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Oddajemy w Państwa ręce ostatnie w tej kadencji wyda-
nie „Głosu z Gminy Nowy Korczyn” stanowiące podsumo-
wanie jakże bogatego w inwestycje i wydarzenia mijające-
go okresu. To swoiste kalendarium, które pozwoli Państwu 
sięgnąć wstecz, odwołać się do istotnych w wymiarze miej-
scowości i mieszkańców wydarzeń oraz ocenić zachodzące  
w naszym otoczeniu zmiany. Tę formę komunikacji z miesz-
kańcami przyjąłem wiele lat temu, uznając za swój obo-
wiązek przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji  
z realizacji mandatu społecznego zaufania, rozliczania się  
z mieszkańcami gminy z realizacji społecznej służby, jaką 
jest niewątpliwie sprawowanie urzędu wójta. 

W niniejszym numerze „Głosu z Gminy Nowy Korczyn” 
znajdą więc Państwo syntetyczny materiał stanowiący pod-
sumowanie bieżącej kadencji, jak również kalendarium wy-
darzeń inwestycyjnych, społecznych i kulturalnych w latach 
2014 – 2018. Mam nadzieję, że zebrany materiał pozwoli 
Państwu wyrobić sobie stosowne zdanie o pracy samorządu 
w tej kadencji.

Dobiegająca końca kadencja samorządu to przede wszy- 
stkim czas podsumowań, ocen, refleksji i wyciągania wnio-
sków. W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji  
i zadań, praktycznie w każdej dziedzinie, które przyczyniły 
się do poprawy warunków życia mieszkańców. Dzięki bar-
dzo dobrej współpracy z Marszałkiem Województwa Świę-
tokrzyskiego Adamem Jarubasem, Wojewodą Świętokrzy-
skim Agatą Wojtyszek zrealizowano projekty na rekordową  
w historii kwotę ponad 25 milionów złotych, na które pozy-
skano 20,4 miliona złotych. Warto podkreślić, że w latach 
2014-2018 wykonano ponad 36 kilometrów dróg gminnych 
z nową nawierzchnią asfaltową z utwardzonymi pobocza-
mi we wszystkich sołectwach. Łączna wartość gminnych in-
westycji drogowych w kadencji to aż 13 milionów złotych,  
z czego ponad 8,7 miliona złotych pozyskano z zewnątrz.

Upływająca kadencja samorządu jest dla mnie okazją do 
podziękowań za dobrze wykorzystany czas. Dziękuję zatem 
Wam, Drodzy Mieszkańcy za wsparcie, którego niejedno-
krotnie od Was doświadczyłem, za dobre słowo i krytykę. 
Wasze zaangażowanie społeczne w życie poszczególnych 
miejscowości oraz działających w nich organizacji i stowa-
rzyszeń. Dziękuję radnym Rady Gminy z Przewodniczącą 
Kazimierą Gołdyn na czele, sołtysom i radom sołeckim, dy-
rektorom i pracownikom szkół, pozostałym jednostkom orga-
nizacyjnym gminy i instytucjom, moim współpracownikom 
w Urzędzie Gminy i poza nim, bo przecież bez nich niewąt-
pliwy sukces Gminy Nowy Korczyn w bieżącej kadencji nie 
byłby możliwy.

Wraz z kończącą się kadencją samorządu mam poczucie 
satysfakcji, dobrze wykonanej misji, właściwie wykorzysta-
nego czasu oraz wymiernej wartości wykonanej pracy. Zdaję 
sobie jednak sprawę, że nie wszystkim moje działania się 
podobają i to odmienne stanowisko części mieszkańców 
również szanuję, gdyż każdy ma prawo do własnych ocen 
i opinii. W swojej pracy samorządowej starałem się nikogo 
nie obrazić. Wychodząc z założenia, że nie ma spraw nie 
do rozwiązania i sytuacji bez wyjścia, starałem się takowych 
poszukiwać, niosąc niejednokrotnie bezinteresowną pomoc 
potrzebującym, o czym zapewne nie wszyscy wiedzą.

Mam jednak świadomość, że nie zawsze wszystko w peł-
ni „wyszło” i zakończyło się spodziewanym przez reprezen-
tujących różne interesy mieszkańców finałem. Dlatego też, 
nie tylko z grzeczności i obowiązku, wraz z końcem kaden-
cji przepraszam tych, którzy na jakimkolwiek etapie mojej 
pracy samorządowej poczuli się dotknięci i urażeni.

