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3Głos z Gminy Nowy Korczyn

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY NOWY KORCZYN
W listopadzie 2016 r. minął drugi 

rok kolejnej kadencji samorządu Gmi-
ny Nowy Korczyn. Był to okres inten- 
sywnej, ale i efektywnej pracy. Po za- 
kończeniu dużych inwestycji infrastru- 
kturalnych, takich jak chociażby rewi-
talizacja Nowego Korczyna czy dalsza 
rozbudowa kanalizacji, przyszedł czas 
na inne, nie mniej ważne inwestycje, 
które stymulują rozwój gminy.

Osiągnięcie tych celów nie było-
by możliwe bez zaangażowania wie-
lu osób, instytucji oraz zewnętrznych 
środków finansowych. Owocną współ-
pracę z Radą, dobre relacje z powiatem, 
województwem oraz innymi gminami,  
a także centralną administracją pań-
stwową bardzo cenię, lecz nade wszy- 
stko ceniłem i cenię stały kontakt z mie- 
szkańcami i wspólne realizowanie za-
mierzonych przedsięwzięć. Nawet najbardziej sprawny samo-
rządowiec nie podoła obowiązkom gminnej władzy wykonaw-
czej bez zaufania lokalnej społeczności. Jestem wdzięczny za 
każde miłe słowa i gesty, ale także konstruktywne oceny krytycz-
ne, które pomagały mi w ocenie sytuacji i kierowały uwagę mo- 
ją i współpracowników na istotne problemy, nurtujące naszą 
wspólnotę lokalną.

Samorząd pełni istotną rolę akumulacji obywatelskiej ener-
gii i jej sprawnego wykorzystania dla dobra ogółu. Jakim błogo-
sławieństwem w tym przypadku jest decentralizacja, możemy 
się codziennie przekonać obserwując rozdzierające, centralne 
konflikty wszelkich grup interesu na czele z partiami politycz-
nymi. Szczęśliwie wiele gmin w Polsce, w tym nasza, pozosta-
je od dłuższego czasu poza większymi kłótniami i wojenkami. 

Nie oznacza to, że jakiekolwiek różnice  
zdań nie istnieją – jednak w moim od-
czuciu powodowane są troską o dobro 
wspólne i z tego powodu różnice zdań 
są możliwe do wspólnego rozwiązania. 
Wymaga to oczywiście poświęcenia  
i dobrej woli, ale nasi mieszkańcy nie-
jednokrotnie już udowodnili, że tych 
cech im nie brakuje.

Składając na Państwa ręce ten swe-
go rodzaju raport z półmetka kadencji, 
pragnę raz jeszcze podziękować za wy-
rozumiałość i współpracę. Dzięki Wam, 
Drodzy Mieszkańcy, mogę z zadowole-
niem uznać ten okres za wartościowy  
i udany, co pozwala nam z nadzieją pa-
trzeć w przyszłość, która z pewnością 
przyniesie kolejne sukcesy. Pozostaje 
mi jedynie prosić Państwa o sumienną 
ocenę i weryfikację dokonanych osią-

gnięć na rzecz dobra Gminy. Zapraszam do lektury niniejszego 
numeru Głosu z Gminy, w którym zawarto relację, dotyczącą 
wspólnych wzmagań przy realizowaniu wymienionych zadań 
i inwestycji.

Przed nami druga połowa kadencji nowokorczyńskiego sa-
morządu. Nowe wyzwania i w co wierzę, wspólne działanie na 
rzecz lepszej Gminy.

Druga połowa kadencji to czas m.in. na ważne inwestycje 
na terenie Gminy takie jak chociażby rozpoczęcie budowy mo-
stu oraz obwodnicy Nowego Korczyna, kanalizacja kolejnych 
miejscowości, remonty świetlic, dróg itp. Zapraszam do dalszej 
współpracy.

Paweł Zagaja
Wójt Gminy Nowy Korczyn

Podsumowanie dwóch lat kadencji
Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz wykonanych zadań, które udało się zrealizować w ciągu dwóch lat kadencji.  

Zapraszamy zatem na małą wycieczkę po gminie Nowy Korczyn.

BADRZYCHOWICE
• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 80 tys. zł.
• odmulenie 4,5 km rowów 
• gruz i kamień na drogę Badrzychowice – Górki
• 31 instalacji solarnych – 263 tys. 500 zł

Świetlica w Badrzychowicach

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

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

Świetlica w Błotnowoli
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• dotacja dla OSP – 1 tys. zł.
• 16 instalacji solarnych – 136 tys. zł

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

575 zł
• odmulenie 3,5 km rowów 
• wymiana liczników wody
• kamień na drogę polną pod wałem rzeki Wisły
• 16 instalacji solarnych – 136 tys. zł

GÓRNOWOLA
• odmulenie 2,7 km rowów 
• gruz na drogi dojazdowe do pól
• wymiana liczników wody
• remont w kamieniu 300 mb drogi 71 tys. 217 zł
• 7 instalacji solarnych – 59 tys. 500 zł

GROTNIKI DUŻE
• odmulenie 2 km rowów wraz z udrożnieniem przepustów 

pod drogami gminnymi
• wymiana liczników wody 
• remont w asfalcie 420 mb drogi Nowy Korczyn – Grotniki 

Duże – 113 tys. 087 zł
• przebudowa w asfalcie 195 mb drogi – 30 tys.117 zł
• 9 instalacji solarnych – 76 tys. 500 zł

Droga w asfalcie Brzostków - Wełnin

CZARKOWY
• remont w asfalcie 690 mb drogi Winiary- Czarkowy – 215 tys. 

592 zł
• przebudowa mostów czarkowskiego i żukowickiego – 1 mln 

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

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

sportowym)
• 37 instalacji solarnych – 314 tys. 500 zł

Droga w asfalcie Winiary - Czarkowy

Most czarkowski

Świetlica w Czarkowach

Droga w asfalcie w Grotnikach Dużych do ZGK

Droga w Grotnikach Dużych

Droga w kamieniu w Górnowoli
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Droga w asfalcie w Grotnikach Małych

Świetlica w Grotnikach Małych

Droga w asfalcie w Kawęczynie

GROTNIKI MAŁE
• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 150 tys. zł
• odmulenie 2,8 km rowów
• wymiana liczników wody
• remont w asfalcie 594 mb drogi relacji Stojki – Wójtowe Łąki 

– Szpitalna – 53tys. 727 zł
• 11 instalacji solarnych – 93 tys. 500 zł

ul. Kępa w Nowym Korczynie

ul. Kingi w Nowym Korczynie

ul. Polna w Nowym Korczynie

ul. Zamkowa w Nowym Korczynie

Droga w asfalcie w Kawęczynie

HARMONINY
• nowa nakładka asfaltowa na drodze (ok. 100 mb)
• kamień na drogę przez las 
• wymiana liczników wody
• 4 instalacje solarne – 34 tys. zł.

KAWĘCZYN
• remont w asfalcie 100 mb drogi – 16 tys. zł.
• odmulenie 1,4 km rowów
• wymiana liczników wody
• remont 500 metrowego odcinka drogi Kawęczyn – Górnowo-

la – 173 tys. 430 zł
• 7 instalacji solarnych – 59 tys. 500 zł

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

robiska
• 11 instalacji solarnych – 93 tys. 500 zł

NOWY KORCZYN
• remont w asfalcie 300 mb ul. Kingi – 49 tys. 576 zł
• remont w asfalcie 290 mb ul. Polnej – 33 tys. 471  zł
• odmulenie 145 metrów rowów
• wyposażenie świetlicy przy remizie OSP – 76 tys. zł. 
• przebudowa w asfalcie 127 mb ul. Zamkowa – 29 tys. 916 zł
• remont w asfalcie 381 mb ul. Kępa – 32 tys. 299 zł
• odwodniono ulicę Buską
• 35 instalacji solarnych – 297 tys. 500 zł
• zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej - 3 tys. zł
• wynagrodzenie dla kapelmistrza - 14 tys. 400 zł rocznie
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OSTROWCE
• odmulenie 7,1 km rowów wraz z udrożnieniem przepustów
• gruz na drogę od cmentarza w kierunku sołtysa
• poszerzenie zjazdu na drodze przy granicy z Zagorzanami
• kruszywo na drogę dojazdową do posesji
• wymiana liczników wody
• 10 instalacji solarnych – 85 tys. zł

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

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

czątku wsi koło OSP
• wymiana liczników wody
• remont w asfalcie ok. 2 km drogi Parchocin Ispy – 187 tys. 

136 zł
• 31 instalacji solarnych – 263 tys. 500 zł

Droga asfalcie w Parchocinie

Świetlica w Parchocinie

PAWŁÓW
• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 20 tys.
• odmulenie 1 km rowów
• kamień na drogę pod wałem
• wymiana liczników wody
• remont w asfalcie 400 mb drogi – 40 tys. 174 zł
• 16 instalacji solarnych – 136 tys. zł

Droga w asflacie w Pawłowie

Świetlica w Pawłowie

PIASEK WIELKI
• odmulenie 5,2 km rowów
• remont budynku byłej szkoły na cele pomocy społecznej
• 25 instalacji solarnych – 212 tys. 500 zł

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

ku miejscowości
• kruszywo na drogi 
• przebudowa w asfalcie 360 mb drogi – 130 tys. 785 zł 

Droga w asfalcie na Podzamczu

PODRAJE
• remont w kruszywie drogi dojazdowej do pól
• wyrównanie drogi w kierunku starej Nidy
• 3 instalacje solarne – 25 tys. 500 zł

PODZAMCZE
• poprawa widoczności na wyjeździe z drogi powiatowej na 

krajową
• zamontowanie tablicy informacyjnej
• oczyszczenie poboczy drogi gminnej 
• remont w asfalcie 740 mb drogi – 184 tys. 019 zł
• 3 instalacje solarne – 25 tys. 500 zł

Budynek po byłej szkole w Piasku Wielkim
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Droga w asfalcie w Rzegocinie

Droga w asfalcie w Sępichowie

Świetlica w Sępichowie

SĘPICHÓW
• remont i wyposażenie remizy OSP – 102 tys. zł
• remont garażu na samochód lekki – 5 tys. 352 zł
• odmulenie 2,4 km rowów
• gruz i kruszywo na drogi dojazdowe do pól
• wymiana liczników wody
• remont w asfalcie 650 mb drogi relacji Borowiny Podłużne – 

Borowiny Poprzeczne –  58 tys. 970 zł
• 28 instalacji solarnych – 238 tys. zł

Droga w asfalcie w Strożyskach

STROŻYSKA
• odmulenie 3,1 km rowów
• gruz na drogę „chrusty”
• wyposażenie w sprzęt jednostki OSP
• remont w asfalcie 760 mb drogi Strożyska – Wesoła – 133 tys. 

644 zł
• 21 instalacji solarnych – 178 tys. 500 zł

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

rza
• utworzenie odstojnika zatrzymującego wodę przy skrzyżowa-

niu drogi gminnej i powiatowej
• uporządkowanie pasa drogowego wzdłuż drogi prowadzącej 

ze szkoły do skrzyżowania z drogą do kościoła 
• dotacja dla OSP – 4 tys. zł
• 15 instalacji solarnych – 127 tys. 500 zł

Świetlica w Starym Korczynie

Droga w asfalcie w Uciskowie

Droga w asfalcie w Uciskowie

UCISKÓW
• remont w asfalcie 340 mb drogi – 53 tys. 967 zł
• odmulenie 890 m rowów
• remont w asfalcie 395 mb drogi – 24 tys. 966 zł
• 6 instalacji solarnych – 51 tys. zł

WINIARY
• gruz na poszerzenie drogi
• remont w asfalcie 450 mb drogi Winiary wał rz. Wisła – 96 

tys. 728 zł
• 9 instalacji solarnych – 76 tys. 500 zł
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Droga w asflacie w Winiarach

Most żukowicki

ŻUKOWICE
• odmulenie 290 metrów rowów
• zniwelowanie garbu na drodze gminnej
• gruz na drogi polne
• wyrównanie pobocza przy drodze gminnej 
• 6 instalacji solarnych – 51 tys. zł

W ubiegłym tygodniu został złożony wniosek do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach. Chęć przystąpienia do programu w tym roku 
zadeklarowało 21 gospodarstw. Przewidywany koszt zadania 
to 20 745,90 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 16 592,34 
zł oraz wkładzie własnym w wysokości 4 153,56 zł. Wkład 

dofinansowanie do usuwania azbestu

Droga w asfalcie Winiary - Czarkowy

DODATKOWO:
• remont sali USC – 19 tys. 996 zł
• nowy samochód STAR–MAN TRUCKS, który zastąpił wysłu-

żonego Stara 200
• zakup używanej koparki gąsienicowej Doosan DX60R – 166 

tys. zł
• samochód służbowy Toyota Yaris

Samochód Star Man Trucks

Koparka gąsienicowa Doosan DX60R

Samochód służbowy Toyota Yaris

PROGRAMY
• solary – 357 instalacji – 3 mln. 34 tys. zł
• azbest – 51 gospodarstw – 36 tys. 633 zł
• pomoc żywnościowa – w latach 2015-2016 z pomocy żywno-

ściowej skorzystało 944 osoby – 250 tys. zł.
• jabłka i marchew dla mieszkańców gminy
• program „Umiem pływać”.

własny mieszkańca będzie znany po wyłonieniu Wykonawcy 
w drodze przetargu i wyniesie 15% kosztów, przy 85% dofi-
nansowania. 

Zadanie ma na celu eliminowanie negatywnych skutków 
zdrowotnych dla mieszkańców oraz sukcesywną likwidację 
negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko.

Jak co roku gmina Nowy Korczyn stara się w imieniu mieszkańców o uzyskanie dofinansowania zadania pn.  
„Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Korczyn”.
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Rada Gminy Nowy Korczyn, mając na uwadze, iż 
dotychczasowe wnioski i monity ze strony władz samo-
rządowych Gminy Nowy Korczyn w sprawie bezpie-
czeństwa powodziowego kierowane do wyższych władz 
pozostają bez odpowiedzi, bądź nie przynoszą spodzie-
wanych efektów, wystosowała Apel w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gmi-
ny Nowy Korczyn. 

