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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY NOWY KORCZYN
Minął kolejny rok obecnej kadencji Sa-

morządu Gminy Nowy Korczyn. To dobry 
czas do podsumowań, oceny, refleksji i wy- 
ciągania wniosków. Ostatni okres to reali-
zacja dużych zadań, które przyczyniły się 
do poprawy warunków życia mieszkańców. 
Zrealizowano, a także jest w trakcie reali-
zacji wiele zadań związanych z ekologią  
i ochroną środowiska, kulturą, kulturą fi-
zyczną, ochroną zdrowia czy inwestycjami 
drogowymi.

Dzięki wypracowanym porozumieniom, 
niemal wzorowej współpracy z Marszałkiem 
Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodą, Starostwem Powia-
towym w Busku Zdroju, sąsiednimi gminami oraz przy poparciu 
zdecydowanej większości radnych, mogę śmiało stwierdzić, iż 
wykorzystaliśmy każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środ-
ków na modernizacjęi remont dróg, obiektów, a także na realiza-
cję wielu znaczących programów i przedsięwzięć. Nasze wspólne 
dokonania, pomimo różnych przeciwności losu, często zmienia-
jącego się prawa, są konkretne i niezaprzeczalne, są dowodem 
aktywności radnych, sołtysów oraz dobrej współpracy samorządu 
z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, parafiami.

Szczególne starania związane z pozyskaniem środków ze- 
wnętrznych na przebudowę dróg pozwoliły wykonać szereg 
istotnych, oczekujących niejednokrotnie na realizację od kilku 
lat, zadań. Rok 2017 jest rekordowy pod względem ilości wyre- 
montowanych dróg. Łączna wartość inwestycji drogowych wyko- 
nanych w bieżącym roku przekroczyła 4 mln złotych. To ponad 
12 kilometrów nowych nawierzchni asfaltowych z utwardzonymi 
poboczami w czternastu sołectwach.

Ważne inwestycje, które pozwolą na uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej w kolejnych miejscowościach i podniosą 
jakość życia mieszkańców, to budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Górnowola oraz budowa sieci wodociągowej  
w miejscowości Kawęczyn. Całkowita wartość projektu to 2,8 mln 
złotych. Sieć sanitarna wraz z przyłączami będzie liczyła prawie 
7 kilometrów, natomiast sieć wodociągowa 1,5 km. Zakończenie 
robót przewidziane jest na pierwsze półrocze 2018 roku. 

Nie od dziś wiadomo, że sport i zdrowy tryb życia jest bardzo 
ważny już od najmłodszych lat, dlatego wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom uczniów i rodziców Samorząd Gminy Nowy Kor-
czyn stawia na rozwój bazy sportowej. Każda szkoła będzie mogła 
się cieszyć nowym boiskiem. Na bieżący rok zaplanowano kom- 
pleksową przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Brzost-
kowie. Wartość całego zadania to ponad 1,7 mln złotych.

Od listopada 2017r. przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie 
funkcjonuje Punkt Przedszkolny, który powstał w ramach projektu 
o wartości 283 tys. złotych. Uczęszcza do niego 18 dzieci w wie-
ku 3-5 lat. Pomieszczenia Punktu Przedszkolnego, w tym łazienki 
dla dzieci i personelu, zostały odnowione i doposażone. Zakupio-
no pomoce dydaktyczne, zabawki, meble, materiały dekoracyj-
ne, sprzęt informatyczny/multimedialny. Projekt zakłada również 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz zajęcia dodatkowe, m.in.: język angielski, zajęcia logope-
dyczne, zajęcia taneczno-rytmiczne. Ponadto oferuje bezpłatne 
wyżywienie i jednorazową wyprawkę (materiały plastyczne).

Z kolei w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczy-
nie w ramach projektu o wartości 25 tys. zł została doposażona 
pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej, która otrzymała 
pomoce naukowe służące głównie badaniu i obserwacji różnych 
elementów środowiska, a także zjawisk i procesów. Zakupiono 
m.in. zestawy doświadczalne dotyczące ochrony powietrza atmo- 
sferycznego, energii odnawialnej, ochrony wód, gleby i powierz- 
chni Ziemi, przyrządy do obserwacji i badań przyrody. Ponadto 

pracownię wyposażono w filmy edukacyjne, 
plansze, gry edukacyjne i mikroskopy. 

W 2017 roku gmina zatroszczyła się 
również o podniesienie standardu świadcze-
nia usług kulturalnych poprzez dokonanie 
remontu świetlic wiejskich w Kawęczynie  
i Piasku Wielkim. Za kwotę 150 tys. złotych 
wykonano elewację budynków, odnowio-
no pomieszczenia, wymieniono stolarkę 
drzwiową. W Kawęczynie dodatkowo wyko-
nano chodnik i ogrodzenie, a także wymie-
niono pokrycie dachowe. 

Ponadto za blisko 40 tys. złotych dopo-
sażono place zabaw w Górnowoli i Ostrowcach oraz zakupio-
no nowe instrumenty dla Orkiestry Dętej im. Jana III Sobieskiego  
z Nowego Korczyna.

Przed nami jeszcze wiele zadań do zrealizowania w tej ka-
dencji. W 2018 roku wykonana zostanie termomodernizacja 
trzech budynków użyteczności publicznej, a mianowicie budyn-
ków Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej i Buskiej oraz remizy 
OSP w Nowym Korczynie. W planach są także remonty kolejnych 
odcinków dróg gminnych, m.in. w Piasku Wielkim, Starym Kor-
czynie czy w Żukowicach. Ponadto gmina będzie wnioskować  
w ramach środków na usuwanie skutków powodzi o dofinanso-
wanie remontu dróg o łącznej długości ponad 8 km w następu-
jących miejscowościach: Sępichów, Łęka, Podzamcze, Podraje, 
Nowy Korczyn, Badrzychowice, Rzegocin i Błotnowola. Wspól-
nie z powiatem złożony został wniosek dotyczący przebudo-
wy dróg powiatowych w Pawłowie i Błotnowoli. W bieżącym 
roku wyremontowana zostanie świetlica wiejska w Strożyskach.  
Ponadto gmina stara się o dofinansowanie do montażu kolekto-
rów słonecznych na budynkach prywatnych. Warto podkreślić, że 
samorząd gminy rozpoczął również przygotowania zmierzające 
do przywrócenia Nowemu Korczynowi utraconych w 1869 roku 
praw miejskich. Przed nami również „otwarcie okna na świat” 
czyli budowa mostu na rzece Wiśle oraz obwodnicy Nowego 
Korczyna. Czynione są też starania o przywrócenie do Nowego 
Korczyna komisariatu policji, którego nierozważnie pozbyto się 
w 2009 roku.

Podsumowując kolejny rok działalności samorządu gminy 
Nowy Korczyn podkreślić należy, że był to okres wytężonej pracy 
na rzecz dobra gminy. Kiedy spojrzymy na te dokonania musi-
my mieć świadomość tego, że za każdym działaniem, inwestycją  
i sukcesem kryją się ludzie, którzy do tego się przyczynili. Bez ich 
udziału nie byłoby tych osiągnięć, którymi się teraz szczycimy. 
Chciałbym szczerze i serdecznie podziękować wszystkim miesz-
kańcom i działaczom samorządowym Gminy Nowy Korczyn za 
ich trud włożony w budowanie naszej wspólnoty lokalnej oraz 
wysiłek wniesiony w jej rozwój. Chciałbym, abyście Państwo 
mieli świadomość tego, że swoją postawą i dobrą pracą przysłuży-
liście się do rozwoju naszej Gminy i uzyskania wysokiej pozycji 
naszego samorządu w powiecie i województwie.

Przekazane Państwu kolejne wydanie „Głosu z Gminy Nowy 
Korczyn” obrazuje materialne osiągnięcia samorządu, przedsta-
wia inicjatywy i inwestycje gminne oraz efekty rzeczowe tych in-
westycji, a także pokazuje środki zaangażowane w ich realizację 
oraz wielkość nakładów inwestycyjnych. Zachęcam do uważnego 
wczytania się w ich treść. Mam nadzieję, że zawarte w biuletynie 
informacje staną się rzetelnym źródłem wiedzy o kierunkach roz-
woju Gminy.

Łącząc wyrazy szacunku, życzę miłej lektury.

Paweł Zagaja
Wójt Gminy Nowy Korczyn
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Mija 201 dni od chwili, gdy podczas 
Kingonalii, 22 lipca 2017 roku, padło 
hasło: Nowy Korczyn odzyska prawa 
miejskie! Wywołało to duże zaskocze-
nie. Co wydarzyło się od tamtej pory – 
na drodze Korczyna do miejskości?

Lokowany przez Bolesława Wstydli-
wego w 1258 roku Nowy Korczyn jest 
obecnie wsią, ale przez 611 lat, do 1869 
roku był miastem, dokładnie Nowym 
Miastem Korczyn i to miastem o bardzo 
bogatej historii i tradycji. Był miastem 
królewskim Korony Królestwa Polskie-
go, a dokument lokacyjny stał się wzo-
rem dla niektórych miast założonych 
później. Nadanie miejscowości statusu miasta leży tylko i wy-
łącznie w kompetencji Rady Ministrów, która rozstrzygnięcie  
w tym przedmiocie podejmuje w formie rozporządzenia, a de-
cyzja w tej sprawie poprzedzona jest analizą spełnienia przez 
zainteresowaną miejscowość kryteriów ustawowych. Faktycz-
nie w ubiegłym roku podczas Kingonaliów publicznie ogłosi-
łem w przededniu okrągłego jubileuszu 760 – lecia nadania 
praw miejskich o podjęciu działań samorządu gminy zmie-
rzających w przywróceniu praw miejskich. Obecny podczas 
uroczystości poseł Krzysztof Lipiec wyraził chęć pomocy w tej 
sprawie. Również poseł Krystian Jarubas poparł tę inicjatywę. 
Praktyka i doświadczenie wskazują, iż przy tego typu przedsię-
wzięciach budzi się wiele pytań i wątpliwości. Obserwując jed-
nak zachowania mieszkańców, stwierdzić należy, iż większość  
z nich jest za przywróceniem statusu miasta, a niektórzy na 
pytanie, gdzie jedziesz odpowiadają dalej, że nie do Nowego 
Korczyna tylko do miasta.

Mając na uwadze powyższe, a także wsłuchując się  
w głos mieszkańców, realizujemy inicjatywę przywrócenia 
praw miejskich Nowemu Korczynowi, wysyłając do przed-
stawicieli różnych środowisk pismo zapraszające do udziału 
w pracach Komitetu do spraw przywrócenia praw miejskich. 
Zapytamy na pewno mieszkańców o wyrażenie swojej opi-
nii w tej sprawie. Nastąpi to obowiązkowo w drodze spotkań 
tzw. konsultacji społecznych. Nim to jednak nastąpi, chciał-
bym wykorzystać, godną uwagi wspólną propozycję, między 
innymi radnych z Nowego Korczyna Kazimiery Gołdyn oraz 
Pawła Kulika – „przywróćmy zabrane prawa miejskie na świę-
to niepodległości” zmierzającą do odzyskania praw miejskich 

JAK ZOStAć MIAStEM I CZY WARtO?
ROZMOWA Z WóJtEM

wszystkim miejscowościom, którym odebrano i uroczyste 
przywrócenie w dniu podniosłym dla Polski i Polaków ja-
kim jest dzień 11 listopada. Obecne przepisy funkcjonujące  
w przestrzeni prawnej dotyczyłyby jedynie miejscowości, któ-
re praw miejskich nigdy nie miały, a Nowy Korczyn jest prze-
cież w grupie miejscowości o innym statusie.

