowawca”. 

Polski Związek Wędkarski koło  
w Nowym Korczynie przeprowadził 
natomiast zawody w wędkarstwie rzuto-
wym oraz ufundował nagrody. Z kolei 
atrakcyjne gry i quizy o tematyce ekolo-
gicznej przygotowało dla dzieci Regio-
nalne Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Największą popularnością cieszyło się 
„koło wiedzy”, do którego ustawiały się 
długie kolejki.

Podczas trwania imprezy wszyst-
kie dzieci otrzymały słodycze i napoje 
ufundowane przez władze samorządo-
we gminy.

Organizatorami imprezy byli: Urząd 
Gminy w Nowym Korczynie, Gminny 
Ośrodek Kultury, szkoły z terenu gmi-
ny oraz Polski Związek Wędkarski koło  
w Nowym Korczynie. 

serdeczne podziękowania dla 
wszystkich osób, które zaangażowały 
się w organizację imprezy.

Dzień Dziecka na sPortoWo 
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Uczestnicy Rajdu Witosa rowerem, w świetnych humo-
rach, w dwa dni pokonali 130 kilometrów. Na koniec złożyli 
kwiaty na grobie Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Grupa 21 rowerzystów wystartowała 9 lipca z parkingu 
Starostwa Powiatowego w Kielcach. Uczestnicy podróżowali 
rowerami, zatrzymywali się przy miejscowych atrakcjach. Na 
malowniczej trasie z Kielc do Wierzchosławic poznawali atrak-
cje powiatu kieleckiego, parki krajobrazowe Ponidzia czy bo-
gactwo zabytków architektury drewnianej ziemi tarnowskiej.

Trasa rajdu wiodła przez Borków, Pierzchnicę, Chmielnik, 
Busko-Zdrój i Nowy Korczyn. I etap rowerzyści zakończyli 
wspólnym ogniskiem i noclegiem w Nowym Korczynie. Na-
stępnego dnia w Wierzchosławicach przy grobie Wincentego 
Witosa złożyli kwiaty.

- Na początku wyprawy bardziej skupialiśmy się na zwie-
dzaniu miejsc, na architekturze. Z czasem jednak bardziej 
otworzyliśmy się na kontakty z lokalnymi mieszkańcami, które 
stały się najbardziej interesującym elementem naszej podróży. 
Wszędzie spotykaliśmy się z niezwykłą życzliwością i gościn-
nością – mówi Paweł Gratka, szef Forum Młodych Ludowców 
w regionie świętokrzyskim.

run wisła  
- zaBiegamy o czystą wisłę -

Wisła, królowa polskich rzek jest ostatnią rzeką europej-
ską, która w dużej mierze zachowała swój naturalny charakter 
i nie została w całości uregulowana. Wciąż w wielu miejscach 
spotkać można piaszczyste łachy oraz wyspy, a także rozgałę-
zione koryto z licznymi starorzeczami.

Wisła stała się inspiracją projektu biegowego Run Wisła 
polegającego na aktywizacji i integracji ludzi lubiących biegać 
nad Wisłą. Jest to wspólny bieg przyjaciół wzdłuż całej dłu-
gości Wisły, czyli od jej źródeł na Baraniej Górze do Zatoki 
Gdańskiej. Trasa liczyła ponad 1000 kilometrów, a bieg trwał 
od 31 lipca do 24 sierpnia tj. 27 dni. W projekcie biegaczy 
wspierało wielu ludzi i podmiotów dobrej woli, przyłączając 
się do nich na różnych odcinkach, bądź też wspierając ich 
swoją gościnnością.

Podczas biegu run wisła jego uczestnicy popularyzowali 
Wisłę jako miejsce do uprawiania sportu i spędzania wolnego 
czasu, zbierali śmieci oznaczając miejsca wymagające inter-
wencji oraz podnosili świadomość o stanie Wisły tworząc foto-
reportaż, zdjęcia i filmy opisujące przebieg biegu, jak również 
efekty, jakie przyniósł. Projekt Run Wisła zakłada również sze-
roką współpracę z lokalnymi społecznościami oraz organiza-
cjami zajmującymi się ochroną środowiska.