Działania w kierunku podwyższenia wałów, podobnie 
jak opracowana koncepcja zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego terenu szkoły podstawowej i gimnazjum,  
a także ulicy Partyzantów w Nowym Korczynie utknęły  
w miejscu. Prowadzone dotychczas w tym kierunku prace 
powodują dezinformacje i uzasadnione obawy mieszkań-
ców, bowiem w różnych dokumentach pojawiają się coraz 
to inne rozwiązania tego tematu. Z jednych bowiem wyni-
ka konieczność podwyższenia wałów rzeki Nidy i Wisły,  
z innych natomiast budowa polderów wzdłuż brzegów 
Wisły od ujścia Dunajca do Sandomierza.

Apel został skierowany do Premier Beaty Szydło, Par-
lamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, Wojewody Świę-
tokrzyskiego, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Warszawie.

Rada Gminy  
aPeluje

Dane statystyczne za rok 2016 wyglądały następująco:
W ubiegłym roku zmarło 105 mieszkańców gminy Nowy 

Korczyn (o 4 osób więcej niż w roku poprzednim).
Urodziło się 46 osób, w tym 22 dziewczynek i 24 chłopców 

(o 8 osób mniej niż w roku poprzednim).
Zostało zawartych 59 związków małżeńskich, w tym 53 na 

terenie gminy Nowy Korczyn, a dokładnie 37 małżeństw kon-
kordatowych i 16 cywilnych.

statystyczne Podsumowanie Roku uRzędu stanu cywilneGo  
i sPRaw obywatelskich w nowym koRczynie

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Zaprojek-
towanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej” w ramach projektu pn. „Instalacja 
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności pu-
blicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego  
i pińczowskiego”. 

Wykonawcą zadania jest Firma ML System S.A. z siedzi-
bą w Zaczerniu. Instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu  
o łącznej mocy 80kw zamontowane zostaną na przepompow-
ni ścieków i ujęciu wody w Nowym Korczynie. Koszt zadania 
to blisko 371 tys. zł. Inwestycja jest w 85% dofinansowywana 

oGniwa 
fotowoltaiczne  
na budynkach użyteczności  

Publicznej

w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Kwo-
ta dofinansowania to 315 350,00 zł tj. 85% kosztów, wkład 
własny gminy stanowi 55 650 zł tj. 15% kosztów. 

Wyżej wymienione zadanie ma na celu zmniejszenie kosz-
tów bieżących utrzymania istniejącej infrastruktury, która za-
opatruje mieszkańców w wodę oraz odprowadza ścieki. Za-
kończenie projektu przewidywane jest na połowę marca br.

W dniu 21 lutego br. Gmina Nowy Korczyn otrzymała  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ra-
mach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 353071T Czarkowy – wąwóz od km 0+000 do 
km 0+560”. 

Wysokość dotacji wynosi 176 tys. zł. Pozostałą kwotę tj. 
koszty dokumentacji technicznej, nadzoru oraz wkład wła-
sny Gmina zabezpieczy z własnych środków.

PRomesa  
na Remont dRoGi 

w czaRkowach

Droga w Czarkowach do remontu

Ilość mieszkańców zameldowanych na terenie gminy to 
6095 osób.

Najstarszymi osobami zameldowanymi na terenie gminy są 
dwie panie pochodzące z Brzostkowa i z Parchocina, które  
w tym roku będą obchodziły 99 urodziny.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Małgorzata Kaszowicz-Gzyl
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W dniu 27 lutego 2017 roku w remizie OSP w Nowym 
Korczynie z inicjatywy Samorządu Gminy Nowy Korczyn od-
było się spotkanie dotyczące omówienia wariantów budowy 
obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu drogi wojewódzkiej 
numer 973 i mostu na Wiśle. 

W spotkaniu ze strony inwestora wzięli udział Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Dyrektor 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urba-
nowski. Obecny na spotkaniu był również Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Krzysztof Dziekan oraz miesz-
kańcy gminy Nowy Korczyn w szczególności miejscowości: 
Nowy Korczyn, Ucisków, Grotniki Duże, Podraje, Podzam-
cze, Łęka, Sępichów, Winiary. Na spotkanie dojechali również 
zainteresowani tematem Posłanka na Sejm RP Maria Zuba oraz 
Doradca Wojewody Świętokrzyskiego Bartłomiej Dorywalski. 
Spotkanie poprowadził Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Za-
gaja. 

Spotkanie zostało zorganizowane, jak informuje Wójt Gmi-
ny Nowy Korczyn, ze względu na uprawomocnienie się de-
cyzji środowiskowej Wójta Gminy Gręboszów w sprawie bu-
dowy przeprawy mostowej (wariant z 2011r.). Miało ono na 
celu wypracowanie od nowa koncepcji budowy obwodnicy 

Nowego Korczyna, dopasowując ją do przeprawy mostowej 
na tzw. świniokrzywdzie. 

Mieszkańcy gminy Nowy Korczyn na spotkaniu mieli możli-
wość zapoznania się z 3 wariantami obwodnicy, przedstawio-
nymi przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Kielcach Damiana Urbanowskiego. Wójt Gminy 
Nowy Korczyn Paweł Zagaja poinformował zebranych, że 
podobnie jak w 2014r. będą mieli możliwość wypowiedzenia 
się w formie ankiety na temat wariantów budowy obwodnicy.  
W każdej miejscowości, której dotyczy budowa obwodnicy 
będą organizowane zebrania w formie konsultacji społecz-
nych. Jak podkreślił Marszałek Województwa Świętokrzyskie-
go Adam Jarubas budowa obwodnicy wraz z przeprawą mo-
stową to ogromna szansa dla Nowego Korczyna, którą należy 
wykorzystać. – „Będziemy konsultować to do szczęśliwego 
finału. Róbmy wszystko, żeby ten most jednak wybudować. 
Należy wybrać najbardziej korzystny wariant obwodnicy dla 
mieszkańców gminy Nowy Korczyn” – podkreślił Marszałek. 
Spotkanie zostało zorganizowane po to, aby mieszkańcy mieli 
możliwość zapoznania się z wariantami zabrania głosu w spra-
wie. Należy bowiem przedyskutować wszystkie możliwości  
i warianty.

o moście i obwodnicy

W roku 2016 zwołanych zostało 10 sesji Rady Gminy Nowy 
Korczyn, podjęto w tym czasie 82 uchwały przy wysokiej fre-
kwencji Radnych. W sesjach Rady Gminy uczestniczyli rów-
nież sołtysi, radni powiatowi, zaproszeni kierownicy jednostek 
oraz mieszkańcy gminy. 

Tematyka uchwał dotyczyła m.in. następujących zagad-
nień: budżetu gminy Nowy Korczyn, podatków i opłat lokal-
nych, zatwierdzenia planów odnowy miejscowości, progra-
mu współpracy z organizacjami pozarządowymi, połączenia 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy 
Korczyn”, przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiazywania Proble-
mów Społecznych na lata 2016-2022, zaopiniowania obszaru 
i granic aglomeracji Nowy Korczyn, przyjęcia Kompleksowego 
Planu Rozwoju Szkół na lata 2016-2023, przyjęcia Programu 
Rewitalizacji Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023.

sesje Rady Gminy w nowym koRczynie

Po analizie rocznych sprawozdań z realizacji budżetu, Rada 
Gminy pozytywnie oceniła działania Wójta w zakresie realiza-
cji budżetu gminy udzielając mu absolutorium. Rada Gminy 
pracowała zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy.

Radni uczestniczyli również w wielu uroczystościach i im-
prezach okolicznościowych odbywających się na terenie na-
szej gminy.
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1 kwietnia 2016 r. na terenie gminy Nowy Korczyn Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację ustawy 
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195). Celem świadczenia wycho-
wawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych  
z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojenie jego 
potrzeb życiowych.

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie pol-
skich rodzin. Zgodnie z ustawą z pomocy mogą skorzystać 
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Zainte-
resowane rodziny ubiegające się o ww. świadczenie w do-
wolnym momencie mogą do niego dołączyć. Pierwszy okres 
przyznawania prawa do „500 plus” trwa od 1 kwietnia 2016 
r. do 30 września 2017 roku.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., 
444 rodzin złożyło wnioski o ustalenie prawa do „500 plus”. 
Osiemnaście wniosków zostało przekazanych do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kiel-
cach w celu rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, czy we wskazanych sprawach mają zasto-
sowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (przebywanie poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej wnioskodawcy lub członka rodziny).

Łącznie GOPS wypłacił 2 979 992 zł., dla 701 dzieci.
Wnioski dotyczące „500 plus” na kolejny okres 2017/2018 

będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7,  
w godzinach od 7.00 do 15.00. Można to zrobić przez In-
ternet lub osobiście. Osoby ubiegające się o wsparcie na 
pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodo-
wą, dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o do-
chodach za 2016 r. natomiast na drugie i kolejne dzieci nie 
będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 
wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z doku-
mentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz jego wypłata przysługująca za paździer-
nik danego roku następuje do 31 października tego roku.

Natomiast w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz 
z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc 
październik następuje do 30 listopada tego roku.

PROGRAM 500+ 
W GMINIE 

NOWY KORCZYN
W dniu 30 listopada 2016 roku Gmina Nowy Korczyn 

złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach 
działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkol-
nej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wniosek pod nazwą 
„Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej  
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Kor-
czyn”. W ramach w/w projektu przewiduje się modernizację 
infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matema-
tycznych i przyrodniczych we wszystkich placówkach oświa-
towych z terenu gminy. 

Największy zakres robót przewidziany jest przy Szkole 
Podstawowej w Brzostkowie, gdzie zaplanowane są boiska 
wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, ko-
szykówki, siatkówki i ręcznej o wartości ponad 1 mln 10 tys. 
zł. Natomiast przy Zespole Szkół w Nowym Korczynie zapla-
nowane jest boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią 
za ponad 412 tys. zł, a przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Starym Korczynie również boisko do piłki nożnej z tym, że 
z nawierzchnią trawiastą za ponad 140 tys. zł.   

Wartość całego wniosku, a wiec roboty budowlane, wypo-
sażenie pracowni, dokumentacja projektowa to kwota prawie 
1 mln 750 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie 
75% kosztów kwalifikowalnych, a zatem ponad 1 mln 300 
tys. zł. 

Obecnie wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycz-
nej, zgodnie z regulaminem konkursu orientacyjny termin 
rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2017 roku.

INWEStYCjE  
W SZKOlNą  

INfRAStRuKtuRę SPORtOWą

Rada Gminy Nowy Korczyn, mając na uwadze duże zaan-
gażowanie i poświęcenie w działaniach ratowniczych straża-
ków ochotników OSP, które stwarzają niejednokrotnie zagro-
żenie ich zdrowia i życia, na ostatniej sesji podjęła uchwałę, 
na mocy której podwyższona została wysokość ekwiwalentu 
za udział w działaniu ratowniczym. Obecna stawka wynosi 
11 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym. 
Dotychczasowa stawka wynosiła 9 zł i obowiązywała od 
stycznia 2014 roku.

Gmina, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, 
ponosi ponadto koszty wyposażenia, wyszkolenia i zapew-
nienia gotowości bojowej OSP, a także umundurowania, 
ubezpieczenia członków OSP oraz okresowych badań lekar-
skich. 

Urząd Gminy udziela obecnie pomocy jednostkom OSP 
przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o przyznanie po-
mocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego 
Ponidzia”.

ekwiwalent  
dla stRażaków
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dRoGa w Pawłowie  
PRzebudowana

W ramach dobrze układającej się 
współpracy Wójta Gminy Nowy Kor-
czyn z Władzami Powiatu Buskiego na 
terenie naszej gminy przeprowadzony 
został kolejny remont drogi powiato-
wej. 

Na 1,2-kilometrowym odcinku dro-
gi w Pawłowie (Raj) poszerzono jezdnię 
do 5,5m, położone zostały dodatkowe 
warstwy bitumiczne, pobocza utwar-
dzono kruszywem kamiennym, a rowy 
odmulono. Wykonawcą zadania była 
Firma „Drogomex” z Pruszkowa, a jego 
wartość to ok. 350 tys. złotych.

W dniu 30 stycznia 2017 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego  
w Kielcach na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn” w ramach 
działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i miesz-
kaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014- 2020. W ramach złożonego wniosku uwzględnione zostały trzy bu-
dynki użyteczności publicznej: Urząd Gminy przy ul. Buskiej, Urząd Gminy przy 
ul. Krakowskiej oraz remiza OSP w Nowym Korczynie.

W budynkach remizy OSP oraz Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej planuje się 
m. in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okien, docieplenie 
ścian. Natomiast w budynku Urzędu Gminy przy ul. Buskiej oprócz modernizacji 
instalacji centralnego ogrzewania w zamiarze jest również montaż paneli fotowol-
taicznych. 

Realizacja w/w przedsięwzięcia, pod warunkiem uzyskania dofinansowania, 
wpłynie pozytywnie na stan środowiska, gdyż proponowane działania zmniejszą 
m.in. zużycie energii finalnej oraz emisję substancji szkodliwych.

Zgodnie z posiadaną dokumentacją szacuje się, że całkowity koszt realizacji 
tego zadania to prawie 790 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie to prawie 620 
tys. zł. 

teRmomodeRnizacja 
budynków użyteczności Publicznej

budowa 
sieci kanalizacji 

w GóRnowoli 
i sieci 

wodociąGowej  
w kawęczynie
W dniu 22 lutego 2017 roku Za-

rząd Województwa Świętokrzyskiego 
pod przewodnictwem Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Adama Ja- 
rubasa przyjął listę zawierającą infor-
mację o kolejności przysługiwania po-
mocy dla operacji typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w objętego PROW 
na lata 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy na 
realizację zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Górnowola oraz budowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Kawęczyn” 
otrzymał 20,5 pkt i znajduje się na 21 
miejscu i tym samym zakwalifikował 
się do dofinansowania. 

Przypomnijmy, że w ramach pro-
jektu przewiduje się budowę sieci 
wodociągowej o długości 1,407 km  
w Kawęczynie w przysiółku Radła oraz 
sieci kanalizacyjnej o długości 6,676 km  
w Górnowoli. Łączny koszt realizacji 
w/w przedsięwzięcia to prawie 4 mln  
4 tys. zł. Termin realizacji planowany 
jest w 2017 rok.

Wójt gminy Nowy Korczyn uczestniczył w dniu 2 grudnia 2016 r. w przekazaniu 
samochodów dla Komedy Powiatowej w Busku Zdroju.