Życząc miłej lektury, pozostaję z wyrazami szacunku.

Paweł Zagaja
Wójt Gminy Nowy Korczyn

Szanowni PańStwo, MieSzkańcy  
GMiny nowy korczyn
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Informujemy, iż została wszczęta procedura przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie nadania 
statusu miasta miejscowości Nowy Korczyn. Wniosek w Mini-
sterstwie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami zło-
żył osobiście Wójt Gminy Nowy Korczyn.

W wyniku przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji 
społecznych, ustanowionych przez Radę Gminy na podstawie 
uchwały z dnia 25 czerwca 2018 r., za przywróceniem No-
wemu Korczynowi praw miejskich opowiedziało się 85,6% 
głosujących. Wobec powyższego Rada Gminy uchwałą z dnia 
3 sierpnia br. przedstawiła pozytywną opinię w tej sprawie. 
Wyraziła tym samym nadzieję, iż przywrócenie pozbawio-
nych przez cara praw miejskich tej miejscowości będzie –  
w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę –  
zadośćuczynieniem dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz 
niezwykle ważnym impulsem do dalszego rozwoju społeczno 
– gospodarczego.

Wszystko na to wskazuje, że Nowy Korczyn odzyska pra-
wa miejskie, tak jak wnioskowano, na 11 listopada. Uzyskanie 
statusu miasta nie rodzi żadnych dodatkowych kosztów, jak 
również nie będzie miało wpływu na wysokość podatków.

nowy korczyn wkrótce zoStanie MiaSteM

Sporo w ostatnim czasie dzieje się w Nowym Korczynie. 
Wszystko za sprawą trwającego tu drugiego etapu rewitaliza-
cji. Wielowątkowy projekt, podczas którego miejscowość ta 
przejdzie dużą metamorfozę, pochłonie 5,8 mln złotych! 

Efekty niektórych prac już widać gołym okiem, inne zaś 
dopiero czekają na swoją kolej. Gotowe jest już oznakowa-
nie ulic Nowego Korczyna oraz najważniejszych obiektów. 
Na rynku nowokorczyńskim natomiast pojawiły się parasole 
i ławki (docelowo 6 kompletów). Ponadto trwają też prace 
budowlane przy terenie rekreacyjnym nad Nidą. Ten etap re-
witalizacji kosztować będzie 380 tysięcy złotych. Powstaje tu 
altana, obiekty małej architektury, plac zabaw, stojaki na rowe-
ry, kosze na śmieci i ławki. Przewidziano utwardzenie terenu 
kostką brukową i kruszywem mineralnym. Oprócz chodników 
powstanie także parking. Modernizację przejdzie również sza-
let publiczny.

Co jeszcze w planach wielkiej rewitalizacji? Jest tego spo-
ro. W ramach projektu na lata 2018-2022 zaplanowano wyko-
nanie elewacji oraz wymianę centralnego ogrzewania w szko-
le podstawowej, remont nowokorczyńskich ulic, wymianę 
wodociągu, modernizację kanalizacji i oświetlenia ulicznego, 
utwardzenie placu przy kościele, remont organistówki czy do-
posażenie placu zabaw. 

Należy podkreślić, że rewitalizacja Nowego Korczyna 
nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie z Samorządu 
Województwa, na czele którego stoi Marszałek Adam Jaru-

DruGa MłoDość noweGo korczyna

bas. 4,2 mln złotych – właśnie tyle gmina otrzyma na ten cel  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

- Mieliśmy bardzo dobry wniosek, w przygotowanie któ-
rego włożyliśmy dużo serca i pracy. Cieszę się, że znalazło 
to odzwierciedlenie w postaci pozyskanego dofinansowania. 
Dzięki tym środkom, centrum naszego królewskiego miastecz-
ka przejdzie kapitalną metamorfozę. To jest bardzo złożony, 
wielowątkowy projekt, którego głównym celem jest poprawa 
jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców obszaru rewitali-
zacji poprzez ożywienie społeczne i gospodarcze oraz zwięk-
szenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych-
przy zachowaniu dbałości o walory przyrodnicze tego obszaru 
– mówi wójt Nowego Korczyna – Paweł Zagaja.