W dniu 19 lipca br. Nowy Korczyn gościł trójkę biegaczy - 
uczestników tego biegu. Dwóch Brytyjczyków, Alana Personsa  
i Andy Mossopa oraz Asię Krupińską, która pełniła także 
rolę kierowcy. Andrew i Alan pochodzą z Wielkiej Brytanii,  
a mieszkają w Polsce od 8 lat. Biegają, trenują i uprawiają tria-
thlon. Realizując swoją pasję, chcą zwrócić uwagę na stan Wi-
sły, której brzegi są wspaniałym miejscem treningów.

Uczestnicy biegu zapoznali się z historią Nowego Korczy-
na, a dzięki przychylności Gminy mieli zapewnione miejsce 
noclegu, a także gorący posiłek pozwalający zregenerować 
siły przed kolejnym etapem biegu do Połańca.

Głównym celem Rajdu było przybliżenie postaci Wincen-
tego Witosa – trzykrotnego premiera II RP, współtwórcy ruchu 
ludowego. - Wszystkim uczestnikom dopisywały doskonałe 
humory i żal było się rozstawać na mecie Rajdu - dodaje Artur 
Armata, prezes Stowarzyszenia „Tradycja i Nowoczesność”.

To pierwsza tego typu wyprawa pasjonatów dwóch kółek. 
Ale jak zaznaczają, nie ostatnia. Organizatorzy rajdu Wito-
sa: Stowarzyszenie „Tradycja i Nowoczesność” oraz Forum 
Młodych Ludowców Województwa Świętokrzyskiego mają 
nadzieję, że zainspirują jak najwięcej osób do turystyki rowe-
rowej. - W przyszłym roku powtórzymy rajd, być może wydłu-
żając trasę o kolejne miejscowości. Może nawet stworzymy 
trasę dla nieco bardziej wymagających entuzjastów tego spor-
tu – zaznacza Paweł Gratka.

Patronat nad imprezą objął Adam Jarubas Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Michał Godowski starosta kielecki. 
Cyklistów mocno wspierali poseł na Sejm RP Krystian Jarubas, 
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołą-
dek, prezes świętokrzyskiego Związku Młodzieży Wiejskiej 
Karol Kliś oraz Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn.

rowerowy „rajd witosa” 
wielka Przygoda z tradycją w tle
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W dniu 24 maja 2016 r. na boisku Szkoły Podstawowej 
w Nowym Korczynie odbyły się Gminne Zawody w Czwór-
boju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Na czwór-
bój składały się następujące konkurencje: bieg na 0 m, skok  
w dal, rzut piłeczką palantową i bieg na 1000 metrów.

Najlepsi w czwórboju w kategorii dziewcząt i chłopców 
okazali się uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Nowym Korczynie, przygotowani przez p. Agatę Boduszek. 
Miejsce II zajęli chłopcy i dziewczęta z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Starym Korczynie, z opiekunem p. Arkadiuszem 
Modzelewskim. III miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostkowie pod kierunkiem p. Anety Fortuny.

gminne zawody 
sPortowe

W środę 1 czerwca 2016 r. święto-
waliśmy w Punkcie Przedszkolnym wy-
jątkowy dzień dla naszych Przedszkola-
ków - Dzień Dziecka. 

Już z samego rana czekała na dzie-
ci niespodzianka – kolorowe baloniki, 
życzenia od nauczycielek oraz zapro-
szenie do wspólnej zabawy. Czerwco-
wa aura sprzyja zabawom na świeżym 
powietrzu, dlatego też postanowiliśmy 
zorganizować w tym dniu Przedszkol-
ny Dzień Sportu. Dzieci zmagały się  
w wielu konkurencjach sportowych 
i każdy wychodził z nich zwycięsko. 
Liczyła się przede wszystkim wspól-
na zabawa. Najwięcej radości sprawił 
przedszkolakom wyścig w workach  
i przeciąganie liny. Dzieci mogły spraw-
dzić swoją koordynację wzrokowo - ru-
chową podczas wyścigu z piłeczkami, 
czy też marszu z woreczkiem na gło-
wie. Wszystkie przedszkolaki wspania-
le bawiły się w ogrodzie przedszkol-

Przedszkolny dzień sPortu

nym. Jak zawsze niezastąpieni rodzice 
przygotowali maluszkom poczęstunek: 
owoce, ciasteczka i lody.  