Przekazanie nowych radiowozów było możliwe dzięki funduszom otrzyma-
nym od samorządów powiatu buskiego, w tym gminy Nowy Korczyn (Rada Gmi-
ny Nowy Korczyn wsparła finansowo kwotą 10 tys. złotych). Wsparcie finansowe 
samorządów stanowiło 50% wartości zakupionych pojazdów. Drugie 50% kwoty 
stanowi wkład finansowy z budżetu Policji.

nowe Radiowozy  
dla buskiej Policji
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Wójt Gminy Nowy Korczyn wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyń-
skiej oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie infor-
muje, iż od nowego roku więcej osób może skorzystać z pomocy żywnościowej  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podwyższone zostały kwoty kryterium najbardziej dochodowego kwalifikujące do 
korzystania w w/w formy pomocy, które obecnie wynoszą: 1268 zł dla osoby samot-
nie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

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 ul. Buska 7 z dokumentami potwierdzającymi sy-
tuację dochodową rodziny celem złożenia stosownego oświadczenia i wpisania się 
na listę.

Pomoc żywnościowa

Po raz kolejny władze samorządowe gminy Nowy Kor-
czyn postanowiły uczcić pojawienie się na świecie dzieci  
z terenu gminy. W dniu 7 października 2016 r. miało miej-
sce uroczyste przekazanie sadzonek drzew z imionami dzieci 
urodzonych w bieżącym roku oraz w ostatnim kwartale ubie-
głego roku. 

Na uroczystość tę zaproszono rodziców 38 dzieci. Wójt 
Gminy Nowy Korczyn w asyście Kierownika Urzędu Stanu Cy-

DRZEWKO DlA SZCZęślIWYCh RODZICóW
wilnego Małgorzaty Kaszowicz - Gzyl wręczył sadzonki dębu 
nowym członkom rodziny.

- Cieszę się, że tak wiele dzieci rodzi się w naszej gminie. 
Chcielibyśmy je powitać wśród społeczności lokalnej i wrę-
czyć symboliczny prezent – drzewko, by wraz z tym drzew-
kiem rosły, rozwijały się oraz by były chlubą dla rodziców 
oraz naszej gminy – powiedział wójt.

Po raz kolejny uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. św. Kingi odwiedzili 
uczniów klasy III„a” Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, tym 
razem, aby im poczytać. 

Dzieci miały możliwość obejrzenia krótkiej inscenizacji wiersza Jana Brzechwy 
pt. „Siedmiomilowe buty” oraz wysłuchania wierszy opowiadających o różnych mia-
stach Polski m.in. Doroty Gellner „W Katowicach”, Heleny Bechlerowej „W kopalni 
soli”, Tadeusza Kubiaka  „Kołobrzeg”, Marii Terlikowskiej „Wrocław”, a także legen-
dy związanej z Krakowem pt. „Przerwany hejnał”.  

Po zaprezentowaniu wierszy młodsi uczniowie podchodzili do mapy Polski i od-
najdywali miasta, o których była mowa w utworach. Dzieciaki z uśmiechem i uwagą 
słuchały czytanych tekstów, chętnie się zgłaszały, a w nagrodę otrzymały niespo-
dzianki. Spotkanie minęło bardzo szybko w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzieciaki 
zaprosiły starszych kolegów z gimnazjum na kolejną wizytę. 

Gimnazjaliści czytają dzieciom
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Rytm życia, jak i całego społeczeń-
stwa, wyznaczony jest w pewnej mierze 
kalendarzowym biegiem, gdzie szcze-
gólne akcenty przypadają w momen-
tach ważnych rocznic i świąt. Dzień 
Edukacji Narodowej jest właśnie takim 
momentem, aby raz w roku podzięko-
wać nauczycielom za ich trud, serce 
oraz wkład w wychowanie i nauczanie 
młodego pokolenia.

Z okazji DEN w Zespole Szkół  
w Nowym Korczynie, 17 października 
2016r. odbyła się uroczysta akademia, 
przygotowana przez uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej oraz uczniów 
Samorządowego Gimnazjum w Nowym 
Korczynie. Uczniowie wystąpili tym ra-
zem z „Koncertem Życzeń”, dedykowa-
nym wszystkim pracownikom oświaty, 
przygotowanym pod kierunkiem Pani 
Justyny Grzesiak i Pani Faustyny Judy. 
Na uroczystość przybyli zaproszeni 

dzień edukacji naRodowej

goście, nauczyciele i pracownicy szkoły 
oraz oczywiście uczniowie.

Uroczystość odbyła się w sali gimna-
stycznej Samorządowego Gimnazjum 
im. Św. Kingi, która na ten dzień zosta-
ła odświętnie udekorowana. Zadbały  
o to Panie: Małgorzata Wach, Małgorzata 
Wilewska i Faustyna Juda oraz uczniowie 
SG.

Część oficjalna przebiegała w bardzo 
podniosłej atmosferze. Sztandary PSP  
i SG zostały wprowadzone i odśpiewano 
hymn państwowy. 

Następnie głos zabrała Dyrektor Szko-
ły - Pani Barbara Karnawalska. Wystą-
pienie poświęcone było roli nauczyciela 
w kształtowaniu młodych ludzi. Pani 
Dyrektor złożyła serdeczne życzenia na-
uczycielom, pracownikom oświaty oraz 
pracownikom obsługi. 

Wiele ciepłych słów i życzeń padło  
z ust zaproszonych gości. Słowa uzna-

nia w stosunku do dyrekcji, nauczycie-
li i pracowników naszej szkoły wyraził 
także Wójt Gminy Nowy Korczyn - Pan 
Paweł Zagaja. W swoim przemówieniu 
podkreślił rolę nauczyciela jako prze-
wodnika, który umiejętnie przeprowa-
dzi swoich wychowanków przez nad-
ciągające zmiany wynikające z reformy 
oświaty.

Po części oficjalnej odbył się długo 
wyczekiwany „Koncert Życzeń”, po-
prowadzony przez uczniów SG - Julię 
Szafraniec ( IIIb) i Huberta Banię (IIIb), 
którzy zapowiadając młodych artystów, 
wykazali się dużą inwencją twórczą 
oraz stosowną dygresją.

Wszystkie prezentacje naszych arty-
stów z PSP w Nowym Korczynie zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. Następ-
ne dedykacje koncertu życzeń zapre-
zentowali uczniowie gimnazjum. Miłą 
niespodzianką na zakończenie, był wy-
stęp zespołu „Wianeczek”, prowadzony 
przez Panią Urszulę Strzelecką. 

Cały koncert był okazją do wspólne-
go spędzenia miłych chwil z całą spo-
łecznością szkolną oraz środowiskiem 
lokalnym, a przede wszystkim wyraże-
niem wdzięczności wszystkim pracow-
nikom oświaty.

J. Grzesiak
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Dnia 13 października 2016 roku w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostkowie odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Głównym punktem akademii było uroczyste ślubowanie 
uczniów klasy pierwszej. Ślubowanie poprzedził krótki pro-

ślubowanie PieRwszych klas 
w bRzostkowie

gram artystyczny będący wstępem do pasowania na pełno-
prawnych uczniów szkoły, przygotowany przez dzieci z kl. I 
pod kierunkiem p. Grażyny Wawrzeniec. Po zakończeniu czę-
ści oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie kla-
sy VI, poprzez swój program artystyczny i odśpiewanie życzeń 
podziękowali za trud włożony w ich edukację i wychowanie.

W dniu 24 września 2016 roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Korczynie po raz pierwszy wzięli udział  
w Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym na Święty Krzyż. 
Rajd odbył się już po raz 17, tym razem pod hasłem: „Krzyż 
Chrystusa znakiem Bożego Miłosierdzia”. Głównymi organi-
zatorami Rajdu byli: Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach 
oraz Diecezja Kielecka. Celem Rajdu był pokłon Relikwiom 
Krzyża Świętego, uczczenie 1050.rocznicy chrystianizacji 
Polski oraz dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży 2016  
w Krakowie. 

Na szlak pielgrzymi wybrali się wspólnie uczniowie Ze-
społu Szkół w liczbie 38 osób wraz z opiekunami. Wędrówkę 
rozpoczęli przy kościele parafialnym w Bielinach i po przeby-
ciu pieszo 9 km szlakiem zbójeckim dotarli na Święty Krzyż.  
Tą trasą przeszło ok. 1200 osób. Wspólnie na Święty Krzyż 
różnymi szlakami dotarło 5033 pielgrzymów. U celu ucznio-
wie ucałowali Relikwie Krzyża Świętego, otrzymali Boże bło-
gosławieństwo, zwiedzili krypty. Na zakończenie wzięli udział 
w uroczystej Mszy św. polowej, koncelebrowanej przez bisku-
pów kieleckich, sandomierskich oraz kapłanów przybyłych  
z grupami pielgrzymkowymi.

Po uroczystościach dzieci wraz z opiekunami zeszli Szla-
kiem Królewskim do Nowej Słupi, gdzie obejrzeli „Pielgrzy-
ma - Emeryka” i dymarki. Zmęczeni ale w doskonałych humo-
rach i pełni wrażeń wrócili do domów. Opiekę nad uczniami 
sprawowali: Ks. Grzegorz Kowalik, p. Izabela Błaszczyk-Pałys,  
p. Maria Błach oraz nauczyciele Gimnazjum: p. Paweł Kulik  
i p. Krzysztof Błach. Mamy nadzieję, że w przyszłości na piel-
grzymi szlak wyruszy jeszcze liczniejsza grupa pielgrzymów  
z naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy.

świętokRzyski Rajd PielGRzymkowy
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Sobota, 1 października, była waż-
nym dniem dla 28 par małżeńskich  
z terenu gminy Nowy Korczyn, które  
w tym roku świętowały jubileusz 50-
lecia pożycia małżeńskiego. Na uro-
czystość wręczenia medali „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie” zaproszenie 
przyjęło 17 par.

Odznaczenia nadane przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę wręczył wójt 
gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja  
w asyście przewodniczącej Rady Gmi-
ny Kazimiery Gołdyn oraz posła na 
Sejm RP Krystiana Jarubasa. W uroczy-
stości wzięli również udział: Karol Kliś 
– przedstawiciel Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, 
Piotr Strach zastępca wójta, Józef Bodu-
szek sekretarz, Małgorzata Kaszowicz 
– Gzyl kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego, proboszcz parafii Nowy Korczyn 
ks. Grzegorz Kowalik oraz ks. Dziekan 

złote Gody w Gminie nowy koRczyn

Marek Małczęć. Spotkanie odbyło się  
w sympatycznej atmosferze. Były gratu-
lacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, ży-
czenia oraz tradycyjna lampka szampana. 
Uroczystość uświetnił występ uczniów 
Gimnazjum Św. Kingi oraz dziecięcego 
zespołu ludowego „Wianeczek”.

Medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” przyznane przez Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:
Cerazy Tadeusz i Helena, Fitek Sta-

nisław i Wiesława, Kafara Zdzisław  
i Helena, Kanicki Stefan i Maria, Ma-
słowski Telesław i Stanisław, Misia-
szek Ludwik i Anna, Sobieraj Alfred  
i Helena, Starościak Zdzisław i Lucyna, 
Witkoś Stefan i Helena, Wójtowicz Ta-
deusz i Melania, Zawierucha Andrzej  
i Kazimiera, Cerazy Stefan i Stanisława, 
Charyga Maurycy i Anastazja, Ćwiek 
Józef i Józefa, Dębski Mieczysław  
i Bogumiła, Juszczyk Tadeusz i Anna, 
Juszczyk Władysław i Kazimiera, Ko-
nieczny Julian i Stanisława, Kowalczyk 
Bronisław i Alicja, Masiarz Henryk  
i Celina, Masłowski Władysław i Stani-
sława, Mechela Zbigniew i Stanisława, 
Sroga Henryk i Janina, Szybka Feliks  
i Wanda, Tochowicz Władysław i Jadwi-
ga, Wajs Jerzy i Wiesława, Waryło Tade-
usz i Irena, Pytlik Jan i Władysława
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4 listopada 2016r w Punkcie Przedszkolnym odbyła się waż-
na dla wszystkich przedszkolaków uroczystość – Pasowanie na 
przedszkolaka i starszaka. Dla dzieci, które po raz pierwszy we 
wrześniu przekroczyły próg przedszkola, jak również dla ich 
rodziców, było to ważne i pierwsze tak uroczyste spotkanie. 
Wśród zaproszonych gości była dyrektor Zespołu Szkół pani 
Barbara Karnawalska, wice dyrektor pani Małgorzata Stefań-
ska, rodzice i dziadkowie naszych przedszkolaków.

Uroczystość rozpoczęła się od występu maluszków. Dzie-
ci zaprezentowały wierszyki oraz piosenki, których uczyły się 
od początku roku szkolnego pod kierunkiem wychowawczy-
ni Agnieszki Kowalskiej. Spełniły swoje zadanie znakomicie.  

Pasowanie na PRzedszkolaka

Następnie wystąpiły starszaki, którzy pięknie recytowali wier- 
sze i śpiewali piosenki, a nad wszystkim czuwała wycho-
wawczyni Anna Marek. Po części artystycznej dzieci wspól-
nie z panią dyrektor wygłosiły treść przyrzeczenia. Następnie 
ogromnym ołówkiem każdy przedszkolak został pasowany na 
przedszkolaka i starszaka. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci 
otrzymały dyplomy, świadczące o przynależności do społecz-
ności przedszkolnej. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Pasowanie na przedszkolaka, to uroczystość, która na stałe 
zagościła w kalendarzu uroczystości przedszkolnych.

Agnieszka Kowalska

26 stycznia 2017 roku dzieci z Punktu Przedszkolnego od-
wiedził dzielnicowy z Komisariatu Policji w Solcu – Zdroju 
sierż. szt. Damian Kozłowski. 

Tematem przewodnim spotkania były zbliżające się ferie zi-
mowe. Policjant omówił jak bezpiecznie korzystać z uroków 

sPotkanie z Policjantem

zimy, w jakich miejscach można się bawić, a jakich unikać. 
Przedszkolaki obiecały, że będą pamiętać o przestrogach  

i radach Pana policjanta.