Oznakowanie ulic Zagospodarowanie terenu nad Nidą Parasole i ławki w Rynku w Nowym Korczynie

Przystań kajakowa
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wyBory SaMorzĄDowe 2018
Prezes Rady Ministrów Rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 roku zadecydował, iż tegoroczne wybory do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic Warszawy oraz wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast odbędą się  
w niedzielę 21 października. 

Poniżej przedstawiamy kalendarz wyborczy oraz obwieszczenia Wójta Gminy zawierające informacje dotyczące podziału 
gminy na okręgi i obwody głosowania.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOWY KORCZYN 

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) oraz uchwały  
Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn  z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na okrę-
gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

podaje się do publicznej wiadomości:
informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Korczynie w wyborach do Rady Gminy Nowy Kor-
czyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Numer 
okręgu Granice okręgu Liczba radnych  

wybieranych w okręgu

1 Nowy Korczyn ulice: Buska, Farna, Kingi, Lubicz, Partyzantów, Polna, Sandomierska, 
Armii Krajowej 1

2
Nowy Korczyn ulice: Grotnicka Dolna, Grotnicka Górna, Józefa Piłsudskiego, Kępa, 
Krakowska, Nadrzeczna, Plac Rynek, Pocztowa, Rzeźnicza, Stopnicka, Średnia,  
Tarnowska, Zamkowa, Zaścianek, Franciszkańska 

1

3 Ucisków, Harmoniny, Grotniki Duże, Grotniki Małe 1

4 Łęka, Podraje, Podzamcze 1

5 Ostrowce, Kawęczyn 1

6 Rzegocin, Górnowola, Pawłów 1

7 Czarkowy, Żukowice 1

8 Stary Korczyn, Winiary Dolne 1

9 Piasek Wielki 1

10 Badrzychowice 1

11 Strożyska 1

12 Sępichów 1

13 Brzostków 1

14 Błotnowola 1

15 Parchocin 1

Siedziba Komisji:
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Korczynie jest Urząd Gminy w Nowym Korczynie,  

ul. Buska 7 – sala konferencyjna, tel. 41 23 45 440.
Wójt Gminy

/-/ Paweł Zagaja
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O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 3 września 2018 roku

Na Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) 
Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowa-
nia, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Grotniki Duże, Grotniki Małe, Harmoniny, Łęka, 
Nowy Korczyn, Podraje, Podzamcze, Ucisków

Dom Strażaka w Nowym Korczynie, ul. Piłsudskiego 
7, 28-136 Nowy Korczyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Górnowola, Kawęczyn, Ostrowce, Pawłów, 
Rzegocin

Dom Strażaka w Ostrowcach, Ostrowce 30, 
28-136 Nowy Korczyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Czarkowy, Stary Korczyn, Winiary Dolne, 
Żukowice

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie, 
Stary Korczyn 85, 28-136 Nowy Korczyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Badrzychowice, Piasek Wielki, Sępichów, 
Strożyska

Dom Strażaka w Strożyskach, Strożyska 71, 
28-136 Nowy Korczyn

5 Błotnowola, Brzostków, Parchocin Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, Brzostków 1, 
28-136 Nowy Korczyn

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgna-
cyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach II najpóźniej 
do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgna-
cyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Nowy Korczyn najpóźniej do dnia  
12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Wójt Gminy
Paweł ZAGAJA



7Głos z Gminy Nowy Korczyn

Wójt Gminy Nowy Korczyn w po-
rozumieniu z Towarzystwem Miłośni-
ków Ziemi Korczyńskiej oraz Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Nowym Korczynie, wychodząc na- 
przeciw potrzebom mieszkańców Gmi- 
ny Nowy Korczyn, już po raz kolejny 
organizuje pomoc w formie artykułów 
żywnościowych w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020.

Pomoc ta kierowana jest dla osób 
najbardziej potrzebujących, znajdują-
cych się w trudnej sytuacji życiowej 
i materialnej, spełniających określone 
kryteria dochodowe.

Nadmienia się, iż dotychczas z po- 
mocy w formie artykułów żywno-
ściowych skorzystało ok. 1300 osób.  
W okresie od września 2014 roku do 
maja 2018 roku mieszkańcom gminy 
Nowy Korczyn przekazano łącznie 
320 978,52 kg żywności o łącznej 
wartości 1 229 266,88 zł.