O naszych przedszkolakach w tym 
wyjątkowym dniu pamiętał także Wójt 

Gminy Nowy Korczyn pan Paweł Zaga-
ja, który podarował dzieciom słodycze 
i soki. Serdecznie dziękujemy.

Wychowawczynie  
z Punktu Przedszkolnego
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Piłkarski Puchar Polski w Błotnowoli

Kolejny już rok Błotnowola w gminie Nowy Korczyn go-
ściła najlepsze drużyny w oryginalnej a zarazem wymaga-
jącej od zawodników żelaznej kondycji dyscyplinie sportu, 
jakim jest piłka błotna.

Do Błotnowoli piłka błotna zawitała za sprawą Adama Ja-
rubasa, marszałka województwa, poety Adama Ochwanow-
skiego i Piotra Otręby - pomysłodawców i patronów poka-
zowego turnieju w czerwcu 2012 roku o Puchar Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego. W organizację tej imprezy 
aktywnie włączył się samorząd Gminy Nowy Korczyn z wój-
tem Pawłem Zagają i wicewójtem Piotrem Strachem na czele 
oraz kilka podmiotów gospodarczych z terenu gminy.

W tym roku w niedzielę 3 lipca, już po raz piąty w szranki 
stanęło 11 drużyn z całej Polski z Mistrzem Polski „Dr Tusz 
Białystok” na czele. Deszczowa aura od początku turnieju 
sprawiła, że do gry warunki były wręcz idealne.

W wyniku rywalizacji pucharowej zwycięzcą zawodów  
i zdobywcą pucharu został zespół „Haeven” z Krakowa zwy-
ciężając po kapitalnym meczu w rzutach karnych zespół Ra-
kovii (w regulaminowym czasie gry było 0 : 0, w rzutach kar-
nych 1 : 0). Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy Mistrza 
Polski „Dr Tusz Białystok”.

Najlepszym strzelcem turnieju został Adrian Kurec (LC 
Chełm) z siedmioma celnymi trafieniami, najlepszym bram-

karzem Przemysław Zgnilec z drużyny Rakovii, puchar fair 
play odebrał zespół „Fasolex” Brzostków. 

Sędzią głównym zawodów i prowadzącym całą imprezę 
był Piotr Otręba.

Przedsięwzięcie realizowane było przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Nasze Powiśle” z Brzostkowa, Ośrod-
kiem Kulturalno-Historycznym „Beldonek” Pałac Wielopol-
skich w Chrobrzu, Ochotniczą Strażą Pożarną w Błotnowoli, 
Fundacją „Rodzina w potrzebie” w Kielcach. Patronat ho-
norowy sprawowali Adam Jarubas – marszałek wojewódz-
twa, Krzysztof Gajek – radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju,  
Paweł Zagaja – wójt gminy Nowy Korczyn.
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turniej Plażowej Piłki 
nożnej i siatkowej

w dniach 30 i 31 lipca br. na piaszczystym boisku 
przy molo w nowym korczynie odbyły się zorganizowane 
przez wójta Gminy oraz stowarzyszenie nasze Powiśle 
turnieje plażowej piłki siatkowej i nożnej.

Zawody przebiegały w świetnej atmosferze i dostarczy-
ły wielu emocji. Na zwycięzców czekały pamiątkowe pu-
chary, które w imieniu organizatorów wręczył Wójt Paweł 
Zagaja oraz wicewójt Piotr Strach.

Oto końcowe wyniki turniejów:
Piłka plażowa siatkowa

I miejsce - Marcin Wiśniewski, Filip Dudek
II miejsce - Michał Ofiara, Dariusz Zysek 
III miejsce - Michał Kucharski, Jakub Niedopytalski

Piłka nożna plażowa
I miejsce - FC Nowy Korczyn 
II miejsce - Wysokie Trawy Piasek Wielki, Drink Team 
Ostrowce.