1 stycznia miastem stała się na powrót Wiślica. Pan, jak się 
słyszy, optuje za inną „ścieżką legislacyjną”.

Mówiąc o innej ścieżce legislacyjnej mam właśnie na uwa-
dze rozwiązania proponowane między innymi przez radnych 
Kazimierę Gołdyn oraz Pawła Kulika z Nowego Korczyna.

Nowy Korczyn, podobnie jak wiele innych miejscowości, 
utracił prawa miejskie w 1869 roku mocą carskiego ukazu, po 
upadku powstania styczniowego. Podobnie jak Nowemu Kor-
czynowi setkom innych miast wspierających Powstanie Stycz-
niowe, ze względów politycznych, odebrano prawa miejskie 
doprowadzając je tym samym do upadku. Jak już wspomnia-
łem obecnie nadanie miejscowości statusu miasta leży w kom-
petencji Rady Ministrów i następuje z własnej inicjatywy lub 
na wniosek zainteresowanej Rady Gminy, ale po spełnieniu 
ustawowych uwarunkowań.

Uważam, iż propozycja korczyńskich radnych, wskazu-
jąca inną ścieżkę legislacyjną polegającą na przywróceniu 
wszystkim miejscowościom pozbawionym statusu miasta 
ukazem carskim „za karę” powinna nastąpić z inicjatywy  
i na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, po ewentual-
nym wyrażeniu pozytywnej opinii miejscowej Rady Gminy, 
ale bez konieczności spełniania dotychczasowych procedur  
i ustawowych wymogów. Byłoby to zadośćuczynienie dotych-

czas wyrządzonym krzywdom, a także 
znakomitym uczczeniem 100 – roczni-
cy odzyskania przez nasz kraj niepod-
ległości. Dodatkowo dla naszej gminy 
przypadającym w tym roku 760- lecia 
nadania praw miejskich. Na ostatniej se-
sji Rada Gminy zajęła stanowisko w tej 
sprawie, którym zainteresujemy Prezesa 
Rady Ministrów oraz pozostałe miej-
scowości, które utraciły w tym czasie 
status miasta. Przy tej okazji zachęcam 
również parlamentarzystów ziemi świę-
tokrzyskiej do poparcia tej inicjatywy, 
żebyśmy mogli wszyscy razem święto-
wać.
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Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości  
wymagające wyjaśnienia mieszkańcom w zakresie nadania 

statusu miasta...

Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE
Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę 

Gminy /z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów/ 
i są identyczne zarówno dla miast, jak i dla wsi. Nie ma więc 
podstaw prawnych do ich zwiększenia po zmianie statusu gmi-
ny wiejskiej na wiejsko – miejską.

Co z podatkiem rolnym? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY JEGO 
UCHWALANIA

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mają-
ce w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od 
tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki 
podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podsta-
wie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia wy-
sokości podatku rolnego na dany rok podatkowy.

Czy ulegnie zmianie wysokość opłaty targowej? NIE
Opłata targowa nie jest uzależniona od statusu miejscowo-

ści, na której jej pobór jest ustanowiony. Wysokości stawek 
są uchwalane przez Radę Gminy z uwzględnieniem rozporzą-
dzenia Ministra Finansów określającego ich górne granice, któ-
re są identyczne zarówno dla miast, jak i dla wsi.

Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych 
oraz opłata adiacencka? NIE

Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ule-
gnie zmianie. W przypadku opłaty adiacenckiej to wysokość 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy  
w drodze uchwały. Stąd też, jeżeli Rada stawek nie zmieni, 
pozostaną one na takim samym poziomie.

Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie grun-
tów? NIE

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 
terenach miast nie wymagana jest zgoda na zmianę przezna-
czenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne. 
Jednakże aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej 
niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów.

Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? NIE
Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu 

na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. miesz-
kańców. Wynika to z ustawy – Karta nauczyciela.

Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży 
oraz subwencji oświatowej?

Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów, jak rów-
nież zasady ustalania subwencji. Stypendium szkolne może 

otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Usta-
wodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca za-
mieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również 
nie ulegają zmianie. W obecnym stanie prawnym ustalana jest 
na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 
tys. mieszkańców.

Co z dostępem do środków zewnętrznych w tym z Unii 
Europejskiej?

W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możli-
wość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno 
dla miejscowości o statusie wsi, jak i miasta. Nowy Korczyn, 
jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie pra-
wa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości 
w tym zakresie. Będziemy Gminą wiejsko - miejską

Co z opłatami za wodę śmieci, kanalizację, czy wzrosną? 
NIE

Podobnie jak w wielu poprzednich przypadkach wysokości 
stawek tych opłat ustala Rada Gminy i zmiana statusu miejsco-
wości nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.

Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy? NIE
Liczba radnych Rady Gminy zależy od liczby mieszkańców 

w gminie. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się 
z 15 radnych.

Czy będą nowe, przedterminowe wybory radnych i bur-
mistrza? NIE

W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza 
się przedterminowych wyborów organów gminy.

Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych? NIE
Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie 

powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu 
osobistego.

W przypadku, gdyby propozycja Rady Gminy Nowy Kor-
czyn nie znalazła uznania i nie została zaakceptowana przez 
Radę Ministrów, będziemy zmuszeni przeprowadzić całą pro-
cedurę związaną z nadaniem praw miejskich, rozpoczynając 
od konsultacji społecznych.

Jeżeli mieszkańcy gminy Nowy Korczyn opowiedzą się 
podczas prowadzonych konsultacji za nadaniem praw miej-
skich Nowemu Korczynowi, wówczas prowadzone będą 
dalsze działania związane z przygotowaniem wniosku w tej 
sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To 
od Państwa suwerennej decyzji zależeć będzie kontynuacja 
tej procedury.
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bęDZIE MOSt W NOWYM KORCZYNIE
Głośno o Nowym Korczynie także za sprawą dwóch wiel-

kich inwestycji. Budowa mostu na Wiśle – na jakim etapie 
znajduje się to przedsięwzięcie, co w tej chwili jest najważ-
niejsze?

Po wielu perypetiach związanych z wyborem jednego z wa-
riantów inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nu-
mer 973 na odcinku Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa 
wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie i rzece 
Wiśle” wszystkie strony doszły do zgody i porozumienia. Te-
mat, który do tej pory dzielił, zaczyna wreszcie łączyć. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzi obecnie proce-
durę przetargową w formule zaprojektuj i wybuduj, którego 
przedmiotem jest budowa mostu przez Wisłę w miejscowości 
Borusowa wraz z drogami dojazdowymi, a wybrany za chwilę 
wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie dokumenta-
cji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód 
i pozwoleń. Nowy most łączący południową część wojewódz-
twa świętokrzyskiego z autostradą A4 w Małopolsce ma mieć 
670m długości. Oprócz samej przeprawy mostowej po obu 
jej stronach wybudowane zostaną drogi dojazdowe o łącznej 
długości około 2 km. Termin wykonania zadania to 30 paź-
dziernika 2020 roku. Inwestycja to wspólne zadanie obu wo-
jewództw, którego kosztami podzielą się po połowie. Nowa 
przeprawa to spełnienie marzenia wielu pokoleń mieszkańców 
południowej części naszego regionu. Pozwoli również na uru-
chomienie nowej nitki komunikacyjnej, ważnej nie tylko dla 
transportu pasażerskiego, ale przede wszystkim gospodarcze-
go. Most powstanie w miejscu obecnej przeprawy promowej. 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na 
zaprojektowanie i wybudowanie mostu na Wiśle, zwróciłem 
się dodatkowo w imieniu mieszkańców tzw. „trojmiasta” tj. 
Łęki, Podzamcza, Podraja oraz własnym do lidera prowadzo-
nego przetargu o uwzględnienie w projekcie wykonania m.in. 
dla w/w mieszkańców dodatkowego wlotu (drogi powiatowej) 
do ronda łączącego drogę wojewódzką 973 z krajową 79.

W dniu 15.01.2018r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie otwarto oferty dotyczące wykonania przedsię-
wzięcia. Oferty złożyło 7 fi rm. Zamawiający przeznaczył na 
realizację zadania kwotę 61 mln złotych. Obecnie trwa ba-
danie ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy. Termin 
zakończenia inwestycji to 30.10.2020r. przy czym uzyskanie 

przez wykonawcę decyzji o zezwoleniu na realizację przed-
miotowej inwestycji to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
W obecnej chwili najważniejszy jest wybór wykonawcy oraz 
brak odwołań od decyzji zamawiającego przez pozostałych 
uczestników postępowania przetargowego.

A obwodnica Nowego Korczyna? Największe problemy, 
związane z wytyczeniem trasy jej przebiegu – za nami. Na-
reszcie z górki?

Jeszcze ważniejszym tematem związanym z mostem, 
o którym na samym początku jak rozpoczęła się moja przygoda 
z samorządem, nie było w ogóle mowy, jest temat budowy 
obwodnicy Nowego Korczyna. W 2011 roku rozpocząłem 
rozmowy z zarządcą drogi krajowej 79 tj. z Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, żeby wykonała 
obwodnicę. Niestety odpowiedź zarówno Kielc, jak i Warsza-
wy była negatywna. Jak wielokrotnie mówiłem na spotkaniach 
w GDDKiA o obwodnicy, to na twarzach niektórych osób po-
jawiał się delikatny uśmiech, o czym ja mówię. Nie pozosta-
wało mi w tamtym czasie nic innego, jak zwrócić się o pomoc 
w imieniu mieszkańców Nowego Korczyna oraz całej gminy 
do samorządu województwa świętokrzyskiego, w co bardzo 
mocno osobiście zaangażował się Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Zapadła wówczas ku zadowo-
leniu wszystkich decyzja o tym, że nie będzie Nowy Korczyn 
drugim Szczucinem zakorkowanym przez samochody cięża-
rowe pod względem komunikacyjnym. Decyzja zapadła, że 
obwodnicę wybuduje za środki unijne samorząd wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Na obecną chwilę został wypracowany 
najbardziej korzystny dla obecnej lokalizacji mostu na Wiśle 

wariant obwodnicy, głównie przez te-
reny niezabudowane, chociaż pewnie 
i tak nie wszyscy będą zadowoleni. Wa-
riantem preferowanym jest wariant za-
chodni, a trasę obwodnicy zaprojekto-
wano kierując się zasadą minimalizacji 
przebiegu przez obszary Natura 2000 
i obszary zagrożone wystąpieniem po-
wodzi. Uniknięto, w miarę możliwości, 
zbliżeń do zabudowy mieszkaniowej. 
Przebieg trasy rozpoczyna się od śred-
niego ronda, na połączeniu projektowa-
nej drogi z DK 79. W początkowej fazie 
droga biegnie w kierunku północnym do 
projektowanego mostu na rzece Nidzie. 
Następnie obwodnica zmienia swój kie-
runek na północno-wschodni i biegnie 
do projektowanego wiaduktu nad drogą 
powiatową nr 0134T i dalej do skrzyżo-
wania typu rondo z istniejącą DW 973. 
W końcowej fazie planowana droga bie-
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Dane statystyczne za rok 2017 wyglą-
dały następująco:

W ubiegłym roku zmarło 89 miesz-
kańców gminy Nowy Korczyn; w tym 
52 mężczyzn, 37 kobiet. Urodziło się 
47 osób, w tym 17 dziewczynek i 30 
chłopców. Zostało zawartych 41 związ-

StAtYStYCZNE pODSuMOWANIE ROKu 
uRZęDu StANu CYWIlNEGO I SpRAW ObYWAtElSKICh  

W NOWYM KORCZYNIE

gnie w kierunku wschodnim, do przecięcia z drogą krajową 
nr 79. W miejscu ponownego połączenia obwodnicy Nowego 
Korczyna z DK 79 również zaprojektowano rondo średnie.