Agnieszka Kowalska
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hubERtuS 

NOWOKORCZYŃSKI 2016

W dniu 15 października na pięknych, oświetlonych po-
południowym słońcem, nadnidziańskich łąkach odbył się no-
wokorczyński Hubertus. Organizatorem tego niecodziennego 
święta było stowarzyszenie „Jodła”, Stadnina Koni Małopol-
skich „Azarina”, Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy  
w Nowym Korczynie. 

Na żukowickie błonia przybyli jeźdźcy na swoich koniach, 
ze Świętokrzyskiego Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w barwach 13 Pułku Uła-
nów Wileńskich.

Na spotkaniu nie zabrakło gospodarzy: Wójta Gminy Nowy 
Korczyn – Pawła Zagai, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
– Bogumiły Zawady, właściciela stadniny koni w Żukowicach 
– Jarosława Pawlika, sołtysów pobliskich miejscowości, gospo-
darzy, miłośników jazdy konnej i tych pięknych zwierząt oraz 
najmłodszych, którzy z niebywałą odwagą dosiadali kucyków. 
Oczywiście jak na gospodarza przystało, dobry przykład w do-
siadaniu konia dał przybyłym wójt Paweł Zagaja.   

W programie uroczystości znalazła się gra terenowa - po-
goń za lisem, którą wygrała Agnieszka Boryczko z Chrzanowa. 
Natomiast w amatorskich zawodach: skoki przez przeszkody, 
pierwsze miejsce zdobyła Amazonka - Julia Kasperek na klaczy 
Brawurka. 

Na wszystkich przybyłych czekał gorący posiłek: żurek, 
kiełbaski i kaszanka z grilla oraz kawa i herbata. 

Goście byli pod wrażeniem uroku galopujących koni po 
zielonych jeszcze, choć już jesiennych, nadnidziańskich łą-
kach. Podziwiali także urok stepowego, równinnego krajobra-
zu z kluczami odlatujących ptaków na błękitnym niebie.  

Ligia Płonka

W dniu 10 listopada 2016 r. w Punkcie Przedszkolnym  
w Nowym Korczynie z okazji zbliżającego się Święta Niepod-
ległości odbyła się uroczysta lekcja patriotyzmu. 

Głównym celem spotkania było kształtowanie od najmłod-
szych lat miłości i przywiązania do ojczystego kraju, jego kul-
tury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych. Wykorzy-
stany został krótki film, przygotowany przez Instytut Pamięci 
Narodowej w Krakowie, pt. „Polak mały”, gdzie w przystępny 

„Polak mały” 
lekcja PatRiotyzmu 

w PRzedszkolu

sposób przedszkolaki poznały symbole narodowe oraz legen-
dę powstania naszego kraju. Dzieci wysłuchały hymnu pań-
stwowego, przyjmując odpowiednią postawę. Wykonały rów-
nież kokardę narodową.

Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach, nasze przed-
szkolaki uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy  
i uczucia patriotyczne.

Agnieszka Kowalska
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W dniu 3 listopada 2016 r. w Gimnazjum w Nowym Kor-
czynie miało miejsce ślubowanie klas pierwszych. W uroczy-
stości  uczestniczyli: Wójt Gminy Nowy Korczyn – Paweł Za-
gaja, Przewodnicząca Rady Rodziców - Katarzyna Stefańska, 
Dyrekcja, rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy 
szkoły i uczniowie.

W pierwszej części pierwszoklasiści musieli wykazać się 
zdolnościami i umiejętnościami pracy w grupie oraz wiedzą 
na temat swojej nowej szkoły. Następnie przedstawiciele 
uczniów klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Wszy-
scy zostali oficjalnie włączeni do społeczności naszej szkoły. 
To oni przez najbliższe trzy lata tworzyć będą „wizerunek” 
gimnazjum, biorąc aktywny udział w życiu szkoły, licznych 
konkursach, zawodach sportowych itp. 

Podniosła atmosfera, tekst ślubowania, życzenia i serdeczne 
słowa skierowane do uczniów klas pierwszych przez Wójta 
Pawła Zagaję oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Katarzynę 
Stefańską, nie pozwolą wymazać ze wspomnień tej uroczy-
stości .

ślubowanie Gimnazjalistów

Wydarzenie to nabiera również historycznego znaczenia. 
Jeżeli założenia reformy MEN zostaną zrealizowane, będzie to 
ostatni rocznik uczniów przyjęty do Samorządowego Gimna-
zjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie.

Słowa podziękowania należą się rodzicom uczniów klas 
pierwszych za obecność w tej ważnej dla nich chwili i przy-
gotowanie poczęstunku, uczniom klas drugich, a szczególnie 
prowadzącym – Oliwii Juszczyk i Pawłowi Biesadze oraz na-
uczycielom Małgorzacie Jasiak i Faustynie Judzie.

Życzymy naszym pierwszoklasistom, aby słowa wypowie-
dziane podczas ślubowania były rzeczywistym odzwiercie-
dleniem ich postawy uczniowskiej, symbolem dojrzałości  
i odpowiedzialności, wyrazem przynależności do społeczno-
ści gimnazjalnej.

Mamy nadzieję, że zdobędą w szkole nie tylko wiedzę  
i umiejętności, ale także życzliwość oraz nowe przyjaźnie, 
które  będą trwały długie lata …
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Obchody w gminie Nowy Korczyn 24. Europejskich 
Dni Dziedzictwa Narodowego rozpoczęły się w dniu 10 
września Piknikiem Historycznym, zorganizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie, Urząd Gmi-
ny w Nowym Korczynie i Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Korczyńskiej. Mieszkańcy i zaproszeni goście spotkali się 
w magicznym miejscu, które od dawna przyciąga turystów 
pięknem swojego krajobrazu, nad rzeką Nidą, przy przysta-
ni kajakowej.

Uroczystość rozpoczęła Bogumiła Zawada – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz gospodarz regionu Paweł 
Zagaja – wójt gminy, którzy przedstawili ideę przewodnią 
organizowanej imprezy. W tym roku obchody 24. EDDZN 
przebiegały pod hasłem ,,Gdzie duch spotyka się z przeszło-
ścią – świątynie/arcydzieła/pomniki”.

Na spotkanie w plenerze przybyli zaproszeni goście: Ge-
rard Jakubowski w imieniu pana Wojciecha Legawca – preze-
sa ,,Uzdrowiska Busko – Zdrój, S. A.”, ks. Grzegorz Kowalik 
– Proboszcz Parafii p.w. Św. Trójcy w Nowym Korczynie, Ka-
zimiera Gołdyn - przewodnicząca Rady Gminy, radni, prze-
wodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, nauczyciele i młodzież 
szkolna z projektu ,,Nowy Korczyn – nasza przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość” oraz mieszkańcy.

Wprowadzeniem do tematyki obchodów była konferen-
cja popularnonaukowa: „Sztuka sakralna w Nowym Korczy-
nie”. Zajmujący referat naukowy na temat „Zespół pofrancisz-
kański wraz z kościołem św. Stanisława. Historia i zachowane 
zabytki sztuki sakralnej” przedstawiła pani Paulina Mielnik. 
Po referacie wywiązała się dyskusja na temat zachowanych 
zabytków sztuki w naszej miejscowości.

W międzyczasie dużym zainteresowaniem zwiedzają-
cych cieszyła się wystawa starej fotografii i albumy ze zdję-
ciami nowoczesnego ujęcia okolic Korczyna z góry - An-
drzeja Stefańskiego oraz fotografii artystycznej – Marty Liry, 
Jana Wielgusa, Jerzego Wilka, rzeźby i grafiki Ryszarda Wie-
czorka, rękodzieła artystycznego przedstawiającego postaci 
świętych - Marii Skrzypek ze Starego Korczyna i malarstwa 
sakralnego ks. Stanisława Kruszyńskiego. Wystawę z dużym 
zaangażowaniem przygotowali członkowie TMZK, pracow-
nicy GOK – u. Prezentację nowych i dawnych opracowań  
o naszym regionie wystawiła zwiedzającym pani Halina Lu-
ter – kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym 
Korczynie. Dla wszystkich przybyłych zaprezentowane zosta-
ły przez członków TMZK i młodzież gimnazjalną wiersze po-
etów regionalnych – Władysławy Leżoń i Edwina Juszczyka. 
Władysława Leżoń była również obecna na spotkaniu. Wy-
boru poezji dokonała przewodnicząca TMZK – Ligia Płonka, 
która przybliżyła sylwetki autorów oraz rolę i wartości poezji 
regionalnej, tworzonej pod wpływem emocji i zachwytu nad 
urokiem Ponidzia.

Najpiękniejsze wiersze o naszym regionie, dzieciństwie, 
ważnych chwilach i uroczystościach czytali: Marta Wężo-
wicz, Lucjan Lira, Teresa Krupska, Kazimiera Juszczyk, Ur-
szula Kliś, Julia Szafraniec, Katarzyna Pater, Patrycja Mister-
ka, Hubert Bania i Ligia Płonka.

W atmosferze nostalgii do minionych czasów swoje wspo-
mnienia snuli: Helena Wójtowicz, Alina Kurek, Alicja Wesołow-
ska, Bogumiła Zawada, Krystyna Lis, Zdzisława Lira, Krystyna 
Szot, Teresa Krupska i Witold Świech. Młodzież mogła usłyszeć 
o dawnych obrzędach religijnych, odpustach, zwyczajach ludo-
wych, świętach, o życiu ludzi i pracy zawodowej np. lekarza. 
Były to czasy jakże odmienne od dzisiejszych, chociaż wydaje 
się, że wszystko działo się tak jakby wczoraj.

Równocześnie wszyscy mogli pokosztować regionalnych 
smakołyków, przygotowanych przez panie z Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Korczyńskiej: Stanisławę Szymańską, Kazimierę 
Juszczyk, Urszulę Kliś, Teresę Krupską, Zdzisławę Lirę, Stefanię 
Gubernat. Tym razem była to zalewajka po korczyńsku i słodkie 
przysmaki.

A nad Nidą płonęło ognisko przygotowane i sfinansowane 
przez władze samorządowe Gminy Nowy Korczyn. Przy ogni-
sku wszyscy snuli dalej wspomnienia, piekli kiełbaski i kosz-
towali ziemniaków pieczonych w ogniu. Potem długo zebrani 
oglądali filmy amatorskie, te najstarsze, o czasach minionych 
z lat swojej młodości. Filmy o Nowym Korczynie, imprezach 
regionalnych udostępnił i wyświetlał dla zainteresowanych 
Jerzy Wilk. Filmy do projekcji na pikniku przekazał również  
z własnych zbiorów, Jan Wielgus - miejscowy artysta.

Impreza plenerowa „Piknik Historyczny” była spotkaniem 
bardzo ciekawym i pożytecznym, a zarazem integrującym star-
sze i młodsze pokolenie mieszkańców naszej gminy.

Każdy przybyły mógł dowiedzieć się czegoś interesującego 
o własnym regionie i miło spędzić czas na łonie natury.

Ligia Płonka
Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej

PIKNIK hIStORYCZNY
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W niedzielę 25 września w miejscowości Czarkowy przed 
pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskie-
mu o niepodległość Polski” stanęli wszyscy ci, którzy pragnęli 
oddać cześć poległym 102 lata temu.

W uroczystościach wzięli udział m.in. poseł na sejm Kry-
stian Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, przedstawiciel wojewody Paweł Faryna, wicestarosta 
buski Stanisław Klimczak, wójt gminy Nowy Korczyn Paweł 
Zagaja, przedstawiciel władz samorządu gminy Opatowiec 
Hubert Krupa, prezes buskiego koła Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich - Andrzej Wadowski, a także członkowie Komi-
tetu Odbudowy Pomnika: Andrzej Bienias, Tadeusz Łuszczyń-
ski, Stanisław Jachna, Janusz Zieliński, Władysław Ryba. 

Nie zabrakło również pocztów sztandarowych Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Korczyn, Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów koło AK w Busku 
zdroju, Zarządu Krajowego RP i Byłych Więźniów koło Bata-
lionów Chłopskich w Nowym Korczynie, 18 Buskiej Drużyny 
Wielopoziomowej z Opatowca, Zespołu Szkół w Nowym Kor-
czynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie, 
Szkoły Podstawowej w Brzostkowie, delegacji Szkoły Podsta-

w hołdzie PoleGłym leGionistom

wowej w Krzczonowie i Opatowcu, Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Korczyńskiej, harcerzy, radnych i sołtysów oraz licznie 
zgromadzonych mieszkańców gminy Nowy Korczyn. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polową w hołdzie 
poległym, którą celebrował proboszcz parafii Stary Korczyn ks. 
dziekan Marek Małczęć. Po nabożeństwie u stóp monumen-
tu złożono wieńce i kwiaty, zapłonęły także znicze pamięci, 
natomiast Orkiestra Dęta im. Jana III Sobieskiego z Nowego 
Korczyna pod batutą kapelmistrza Wojciecha Stojka odegrała 
patriotyczne utwory.

W przemówieniach okolicznościowych zaproszeni goście 
podkreślali, jak ważny jest patriotyzm i pamięć o poległych 
przed laty bohaterach, która powinna łączyć Polaków; bez roz-
drapywania ran przeszłości. 

Kolejnym punktem niedzielnych uroczystości był montaż 
słowno muzyczny przygotowany przez młodzież z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie pod kierunkiem  
p. Sylwii Cieplińskiej. 

Na zakończenie wójt Paweł Zagaja serdecznie podziękował 
gościom oraz mieszkańcom gminy Nowy Korczyn za udział  
w patriotycznej manifestacji.
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Dziewięćdziesiąt osiem lat temu po długich latach niewoli, 
wolna Polska znowu pojawiła się na mapach Europy. Ziściły 
się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zabo-
rami. Naród polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz 
o przyszłości kolejnych pokoleń.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości  
w Nowym Korczynie rozpoczęły się w kościele św. Stanisława 
od mszy świętej, którą proboszcz tutejszej parafii ks. Grzegorz 
Kowalik sprawował w intencji Ojczyzny oraz Gminy Nowy 
Korczyn. Uczestniczyli w niej tłumnie zebrani wierni, a wśród 
nich delegacje władz samorządowych, jednostek ochotni-
czych straży pożarnych, kombatantów, młodzieży ze szkół  

naRodowe święto niePodleGłości w nowym koRczynie

z terenu gminy. Wspaniałej oprawie mszy św. towarzyszyła or-
kiestra dęta im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna, która 
zafundowała wiernym wiązankę patriotycznych pieśni. 