Królem strzelców został - Patryk Oszywa. 
Najlepszy bramkarz - Andrzej Łebon.

wisła nowy korczyn trzecia w Polsce
Wielki sukces odniosły młode piłkarki Wisły Nowy Kor-

czyn. W sierpniowym finale centralnym turnieju Mała Piłkar-
ska Kadra Czeka zajęły trzecie miejsce, a Martyna Stempień 
dostała nagrodę indywidualną - jako najlepsza bramkarka 
imprezy. 

Swój występ w finale podopieczne Henryka Pabijańczy-
ka i Macieja Boduszka rozpoczęły od meczów w fazie gru-
powej. Po zwycięstwie z zespołem Rolnika Biedrzychowice 
(województwo opolskie) 2:1 i porażce z Olimpią Osieczany 
(Małopolskie) 1:3 zakwalifikowały się - jako druga drużyna  
z grupy - do tury pucharowej. 

Tu nasze „Fasolki” pokonały ISD-AJD Częstochowa, by  
w kolejnym meczu przegrać wysoko z mistrzem Polski Zo-
rzą Pęgów (Dolnośląskie) 0:7. Po tej bolesnej lekcji futbolu 
Wisła stanęła do walki o trzecie miejsce. Rywalkami były... 
dobre znajome z eliminacji - Olimpia Osieczany. 

- Nasze zawodniczki nie były faworytem w spotkaniu  
o brązowy medal. Szczególnie, mając w pamięci wynik pier-
wszego meczu obu drużyn w eliminacjach - przyznaje trener 
Henryk Pabijańczyk. - Piłka nożna to jednak gra niespodzia- 
nek - i wygraliśmy! 

Wisła pokonała Olimpię 2:1, dzięki bramkom Wiktorii 
Banaś. Korczynianki zdobyły „brąz” Mistrzostw Polski Ludo-

wego Zrzeszenia Sportowego, w kategorii U-13. To jeden  
z największych sukcesów w historii klubu z Nowego Kor-
czyna. 

Wisła grała w składzie: Aleksandra Kuternoga (kapitan 
drużyny), Martyna Stempień, Julia Filary, Klaudia Brożyna, 
Wiktoria Banaś, Roksana Kozik, Patrycja Szynal, Karolina 
Nowak, Kinga Juszczyk oraz Wiktoria Kliś. 

źródło: www.echodnia.eu



38 Głos z Gminy Nowy Korczyn

Głos z Gminy Nowy Korczyn - Biuletyn Informacyjny
Wydawca: Urząd Gminy Nowy Korczyn, www.nowykorczyn.pl
Redaktor naczelna: Anna Nowak, tel. 788 069 602
Redakcja: Ligia Płonka, Bogumiła Zawada, Barbara Karnawalska, Małgorzata Stefańska, Joanna Chaczyk, Bożena Kruk, 
Joanna Czapla.
Adres redakcji: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, e-mail: glosnk@gmail.com 
Skład i druk: ZP „STEMAG” 28-100 Busko-Zdrój, ul. Młyńska 15, tel. 41 378 12 87, email: stemag@vp.pl
Nakład: 500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania materiałów.
Drukarnia nie odpowiada za błędy redakcji.

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowym Korczynie realizuje w 2016 r. Projekt na 
rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobot-
nych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
z terenu gminy Nowy Korczyn, w ramach Osi 9 Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna in-
tegracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020.

W dniu 14.01.2016 r. została podpisana umowa o part-
nerstwie na rzecz realizacji Projektu „Dobry Zawód – Lepsze 
Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy: 
Powiatem Buskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Busku-Zdroju, Gminą Gnojno/Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Gnojnie, Gminą Nowy Korczyn/Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, 
Gminą Pacanów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Pacanowie, Gminą Solec-Zdrój/Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Solcu-Zdroju, Gminą Tuczępy/Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuczępach, Gminą Wiśli-
ca/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiślicy.