Podkreślić należy, iż ze względu na uprawomocnienie się 
decyzji z 2011 roku wydanej przez Wójta Gminy Gręboszów 
dla przedsięwzięcia „Budowa przeprawy mostowej z dojaz-
dem przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 łączącej 
m. Borusowa i Nowy Korczyn” uległa zmianie nazwa propo-
nowanej obwodnicy , która obecnie brzmi: ”Budowa obwod-
nicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania: Rozbu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 973 odc. Busko Zdrój – Nowy 
Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na 
rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”. Wniosek w sprawie wydania de-
cyzji środowiskowej wpłynął do Urzędu Gminy w Nowym 
Korczynie w dniu 23 sierpnia 2017r. W chwili obecnej Gmi-
na posiada pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju uzgadniającą raport  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zadania pn. 
„Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w zadania 
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko – 
Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy 
mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”.

W miesiącu kwietniu 2017r. ogłoszone zostały konsultacje 
społeczne w sprawie proponowanych wariantów lokalizacji 
obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn po stronie zachod-
niej oraz wschodniej. Mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali 
wariant preferowany nr 1 – zachodni. W związku ze zmianą 
ustawy Prawo wodne Gmina zobowiązana została do uzyska-

nia dodatkowej opinii raportu od Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Kielce. Podano 
również do publicznej wiadomości informację o przystąpie-
niu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  
i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 
na okres 30 dni tj. do 19.02.2018r. Po uzyskaniu pozytywnej 
opinii opublikowane zostanie zawiadomienie o zgromadzeniu 
materiałów na okres 21 dni. Następnym etapem postępowania 
będzie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia. Po uprawomocnieniu się przed-
miotowej decyzji Zamawiający – Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach ogłosi postępowanie przetargowe 
na wybór wykonawcy.

Komisariat Policji w Nowym Korczy-
nie został zlikwidowany w 2009 roku 
i został przeniesiony do Solca Zdroju. 
Przyczyną likwidacji komisariatu był zły 
stan techniczny budynku, w którym się 
znajdował, a ówczesna władza nie wy-
raziła zgody na jego remont.

W ostatnim okresie w Nowym Kor-
czynie odbyły się dwie debaty dotyczące 
bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Gminy. Zarówno w trakcie debaty o ma-
pie zagrożeń, jak również debaty z cy-
klu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie 
– możesz mieć na nie wpływ” pojawiały 

CZY KOMISARIAt pOlICJI pOWRóCI 
DO NOWEGO KORCZYNA?

ków małżeńskich, w tym 37 na terenie 
gminy Nowy Korczyn, a dokładnie 31 
małżeństw konkordatowych i 10 cywil- 
nych. Ilość mieszkańców zameldowanych 
na terenie gminy na koniec roku - 6026 osób 
w tym kobiet 3040 a mężczyzn 2986. Za-
meldowanych na pobyt czasowy 39 osób. 

Najstarszymi osobami zameldowanymi 
na terenie gminy są dwie osoby pani  
pochodząca z Badrzychowic i pan z Sę- 
pichowa, które wtym roku obchodziły 
100 urodziny.

Wydano 1065 dowodów osobistych.

się głosy mówiące o zasadności przywró-
cenia Komisariatu w Nowym Korczynie, 
mając na uwadze chociażby planowaną 
budowę mostu, co z pewnością zwiększy 
natężenie ruchu oraz spowoduje wzrost 
zagrożenia. Rządowy program przywra-
cania zlikwidowanych posterunków poli-
cji zakłada modernizację już istniejących 
oraz budowę nowych posterunków, w tym  
w Nowym Korczynie, o czym była mowa 
na listopadowym spotkaniu w Kielcach 
dotyczącym sprawozdań z realizacji 
Programu Modernizacji Służb Mundu-
rowych oraz jego wpływu na poprawę 

bezpieczeństwa w woj. świętokrzyskim. 
Wychodząc naprzeciw rządowym dzia- 
łaniom Wójt Gminy Nowy Korczyn 
wskazał na ten cel nieruchomość w No- 
wym Korczynie wraz z budynkiem,  
w którym po dokonaniu remontu mo-
głaby znaleźć miejsce siedziba nowego 
komisariatu oraz do rozważenia dział-
kę, będącą własnością gminy na której 
mógłby powstać nowy budynek, wybu-
dowany ze środków policji. O dalszym 
przebiegu działań w tej sprawie będzie-
my informować mieszkańców na bieżą-
co.
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hARMONOGRAM ODbIORu 
ODpADóW KOMuNAlNYCh W 2018 ROKu

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybie-
rania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów pu-
blicznych, nowelizuje również Kodeks wyborczy. Nowelizacja 
Kodeksu wyborczego, która już weszła w życie, zawiera wiele 
istotnych zmian dotyczących wyborów samorządowych. Oto 
ważniejsze z nich. 

Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad gmin i powiatów oraz 
sejmików wojewódzkich trwać będzie pięć lat. Jednomanda-
towe okręgi wyborcze będą obowiązywać tylko w gminach 
do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościo-
wa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach 
powiatu. Nowelizacja wprowadza dwukadencyjność wójtów, 

WYbORY pO NOWEMu
burmistrzów i prezydentów, która ma być liczona od wyborów 
samorządowych w 2018 roku.

Zgodnie z nowelą z głosowania korespondencyjnego będą 
mogły skorzystać tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ustawa wprowadza dwa rodzaje komisji obwodowych: jed-
ną ds. przeprowadzenia głosowania i drugą ds. ustalenia wy-
ników głosowania. Pierwsza będzie przekazywać drugiej m.in. 
urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do 
głosowania. Druga komisja będzie zaczynać pracę po zakoń-
czeniu głosowania w lokalu wyborczym.

Nowelizacja przewiduje też, że od rozpoczęcia pracy przez 
komisję ds. przeprowadzenia głosowania do podpisania pro-
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tokołu przez komisję ds. ustalenia wyników głosowania pro-
wadzona będzie internetowa transmisja z lokalu wyborczego. 
Zgodnie z nowelą mężowie zaufania mają prawo obserwować 
prace każdej komisji na każdym etapie prac; mogą być obecni  
w lokalu wyborczym podczas przygotowań do głosowania, sa-
mego głosowania, liczenia głosów i sporządzania protokołu.

Nowela przewiduje też, że zarejestrowane w Polsce stowa-
rzyszenia i fundacje, do których celów statutowych należy tro-
ska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, będą mogły wyznaczać po jednym obserwato-
rze społecznym do komisji obwodowych, okręgowych, rejono-
wych i terytorialnych. Obserwator społeczny będzie mógł być 
obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został 
wyznaczony.

Według nowelizacji Państwowa Komisja Wyborcza powo-
ła 100 nowych komisarzy wyborczych na 5-letnią kadencję 
spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz 
dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. Komisarze 
wyborczy będą m.in. powoływać obwodowe komisje wybor-
cze, w składzie których nie będzie już osoby delegowanej przez 
wójta spośród pracowników samorządowych i zarządzać druk 
kart do głosowania. Będą też zwierzchnikami urzędników wy-
borczych.

Zgodnie z ustawą w każdej gminie działać będą urzędnicy 
wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborcze-

go. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Urzęd-
nik wyborczy musi m.in. mieć wykształcenie wyższe i być 
pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej; nie 
będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze 
której pracuje i mieszka. Nie będzie mógł również należeć do 
partii politycznej ani prowadzić „działalności niedającej się po-
godzić z pełnioną funkcją”. Do zadań urzędników wyborczych 
należeć będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem 
wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, zorganizo-
wanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie 
kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z nową definicją znak „x”, stawiany przez wyborcę 
w kratce na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata, to 
„co najmniej dwie linie”, które przecinają się w obrębie kratki. 
Dopisanie na karcie do glosowania dodatkowych numerów list  
i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie 
na ważność oddanego głosu. 

Należy podkreślić, iż mimo zmian w Kodeksie wyborczym, 
nie ulegnie zmianie podział gminy Nowy Korczyn na okręgi 
wyborcze, a także nie zmienią się ich dotychczasowe granice. 
Jak dotychczas, będzie 15 okręgów wyborczych, a w każdym 
z nich będzie wybierany 1 radny. Podobnie jak w przypadku 
okręgów wyborczych nie ulegną zmianie obwody głosowania 
oraz ich siedziby.

W związku ze śmiercią właściciela firmy transportowej AMPIR gmina Nowy Kor-
czyn zmuszona była do ogłoszenia przetargu na zakup biletów miesięcznych dla 
uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn 
w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019.

Nowym przewoźnikiem jest firma Przewóz Osób Kaczmarczyk Wojciech z No-
wego Korczyna

DOWóZ DZIECI DO 
SZKół - ZMIANA 
pRZEWOźNIKA

Ogłoszony został przetarg na termomodernizację trzech 
budynków użyteczności publicznej: budynków Urzędu Gmi-
ny przy ul. Krakowskiej i ulicy Buskiej oraz remizy OSP  
w Nowym Korczynie.

W ramach przedmiotowego projektu w budynku Urzędu 
Gminy przy ul. Krakowskiej planuje się wymianę centralnego 
ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu, wy-
mianę okien i drzwi zewnętrznych, remont schodów.

Przy budynku Urzędu Gminy przy ul. Buskiej zostanie wy-
mienione centralne ogrzewanie, zamontowana instalacja foto-
woltaiczna, docieplony zostanie strop styropianem.

Przy budynku remizy OSP w Nowym Korczynie planowa-
ne jest: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu, wymiana 
okien, drzwi oraz bram garażowych, instalacja centralnego 
ogrzewania, remont pomieszczeń kuchni. Do końca wakacji 
wszystkie te trzy obiekty zostaną zmodernizowane.

tERMOMODERNIZACJA buDYNKóW  
użYtECZNOśCI publICZNEJ

Całkowita wartość projektu to blisko 800 tys. zł, wartość 
dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja 
przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się nie tylko do 
poprawy estetyki, ale przede wszystkim do zmniejszenia zu-
życia energii cieplnej, a tym samym do obniżenia bieżących 
kosztów utrzymania tych obiektów.

Jak informuje Wójt Gminy Paweł Zagaja to już kolejne in-
westycje w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczno-
ści publicznej. 

W 2013 r. za blisko 550 tys. zł gruntownie wyremontowano 
budynki Urzędu Gminy przy ul. Buskiej oraz Ośrodka Zdrowia 
w Nowym Korczynie. Natomiast w 2014 r. – Ośrodek Zdro-
wia w Brzostkowie, Szkołę Podstawową w Brzostkowie oraz 
Szkołę Podstawową w Starym Korczynie za blisko 1,5 mln zło-
tych.