Osoby potrzebujące otrzymywały 
produkty takie jak: groszek z marchew-
ką, fasola biała, koncentrat pomidoro-
wy, powidła śliwkowe, buraczki wiór-
ki, makaron jajeczny i bezglutenowy, 
ryż, kasza gryczana, mleko, ser żółty, 
filet z makreli, kabanosy wieprzowe, 
szynka drobiowa i wieprzowa, pasz-
tet wieprzowy, gulasz z warzywami, 
miód wielokwiatowy, cukier, olej rze-
pakowy.

Żywność pozyskiwana z Banku 
Żywności cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem i stanowiła duże 
wsparcie dla mieszkańców gminy. 

W ramach Programu osoby korzy-
stające z pomocy żywnościowej miały 
również możliwość uczestnictwa w re-
alizowanych warsztatach kulinarnych 
i ekonomicznych. Celem przeprowa-
dzonych warsztatów było wzmoc-
nienie samodzielności i kompetencji  
w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zdrowego odżywiania  
i niemarnowania żywności. 

Kolejny Podprogram 2018 ruszył 
już we wrześniu 2018. Osoby potrze-
bujące dalej będą mogły liczyć na po-
moc żywnościową.

ProGraM 
oPeracyJny 

PoMoc 
Żywnościowa

2014-2020
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Mija czwarty rok kadencji Rady Gmi-
ny. Otrzymany od wyborców mandat 
radnego zobowiązuje do działań w sa- 
morządzie terytorialnym dla dobra 
wspólnoty samorządowej, a także do re- 
prezentowania i dbania o interesy wszy- 
stkich grup społecznych. Aby choć  
w części sprostać oczekiwaniom Wybor-
ców, należy z nimi być i ich słuchać. 

Ostatnie cztery lata to z pewnością 
czas wytężonej pracy wszystkich rad-
nych na rzecz Mieszkańców. Podjęto 
szereg inicjatyw oraz zrealizowano wie-
le zamierzeń, które bezpośrednio lub 
pośrednio widać gołym okiem. Wszyst-
kie działania i inwestycje są wynikiem 
uczciwej, ciężkiej pracy radnych, wójta 
jako organu wykonawczego oraz pra-

Szanowni PańStwo

Gmina Nowy Korczyn realizuje za-
danie polegające na termomodernizacji 
trzech budynków użyteczności publicz-

eStetycznie i oSzczęDnie

cowników administracji, szkół i jedno-
stek pomocniczych. Czy udało się speł-
nić oczekiwania Mieszkańców – należy 
do ich oceny. Osobiście jestem dumna  
z tych dużych i mniejszych dokonań. 

Na koniec trochę statystyki. W bieżą-
cej kadencji zwołano 39 sesji. Podjęto 
w tym czasie 254 uchwały przy wyso-
kiej frekwencji radnych. W sesjach Rady 
Gminy uczestniczyli również sołtysi, rad-
ni powiatowi, zaproszeni kierownicy jed-
nostek oraz mieszkańcy gminy. W ciągu 
czterech lat odbyło się także 120 posie-
dzeń komisji Rady Gminy. Ponadto Radni 
uczestniczyli również w wielu uroczysto-
ściach okolicznościowych odbywających 
się na terenie naszej gminy.

Kazimiera Gołdyn

raDni PochoDzĄcy z terenu GMiny nowy korczyn

Adam Jarubas -  
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Krzysztof Gajek -  
radny Rady Powiatu Buskiego

Krzysztof Wojtaś -  
radny Rady Powiatu Buskiego

nej: budynków Urzędu Gminy przy ul. 
Krakowskiej i ulicy Buskiej oraz remizy 
OSP w Nowym Korczynie. Realizacja 

przedsięwzięcia przyczyni się nie tylko do 
poprawy estetyki, ale przede wszystkim 
do zmniejszenia zużycia energii cieplnej, 

Budynek Urzędu Gminy przed remontem Budynek Urzędu Gminy po remoncie Budynek Urzędu Gminy przy ulicy Buskiej
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a tym samym do obniżenia bieżących 
kosztów utrzymania tych obiektów.

W ramach przedmiotowego projektu  
w budynku Urzędu Gminy przy ul. Kra-
kowskiej planuje się wymianę central-
nego ogrzewania, docieplenie ścian ze-
wnętrznych oraz stropu, wymianę okien  
i drzwi zewnętrznych, remont schodów.

W budynku Urzędu Gminy przy ul. 
Buskiej zostanie wymienione centralne 
ogrzewanie, zamontowana instalacja fo-
towoltaiczna, docieplony zostanie strop 
styropianem.