Wsparcie w Projekcie skierowane jest do 100 osób (60 ko-
biet/40 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osób bez-
robotnych, dla których ustalono trzeci profil pomocy (oddaleni 
od rynku pracy), zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, otoczenia 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,  
w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym w ramach programu. 
Adresatami Projektu są osoby w wieku aktywności zawodo-
wej, klienci pomocy społecznej, zagrożeni wykluczeniem 
społecznym, mieszkańcy powiatu buskiego, zarejestrowani 
i niezarejestrowani w PUP, nieaktywni zawodowo, o niskim 
lub niedostosowanym do potrzeb rynku pracy wykształce-
niem, z małą motywacją do podejmowania aktywności za-
wodowej.

Dla Uczestników Projektu (UP) zaplanowano zastoso-
wanie min. 3 instrumentów kompleksowej i zindywidualizo-

Gmina nowy korcZyn / Gminny ośrodek Pomocy sPołecZnej
w nowym korcZynie

realizuje od 1 czerwca 2016 roku projekt pod nazwą:

„DOBRY ZAWÓD – LEPSZE ŻYCIE”
wanej aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach Projek-
tu zorganizowane zostanie:
• Poradnictwo psychologiczne
• Doradztwo zawodowe
• Wielomodułowe kursy zawodowe
• Staże zawodowe dla 40% UP

Uczestnikom Projektu zostaną zaproponowane min. na-
stępujące rodzaje kursów zawodowych:
• Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawa-

mi języka niemieckiego + pierwsza pomoc
• Spawacz MAG + Spawacz TIG
• Spawacz MAG (I moduł) + Spawacz MAG (II moduł) + 

cięcie plazmą + podstawy rysunku technicznego
• Magazynier + Kierowca wózków + obsługa suwnic + ob-

sługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
• Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + 

uprawnienia SEP + Montażysta rusztowań budowlanych
• Operator koparko – ładowarki + operator walca drogowe-

go
• Kosmetyczka + wizaż + stylizacja paznokci
• Elementy fryzjerstwa + wizaż
• Kucharz + catering – organizacja przyjęć okolicznościo-

wych + carving
• Profesjonalny kelner – barman + barista + obsługa kas 

fiskalnych
• Palacz kotłów centralnego ogrzewania + konserwator zie-

leni + pracownik ochrony osób i mienia
• Projektowanie urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych 

+ aranżacja ogrodów i inwentaryzacja
• Krawcowa + projektowanie ubrań + moduł z przedsię-

biorczości.

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 wszystkim w nabyciu umiejętności 
efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po rynku 
pracy.

    
 

 
 

realizuje od 1 czerwca 2016 roku projekt   
„DOBRY ZAWÓD – ” 

 

w 2016  -  

– 2020. 
 

–  
 -

-

 
- -  

 

c

 
 

 
  

 
 z 
 

-zawo
 

 Poradnictwo psychologiczne 
 Doradztwo zawodowe 
  
  

 

 

 

    
 

 
 

realizuje od 1 czerwca 2016 roku projekt   
„DOBRY ZAWÓD – ” 

 

w 2016  -  

– 2020. 
 

–  
 -

-

 
- -  

 

c

 
 

 
  

 
 z 
 

-zawo
 

 Poradnictwo psychologiczne 
 Doradztwo zawodowe 
  
  

 

 

 

    
 

 
 

realizuje od 1 czerwca 2016 roku projekt   
„DOBRY ZAWÓD – ” 

 

w 2016  -  

– 2020. 
 

–  
 -

-

 
- -  

 

c

 
 

 
  

 
 z 
 

-zawo
 

 Poradnictwo psychologiczne 
 Doradztwo zawodowe 
  
  

 

 

 



G
a

le
r

ia
 K

iN
G

O
N

a
li

a
G

a
ler

ia
 K

iN
G

O
N

a
lia



G
a

le
r

ia
 D

O
ŻY

N
K

i 
G

M
iN

N
e

G
a

ler
ia

 D
O

ŻYN
K

i G
M

iN
N

e