Remiza Ul. Buska Ul. Krakowska
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Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz zadań, które udało się zrealizować w ciągu trzech lat kadencji. Zapraszamy zatem 
na małą wycieczkę po gminie Nowy Korczyn.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz zadań, które udało się zrealizować w ciągu trzech lat kadencji. Zapraszamy zatem 

pODSuMOWANIE lAt 2015-2018

BADRZYCHOWICE
• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 80 tys. zł.
• doposażenie placu zabaw – ok 5 tys. zł
• odmulenie 4,5 km rowów 
• gruz i kamień na drogę Badrzychowice – Górki
• przebudowa w asfalcie 230 mb drogi – 58 tys. 335 zł 
• przebudowa w asfalcie 340 m drogi – 68 tys. 916 zł
• przebudowa w asfalcie 160 m drogi – 47 tys. 32 zł
• remont w asfalcie 85 m drogi – 10 tys. 193 zł
• doposażenie placu zabaw

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

Wisła – 57 tys. 687 zł
• przebudowa w asfalcie 1,1 km drogi Błotnowola – Kępa Bole-

sławska – 323 tys. 573 zł
• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 36 tys. zł
• kamień na pobocze drogi Błotnowola Kępa
• wymiana liczników wody
• dotacja dla OSP – 1 tys. zł.
• droga na Ukopek 100 m
• droga do p. Gadawskiej 30 m

Świetlica w Badrzychowicach

Droga (85 m) w Badrzychowicach

Droga (160 m) w Badrzychowicach

Droga (340 m) w Badrzychowicach

Świetlica w Błotnowoli

Droga Błotnowola - Kępa Bolesławska

Droga Kępa Bolesławska w Błotnowoli

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

575 zł
• przebudowa w asfalcie 300 mb drogi Błotnowola – Brzostków 

– 217 tys. 260 zł
• przebudowa w asfalcie 1,1 km drogi Brzostków – Zamoście – 

520 tys. 961 zł
• przebudowa w asfalcie 910 m drogi Kawęczyn – Podstrumie-

nie – Brzostków – 387 tys. 330 zł
• budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej 

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

• remont samochodu OSP - 3 tys. zł
• uporządkowanie placu przy starej zlewni (przed boiskiem 

sportowym)
• nowe wiaty przystankowe – 2500 zł
• piłkochwyty

Droga (300 m) w Brzostkowie

Droga Brzostków - Wełnin

Droga Brzostków - Zamoście

Droga Podstrumienie - Brzostków

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

592 zł
• przebudowa mostów czarkowskiego i żukowickiego – 1 mln 

157 tys. 15 zł
• przebudowa w asfalcie 520 m drogi Czarkowy – Remiza – 89 

tys. 311 zł
• przebudowa w asfalcie 560 m drogi Czarkowy wąwóz – 162 

tys. 451 zł
• przebudowa w asfalcie 1,2 km drogi Czarkowy – Kocina – 544 

tys. 134 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

Droga Czarkowy - Kocina

Droga Czarkowy remiza

Droga Czarkowy wąwóz

Most czarkowski

Świetlica w Czarkowach
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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
• budowa ok 7 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami – 2,5 

mln zł 
• doposażenie placu zabaw – 7 tys. 503 zł

Budowa kanalizacji w Górnowoli

Droga w kamieniu w Górnowoli

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. 87 zł
• przebudowa w asfalcie 307 m drogi Grotniki Duże – ul. Stop-

nicka – 42 tys. 926 zł
• przebudowa w asfalcie 195 mb drogi – 30 tys.117 zł
• przebudowa w asfalcie 830 m drogi do oczyszczalni – 266 

tys. 51 zł 
• remont 190 m drogi do p. Wawrzyka
• remont 80 m drogi do magazynów przeciwpowodziowych  

Droga do magazynów przeciwpodziowych 
w Grotnikach Dużych

Droga Grotniki Duże - ul. Stopnicka

Droga w Grotnikach Dużych do oczyszczalni

Droga w Grotnikach Dużych (190m)

Droga w Grotnikach Dużych (420 m)

Droga w Grotnikach Dużych do ZGK
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GROTNIKI MAŁE
• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 150 tys. zł
• odmulenie 2,8 km rowów
• gruz na drogi dojazdowe do pól
• wymiana liczników wody
• remont w asfalcie 594 mb drogi relacji Stojki – Wójtowe Łąki 

– Szpitalna – 66 tys. 85 zł
• przebudowa w asfalcie 612 m drogi – 93 tys. 703 zł
• przebudowa w asfalcie 500 m drogi do łąk – 192 tys. 315 zł 

Droga w Grotnikach Dużych

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

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

la – 173 tys. 430 zł
• budowa 1,5 km sieci wodociągowej – 164 tys. 800 zł
• modernizacja świetlicy – 78 tys. 249 zł

Droga w Grotnikach Malych do łąk (500 m)

Droga w Grotnikach Małych (594 m)

Droga w Grotnikach Małych (612 m)

Świetlica w Grotnikach Małych

Budowa sieci wodociągowej w Kawęczynie

Droga w Kawęczynie (Kawęczyn-Górnowola)

Świetlica w Kawęczynie
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Droga w Kawęczynie

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

robiska
NOWY KORCZYN

• remont w asfalcie 300 mb ul. Kingi – 60 tys. 978 zł
• remont w asfalcie 290 mb ul. Polnej – 41 tys. 171  zł
• odmulenie 300 metrów rowów
• wyposażenie i remont świetlicy przy remizie OSP – 76 tys. 

zł. 
• przebudowa w asfalcie 127 mb ul. Zamkowa – 36 tys. 796 zł
• remont w asfalcie 381 mb ul. Kępa – 39 tys. 728 zł
• odwodniono teren przy ulicy Buskiej
• pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole 

podstawowej w Nowym Korczynie – 23 tys. 243 zł
• remont w asfalcie 220 m drogi do p. Nowaka – 56 tys. 322 zł
• zakup instrumentów dla orkiestry dętej – 13 tys. 500 zł
• budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej - 

570 tys. zł
• budowa chodnika przy ul. Buskiej wraz z wymianą głównej 

sieci – 32 tys. zł
• termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicz-

nej
• remont samochodu OSP - 6 tys. 400 zł

Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej  
w Nowym Korczynie

Droga w Nowym Korczynie (220 m)

Nowy chodnik do bloku przy ul. Buskiej w Nowym Korczynie

Ul. Kępa w Nowym Korczynie

Ul. Kingi w Nowym Korczynie

Ul. Polna w Nowym Korczynie

Ul. Zamkowa w Nowym Korczynie
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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
• przebudowa w asfalcie 210 m drogi – 28 tys. 407 zł
• doposażenie placu zabaw – 5 tys. 227 zł

Doposażenie placu zabaw w Ostrowcach

Droga w Ostrowcach

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

Świetlica w Parchocinie

Droga w Parchocinie (Ispy)

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
• Przebudowa w asfalcie 380 m drogi Pawłów – Raj – 182 tys. 

959 zł

Świetlica w Pawłowie

Droga w asflacie w Pawłowie

Droga w Pawłowie (Raj)
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PIASEK WIELKI
• odmulenie 5,2 km rowów
• remont budynku byłej szkoły na cele pomocy społecznej
• Przebudowa w asfalcie 450 m drogi – 147 tys. 436 zł
• Remont w asfalcie 110 m drogi do cmentarza – 34 tys. 741 zł
• Modernizacja świetlicy wiejskiej – 79 tys. 568 zł

Budynek po byłej szkole w Piasku Wielkim

Świetlica w Piasku Wielkim

Droga w Piasku Wielkim (450 m)

Droga w Piasku Wielkim do cmentarza

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

PODZAMCZE
• poprawa widoczności na wyjeździe z drogi powiatowej na 

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

Droga na Podzamczu

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
• przebudowa w asfalcie 263 m drogi Rzegocin – las – 55 tys. 

978 zł
• przebudowa w asfalcie 950 m drogi Rzegocin przez wieś – 

szkoła – 280 tys. 655 zł
• remont 80 m drogi do p. Wolańskiej
• nowa wiata przystankowa – ok. 2500 zł

Droga Rzegocin - las

Droga w Rzegocinie (80 m)
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Droga w Rzegocinie przez wieś

Droga w Rzegocinie (360 m)

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 –  72 tys. 533 zł

Świetlica w Sępichowie

Droga w asfalcie w Sępichowie

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
• przebudowa w asfalcie 735 m drogi Harmoniny – Ucisków-

Przymiarki – 151 tys. 265 zł

Droga w asfalcie w Strożyskach

Droga w Strożyskach (Ucisków - Przymiarki)

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

tarza
• utworzenie odstojnika zatrzymującego wodę przy 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
• budowa boiska sportowego – 190 tys. zł
• remont w asfalcie 180 m drogi do cmentarza 
• utwardzenie parkingu przy cmentarzu

Świetlica w Starym Korczynie
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Boisko sportowe przy szkole podstawowej 
w Starym Korczynie

Droga w Starym Korczynie do cmentarza

UCISKÓW
• remont w asfalcie 340 mb drogi – 53 tys. 967 zł
• przebudowa w asfalcie 590 m drogi Ucisków – Borowiny – 

120 tys. 556 zł
• odmulenie 890 m rowów
• remont w asfalcie 395 mb drogi – 30 tys. 708 zł

Droga w asfalcie w Uciskowie

Droga w Uciskowie

Droga Ucisków - Borowiny

WINIARY

• gruz na poszerzenie drogi

• remont w asfalcie 450 mb drogi Winiary  wał rz. Wisła – 96 

tys. 728 zł

Droga Winiary - Czarkowy

Droga w asflacie w Winiarach

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

Droga Winiary - Czarkowy

Dodatkowo:
• remont sali USC – 19 tys. 996 zł
• zakup krzeseł i stołów do sali USC - 17 tys. 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 

Koparka gąsienicowa Doosan DX60R
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Wójt Gminy Nowy Korczyn w porozumieniu z Towarzy-
stwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej oraz Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Nowy Korczyn, 
już po raz kolejny zorganizował pomoc w formie artykułów 
żywnościowych. 

Pomoc ta kierowana jest dla osób najbardziej potrzebujących, 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, speł-
niających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  
i którym dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowe-
go uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.: 
- 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2017 obej-
muje: makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, 
mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z mar-

pOMOC 
żYWNOśCIOWA

chewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwko-
we, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, 
szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cu-
kier biały, olej rzepakowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, 
kasza gryczana.

Nadmienia się, iż od 2014 roku z pomocy w formie artyku-
łów żywnościowych skorzystało już ok. 1300 mieszkańców 
gminy.

Samochód służbowy Toyota Yaris

Zakup instrumentów dla orkiestry dętej  
z Nowego Korczyna

Samochód Star Man Trucks

Programy
• Solary – 357 instalacji
• Azbest – 73 gospodarstw
• Pomoc żywnościowa – w latach 2014-2017 z pomocy żywno-

ściowej skorzystało 1300 osób
• Jabłka i marchew dla mieszkańców gminy
• Ogniwa fotowoltaniczne na przepompowni ścieków i ujeciu 

wody w Nowym Korczynie - 371 tys. zł

MODERNIZACJA śWIEtlICY WIEJSKIEJ  
W StROżYSKACh

W roku bieżącym nastąpi realizacja zadania pn. „Moder-
nizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Strożyska”. 

W ramach projektu zostanie wykonana nowa elewacja 
budynku, pomalowane pomieszczenia na parterze, wymie-
niona stolarka drzwiowa oraz ogrodzenie. Planowane roboty 
budowlane wpłyną na poprawę estetyki budynku. Ponadto 
zostanie zakupiona drewniana podłoga zewnętrzna umożli-
wiająca organizację imprez plenerowych. Łączna wartość w/w 
robót to prawie 85 tys. zł, a dofinansowanie jest rzędu prawie  
90% kosztów kwalifikowalnych. Trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy.
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Wyłoniono wykonawcę na przebu-
dowę kolejnego odcinka drogi w miej-
scowości Żukowice. Jest nim fi rma 
Dylmex ze Staszowa. 