Z kościoła uczestnicy ceremonii przeszli pod pomnik po-
święcony pamięci poległych walczących o wolną Polskę, gdzie 
delegacje władz samorządowych oraz szkół złożyły wieńce  
i kwiaty oraz zapaliły symboliczne znicze. 

W przemówieniu okolicznościowym Wójt Gminy Nowy 
Korczyn Paweł Zagaja mówił o jedności, współpracy oraz po-
święceniu dla Ojczyzny Apelował, byśmy mimo różnic poli-
tycznych, umieli się porozumieć. Podczas uroczystości odczy-
tany został również list pani Poseł na Sejm RP Anny Krupki.

PRZYjACIElE PluSZOWEGO MISIA

25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodzi-
ny pluszowego misia. Miś jest przyjacielem dzieci, więc nie wy-
pada zapomnieć o urodzinach przyjaciela. 

Z okazji Święta Pluszowego Misia, zorganizowaliśmy  
w przedszkolu uroczystość. Tego dnia każde dziecko przyszło 

do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem – Mi-
siem. Zabawka ta towarzyszy dzieciom wiele lat, to nie tylko 
pluszowa przytulanka, to „ktoś” bardzo bliski, czuły, cierpliwy 
i często niezastąpiony. Misie towarzyszą dzieciom zarówno  
w chwilach radości, jak i smutku. Są powiernikami dziecięcych 
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tajemnic, ocierają łzy i pomagają zasypiać.Ten jakże radosny 
dzień, dzieci rozpoczęły od wysłuchania wiersza „Miś idzie do 
szkoły”, następnie przedszkolaki świetnie bawiły się podczas 
porannej gimnastyki z misiami. Dzieci wysłuchały historii po-
wstania pluszowego misia oraz bardzo chętnie zaprezentowały 
swoją przytulankę. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały 
opowiadania o Kubusiu Puchatku czytanego przez panią wice-
dyrektor szkoły Małgorzatę Stefańską. 

Dzieci bawiły się przy piosence „Jadą, jadą misie” i zabawie 
muzyczno – ruchowej „Łapka lewa, łapka prawa”, chętnie brały 

udział w konkursie jedzenia miodu z talerzyka oraz zbierania 
wykałaczek w rękawicy kuchennej. Wiele radości sprawiła im 
zabawa chustą animacyjną oraz chodzenie po linie wraz ze 
swym pluszowym przyjacielem. 

Maluszki układały puzzle przedstawiające misia, natomiast 
starszaki wykonały misia z kółek. Dzieci degustowały - małe co 
nieco - słodki miód.

Na koniec wszystkie przedszkolaki za wspaniałą zabawę  
i za to, że kochają swoje misie, otrzymały: maluchy – medale,  
a starszaki – dyplomy „Przyjaciel Pluszowego Misia”.

Dnia 22 listopada 2016r., Rada Samo-
rządu Uczniowskiego, pod kierunkiem 
opiekuna  - Justyny Grzesiak, zadbała  
o to, aby cała społeczność szkolna przy-
pomniała sobie normy kultury i zacho-
wania, które każdy powinien prezento-
wać na co dzień. Uprzejmość, dobroć, 
pomaganie, pragnienie czyjegoś zado-
wolenia, przyjaźń, serdeczność, wyro-
zumiałość, troska i empatia  –  tak każ-
dego po trochu.

Jak co roku, z dalekiej „Krainy Życz-
liwości” przybyły do szkoły zjawiskowe 
wróżki, jednak tym razem w towarzy-
stwie pana Kleksa. Postaci te zagościły  
w każdej klasie od „0” do VI.

W roli wróżek wystąpiły: Kinga Ma-
rek, Sylwia Pisarczyk (kl. IV), Amelia 
Przeniosło (wróżka prowadząca) (kl. V), 
Gabriela Stankiewicz, Kamila Parlak, Ju-
styna Bielaś (kl. VIa), Manuela Mostek, 
Weronika Średniawa (kl.VIb). W rolę 
Pana Kleksa wcielił się: Kacper Bonar 
( kl. IV). Podczas wizyty wyjątkowych 
gości, uczniowie mieli okazję przy-
pomnieć sobie o tym, jak na co dzień 
mogą okazywać życzliwość sobie na-
wzajem, nauczycielom oraz pracowni-
kom szkoły. Za prelekcję, jaką otrzyma-
li, mogli zrewanżować się wierszem lub 
piosenką. Były tańce w kole i słodkości. 
Każdy uczeń mógł otrzymać emblemat 
uśmiechniętej buźki i dobrą radę. Pan 
Kleks wyjmował ze swojej tabakiery 

DZIEŃ  

ŻYCZlIWOśCI

kolorowe piegi i dekorował sympatyczne 
buzie naszych milusińskich.

Samorząd Uczniowski, promując w tym 
dniu życzliwość, przypomina zasady za-

chowania człowieka kulturalnego, które 
każdy  z nas powinien prezentować na 
co dzień.

J. Grzesiak
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ANDRZEjKI

„Na św. Andrzeja – pannom z wróżby nadzieja”. W dniu 
26 listopada 2016 r. odbyła się zabawa andrzejkowa w Szkole 
Podstawowej w Brzostkowie, w której uczestniczyli wszyscy 
uczniowie naszej szkoły. 

Zabawę prowadził wodzirej, który z powodzeniem zachę-
cał do tanecznych pląsów wszystkie dzieci. Nie zabrakło rów-
nież wróżb andrzejkowych.

szkoła Podstawowa  
w bRzostkowie

Zgodnie z tradycją w wigilię świętego Andrzeja odbywają 
się huczne zabawy, podczas których chętni do poznania przy-
szłości wróżą sobie, przelewając roztopiony wosk przez otwór 
klucza, a następnie ,,odczytują” cień rzucany przez odlew. Czę-
sto także doszukują się symbolicznych znaczeń w przedmio-
tach, nabierających w tym dniu szczególnej mocy.

W dniach 24-25 listopada 2016 roku uczniowie z nowo-
korczyńskiej podstawówki przeżyli wspaniały dzień, pełen 
magii, konkursów i tańca przy dźwiękach znanych przebojów. 

zesPół szkół  
w nowym koRczynie

Wszyscy bawili się doskonale. Dziewczęta mogły poznać imię 
swojego przyszłego wybranka, chłopcy wybranki. Kto chciał 
przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości, ustawiał 
buty i kierował je w stronę drzwi śledząc, czy jego (jej) jako 
pierwszy przekroczy próg. Uczniowie i nauczyciele mogli wy-
czytać z kart, jaka czeka ich przyszłość, jaki zawód zdobędą  
w przyszłości i wiele innych ciekawych wróżb.   

Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy 
skocznej muzyce. W trakcie  zabawy dzieci raczyły się słodkim 
poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. 

Zabawa była doskonałą odskocznią dla uczniów od co-
dziennych obowiązków szkolnych, a także czasem na umocnie-
nie więzi z wychowawcą , klasą i wspólną zabawę
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W Nowym Korczynie w dniu 20 
grudnia zrobiło się gwarnie na Rynku. 
Zapachniało świętami, gdy pojawiły się 
cztery świerki, przekazane przez rodzi-
nę państwa Pasków z Nowego Korczyna. 
Drzewka te zostały pięknie przybrane 
przez dzieci z trzech szkół podstawo-
wych w gminie Nowy Korczyn i mło-
dzież z Samorządowego Gimnazjum 
im. Św. Kingi w Nowym Korczynie. 

Szkoły z Brzostkowa, ze Starego 
Korczyna i z Nowego Korczyna były 
mocno wspierane przez panie dyrektor-
ki: Małgorzatę Stefańską, Barbarę Karna-
walską, Bożenę Kruk i Joannę Chaczyk 
oraz przez swoich nauczycieli. 

Wkrótce pojawili się zaciekawieni 
mieszkańcy i przejezdni pasażerowie, 
którzy robili sobie pamiątkowe fotogra-
fie przy choinkach. Ustrojone według 
własnych pomysłów uczniów i nauczy-

ChOINKI W RYNKu
cieli choinki prezentowały się wspaniale 
na tle XVII i XIII wiekowej, zabytkowej 
zabudowy nowokorczyńskiego rynku. 
Warto podkreślić, że świecidełka wyko-
nali uczniowie z ekologicznych materia-
łów. 

Aby podziwiać ozdoby przybył rów-
nież na odnowiony po rewitalizacji Rynek 
- Wójt Gminy Nowy Korczyn – Paweł Za-
gaja, który również zawiesił bombkę na 

każdym drzewku. Na koniec poczęsto-
wał wszystkich świątecznymi słodycza-
mi. Na rozgrzewkę Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury – Bogumiła Zawada  
i Ligia Płonka serwowały strojącym cho-
inki gorące napoje, w siedzibie Punktu 
Informacji Turystycznej. 

Ligia Płonka
Gminny Ośrodek Kultury – Punkt 

Informacji Turystycznej.
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W dniu 6 grudnia 2016 r. Ksiądz Biskup Jan Piotrowski 
ordynariusz diecezji kieleckiej odwiedził Publiczną Szkołę 
Podstawową w Starym Korczynie. 

Wraz z nim przybyli ksiądz Mariusz Rak i ksiądz dziekan 
Marek Małczęć proboszcz parafii w Starym Korczynie. Wśród 
zaproszonych Gości nie zabrakło również radnej Krystyny Sza-
franiec, a także rodziców. Wizyta tak niezwykłego gościa była 
wyjątkowym wydarzeniem dla Dyrekcji, nauczycieli i uczniów 
naszej szkoły.

Pani Dyrektor Bożena Kruk powitała zacnego Gościa sło-
wami pieśni, po czym przedstawiła Jego Ekscelencji historię 
powstania naszej szkoły oraz podejmowane obecnie działa-
nia na rzecz podnoszenia jakości edukacji w naszej placówce. 
Wskazała, że uczniowie biorą udział w wielorakich konkur-
sach, odnosząc sukcesy w wielu dziedzinach. Podkreśliła, że 
co roku w szkole organizowany jest Konkurs Biblijny a także 
wspomniała, że dzieci z naszej szkoły należą do kółka misyj-
nego. - Ekscelencjo Księże Biskupie, dziękuję Ci za ten wspa-
niały dzień, za to, że przybyłeś do naszej szkoły. Dziękuję za 
wspólne spotkanie z naszymi uczniami i gronem pedagogicz-
nym. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby nasi 
uczniowie rozwijali się w duchu wartości. Słowa serdeczne-
go podziękowania składam także na ręce Księdza Proboszcza 
Marka Małczęcia za okazywaną nam wielokrotnie życzliwość 
i troskę. Za każde dobre słowo i czas poświęcony naszej szko-
le i naszym uczniom z całego serca dziękuję – powiedziała 
dyrektor Bożena Kruk

Ksiądz Biskup wysłuchał krótkiego programu artystyczne-
go, w którym uczniowie z klas 0 –I  przedstawili spektakl pt. 
„Kochany Święty Mikołaj”, który idealnie współgrał z dniem 
6 grudnia. Spektakl bardzo spodobał się księdzu Biskupowi, 
który z radością podziękował „Pasterzowi Kościoła w Mirze”. 
Z racji tego, że Adwent to czas przygotowania na przyjście 
Zbawiciela, dzieci bardzo radośnie śpiewały pastorałkę z re-
pertuaru Arki Noego „Świeć Gwiazdeczko”. Część artystyczną 
przygotowali pani Halina Stulak i katecheta Krzysztof Błach. 
Zwracając się do zebranych ze swoim słowem, ksiądz Biskup 
podkreślał, jak ważne jest w dzisiejszych czasach wychowa-
nie i uczenie młodego pokolenia wiary, tradycji oraz miłości 
do Ojczyzny i drugiego człowieka. Wyraził również radość  
z zamiłowania uczniów naszej szkoły do śpiewu i chęci roz-
wijania talentów. Nasz dostojny Gość opowiadał także o pracy 
na misjach i o problemach dzieci z krajów Afryki i Ameryki 
Południowej, w których sam spędził 10 lat jako misjonarz. Za-
równo uczniowie jak i dorośli z zaciekawieniem słuchali słów 
Jego Ekscelencji, bo wypowiadał je naoczny świadek kapłan- 
misjonarz. 

Spotkanie zakończyło się modlitwą i udzieleniem paster-
skiego błogosławieństwa dla całej społeczności szkolnej. Było 
to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szko-
ły. Pozwoliło dostrzec, że wśród wartości, które wprowadza  
w życie dziecka szkoła, są też wartości chrześcijańskie i pa-
triotyczne.

Na zakończenie części oficjalnej uczniowie wręczyli 
Dostojnemu Gościowi upominki, które wykonał uczeń klasy 
piątej Dawid Potoczny i złożyli podziękowanie oraz życzenia 
Bożonarodzeniowe od społeczności uczniowskiej.

Katecheta

SPOtKANIE Z PAStERZEM  
W StARYM KORCZYNIE
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W dniu 5 grudnia 2016 r. ks. bp Jan Piotrowski gościł  
w Zespole Szkół w Nowym Korczynie. Spotkanie to odbyło 
się na sali gimnastycznej w budynku gimnazjum.

Jego Eminencja ks. biskup Jan Piotrowski przybył w towa-
rzystwie ks. dziekana dekanatu nowokorczyńskiego, Marka 
Małczęcia oraz proboszcza naszej parafii ks. Grzegorza Ko-
walika. Przybyłych gości powitała dyrektor Barbara Karnawal-
ska, która zwróciła uwagę na ogromną potrzebę wspólnego 
oddziaływania kościoła, szkoły i rodziny na wychowanie mło-
dego pokolenia, któremu zagraża szybki rozwój cywilizacji. 
Podkreśliła również, iż wszystkim, zarówno dzieciom jak i do-
rosłym , potrzebny jest kodeks wartości .

Następnie dyrektor udzieliła głosu przedstawicielom 
uczniów. Szkołę podstawową reprezentowała przewodniczą-
ca szkoły Gabriela Stankiewicz, która zaprezentowała ciekawe 
informacje dotyczące szkoły. Julia Szafraniec, przewodnicząca 
SU gimnazjum, opowiedziała o historii Samorządowego Gim-
nazjum im. św. Kingi w Nowym Korczynie. Potem uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny. Maciej Szczepanek –  
3- latek, uczęszczający do Punktu Przedszkolnego w Nowym 
Korczynie, powiedział wiersz i zaśpiewał piosenkę. Zachwycił 
wszystkich swoją spontanicznością, jednocześnie wprowadził 
radosny nastrój.