Przedmiotem zamówienia jest re-
mont 884- metrowego odcinka drogi 
gminnej Żukowice – Gościniec. Za-
kres robót obejmuje m.in.: poszerze-
nie jezdni z podbudową; przebudowę 
skrzyżowań, wykonanie warstwy ście-
ralnej i wyrównawczej z betonu as-
faltowego, utwardzenie poboczy kru-
szywem oraz odmulenie istniejących 
rowów.

Na remont przedmiotowego odcin-
ka gmina zabezpieczyła 50% środków 
własnych, tj. 215 tys. złotych. Resztę 
stanowi dofi nansowanie z Programu 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019.

REMONt DROGI 
W żuKOWICACh

Gmina Nowy Korczyn złożyła 
wniosek o dofi nansowanie projek-
tu pn. „Rewitalizacja miejscowości 
gminnej Nowy Korczyn – Etap II”. 

Projekt zakłada inwestycje rozło-
żone w latach, których wartość wy-
nosi ponad 5,8 mln złotych i przewi-
duje m.in.: wykonanie elewacji oraz 
wymianę centralnego ogrzewania 
w budynku szkoły podstawowej 
w Nowym Korczynie, remont ulic 
w Nowym Korczynie, wymianę wo-
dociągu, modernizację kanalizacji 
i oświetlenia ulicznego, uporząd-
kowanie i zagospodarowanie placu 
nad Nidą, utwardzenie placu przy 
kościele. Prace zaplanowano na lata 
2018-2022 pod warunkiem otrzy-
mania dofi nansowania.

REWItAlIZACJA 
SZANSĄ 

NA ROZWóJ

W ramach dobrze układającej się współpracy z samorządem województwa pod 
koniec 2017 roku w Strożyskach wykonano odmulenie ponad kilometrowego od-
cinka rowu wraz z wykonaniem nowych zjazdów na posesje przy drodze woje-
wódzkiej nr 771. 

Wykonawcą zadania była fi rma Marcin Piotrowski z Badrzychowic, a wartość to 
86 378,33 złotych.

Warto dodać, że gmina Nowy Korczyn zabiega w Świętokrzyskim Zarządzie 
Dróg w Kielcach o to, aby został gruntownie wyremontowany odcinek drogi prze-
biegającej przez miejscowość z uwzględnieniem chodników.

ODMulENIE ROWu W StROżYSKACh

ZAGOSpODAROWANIE tERENu NAD NIDĄ

W ramach wniosku o rewitalizację gmina Nowy Korczyn ubiega się o dofi -
nansowanie, które ma zostać przeznaczone na zagospodarowanie terenu nad 
Nidą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przestrzeń nieopodal ruin synagogi 
w Nowym Korczynie będzie wręcz nie do poznania.

Gmina już zaczęła działać prężnie w kierunku zmian nad Nidą – została wyko-
nana dokumentacja techniczna. W projekcie uwzględniono: budowę placu zabaw 
wraz z ogrodzeniem, wykonanie: altany, toalet oraz chodników, które umożliwi-
łyby wygodne dojście do synagogi. W założeniach uwzględniono także parking. 
Na placu parkingowym zamontowane mają być stojaki na rowery. Teren ma być 
obsadzony zielenią oraz oświetlony.

Wartość planowanych prac modernizacyjnych to ponad 316 tys. złotych.
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Gmina Nowy Korczyn ma nowe boiska sportowe. W ich 
uroczystym otwarciu obiektów w Nowym Korczynie i Starym 
Korczynie uczestniczył m.in. marszałek Adam Jarubas. 

Boiska zostały wybudowane w ramach projektu „Komplek-
sowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach 
oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”. Dzięki temu 
uczniowie szkół na terenie gminy zyskają dostęp do nowo-
czesnej dobrze wyposażonej bazy sportowej i infrastruktury 
sportowej. 

- W ramach projektu przy Zespole Szkół w Nowym Kor-
czynie wykonano ponad 1100 m2 nawierzchni boiska z trawy 
syntetycznej, zamontowano nowe bramki aluminiowe (moc-
ne, lżejsze, bezpieczniejsze), wykonano bieżnię do skoku 
w dal z nawierzchnią poliuretanową wraz z zeskocznią oraz 
nowe piłkochwyty – informuje wójt gminy Nowy Korczyn - 
Paweł Zagaja. Jak dodaje, do pracowni szkolnych zakupiono 
sprzęt multimedialny, sprzęt RTV oraz parawany wystawowe. 
Przebudowane zostało również boisko wielofunkcyjne - zo-
stało wykonane z nawierzchni poliuretanowej. Dzieci będą 
mogły wykorzystać je do gry w piłkę siatkową, ręczną i koszy-

kówkę. Wartość tych robót budowlanych i rzeczowych to 570 
tys. złotych.

Nowe oblicze mają też boiska przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Starym Korczynie. Tutaj roboty budowlane wraz 
z wyposażeniem placówki pochłonęły 190 tys. złotych. Przy 
tej szkole powstało 900 m2 nawierzchni trawiastej boiska. 
Obiekt jest ogrodzony i wyposażony w piłkochwyty. Nie za-
brakło także bieżni i skoczni w dal. Nowością w szkole będzie 
tablica interaktywna. Powyższe inwestycje są już gotowe. Na 
swoją kolei czeka obiekt przy Szkole Podstawowej w Brzost-
kowie. Inwestycja ta będzie kosztować 950 tys. złotych. W jej 
ramach powstanie boisko z trawy syntetycznej do piłki nożnej 
oraz boisko wielofunkcyjne (z nawierzchni poliuretanowej) do 
gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Utwardzony zo-
stanie także plac parkingowy, wymienione będzie ogrodzenie 
oraz zamontowane zostaną piłkochwyty.

Wszystkie powyższe inwestycje to koszt 1,7 mln złotych. 
Dofi nansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
i stanowi 75% kosztów kwalifi kowanych.

Gmina Nowy Korczyn ma nowe boiska sportowe. W ich kówkę. Wartość tych robót budowlanych i rzeczowych to 570 

OtWARCIE bOISK SpORtOWYCh W GMINIE NOWY KORCZYN

Gmina Nowy Korczyn wzorem lat ubiegłych ponownie złożyła deklaracje 
uczestnictwa w programie „Umiem pływać”, którego Operatorem Wojewódzkim jest 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. W tegorocznej edycji zapla-
nowano udział trzydziestoosobowej grupy uczniów z  klas: I-III z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Starym Korczynie oraz ze Szkoły Podstawowej w Brzostkowie. 

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania, które odbywać się 
będą na pływalni w Kazimierzy Wielkiej. Kurs pływania obejmie 20 godzin dla każ-
dego z uczestników. Zajęcia przeprowadzą instruktorzy. Dotychczas wszystkie szko-
ły podstawowe z terenu Gminy Nowy Korczyn brały udział w powszechnej nauce 
pływania.

Gmina Nowy Korczyn wzorem lat ubiegłych ponownie złożyła deklaracje 
uczestnictwa w programie „Umiem pływać”, którego Operatorem Wojewódzkim jest 

„uMIEM płYWAć” 
W GMINIE NOWY KORCZYN
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W ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszał-
kowski Gmina Nowy Korczyn złożyła wniosek o dofi nanso-
wanie projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i cyfro-
wych uczniów szkół podstawowych Gminy Nowy Korczyn”. 
Całkowita wartość całego projektu to 404 733,50 zł - 11,76% 
to wkład własny gminy.

Pod warunkiem otrzymania dofi nansowania szkoły pod-
stawowe, tj.: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczy-
nie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczyn i Szkoła 
Podstawowa w Brzostkowie doposażone zostaną w pomoce 
dydaktyczne, sprzęt komputerowy/multimedialny (m.in.: kom-
putery stacjonarne, przenośne, kamery cyfrowe, projektory 

W ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszał-

ROZWóJ KOMpEtENCJI KluCZOWYCh I CYFROWYCh uCZNIóW 
SZKół pODStAWOWYCh GMINY NOWY KORCZYN

Trwają prace związane z budową 
ostatniego boiska przy szkołach na tere-
nie naszej gminy, a dokładnie - boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Brzostkowie. 

Inwestycja ta będzie kosztować 950 
tys. złotych. W jej ramach powstanie bo-
isko z trawy syntetycznej do piłki nożnej 

Trwają prace związane z budową 

NA WIOSNę 
pOWStANIE bOISKO 

W bRZOStKOWIE

multimedialne, tablice interaktywne, zestaw nagłośnieniowy). 
Przeprowadzone zostaną również zajęcia pozalekcyjne z ję-
zyka polskiego, języka angielskiego, matematyki, informatyki 
wyrównujące dysproporcje edukacyjne uczniów mających 
trudności w zdobywaniu umiejętności oraz przyczynią się do 
rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i cy-
frowych uczniów szkół podstawowych z kl. IV-VII poprzez za-
stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które 
przygotują młode pokolenie do życia we współczesnym społe-
czeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych 
technologii jest podstawowa umiejętnością.

oraz boisko wielofunkcyjne (z nawierzch-
ni poliuretanowej) do gry w koszykówkę, 
siatkówkę i piłkę ręczną. Utwardzony zo-

stanie także plac parkingowy, wymie-
nione będzie ogrodzenie oraz zamonto-
wane zostaną piłkochwyty.

W tym dniu każde dziecko przyniosło ze sobą ukochanego pluszaka. W szkole 
oraz przedszkolu czekały na dzieci liczne niespodzianki. Odbyło się wiele konkur-
sów i zabaw integracyjnych. Dzieci opowiadały o swoich pluszowych przyjaciołach, 
tańczyły z nimi, śpiewały piosenki, rysowały podobiznę swojego ulubionego misia, 
oglądały książeczki z misiami oraz słuchały bajek: O Misiu Uszatku i Przygody Ku-
busia Puchatka. Jednak najwięcej śmiechu i radości sprawiło dzieciom zlizywanie 
„misiowego” miodku – przysmaku wszystkich misiów na świecie.

Dzień ten zaowocował także wieloma konkursami plastycznymi, których tema-
tem był główny bohater dnia – Pluszowy Miś. Każdy uczestnik Dnia Pluszowego 
Misia otrzymał pamiątkowy dyplom oraz „misiową” kolorowankę.

DZIEŃ pluSZOWEGO MISIA
Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w No-

wym Korczynie oraz z Punktu Przedszkolnego świętowały Dzień Pluszowego 
Misia, który przypada na dzień 25 listopada. 
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Sto lat to piękny wiek. Jednak nie 
każdemu jest dane dożyć tej chwi-
li. W gronie szczęśliwców mających 
okazję obchodzić ten wiekowy jubi-
leusz, znaleźli się: pan Andrzej Borla 
z Sępichowa oraz pani Marianna Cera-
zy z Badrzychowic. 

W lutym br. dostojnych Jubilatów 
odwiedził wójt gminy Nowy Korczyn 
Paweł Zagaja wraz z przewodniczącą 
Rady Gminy Kazimierą Gołdyn oraz za-
stępcą kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego Małgorzatą Wesołowską. 

W domach Jubilatów pojawił się 
również poseł na Sejm RP Krystian Ja-
rubas oraz delegacja KRUS z oddziału 
w Busku-Zdroju. W gronie najbliższych 
członków rodziny przekazane zostały 

Sto lat to piękny wiek. Jednak nie 

śWIętOWAlI SEtNE uRODZINY
gratulacje, życzenia, kwiaty i... dodatek 
do emerytury.

Pan Andrzej urodził się 2 lutego 1918 
roku w Sępichowie, gdzie prowadził go-
spodarstwo rolne. Był dwukrotnie żonaty. 
Z obecną żoną Ireną są 45 lat po ślubie, 
mają syna Grzegorza. Pan Andrzej docho-
wał się czwórki dzieci z obu małżeństw, 
siódemki wnuków i czwórki prawnuków. 
Stulatek z Sępichowa jest okazem zdro-
wia. Chorował tylko raz - jako młody 
chłopak, na tyfus. Przed dwoma laty do-
padła go grypa... i to wszystko. Nie musi 
chodzić do lekarza, preferuje proste, 
pożywne potrawy: mleko, masło, sery. 
Pomimo sędziwego wieku jest jeszcze 
w dość dobrej kondycji. 

Pani Marianna z domu Zawada uro-
dziła się natomiast 21 lutego 2018 roku 

w Badrzychowicach. Mieszka wraz z sy-
nem Sławojem i jego rodziną. Jubilatka 
ma 2 rodzeństwa, 5 dzieci, 15 wnu-
ków, 25 prawnuków, 5 praprawnuków. 
Stulatka jest w bardzo dobrej kondycji. 
Oby tak dalej. 

Jubilatom życzymy przede wszyst-
kim dużo zdrowia, nieustającego uśmie-
chu na twarzy oraz sił i wytrwałości 
niezbędnych do świętowania kolejnych 
jubileuszy.

Wzorem roku ubiegłego na nowokorczyńskim rynku tuż
przed Świętami Bożego Narodzenia ustawiono dorodne cho-
inki. Tradycja ta zainicjowana została przez władze samorzą-
dowe gminy i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno 
mieszkańców, jak i gości odwiedzających bliskich w święta. 
Drzewka udekorowane zostały przez przedszkolaków i ucz-
niów z terenu gminy Nowym Korczyn. Przeróżne ozdoby
w eko-stylu najmłodsi wykonali sami, a pomysłów im nie bra-
kowało… Pachnące świerki przekazała rodzina Pasków z No-
wego Korczyna.

przed Świętami Bożego Narodzenia ustawiono dorodne cho-
inki. Tradycja ta zainicjowana została przez władze samorzą-
dowe gminy i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno 
mieszkańców, jak i gości odwiedzających bliskich w święta. 
Drzewka udekorowane zostały przez przedszkolaków i ucz-
niów z terenu gminy Nowym Korczyn. Przeróżne ozdoby
w eko-stylu najmłodsi wykonali sami, a pomysłów im nie bra-
kowało… Pachnące świerki przekazała rodzina Pasków z No-
wego Korczyna.

CHOINKI 
NA NOWOKORCZYŃSKIM 

RYNKU
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W celu utrwalenia wiedzy o bez-
pieczeństwie wśród uczniów klas naj-
młodszych, do Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Korczynie zapro-
szeni zostali strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowym Korczynie 
oraz Państwowej Straży Pożarnej w Bu-
sku-Zdroju.

Wizyta strażaków wywołała bardzo 
dużo pozytywnych emocji. Szczególną 
uwagę dzieci wzbudziła praktyczna lek-
cja z zakresu bezpieczeństwa pożarowe-
go oraz udzielania pierwszej pomocy, 
którą wspólnie z wychowawcami klas 
0-III oraz grupy 5- latków, przeprowa-
dzili strażacy - Jacek Piotrowski, Michał 
Boduszek oraz Michał Rasiński.

Uczniowie bacznie słuchali, uczyli 
się i ćwiczyli bezpieczne zachowanie 
w szkole i w domu, w sytuacji, gdy np. 
poczują dym lub zobaczą pożar czy 
wypadek. Dzieci dowiedziały się tak-
że, jak groźny jest czad i jak mogą się 
zabezpieczyć, aby nie narazić się na 
niebezpieczeństwo zatrucia. Każdy miał 
okazję poćwiczyć poprawne zakładanie 
opatrunków „choremu misiowi”. Oczy-
wiście główną atrakcją była możliwość 
przymierzenia strażackiego munduru 
i hełmu, by przez chwilę poczuć się jak 
prawdziwi strażacy. 

Przedstawiciele Straży Pożarnej, któ-
rzy stale współpracują z naszą szkołą, 
poruszyli jakże ważną sprawę bezpie-

W celu utrwalenia wiedzy o bez-
pieczeństwie wśród uczniów klas naj-

ODWIEDZINY 
StRAżAKóW

czeństwa dzieci podczas zimowego wy-
poczynku. 

Po zakończonych zajęciach dzieci 
podziękowały za prelekcję i tradycyjnie 

zaprosiły gości na kolejne spotkanie, 
podczas którego obiecały zaprezento-
wać specjalny program.

WOlONtARIuSZE SZKOlNEGO KOłA CARItAS W DRODZE…
Już po raz trzeci członkowie Szkolnego 

Koła Caritas działającego przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Nowym Korczy-
nie wyruszyli w dniach 19–20.12.2017r. 
na nowokorczyńskie ulice, by odwiedzić 
osoby starsze, samotne, chore oraz złożyć 
im najserdeczniejsze życzenia bożona-
rodzeniowe i obdarować własnoręcznie 
przygotowanymi stroikami.

Chociaż wizyty w wielu domach nie-
jednokrotnie wywoływały łzy wzrusze-
nia zarówno wśród osób starszych, jak 
i młodych wolontariuszy, było to bardzo 
radosne wydarzenie i jednocześnie nauka 
dla naszych uczniów ofi arności i bezin-
teresowności. Dzieci wróciły do szkoły 
pełne emocji i wspaniałych pomysłów na 
przyszłość. Już nie mogą doczekać się ko-

lejnych akcji, które  wywołają uśmiech na 
twarzy wielu osób. 

Bardzo dziękujemy młodym wolonta-
riuszom i ich rodzicom za przygotowanie 
pięknych stroików, którymi mogli obda-
rować wiele osób i wprowadzić w świą-
teczny nastrój. 

Uczniowie wędrowali pod opieką p. 
Marii Błach.
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Tradycyjnie, jak co roku do Nowego Korczyna znów przy-
był święty Mikołaj.

W tym roku licznie zgromadzoną w sali OSP w Nowym 
Korczynie gromadkę dzieciaków, przybyłych ze swoimi ro-
dzicami lub dziadkami, gorąco bawili artyści ze Sceny Juno 
z Lublina. Przy dźwiękach muzyki disco i w asyście Śnieży-
nek, Klaunów, Pana Hilarego i Krasnala odbyło się mnóstwo 
zabaw, gier i konkursów sprawnościowych na wesoło. Nie 
zabrakło również najważniejszego gościa, na którego z nie-
cierpliwością oczekiwali najmłodsi, a mianowicie św. Miko-
łaja. Niezwykły gość przy pomocy swoich sprzymierzeńców 
wręczył dzieciakom mnóstwo słodkich upominków. 

Organizatorami tej przemiłej uroczystości w dniu 2 grud-
nia 2017 r. byli: Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy oraz 
Biblioteka Gminna w Nowym Korczynie. W rolę świętych Mi-

kołajów wcielili się poseł Krystian Jarubas, wójt Paweł Zagaja, 
wicewójt Piotr Strach, przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera 
Gołdyn, dyrektor GOK-u Bogumiła Zawada, kierownik biblio-
teki Halina Luter, właściciele fi rmy TARKOR Władysław Smo-
leń i Jacek Smoleń oraz Adam Leśniak.

Za przygotowanie uroczystości, poczęstunek, upominki, 
miłą zabawę podziękował wszystkim przybyłym małym i du-
żym zastępca wójta Piotr Strach. 

Radości było co niemiara, ale najważniejsza na koniec 
była zapowiedź, że wszyscy byli grzeczni i św. Mikołaj wraz 
ze swoją świtą zapowiedział wizytę znów za rok. O tym 
wszystkim poinformowała przybyłych prowadząca całą impre-
zę Bogumiła Zawada.

Ligia Płonka
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie

Tradycyjnie, jak co roku do Nowego Korczyna znów przy-
był święty Mikołaj.

kołajów wcielili się poseł Krystian Jarubas, wójt Paweł Zagaja, 
wicewójt Piotr Strach, przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera 

śWIętY MIKOłAJ W GMINIE NOWY KORCZYN



26 Głos z Gminy Nowy Korczyn

W dniu 17 grudnia 2017 r. w sali OSP w Nowym Korczynie 
odbył się tradycyjny Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych. Or-
ganizatorami Konkursu byli: Urząd Gminy oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Nowym Korczynie.

Na to przedświąteczne spotkanie z uczestniczkami kon-
kursu przybyli zaproszeni goście: Starosta Buski – Jerzy Kolarz, 
Wójt Gminy Nowy Korczyn – Paweł Zagaja, zastępca Wójta 
Piotr Strach, przewodnicząca Rady Gminy – Kazimiera Gołdyn, 
dziekan Dekanatu Nowokorczyńskiego – ks. Marek Małczęć, 
proboszcz parafi i Nowy Korczyn – ks. Grzegorz Kowalik, pro-
boszcz parafi i Strożyska – ks. Marek Wesołowski, proboszcz pa-
rafi i Brzostków - ks. Dariusz Matysiak oraz radni, sołtysi, przed-
stawicielki stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.

Oprawę muzyczno – wokalną zapewniły Aleksandra i Kata-
rzyna Cerazy oraz Artur Gruchała.

Wystawki bożonarodzeniowe przygotowały panie: Małgo-
rzata Gadawska, Urszula Kliś, Mirosława Marunowska, Małgo-
rzata Pochopień, Maria Skrzypek i Anita Szwed, natomiast salę 
udekorowały panie ze Stowarzyszenia KGW Korczynian nad 
Nidą.

Całość spotkania prowadziła Bogumiła Zawada – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie.

Do Konkursu przystąpiło 6 stowarzyszeń z terenu Gminy 
Nowy Korczyn.
1. Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Korczyna.
2. Koło Gospodyń Wiejskich z Czarków.
3. Koło Gospodyń Wiejskich z Błotnowoli.
4. Koło Gospodyń Wiejskich z Łęki.
5. Stowarzyszenie KGW Korczynian nad Nidą.
6. Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Kor-

czynie.
Jury w składzie: Piotr Strach – przewodniczący, Elżbieta Śli-

wa, Kazimiera Gołdyn, ks. Grzegorz Kowalik, Władysław Smo-
leń, Przemysław Gaj – członkowie, przyznało zgodnie z Regu-
laminem Konkursu Kulinarnego „Tradycyjna Potrawa Bożonaro-
dzeniowa 2017” następujące miejsca i wyróżnienia:

DANIE GŁÓWNE: 
- I miejsce - Stowarzyszenie Korczynian nad Nidą za karczek 

z kapustą i grzybami,
- II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Czarków za pierś 

z kaczki z sosem z czarnej porzeczki, 
- III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Korczyna za 

kaczkę pieczoną tradycyjnie faszerowaną.
PRZYSTAWKA:

- I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Korczyna za 
barszcz czerwony z pierogami,

- II miejsce - Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej 
w Nowym Korczynie za pasztet z zielonej soczewicy i kaszy 
jaglanej,

- III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Błotnowoli za roladę 
drobiową z papryką i ze szpinakiem. 