Nawiązując do zakończonego Roku Miłosierdzia Boże-
go w Kościele Katolickim, uczniowie gimnazjum przedstawili 
montaż słowno - muzyczny, w którym zostały wykorzystane 
fragmenty „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej, przybliża-
jące głębokie prawdy o Bożym miłosierdziu.

Uczniów przygotowywał katecheta p. Krzysztof Błach, zaś 
o oprawę muzyczną zadbał p. Radosław Kornaś. Dekoracje 
wykonały przy pomocy uczniów p. Małgorzata Wilewska i p. 
Małgorzata Wach .

W dalszej kolejności zaprezentowali się uczniowie ze 
szkoły podstawowej, którzy występują w szkolnym zespole 
„Wianeczek” od lat prowadzonym przez p. Urszulę Strzelec-
ką. Dzieci zaśpiewały przyśpiewki regionalne i zaprezentowa-
ły tańce ludowe.

Ks. biskup Jan Piotrowski wręczył legitymacje członkow-
skie przedstawicielom Szkolnego Koła Caritas. Po części ar-
tystycznej, nawiązując do inscenizacji, uwrażliwiał młodzież 
na zagrożenia, które niesie współczesny świat oraz wskazał 
na mocną wiarę w miłosierdzie Boże, o którym Jan Paweł II 
powiedział, że jest to element konieczny na drodze do praw-
dziwego szczęścia człowieka. Na zakończenie przemówienia 
Jego Ekscelencja zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy 
oraz udzielił obecnym pasterskiego błogosławieństwa .

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowym Korczynie w imieniu 
całej społeczności szkolnej wyraziła wdzięczność ks. bisku-
powi za przybycie, poświęcony czas, życzliwość, błogosła-
wieństwo i modlitwę. Przedstawiciele SU obu szkół wręczyły 
Gościowi pięknego anioła wykonanego przez uczniów. Słowa 

WIZYtA KSIęDZA bISKuPA  
W ZESPOlE SZKół W NOWYM KORCZYNIE

wdzięczności wyraził także Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł 
Zagaja, który ofiarował ks. biskupowi obraz przedstawiający 
Rynek Nowokorczyński. Do podziękowań dołączyli się przed-
stawiciele Rady Rodziców oraz pracownicy ZS w Nowym Kor-
czynie. 

Na zakończenie wszyscy zebrani zrobili sobie pamiątko-
we zdjęcie z ks. biskupem. Przy pożegnaniu Dostojnego Go-
ścia nie mogło zabraknąć wzruszającego śpiewu „Żegnamy 
Cię, Alleluja”.

Było to niezwykłe wydarzenie w życiu naszej placówki. 
Ks. biskup Jan Piotrowski rzadko odwiedza szkoły, dlatego 
czujemy się szczęśliwi i zaszczyceni, że zechciał gościć u nas. 
Mądre słowa Eminencji dodały otuchy i będą stanowić zachętę 
do dalszej owocnej pracy. Spotkanie to na długo pozostanie  
w sercach wszystkich zebranych.

Zespół Szkół w Nowym Korczynie
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W tym roku św. Mikołaj przybył do 
dzieci w Nowym Korczynie w dniu 3 
grudnia. Chociaż w Korczynie w tym 
dniu nie było ani śniegu, ani mrozu, to 
niezawodny Mikołaj pojawił się w stro-
ju krasnala i w asyście magika Markusa 
oraz jego asystentki – Oleńki.

Wszystkie dzieci powitała dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury – Bogumi-
ła Zawada, która podkreśliła, że w sali 
OSP w Nowym Korczynie zebrały się 
same grzeczne dzieci, które zasłużyły 
na prezenty. Około 150 dzieci, w wie-
ku od 1 roku do około 10 lat, ze swoimi 
rodzicami miało okazję zachwycać się 
magicznymi sztuczkami i osobiście je 
wykonywać.

W przerwie występów św. Mikołaj 
rozdawał gościom słodkie upominki, 
które sfinansowała Biblioteka Gminna 
i Gminny Ośrodek Kultury. Słodyczami 
i napojami częstowali również wójt Pa-
weł Zagaja i wicewójt Piotr Strach. Dla 
wszystkich przybyłych organizatorzy 
zapewnili poczęstunek, do którego jak 
co roku włączyła się firma TARKOR.

Nad bezpieczeństwem imprezy 
czuwali panowie policjanci z Poste-
runku w Solcu – Zdroju, a dzielnicowy 
– Damian Kozłowski - osobiście spraw-
dził, czy wszystko przebiega, jak nale-
ży.

Ligia Płonka

MIKOłAjKI W NOWYM KORCZYNIE
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Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu, to jeden z naj-
bardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 6 grudnia 
nadszedł wreszcie ten upragniony dzień. 

Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpli-
wością wyglądały przez okno, wypatrując Mikołaja. Pojawie-
nie się długo oczekiwanego Gościa wywołało wiele radości 
i uśmiechu na twarzach przedszkolaków. Mikołaj obdarował 
dzieci wspaniałymi prezentami. Zanim jednak rozdał je dzie-
ciom, spytał, czy były grzeczne i poprosił, by zaśpiewały dla 
Niego piosenkę, bądź zarecytowały wiersz. 

Miłym akcentem spotkania było wspólne zdjęcia z naszym 
gościem. Kiedy pożegnaliśmy Mikołaja, na twarzach dzieci 
jeszcze przez długo gościł uśmiech. Szkoda, że ten wyjątkowy 
Gość odwiedza nas tylko raz w roku.

WIZYtA śWIętEGO MIKOłAjA 
W PuNKCIE PRZEDSZKOlNYM

Coroczną tradycją stało się organi-
zowanie konkursu na najładniejszy stro-
ik świąteczny. Przedstawiciele poszcze-
gólnych klas wybrali: w kategorii klas 0-I 
nagrody i książki otrzymali: I Bartłomiej 
Badower, II Martyna Cyrnek, III Adrian 
Tokarz, w kategorii klas IV – VI: I Mi-
kołaj Markiewicz, II Angelika Bielat, III 
Sylwia Cyrnek.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali słodkie upominki.

NAjPIęKNIEjSZY 

StROIK 

śWIątECZNY
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W niecodziennej, przedświątecznej atmosferze, odbył się 
w niedzielę 18 grudnia 2016 r. w sali OSP w Nowym Korczy-
nie, IV Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych. Organizatora-
mi tego wyjątkowego konkursu był Gminny Ośrodek Kultury 
i Urząd Gminy w Nowym Korczynie. 

Jak przystało na gospodarzy, wszystkich przybyłych przy-
witał wójt gminy Paweł Zagaja oraz dyrektor GOK-u Bogumiła 
Zawada. W kulinarnym pojedynku udział wzięło łącznie sześć 
kół i stowarzyszeń z gminy Nowy Korczyn. Wszystkie potra-
wy wyglądały pięknie. Do tego dochodził cudowny zapach 
i... rzecz jasna smak! Nic więc dziwnego, że jury miało ciężki 
orzech do zgryzienia. Poza tym każde koło przygotowało prze-
śliczną dekorację stołów świątecznych, wszystko wyglądało… 
bajecznie! Komisja w składzie: Kazimiera Gołdyn (przewodni-
cząca Rady Gminy w Nowym Korczynie), Piotr Strach (zastęp-
ca wójta gminy Nowy Korczyn), ks. Grzegorz Kowalik, Prze-
mysław Gaj (doradca Ośrodka Rolniczego w Modliszewicach), 
Elżbieta Śliwa (kierownik KRUS w Busku – Zdroju), Władysław 
Smoleń (przedsiębiorca z Nowego Korczyna), przyznała na-
grody w trzech kategoriach konkursowych. 

W kategorii dania, pierwsze miejsce otrzymało Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Pierogi z fasolą, suszo-
ną śliwką i z morelą w sosie własnym podbiły serce sędziów. 
Drugie miejsce przypadło paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Starego Korczyna. Panie serwowały kaczkę nadziewaną 
jabłkami i żurawiną. Z kolei trzecie miejsce otrzymało Koło 
Gospodyń z Czarków za żeberka musztardowe. 

W drugiej kategorii - przystawki, najlepsze okazały się pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strożysk. Roladki drobiowe 
ze szpinakiem w sosie z granatów to ich specjalność. Stowa-
rzyszenie KGW Korczynianie nad Nidą przygotowało tatar ze 
śledzia i otrzymało drugie miejsce na podium. TMZK podało 
kapuśniaczek, który zapewnił im trzecie miejsce. Desery, na-
poje i nalewki - to ostatnia kategoria, z jaką musieli zmierzyć 
się uczestnicy bożonarodzeniowego konkursu. KGW z Czar-
ków upiekło ciasto czekoladowo - chałowe, które doprowadzi-

KONKuRS POtRAW bOŻONARODZENIOWYCh

ło ich do pierwszego miejsca. Drugie miejsce przypadło KGW 
z Błotnowoli za seromakowiec z jabłkami, a trzecie miejsce 
otrzymało KGW ze Strożysk za tort miętowo - czekoladowy. 
Ale to nie wszyscy nagrodzeni. Jury przyznało jeszcze dwa 
wyróżnienia - dla KGW ze Starego Korczyna za pstrąga w cie-
ście i Stowarzyszenia KGW Korczynianie nad Nidą za zupę 
grzybową. Do zwycięzców powędrowały nagrody - sprzęt go-
spodarstwa domowego, ufundowany przez samorząd gminny 
oraz pamiątkowe dyplomy i książki z przepisami regionalny-
mi. Z kolei od kierownik KRUS-u gospodynie otrzymały ka-
lendarze. 

To nie koniec współzawodnictwa tego dnia. Przybyły na 
spotkanie Stanisław Golmento z PIP z Kielc ogłosił konkurs na 
hasło o bezpieczeństwie w gospodarstwie domowym. Pierw-
sze miejsce oraz nagrodę otrzymały panie ze Stowarzyszenia 
KGW Korczynianie nad Nidą. Drugie miejsce zajęły panie  
z KGW ze Strożysk, a trzecie panie z KGW ze Starego Korczy-
na. Warto też wspomnieć o wystawach rękodzieła artystycz-
nego, jakie można było podziwiać podczas konkursu. Swoje 
prace zaprezentowały: Urszula Kliś z Grotnik Dużych, Dorota 
Cyrnek z Grotnik Małych, Adelina Siekierska z Wolicy, Mał-
gorzata Gadawska z Nowego Korczyna oraz Mirosława Maru-
nowska z Harmonin. 

Na zakończenie wójt Zagaja podziękował wszystkim za 
udział w przedsięwzięciu. Szczególne wyrazy wdzięczności 
zostały skierowane do pań ze Stowarzyszenia KGW Korczy-
nianie nad Nidą, które przygotowały salę i udekorowały ją 
własnymi wytworami. Gospodynie w asyście straży przyozdo-
biły również choinkę na tę uroczystość. Do dekoracji posłuży-
ły również wyroby artystyczne Marii Skrzypek i Anity Szwed. 

Uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na wycieczkę 
krajoznawczą, która odbędzie się w naj-bliższym sezonie tu-
rystycznym. Organizatorami konkursu był Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Urząd Gminy w Nowym Korczynie. Uroczystość 
zakończyła się wspólnym kolędowaniem.
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jASEłKA

Tradycyjnie w ostatnim tygodniu przed świętami w Punk-
cie Przedszkolnym wystawiane są Jasełka przygotowane przez 
dzieci pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było i w tym roku. 
20 grudnia 2016r w pięknie udekorowanej sali zebrali się za-
proszeni goście: proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy ks. Grze-
gorz Kowalik, wójt gminy Paweł Zagaja, dyrektor szkoły Barbara 
Karnawalska, wicedyrektor Małgorzata Stefańska oraz rodzice, 
dziadkowie naszych przedszkolaków. 

Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii  
i Józefa szukających miejsca do schronienia. Całość przedsta-

Punkt PRzedszkolny w nowym koRczynie
wienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, 
pasterzy, mędrców, dzieci, aniołów przeplatana była kolędami  
i pastorałkami. Występ małych aktorów wywarł duże wrażenie  
i wprowadził w świąteczny czas.

Na koniec dzieci złożyły świąteczne życzenia. Zaproszeni 
Goście obdarowani zostali skromnymi świątecznymi upominka-
mi, a wszyscy otrzymali sianko, jeden z symboli Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Agnieszka Kowalska

Jasełka w wykonaniu dzieci z klas IV-V Szkoły Podstawo-
wej w Brzostkowie wprowadziły wszystkich w świąteczny na-
strój. Uczniowie swym pięknym występem podbili serca pu-
bliczności. Niejednej osobie zakręciła się łza w oku. Piękny 

szkoła Podstawowa w bRzostkowie
śpiew pastorałek i kolęd uświadomił wszystkim i przypomniał  
o tym, że święta Bożego Narodzenia są już bardzo blisko. Wy-
stęp był niezwykłym przeżyciem zarówno dla aktorów, jak i na-
uczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
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Czas Świąt Bożego Narodzenia zachęca wszystkich do 
wspólnych spotkań, kolędowania, składania sobie serdecznych 
życzeń. Jak każdego roku tak i w obecnym, zgromadzili się 
uczniowie, nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkoły, pracowni-
cy i zaproszeni goście, by wspólnie przeżyć wydarzenia Bożego 
Narodzenia. 

W świąteczny nastrój wprowadzili wszystkich uczniowie 
klasy III a i V szkoły podstawowej, którzy przedstawili jasełka. 
Dzieci doskonale wczuły się w przygotowane role zarówno po-
staci występujących tradycyjnie w jasełkach, np. Maryi, Józefa, 
pasterzy, królów, jak i w postać św. Piotra oraz osób współcze-
snych, którzy napotkali bardzo duże trudności w dostaniu się do 
nieba. Uczniowie wykazali się wielkim kunsztem artystycznym. 
Uzupełnieniem przedstawienia był przepiękny śpiew kolęd, pa-
storałek i piosenek świątecznych. Młodych artystów przygoto-
wała katechetka p. Maria Błach oraz wychowawca klasy III a, p. 

zesPół szkół w nowym koRczynie
Bogusława Woźniak. O oprawę muzyczną zadbał p. Radosław 
Kornaś, nauczyciel muzyki w Samorządowym Gimnazjum im. 
Świętej Kingi. Występ wywołał wielkie wrażenie na zebranych, 
zwłaszcza na najmłodszych widzach, którzy z wielką uwagą 
śledzili przedstawienie i reagowali niezwykle żywiołowo.

Kolejnym elementem spotkania był występ uczniów klas III 
gimnazjum. Pani Dyrektor Barbara Karnawalska złożyła wszyst-
kim życzenia świąteczne, następnie ksiądz proboszcz Grzegorz 
Kowalik poświęcił opłatki i przy dźwiękach kolęd nastąpiło 
wspólne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Goście zo-
stali obdarowani symbolicznymi podarunkami wykonanymi 
przez uczniów kl. I SP, pod kierunkiem p. Jolanty Bęben.

Bardzo dziękujemy rodzicom za przygotowanie przepięk-
nych strojów i czynne zaangażowanie się w przygotowanie 
dzieci. Dzięki współpracy wielu osób cała uroczystość przebie-
gała w radosnej i świątecznej atmosferze.   

Maria Błach
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W dniu 21 stycznia 2017 r. uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie wzięli udział w XV Mię-
dzygminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Solcu-Zdroju 
organizowanym przez Gminne Centrum Kultury. Celem 
przeglądu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży 
kolęd i pastorałek, zachęcanie wykonawców do poszukiwań 
zapomnianych staropolskich, utworów w dawnych śpiewni-
kach oraz kontynuowanie tradycji Bożego Narodzenia zwią-
zanych ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek.

Zmagania konkursowe odbyły się w sześciu kategoriach 
wiekowych z podziałem na solistów i zespoły. Uczniowie 
naszej szkoły zdobyli następujące miejsca: 
W kategorii klas II- III szkoły podstawowej:  
- soliści: II miejsce zajął Bartłomiej Piotrowski
- zespoły: II miejsce zajęły Alicja Krzyżańska, Alicja Jaroszek, 
Natalia Nowak.
W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:
- zespoły: I miejsce zajęły Emilia Jasiak, Emilia Kornaś, Ame-
lia Przeniosło.

Przegląd cieszył się popularnością, o czym świadczyła 
duża ilość uczestników zmagań konkursowych, jak też licz-
nie zgromadzona publiczność.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,  
a laureaci pierwszych miejsc nagrody rzeczowe. 

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje!

PRZEGląD KOlęD 
I PAStORAłEK

Zima jest dla ptaków bardzo ciężkim okresem, ze wzglę- 
du na niską temperaturę i trudne warunki pogodowe.  
W związku z tym skrzydlaci przyjaciele mogą mieć problemy 
ze znalezieniem odpowiedniej ilości pokarmu. Dotyczy to 
szczególnie małych ptaków: wróbli, gili czy sikorek. Dlatego 
też przedszkolaki dbają o to, żeby w karmniku nie zabrakło 
dla nich pożywienia. Duży zapas ziarenek przyniósł Marcel 
Fortuna – dziękujemy i zachęcamy inne dzieci do przyno-
szenia pokarmu, tak żeby każdego dnia  uzupełniać braki  
w ptasiej stołówce.

Agnieszka Kowalska

PRZEDSZKOlAKI  
PAMIętAją ZIMą O PtAKACh
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Podczas 25 Finału WOŚP Nowy Korczyn zebrał rekordową 
kwotę 9396,66 zł, 12 kun chorwackich, 20 $ i 6 €. Tym samym 
dołożył swoją cegiełkę do wyposażenia oddziałów pediatrycz-
nych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

W niedzielę 15 stycznia br. od wczesnego rana wolontariu-
sze z Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi, pod opieką 
nauczycieli: Artura Grzesiaka, Pawła Kulika, Barbary Kanic-
kiej, Zofii Dybały – Nowak, Moniki Kaszuby, Faustyny Judy  
i Bernadety Gajdy kwestowali pod kościołami parafii w No-
wym Korczynie, Brzostkowie, Ostrowcach, Starym Korczynie, 
Piasku Wielkimi i Strożyskach. Zainteresowanie akcją było 
duże, nie brakowało ludzi o wielkich sercach, którzy chętnie 
wspierali szczytny cel, jaki przyświeca Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy.

Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu władz samorządo-
wych i pracowników Urzędu Gminy na płycie nowokorczyń-
skiego rynku zorganizował „wielkie granie z serduszkiem”. Na 
wstępie zagrała Orkiestra Dęta im. Jana III Sobieskiego, która 
w tym roku obchodzi swój 327. jubileusz założenia i jest naj-
starszą taką Orkiestrą w Polsce. Dziarsko bawili nas składanką 
pieśni, piosenek i marszów. Zagrały również zespoły: Index, 
Top Secret i Axer. Ponadto Kasia i Ola Cerazy śpiewem umi-
lały czas zgromadzonym mieszkańcom gminy Nowy Korczyn. 
Za przysłowiowe serduszko można było odbyć rundę wokół 
rynku wozem strażackim OSP z Nowego Korczyna pod okiem 
druhów strażaków: Michała Rasińskiego, Michała Boduszka  
i Mateusza Golika.

W Punkcie Informacji Turystycznej obsługiwanym przez 
Alinę Kurek i Halinę Luter, wolontariusze i występujący muzy-
cy mogli się ogrzać i posilić słodkościami. Darczyńcy i zebrani 
mogli również posmakować fasoli po korczyńsku przygoto-
wanej przez z kuchni w szkole podstawowej oraz pierogów  
z mięsem, „podarowanych” na ten cel przez Marzenę Wilk  
z Zajazdu „Harnaś” w Ostrowcach. 

Ciasta i produkty do kulinarnych specjałów kuchni poni-
dziańskiej zasponsorowali: Wójt Gminy Paweł Zagaja, Stefan 
Tomasz, Andrzej Jasiakowie z firmy FASOLEX, Władysław 
Smoleń - właściciel Piekarni TARKOR z Nowego Korczyna, 
Państwo Beata i Tadeusz Moskwa – właściciele „Piekarni Ko-
szyce”, Halina Luter – kierownik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, Teresa Dybała z Grotnik Małych oraz Gminny Ośrodek 
Kultury Całość poprowadziła - Bogumiła Zawada – dyrektor  
GOK.

Oto lista wolontariuszy:
Dominika Byczyńska, Katarzyna Pater, Sylwia Badower, 

Bartłomiej Wilk, Gabriela Guła, Julia Kaczmarczyk, Dawid 
Przeniosło, Weronika Mącznik, Piotr Kuzon, Julia Szafraniec, 
Hubert Bania, Karolina Czekaj, Kamil Skowron, Natalia Bu-
czak, Dominik Parlak, Filip Fetela.

Opracowała: 
Bogumiła Zawada

wielka oRkiestRa świątecznej Pomocy  
w nowym koRczynie z RekoRdem
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uczniowie ze staReGo i noweGo koRczyna  
dla babci i dziadka
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Pod koniec stycznia 2017 r. w grupach 3- i  4-latków od-
były się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W tym dniu dzieci zaprosiły do przedszkola swoje ko-
chane babcie i dziadziusiów. Dzieci przygotowały dla nich 
specjalny program artystyczny, recytowały wiersze i śpiewały 
piosenki. Niejednej babci i dziadkowi łezka kręciła się w oku. 
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości  
i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziad-
ków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotka-
nia i wspólnie spędzone chwile z nami. 

Po występie dzieci wręczyły swoim babciom i dziadziu-
siom własnoręcznie przygotowane upominki i laurki. Po zło-
żeniu życzeń wyjątkowi goście zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Anna Marek
Agnieszka Kowalska

PRZEDSZKOlAKI DlA 
bAbCI I DZIADKA

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Punkcie Przedszkolnym 
odbył się Bal karnawałowy. Dla przedszkolaków to dzień 
niezwykły, wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją 
bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć 
i radości. 

Tak też było u nas. Tego dnia już od rana dzieci poja-
wiały się w kolorowych przebraniach. W salach przedszkol-
nych można było spotkać wróżkę, motylka, rycerza, pirata, 
policjanta, Spider-Mana, Batmana, ...- nie sposób zliczyć  
i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno. Kolorowy wystrój sali zachęcał wszystkich do 
wspólnej zabawy.

Przedszkolaki wesoło bawiły się pod troskliwym okiem 
wychowawczyń: Agnieszki Kowalskiej i Anny Marek oraz 
Radosława Kornasia, który prowadził zabawę. Uczestniczyły 
również z wielką ochotą we wspólnych konkursach. W trak-
cie karnawałowych szaleństw można było posilić się słodką 
przekąską i napić soczku.

Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wy-
chowankom, a to było głównym celem tego balu.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie  
w przygotowanie pięknych balowych strojów.

Anna Marek
Agnieszka Kowalska

bAl KARNAWAłOWY  

W PuNKCIE PRZEDSZKOlNYM
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Miesiąc styczeń to okres zabaw karnawałowych, toteż 
dnia 27 stycznia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Nowym Korczynie odbył się bal karnawałowy, przeznaczo-
ny dla uczniów klas 0 – VI.

Przygotowania do balu trwały już wcześniej. Każdy miał 
w nich swój udział. Dyrekcja Szkoły zadbała o oprawę mu-
zyczną balu, organizując Zespół Muzyczny oraz koordynowa-
ła pracę nauczycieli, zapewniając uczniom bezpieczeństwo 
podczas imprezy.

Uczniowie wraz z wychowawcami  przystroili pomiesz-
czenia klasowe, a rodzice przygotowali poczęstunek dla swo-
ich pociech. Samorząd Uczniowski (kl. VIb i VIa), pod czuj-
nym okiem opiekuna - P. J. Grzesiak, zadbał o wystrój sali 
gimnastycznej.

ZAbAWA KARNAWAłOWA 
W NOWYM KORCZYNIE

Zabawa przebiegała w miłej atmosferze. Jak przystaje na 
prawdziwy bal, uczniowie tańczyli w parach, solo, a także  
w kole z całą klasą. Przerwy w tańcu były urozmaicane prze-
różnymi zabawami i konkursami, prowadzonymi przez wodzi-
reja imprezy -  P. R. Kornasia. Każdy mógł się wykazać talen-
tem tanecznym lub też innymi umiejętnościami, biorąc udział  
w ciekawych zabawach i konkursach.

Nauczyciele czuwali nad bezpieczeństwem uczniów 
oraz motywowali ich do aktywnego spędzenia czasu. Zmę-
czeni tańcem uczniowie, mogli odpocząć we własnych kla-
sach, przy poczęstunku, przygotowanym przez niezawodnych  
w tej kwestii - rodziców. Należy stwierdzić, iż impreza się udała  
i dostarczyła uczestnikom miłych i niezapomnianych wrażeń.

Justyna Grzesiak
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17 lutego odbył się wyczekiwany przez dzieci bal karna-
wałowy. 

Rodzice przygotowali dla swoich pociech ciekawe stroje- 
na balu obok Księżniczek, Wróżek i Super bohaterów, poja-
wiły się Pszczółka, Kotek i dwa Lwy. Wystrój sali wprowadził 
wszystkich w radosny nastrój oraz zachęcił do wspólnej zaba-
wy. Dzieci świetnie się bawiły, uczestnicząc we wspólnych 
zabawach, konkursach i konkurencjach zręcznościowych,  
a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. 

bAl KARNAWAłOWY  
W śWIEtlICY W bRZOStKOWIE

Dodatkową atrakcją było malowanie twarzy oraz taniec 
hula. Dla zmęczonych i spragnionych Świetlików czekał pysz-
ny poczęstunek przygotowany przez niezawodnych rodziców. 
Do domu dzieci wracały we wspaniałych nastrojach, dzieląc 
się z rodzicami swoimi przeżyciami. Wspólna zabawa przy-
niosła nam wiele radości. Dzięki wykonanym fotografiom bę-
dziemy mogli często wspominać ten wyjątkowy dzień.

Anna Krzyżańska

Gmina Nowy Korczyn na podstawie podpisanej umowy  
z Panem Adamem Jarubasem - Marszałkiem Województwa 
oraz Piotrem Żołądkiem – realizuje  projekt pn.: „Szkoła suk-
cesu – rozwój kompetencji kluczowych uczniów Samorządo-
wego Gimnazjum w Nowym Korczynie”. 

Całkowita wartość projektu to ponad 213 tysięcy zł, w tym 
niespełna 12 % to wkład własny gminy niepieniężny. W lutym 
2016 r. w Zespole Szkół w Nowym Korczynie rozpoczęły się 
pierwsze zajęcia w projekcie, mające na celu budowanie i roz-
wijanie kompetencji kluczowych młodzieży gimnazjalnej. Za-
jęcia prowadzone są w sześciu grupach projektowych, podczas 
których wsparcie otrzyma 60 uczniów i uczennic. Młodzież 
zainteresowana pozyskaniem wiedzy i rozwijaniem swoich 
uzdolnień z zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach po-
zalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół 
w Nowym Korczynie. Podczas zajęć była także przerwa na po-
siłek dla uczestników Projektu. Zajęcia są bezpłatne i potrwa-
ją do czerwca 2017 r. Uczestnicy mają również zapewniony 
odwóz do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach 
pozalekcyjnych.

Ponadto w ramach Projektu szkoła wzbogaci się o kolejne 
pomoce dydaktyczne, sprzęt informatyczny i multimedialny, 
co wpłynie na poprawę warunków i jakości nauczania mło-
dzieży gimnazjalnej.

„szkoła sukcesu – Rozwój komPetencji kluczowych uczniów 
samoRządoweGo Gimnazjum w nowym koRczynie”

W dniu 10 lutego 2017 r. grupa uczniów z naszego gimna-
zjum pojechała na pierwszą zorganizowaną z Projektu wyciecz-
kę do Krakowa. Gimnazjaliści odwiedzili Akademię Górniczo 
– Hutniczą im. Stanisława Staszica. Uczniowie uczestniczyli  
w zajęciach „Pokazy doświadczalne z fizyki”, które odbyły się 
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krako-
wie. W trakcie sześciogodzinnych wykładów nikt nie narzekał 
na nudę. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się m.in. 
jak skroplić tlen w temperaturze ok. – 200 0C, dlaczego ciężkie 
samoloty latają, kilkuset tonowe statki nie toną. Ponadto mieli 
możliwość obserwować zjawisko dyfrakcji, interferencji oraz 
zobaczyć nadfiolet i podczerwień. Prowadzący studenci poka-
zali, że nauka może być bardziej fascynująca  niż  się nam wy-
daje. Gimnazjaliści na pewno zapamiętają pobyt na uczelni. 