W dniu 17 grudnia 2017 r. w sali OSP w Nowym Korczynie 
odbył się tradycyjny Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych. Or-

KONKuRS pOtRAW bOżONARODZENIOWYCh
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DESERY, NAPOJE I NALEWKI:
- I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Łęki za ciasto – mako-

wiec,
- II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Błotnowoli za tort cze-

koladowo – śliwkowy,
- III miejsce - Stowarzyszenie KGW Korczynian nad Nidą za cia-

sto pod nazwą „Kraina Lodu”.
Jury przyznało również trzy wyróżnienia dla: 

- Stowarzyszenia KGW Korczynian nad Nidą za boczek ze śliw-
kami,

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej za pierogi z mąki 
gryczanej,

- Koła Gospodyń Wiejskich ze Starego Korczyna za nalewkę 
świąteczną.

Komisja sędziowska doceniła także dekoracje stołów bożo-
narodzeniowych i nagrodziła równorzędnie następujące koła za 
dekoracje świąteczne: 
- Stowarzyszenie KGW Korczynian nad Nidą,
- Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Korczyna,
- Koło Gospodyń z Czarków.

Na zakończenie członkowie Komisji wręczyli nagrodzonym 
kołom i stowarzyszeniom nagrody rzeczowe: artykuły gospo-
darstwa domowego ufundowane przez Samorząd Gminy Nowy 
Korczyn, Elżbietę Śliwę oraz Annę i Lesława Przeniosłów.

Atmosfera Konkursu była bardzo miła, a przybyli goście mo-
gli degustować przygotowane smaczne potrawy świąteczne. 

Ligia Płonka
Gminny Ośrodek Kultury 

w Nowym Korczynie

W dniu 6 stycznia 2018 r. dziewczynki z Punktu Przed-
szkolnego w Brzostkowie wzięły udział w VII Przeglądzie Kolęd 
Zapomnianych w Ratajach Słupskich. Organizatorem Przeglą-
du było Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Kępianki” 
z Kępy Lubawskiej, a patronem wójt gminy Pacanów i Europej-
skie Centrum Bajki. 

Dla dzieci było to pierwsze doświadczenie w występach 
poza przedszkolem, a także możliwość zaprezentowania się 
na profesjonalnej scenie. Dziewczynki zaśpiewały pastorałkę 
„Gore gwiazda Jezusowi”. Po udanym występie rozbrzmiały 
gorące brawa dla małych artystek. Za udział w Przeglądzie 
dziewczynki otrzymały dyplom z wyróżnieniem, kantyczkę 
oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy!

Anna Krzyżańska

W dniu 6 stycznia 2018 r. dziewczynki z Punktu Przed-

pRZEGlĄD KOlęD ZApOMNIANYCh
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Przed Świętami Bożego Narodzenia 
jasełka zawładnęły gminą Nowy Kor-
czyn. W punktach przedszkolnych oraz 
szkołach podstawowych, historia Marii 
i Józefa zaczęła żyć na nowo. Wszystko 
za sprawą młodych aktorów. Na bożo-
narodzeniowych spektaklach obecna 
była oczywiście liczna publiczność.

Brzostków
22 grudnia w Punkcie Przedszkol-

nym w Brzostkowie czuć było nastrój 
zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia. Tego dnia do placówki licznie przy-
byli goście, którzy wspólnie kolędowali 
z najmłodszymi. Baaa, zaproszeni otrzy-
mali nawet instrumenty. Tak oto kolęda 
tego dnia niosła się przez cały Brzost-
ków… Jakby tego było mało najmłodsi 
na tę okazję przygotowali specjalne 
pierniczki. Te, ozdobili sami!

To nie koniec świątecznych wido-
wisk w Brzoskowie. Uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Brzoskowie, 22 gru-
dnia również przygotowali jasełka. Te 
podziwiał nawet wójt gminy Nowy 
Korczyn – Paweł Zagaja. Uczniowie na 
nowo pozwolili wszystkim przeżyć hi-
storię narodzenia Jezusa. Szóstoklasiści 
za występ zostali nagrodzeni wielkimi 
brawami. 

Nowy Korczyn
Świątecznego klimatu nie zabra-

kło również w Punkcie Przedszkolnym 
w Nowym Korczynie. Tutaj, 20 grudnia 
w pięknie udekorowanej sali zebrali się 
bliscy przedszkolaków, aby podziwiać 
jasełka przygotowane przez najmłod-
szych. Po przedstawieniu, dyrektor pla-
cówki i wójt Nowego Korczyna złożyli 
wszystkim najlepsze życzenia.

Zgodnie z coroczną tradycją, jasełka 
odbyły się także w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Nowym Korczynie. Ma-
gie świąt czuć było tutaj już 15 grudnia. 
Tegoroczne występy były jednak nieco 
inne niż zwykle. Nawiązywały bowiem 
do współczesności. Zamiast pasterzy 
i Trzech Królów do szopki przybyły 
osoby, które na co dzień borykają się 
z przeróżnymi problemami. Całość prze-
platana była kolędami i pastorałkami.

OpOWIEśCI O NARODZINACh DZIECIĄtKA
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W 2018 roku Nowy Korczyn rów-
nież zagrał z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy. Podczas 26 Finału 
WOŚP zebrano tu kwotę: 8798,33 zł 
16,81 € i 41 pensów Tym samym do-
łożył swoją cegiełkę dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków.

W niedzielę 14 stycznia br. od 
wczesnego rana wolontariusze pod 
opieką Artura Grzesiaka, Pawła Kuli-
ka, Barbary Kanickiej, Moniki Kaszuby, 
Bernadety Gajdy, Zofi i Dybały-Nowak 
i Małgorzaty Jasiak, kwestowali w okoli-
cach kościołów i na nowokorczyńskim 
rynku. 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 samorządowych i pra-
cowników Urzędu Gminy na płycie 
nowokorczyńskiego rynku zorganizo-
wał „wielkie granie z serduszkiem”. Na 
wstępie zagrała Orkiestra Dęta im. Jana 
III Sobieskiego, która jest najstarszą taką 
Orkiestrą w Polsce. Dziarsko bawili nas 
składanką pieśni, piosenek i marszów. 
Zagrały również zespoły: Vokall, Top Se-
cret i Axer. Za przysłowiowe serduszko 
można było odbyć rundę wokół rynku 
wozem strażackim OSP Stary Korczyn 
pod okiem druhów strażaków: Konra-
da Wawrzyka, Wojtka Stulaka, Dawida 
Walaska i Grzegorza Pytlika. 

W Punkcie Informacji Turystycznej 
obsługiwanym przez Alinę Kurek i Ha-
linę Luter, wolontariusze i występujący 
muzycy mogli się ogrzać i posilić słod-
kościami. Darczyńcy i zebrani mogli 
również posmakować potraw z fasoli 
po korczyńsku przygotowanych przez 
Danutę Lasak i Halinę Pietrzyk z kuch-
ni w miejscowej szkole podstawowej 
oraz pierogów z mięsem i czerwonym 
barszczykiem, „podarowanych” na ten 
cel przez Marzenę i Roberta Wilków 
z Zajazdu „Harnaś” w Ostrowcach. Cia-
sta i produkty do kulinarnych specjałów 

kuchni ponidziańskiej zasponsorowa-
li: Paweł Zagaja – Wójt Gminy, Stefan, 
Tomasz i Andrzej Jasiakowie z fi rmy 
FASOLEX, Władysław Smoleń - właści-
ciel Piekarni TARKOR z Nowego Kor-
czyna, Beata i Tadeusz Moskwa – wła-
ściciele „Piekarni Koszyce”, Małgorzata 
i Marek Majczakowie z Masarni Kawę-
czyn, Teresa Dybała z Grotnik Małych 
oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Oto lista wolontariuszy: Wiktoria 
Piotrowska, Anna Nowak, Dominika By-
czyńska, Jagoda Katra, Gabriela Guła, Ju-
lia Piotrowska, Kamil Wojtaszek, Krzysz-
tof Dybał, Patrycja Dębska, Anna Błach, 
Wiktoria Kaleta, Wiktoria Koza, Zuzanna 

W 2018 roku Nowy Korczyn rów-
nież zagrał z Wielką Orkiestrą Świą-

kuchni ponidziańskiej zasponsorowa-
li: Paweł Zagaja – Wójt Gminy, Stefan, 

NOWY KORCZYN ZAGRAł Z WIElKĄ ORKIEStRĄ 
śWIĄtECZNEJ pOMOCY

Jarubas, Martyna Guła, Oliwia Juszczyk
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 

za pomoc i wsparcie w kolejnej dużej 
imprezie, zorganizowanej w szczytnym 
celu.

Opracowała: Bogumiła Zawada
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W dniu 10 lutego w szkole podsta-
wowej w Starym Korczynie odbyła się 
długo oczekiwana przez dzieci zabawa 
choinkowa, na którą przybyli nie tylko 
uczniowie szkoły, ale i maluchy z oko-
licznych miejscowości. Zabawę popro-
wadził pan Radosław Kornaś, oferując 
muzykę i liczne zabawy, w których 
uczestniczyły zarówno dzieci, jak i ich 
rodzice oraz nauczyciele, z panią dyrek-
tor B. Kruk na czele. 

Szkoła w Starym Korczynie może się 
również pochwalić wyjątkowo grzecz-
nymi dziećmi, ponieważ już po raz dru-
gi odwiedził nas św. Mikołaj, wręczając 

ZAbAWA ChOINKOWA W StARYM KORCZYNIE

wszystkim przybyłym maluchom słodkie 
upominki. Aby odzyskać siły po tańcach i 
zabawach, dzieci otrzymały poczęstunek, 

po którym znów mogły pełne werwy 
wrócić do harców.                                                                                   

S.C.

W Gminie Nowy Korczyn ruszyła rekrutacja do Latają-
cej Akademii Edukacji Cyfrowej. Głównym celem projektu 
są szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe. Zachęcamy 
Państwa do wzięcia w nich udziału. Dzięki zdobytej wiedzy 
dowiedzą się Państwo jak w praktyce wykorzystać potencjał 
komputera, Internetu i cyfrowych technologii. 

Bezpieczne i świadome korzystanie z Internetu pozwa-
la nie wychodząc z domu załatwić wiele spraw w urzędzie, 
banku, zrobić zakupy w sklepie czy wyszukać potrzebne in-
formacje. Do udziału w szkoleniach zachęcamy także osoby, 
które doskonale sobie radzą z komputerem. Dla takich osób 
przeprowadzimy szkolenie zaawansowane, które pozwoli roz-
winąć ich zainteresowanie w konkretnej dziedzinie. Udział 
w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

Podczas każdego ze szkoleń otrzymają państwo ciepły 
posiłek oraz podręcznik i zestaw gadżetów. Po zakończeniu 
kursu, każdy uczestnik otrzyma certyfi kat potwierdzający 
ukończenie szkolenia. Osoby niepełnosprawne oraz grupa 
wiekowa 65 + może liczyć na darmowy dowóz na miejsce 
szkolenia i z powrotem. Szkolenia będą się odbywały w Szko-
le Podstawowej w Nowym Korczynie.

Po zarejestrowaniu chęci udziału w projekcie skontaktuje 
się z Państwem lider cyfrowy (trener), który poinformuje Pań-
stwa o miejscu i terminie najbliższych szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach, należy wejść na stronę 
www.latajaca.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formula-
rze zgłoszeniowe są również dostępne w Urzędzie Gminy.