Już wiosną odbędą się kolejne wycieczki do Teatru w Kra-
kowie oraz do Centrum Leonardo da Vinci w Chęcinach.
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W dniu 10 marca 2017 r. na zaproszenie Gminnego 
Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy Nowy Korczyn do sali OSP 
przybyły licznie panie z różnych miejscowości gminnych,  
aby uczcić swoje święto. 

Życzenia kobietom złożyli  organizatorzy, a zarazem pro-
wadzący imprezę: wójt – Paweł Zagaja i dyrektor GOK – Bo-
gumiła Zawada.

Piękne słowa o kobietach, działaczkach i aktywistkach 
gminnych skierowała do przybyłych długoletnia kierowniczka 
Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie – Alicja Wesołowska.

Za trud, oddanie i poświęcenie dla lokalnej społeczności, 
a w szczególności za działalność w Towarzystwie Miłośników 
Ziemi Korczyńskiej podziękowania i kwiaty dla pani doktor 
złożyli: przewodnicząca – Ligia Płonka i wójt – Paweł Zagaja, 
również członek TMZK.  

Głównym punktem programu uroczystości był występ ka-
baretu ,,NAŻARTY” z Kielc. Panowie Paweł Czupryński i Emil 
Karpiński swoimi skeczami rozśmieszali panie prawie do łez, 
włączając je do wspólnej zabawy. Nie darowali także panom: 
reprezentantom płci męskiej, którzy wspólnie z paniami wzięli 
udział w skeczu, wzorowanym na bajce o Czerwonym Kaptur-
ku. Ośmielony swoim występem i po zaprezentowaniu swoich 
ukrytych zdolności aktorskich, wszystkim paniom złożył ży-
czenia poseł na Sejm Krystian Jarubas.

Dla wszystkich pań przepięknie zaśpiewały także mło-
de kobiety: Kasia i Ola Cerazy. Warto również wspomnieć  
o Martynie Sadowskiej, Katarzynie Cabaj, Katarzynie Borli, 
które przygotowały dla zebranych niespodziankę. W  kosme-
tycznym SPA można było upiększyć się i odmłodzić, robiąc 
sobie makijaż, paznokcie i maseczki.

Słodki poczęstunek dla przemiłych gości zasponsorował, 
jak co roku, Władysław Smoleń, właściciel firmy TARKOR  
z Nowego Korczyna, wójt Paweł Zagaja, poseł Krystian Jarubas 
oraz Halina Luter kierownik Biblioteki Gminnej. 

Ligia Płonka
Pracownik GOK – PIT w Nowym Korczynie

DZIEŃ KObIEt W NOWYM KORCZYNIE
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Walentynki to nie tylko święto za-
kochanych. Dla Świetlików ten dzień 
stał się okazją do wspólnej zabawy  
i pokazania, jak dobrze i wesoło jest 
nam razem. 

Wspólnie spędzony czas w wa-
lentynkowym nastroju sprzyjał pro-
wadzeniu z dziećmi rozmów na temat 
znaczenia uczuć i emocji w naszym 
codziennym życiu. Bawiliśmy się  
w zabawę niedokończonych zdań np. 
„Gdy jestem wesoły to…., Gdy jestem 
smutny to ..., Gdy jestem zły to…” .  
W trakcie zabaw z j. angielskim okre-
ślaliśmy charakterystyczne zachowa-
nia towarzyszące wybranym emocjom. 
Zmieniając mimikę twarzy pokazywa-
liśmy wizerunek smutku, radości, stra-
chu i złości. Rozmawialiśmy o rodzi-
nie i przypomnieliśmy najważniejsze 
sformułowania dotyczące uczuć, m.in 
-I love you.

Nie zabrakło zabaw i tańców przy 
muzyce. Dzieci wykonały także pre-
zenty walentynkowe, aby obdarować 
najbliższych. Świetliki dowiedziały 
się, że Walentynki to nie tylko serdusz-
ka, czekoladki i prezenty, najważniej-
sza jest miłość i przyjaźń bliskich nam 
osób.

Anna Krzyżańska

walentynki 
u świetlików

W piątek 3 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie 
odbył się I Turniej Bilardowy. Udział w nim wzięli chłopcy, którzy na co dzień 
uczestniczą w różnych rozgrywkach w naszym ośrodku kultury. 

Rozgrywkom sędziowali Jerzy Wilk – pracownik GOK i Halina Luter – kierow-
nik gminnej biblioteki publicznej, a kibicowali koledzy i koleżanki uczestników.  
W długim turnieju kolejno miejsca zajęli oraz okolicznościowe dyplomy i wyróż-
nienia otrzymali: Trojan Wojciech, Przeniosło Dawid, Wolański Sylwester, Wężo-
wicz Piotr, Trojan Jacek.

Rozgrywający otrzymali też słodkości ufundowane przez bibliotekę i napoje 
od GOK-u.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych rozgrywkach.
Opracowała: Bogumiła Zawada

W dniu 9 marca 2017 r., w Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie 
odbył się coroczny Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej w ramach 40. edycji ogól-
nopolskich zmagań z zakresu pożarnictwa. 

W turnieju wzięło udział czternastu zawodników, którzy reprezentowali szkoły 
z terenu gminy Nowy Korczyn. Wcześniej te osoby zostały wybrane w eliminacjach 
szkolnych. 

Gimnazjum im. św. Kingi reprezentowali: Julia Piotrowska, Joanna Cieplińska, 
Patrycja Gaweł, Paweł Kaleta i Dawid Konopka. Szkołę Podstawową w Nowym 
Korczynie reprezentowali: Aleksandra Kot, Bartłomiej Piotrowski i Adrianna Mazur, 
natomiast podstawówka w Brzostkowie wydelegowała Jakuba Kapustę, Krzysztofa 
Żaka i Julię Borczuch. Ze Starego Korczyna przyjechali: Aleksandra Mącznik, Wik-
tor Chećko i Piotr Trybała

Spośród tego licznego grona udało się wybrać osoby, które będą reprezentować 
gminę w powiatowych eliminacjach. Ułatwił to test wiedzy składający się z dwu-
dziestu pytań o tematyce pożarniczej. Najlepiej poradzili sobie Julia Piotrowska, 
Paweł Kaleta i Patrycja Gaweł (kategoria gimnazja) oraz Bartłomiej Piotrowski, Julia 
Borczuch i Krzysztof Żak (kategoria szkół podstawowych).

tuRniej wiedzy PożaRniczej

tuRniej bilaRdowy
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W środę 8 lutego 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla uczniów  
i absolwentów naszych szkół Turniej Tenisa Stołowego. 

Komisja sędziowska w składzie: Modzelewski Arkadiusz, Kulik Paweł i Wilk Je-
rzy oraz opiekunka dzieci podczas turnieju - Boduszek Agata czuwali nad prawidło-
wym przebiegiem turnieju oraz  bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

Bogumiła Zawada – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie 
złożyła uczestnikom życzenia doskonałych wyników i gry fair-play, a pani Barbarze 
Karnawalskiej – dyrektor Zespołu Szkół podziękowała za udostępnienie sali i pomoc 
w organizacji tej imprezy.

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
DRUŻYNOWO:
- po raz kolejny puchar przechodni wójta w kategorii chłopców uczniów szkół 

podstawowych wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół w Nowym Korczynie – Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 

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

INDYWIDUALNIE:
Kategoria I: dziewczęta – uczennice gimnazjum - I miejsce Dębska Patrycja,  

II miejsce Gaweł Patrycja, III miejsce Pietrzyk Justyna
Kategoria II: dziewczęta – uczennice szkół podstawowych - I miejsce Curyło 

Julia, II miejsce Mącznik Aleksandra, 
Kategoria III: chłopcy – szkoła podstawowa - I miejsce Brzeziński Konrad,  

II miejsce Świech Karol. II miejsce Woźniak Kacper
Wyróżnieni: Wężowicz Wiktor i Misiaszek Krystian
Kategoria IV: chłopcy - gimnazjum - I miejsce Piasecki Bartosz, II miejsce Dębski 

Kacper, II miejsce Grochowski Michał
Kategoria V: chłopcy – absolwenci - I miejsce Grochowski Patryk, II miejsce 

Knapczyk Dominik, III miejsce Cerazy Piotr,  IV miejsce Cabaj Bogusław
Zwycięzcy - z rąk Pawła Zagai -  Wójta Gminy Nowy Korczyn otrzymali ufun-

dowane przez niego puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci rakietek 
do tenisa stołowego, piłek i długopisów. Dodatkowo  wszyscy uczestnicy za udział  
w turnieju uhonorowani zostali wyróżnieniami na piśmie. 

Bogumiła Zawada

Viii tuRniej tenisa stołoweGo  
o PRzechodni PuchaR wójta

Zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach wchodzącą w życie 1 lipca 2013 roku ustawodawca na-
łożył na samorządy i wprowadził w życie nowe obowiązki  
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Rada Gminy w roku 2012 uchwaliła szereg wymaganych 
ustawą uchwał niezbędnych do wprowadzenia nowych za-
sad na terenie Gminy. W Gminie Nowy Korczyn wspólnym 
systemem odbierania odpadów zostały objęte nieruchomości 
zamieszkałe i niezamieszkałe, do obowiązków właścicieli nie-

infoRmacja o GosPodaRowaniu  
odPadami komunalnymi

ruchomości należy obowiązek składania pierwszej deklaracji  
i ewentualnych korekt.

Jedną z głównych zasad nowej ustawy jest zasada samofi-
nansowania się systemu gospodarki odpadami na terenie Gmi-
ny. Co to oznacza? Na koszty systemu gospodarki odpadami 
składa się ich odbiór od właścicieli nieruchomości, transport 
na składowisko przez firmę wyłonioną w przetargu, opłata na 
składowisku odpadów w Rzędowie za utylizację odpadów oraz 
koszty pracownicze związane z obsługą systemu gospodarki  
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Miejscowość Odpady I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Nowy Korczyn
zmieszane 25 22 22 26 13,24 10,26 8,26 12,23 27 25 21 28

segregowane 20 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 19

Badrzychowice
Sępichów
Piasek Wielki
Strożyska
Ucisków

zmieszane 24 21 21 25 23 20 25 22 26 24 28 27

segregowane 19 15 15 19 17 21 19 16 20 18 22 18

Harmoniny 
Rzegocin

zmieszane 25 22 22 26 24 26 26 23 27 25 21 28

segregowane 20 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 19

Brzostków
Błotnowola
Grotniki Duże
Grotniki Małe
Parchocin
Pawłów

zmieszane 26 23 23 27 25 27 27 24 28 26 23 21

segregowane 21 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15

Czarkowy
Górnowola
Kawęczyn
Łęka
Ostrowce
Podraje
Podzamcze
Stary Korczyn
Winiary Dolne
Żukowice

zmieszane 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22

segregowane 23 20 20 24 22 19 24 21 25 23 27 20

haRmonoGRam odbioRu odPadów PRzez „ekom” maciejczyk sP. j.
z teRenu Gminy nowy koRczyn na 2017 Rok

odpadami, ulotki, materiały biurowe, programy do obsługi. 
Nowe zasady funkcjonowania systemu weszły w życie 1 lipca 
2013 roku, wtedy ponad 90% mieszkańców zadeklarowało se-
lektywną zbiórkę. Ilość odpadów zbieranych z roku na rok rośnie 
w 2014 -169 ton, 2015 - 463 tony, 2016 - 740 ton wszystkich 
odpadów. Taka informacja z jednej strony cieszy, bo świadczy  
o oddawaniu odpadów na składowisko, a z drugiej przekłada 
się na rosnące koszty obsługi gospodarką odpadami. Przewidy-
wane koszty na rok 2017 to kwota 386.000.00zł, co oznacza,  
że taką kwotę muszą wpłacić wszyscy właściciele nieruchomo-
ści, a gmina nie może niestety zgodnie z ustawą dokładać z in-
nych źródeł. Wydatki za gospodarkę odpadami w poprzednich 
latach wynosiły: 2014- 314.000.00 zł, 2015 - 339.000.00 zł, 
2016 - 370.000.00 zł. Rosnąca ilość odpadów powoduje wzrost 
kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami, na który muszą 
się złożyć wszyscy mieszkańcy. Chcąc uzyskać potrzebną pla-
nowaną kwotę na rok 2017 w wysokości 386.000.00 zł koniecz-
ne jest zwiększenie stawek za odpady komunalne. Każdy, kto 
złożył deklarację, zostanie osobiście poinformowany o wyso-
kości nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. 
Kształtują się one w następujący sposób i wynoszą: miesięcz-
nie dla każdej osoby, która zadeklarowała gromadzić odpady  

w sposób selektywny z kompostownikiem - 6zł, bez kompostow-
nika - 8zł. Dla każdej osoby, która zadeklarowała gromadzić 
odpady w sposób nieselektywny 14zł miesięcznie. Nowe opłaty 
obejmują również nieruchomości niezamieszkałe, dla których 
właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę i wynoszą od po-
jemnika 120L - 14 zł, 240L - 35 zł, 500L - 70 zł, 1100L - 100 
zł, kontener KP5 - 370 zł, kontener KP7 - 460 zł. Dla nierucho-
mości, których właściciele zadeklarowali nieselektywną zbiórkę 
wynoszą od pojemnika 120 L- 25 zł, 240L - 50 zł, 500L - 100 zł, 
1000L - 140 zł, kontener KP5-640 zł, kontener KP7-800zł.

Opłaty mogą ulec obniżeniu w kolejnych latach. Jednym 
z warunków jest właściwa segregacja odpadów komunalnych 
przez mieszkańców. Za jedną tonę odpadów zmieszanych na 
dzień dzisiejszy trzeba zapłacić na składowisku ZGOK w Rzę-
dowie 263 zł, za posegregowane niewłaściwie odpady trze-
ba zapłacić 100zł, za dobrze posegregowane odpady ZGOK  
w Rzędowie zapłaci nam od 15 zł do 25zł za każdą tonę  
w zależności od frakcji.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o odpowiednie se-
gregowanie odpadów komunalnych w trosce o nasze wspólne 
środowisko i finanse.
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