W Gminie Nowy Korczyn ruszyła rekrutacja do Latają-

lAtAJĄCA AKADEMIA 
EDuKACJI CYFROWEJ 

W GMINIE NOWY KORCZYN
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W sobotę 3 marca 2018 r. w remizie OSP w Nowym Kor-
czynie odbył się Gminny Dzień Kobiet, zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury oraz władze samorządowe Gminy 
Nowy Korczyn. 

Licznie zebranym Paniom życzenia złożyli: wójt – Pa-
weł Zagaja wraz ze swym zastępcą Piotrem Strachem, poseł 

GMINNY DZIEŃ KObIEt W NOWYM KORCZYNIE

na Sejm RP – Krystian Jarubas oraz dyrektor GOK– Bogumi-
ła Zawada. Uroczystość uświetniły występy dzieci z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie przygotowane 
przez Justynę Grzesiak i Anitę Poborcę. 

W programie znalazł się również występ kabaretu z Kielc 
„Czwarta Fala” oraz zespołu Index.
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W drugiej połowie stycznia w szkołach z terenu gminy 
Nowy Korczyn odbywały się uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, które już na stałe wpisane są w repertuar  uroczysto-
ści szkolnych.

Obchodzony 21 stycznia Dzień Babci i dzień później Dzień 
Dziadka to tylko symboliczne święta w naszym kalendarzu. Tak 
naprawdę to każdego dnia w roku dziadkowie myślą i troszczą 
się o swoje wnuki. Święto to jest niezwykłe,  nie  tylko  dla  dzie-
ci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen 
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 

W drugiej połowie stycznia w szkołach z terenu gminy 
Nowy Korczyn odbywały się uroczystości z okazji Dnia Babci 

DZIEŃ bAbCI I DZIADKA 2018
W  pięknie  udekorowanych  salach dzieci wraz z wycho-

wawcami przygotowały program artystyczny. Po przywitaniu 
zaproszonych gości uczniowie zaprezentowali  swój  program.  
Znalazły się inscenizacje, wiersze, piosenki, improwizacje  ru-
chowe  do  piosenek, a także tańce. Odbył się również koncert 
życzeń. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czci-
godni goście  ze  wzruszeniem  odbierali  czułe słowa, kierowa-
ne pod ich adresem.

Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
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Bal karnawałowy jest niezwykłym wydarzeniem dla przed-
szkolaków. Dostarcza najmłodszym wielu przeżyć i radości. 

W tym roku punktach przedszkolnych zarówno w Nowym 
Korczynie, jak i w Brzostkowie odbyły się zabawy karnawa-
łowe. Już od rana pojawiały się kolorowe postacie. W salach 
przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, piratów, 
strażaków, żołnierza, Super-Mana, Spider-Mana, Batmana, dia-

Bal karnawałowy jest niezwykłym wydarzeniem dla przed-
szkolaków. Dostarcza najmłodszym wielu przeżyć i radości. 

bAl KARNAWAłOWY W pRZEDSZKOlu
bełka… nie sposób wymienić wszystkich. Niezwykłe stroje spra-
wiły, iż rozpoznanie dzieci było prawdziwym wyzwaniem.

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie dla przedszkola-
ków pięknych strojów karnawałowych i słodkiego poczęstun-
ku.

Kolejny bal karnawałowy już za rok!
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W piątek 23 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbył się turniej bilardowy, w którym wzięła udział młodzież 
z gminy Nowy Korczyn.

Do turnieju przystąpiło 4 chłopców, którzy uplasowali się 
na poszczególnych miejscach:

FERYJNY tuRNIEJ bIlARDOWY

1. Piotr Cerazy, 2. Kamil Buczak, 3. Przemysław Kopeć, 4. Syl-
wester Wolański

Uczestnicy w nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
paletki do gry, a także napoje i słodki poczęstunek ufundowa-
ne przez GOK i Gminną Bibliotekę Publiczną.
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W sobotę 24 lutego 2018 roku na sali gimnastycznej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie odbył się VII 
Turniej Drużyn Amatorskich w Piłce Siatkowej, którego pomy-
słodawcą i organizatorem, jak co roku, był Radny Gminy Nowy 
Korczyn – Paweł Kulik. Nagrody oraz posiłek zostały ufundowa-
ne przez Urząd Gminy Nowy Korczyn.

Do turnieju, podobnie jak w roku ubiegłym, zgłosiło się 6 
drużyn z terenu gminy Nowy Korczyn. W ich skład wchodzi-
ły osoby w różnym wieku (w tym mężczyźni i kobiety): Kartel 
Arcziego, Niefart Nowy Korczyn, Drużyna Sławomira, Ziomki 

VII tuRNIEJ DRużYN AMAtORSKICh 
W pIłCE SIAtKOWEJ

z Biedronki, Perła Czarkowy i Oldboje Nowy Korczyn. Również 
w tym roku rywalizowano systemem „każdy z każdym”.

Zwycięzcą VII Turniej Drużyn Amatorskich w Piłce Siatko-
wej po raz pierwszy w historii turnieju została drużyna Oldbo-
jów Nowy Korczyn. Drugie miejsce po zaciętym i wyrównanym 
bezpośrednim meczu z Oldbojami zajęła ekipa Niefartu, zaś na 
najniższym stopniu podium stanął Kartel Arcziego. Dekoracji 
zwycięzców dokonali: Zastępca Wójta Gminy Nowy Korczyn 
Piotr Strach, Prezes Klubu Sportowego „Wisła” Nowy Korczyn 
Arkadiusz Modzelewski oraz Radny Gminy Nowy Korczyn 
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W czwartek 15 lutego 2018r. Gminny Ośrodek Kultury zor-
ganizował dla uczniów i absolwentów naszych szkół Turniej 
Tenisa Stołowego. 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie 
przybyła grupa uczniów i absolwentów – miłośników tenisa sto-

VIII tuRNIEJ tENISA StOłOWEGO O pRZEChODNI 
puChAR WóJtA GMINY NOWY KORCZYN

łowego, nauczyciele w-f, opiekunowie, a także rodzice. Komisja 
sędziowska w składzie: Arkadiusz Modzelewski – przewodni-
czący, Paweł Kulik i Agata Boduszek – członkowie, czuwała 
nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Natomiast  nad bez-
pieczeństwem dzieci i młodzieży czuwali nauczyciele: Anetta 

Paweł Kulik. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom, 
a zwycięzcy nagrodzeni zostali pucharami i piłkami ufundowa-
nymi przez Urząd Gminy w Nowym Korczynie, który zapewnił 
również napoje i posiłek w trakcie trwania turnieju.

Organizator pragnie podziękować współorganizatorom tur-
nieju, którymi w tym roku byli: Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy 
Korczyn, Barbara Karnawalska Dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Korczynie oraz Arkadiusz Modzelewski 
Prezes Klubu Sportowego „Wisła” Nowy Korczyn.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom turnieju, gra-
tulujemy zwycięzcom i zapraszamy w przyszłym roku.

Wyniki i klasyfi kacja końcowa:
Drużyna Sławomira – Niefart  0 : 2, Perła Carkowy – Ziomki 

z Biedronki  2 : 0, Oldboje –  Kartel Arcziego  2 : 0, Drużyna 
Sławomira –  Perła Carkowy  2 : 1, Kartel Arcziego –  Ziomki 

z Biedronki  2 : 0,  Niefart –  Oldboje  1 : 2, Kartel Arcziego 
–  Drużyna Sławomira  2 : 1, Niefart  –  Perła Carkowy  2 : 0, 
Oldboje –  Ziomki z Biedronki  2 : 0, Niefart –  Kartel Arcziego  
2 : 0, Ziomki z Biedronki –  Drużyna Sławomira 1 : 2, Perła 
Carkowy –  Oldboje  0 : 2, Ziomki z Biedronki –  Niefart  2 : 0, 
Oldboje – Drużyna Sławomira  2 : 0, Perła Carkowy –  Kartel 
Arcziego 1 : 2.

Tabela końcowa:
1. Oldboje                     5    14   10-1
2. Niefart                       5    13    9-2
3. Kartel Arcziego          5     7     6-6
4. Drużyna Sławomira   5     5     5-8
5. Perła Carkowy           5     5     4-10
6. Ziomki z Biedronki    5     1     1-10
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Fortuna z SP w Brzostkowie, Anita Poborca, Bernadeta Gajda 
z PSP w Nowym Korczynie oraz Grzegorz Kostka z Placówki 
Opiekuńczo -Wychowawczej w Winiarach. 

Zebranych powitał i otwarcia dokonał Paweł Zagaja – wójt 
gminy. Po wyjaśnieniach organizacyjnych A. Modzelewskiego 
i losowaniu przeciwników – rozpoczęła się zacięta walka, 
szczególnie pomiędzy licznie przybyłymi absolwentami.

Uczestnicy rozgrywek otrzymali na wzmocnienie pączki, 
ciasteczka i napoje ufundowane przez Pawła Zagaję - wójta 
gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Halinę  Luter  - kierowniczkę 
gminnej biblioteki publicznej. 

Dziewczęta i chłopcy – absolwenci  i uczniowie  naszych 
szkół rozegrali turniej na 6. stołach w 6. kategoriach. Oto wyniki 
w poszczególnych kategoriach:

DRUŻYNOWO:
- puchar przechodni wójta w kategorii chłopców uczniów szkół 

podstawowych wywalczyła drużyna z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Korczynie, 

- puchar w kategorii dziewcząt wywalczyła drużyna z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej  w Starym Korczynie. 

INDYWIDUALNIE:
Kategoria I: dziewczęta – uczennice klas gimnazjalnych
- Dębska Patrycja - I miejsce, Gaweł Patrycja - II miejsce, Ol-

szewska Oliwia - III miejsce
Kategoria II: dziewczęta – uczennice szkół podstawowych

- Curyło Julia - I miejsce, Szumilas Roksana - II miejsce, Róg 
Krystyna - III miejsce

Kategoria III: absolwentki
- Bartusiak Natalia - I miejsce, Kowalczyk Agnieszka - II miejsce, 

Mazur Anita - III miejsce, Opara Agnieszka - IV miejsce
Kategoria IV: chłopcy – szkoła podstawowa
- Brzeziński Konrad - I miejsce, Trela Mateusz - II miejsce, To-

karz Jakub - III miejsce
Kategoria V:  chłopcy – klasy gimnazjalne  
- Piasecki Bartosz - I miejsce, Jaśkiewicz Kamil - II miejsce, Dęb-

ski Kacper - III miejsce
Kategoria VI: chłopcy – absolwenci

- Cerazy Piotr - I miejsce, Piasecki Patryk - II miejsce, Salamon 
Michał - III miejsce, Grochowski Patryk - IV miejsce

Zwycięzcy – otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz na-
grody rzeczowe w postaci rakietek do tenisa stołowego, piłek 
i długopisów. Wszystkie uczestniczki turnieju otrzymały pa-
miątkowe medale i dodatkowo  wszyscy uczestnicy za udział 
w turnieju uhonorowani zostali wyróżnieniami na piśmie. 

Na zakończenie Bogumiła Zawada   podziękowała uczest-
nikom i współorganizatorom za udział oraz złożyła młodzie-
ży życzenia sukcesów nie tylko na arenie sportowej, ale też 
w nauce i życiu prywatnym.

Opracowała: Bogumiła Zawada
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