Zakres robót przy budynku remizy 
OSP w Nowym Korczynie to: docieplenie 
ścian zewnętrznych oraz stropu, wymiana 
okien, drzwi oraz bram garażowych, in-
stalacja centralnego ogrzewania, remont 
pomieszczeń kuchni 

Całkowita wartość inwestycji to blisko 
800 tys. złotych przy dofinansowaniu 

Budynek remizy przed remontem Budynek remizy po remoncie

rzędu 85% kosztów kwalifikowalnych  
z Samorządu Województwa, na czele któ-
rego stoi Marszałek Województwa Adam 
Jarubas. Wykonawcami zadania są: firma 
Elkamen ze Staszowa (budynek urzędu 
przy. ul. Krakowskiej i remiza OSP) oraz 
Usługi Remontowo – Budowlane Krzysz-
tof Parlak z Sępichowa (budynek urzędu 
przy ul. Buskiej.

Jak informuje Wójt Gminy Paweł Za-
gaja to już kolejne inwestycje w zakresie 

termomodernizacji obiektów użyteczno-
ści publicznej. W 2013 roku za blisko 
550 tys. zł gruntownie wyremontowano 
budynki Urzędu Gminy przy ul. Buskiej 
oraz Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczy-
nie. Natomiast w 2014 r. – Ośrodek Zdro-
wia w Brzostkowie, Szkołę Podstawową 
w Brzostkowie oraz Szkołę Podstawową 
w Starym Korczynie za blisko 1,5 mln 
złotych.

BęDzie MoSt w nowyM korczynie
Projekt budowlany mostu na Wiśle w Nowym Korczy-

nie jest na ukończeniu. Dokumentacja została uzgodniona  
z instytucjami, takimi jak: Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju, PGE Skarży-
sko Kamienna, Urząd Gminy w Nowym Korczynie w zakresie 
przebudowy linii energetycznych, gazu, linii wodociągowych, 
oświetlenia, odwodnienia.

Przypominamy, że do przetargu startowało 7 firm, z czego 
najtańszą ofertę złożyła firma INTERCOR sp z o.o. z Zawiercia 
na kwotę 53 mln 718 tysięcy złotych. Najdroższa była oferta 
za ponad 177 mln złotych. Wybrany wykonawca ma za za-
danie opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 
wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń. 

Nowy most łączący południową część województwa 
świętokrzyskiego z autostradą A4 w Małopolsce ma mieć ok. 
670 m długości. Oprócz samej przeprawy mostowej po obu 
jej stronach wybudowane zostaną drogi dojazdowe o łącz-
nej długości około 2 km. Od ronda z obu stron drogi na most 
będą wybudowane chodniki o szerokości 2 m, a dodatkowo  
z lewej strony drogi powstanie ścieżka rowerowa o szerokości 
3m. Droga i most będą posiadały nowe ledowe oświetlenie.  
W ramach projektu mostu przewidziane również zostało połą-
czenie z gospodarstwem domowym w miejscowości Podzam-
cze poprzez drogę wewnętrzną od drogi krajowej DK79. 

Bardzo dobrą informacją jest fakt, że dzięki staraniom oraz 
osobistemu zaangażowaniu wójta Gminy Nowy Korczyn oraz 
mieszkańców Łęki, Podraja i Podzamcza został zaprojektowa-
ny dodatkowy czwarty wlot na rondo jako włączenie drogi 
powiatowej. Koszt wybudowania dodatkowego wlotu to 500-
700 tys. zł i pokryje go Samorząd Województwa Świętokrzy-
skiego.

Termin wykonania zadania został określony na 30 paź-
dziernika 2020 roku. Kosztami inwestycji podzielą się oba 
województwa. 

Jak podkreśla Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja 
most będzie inwestycją, która da nowe gospodarcze szanse 
mieszkańcom obu regionów i znacznie poprawi połączenie 
między Świętokrzyskim a Małopolską. Konieczna jest jednak 

budowa obwodnicy Nowego Korczyna, gdyż wybudowanie 
mostu na Wiśle i modyfikacja trasy z pewnością wpłynie na 
większe natężenie ruchu. Odłączenie ruchu tranzytowego od 
lokalnego i pieszego zdecydowanie wpłynie na bezpieczeń-
stwo mieszkańców. 

Pierwszy most w Nowym Korczynie został wysadzony  
w powietrze zaraz po wybuchu II Wojny Światowej. Od tamtej 
pory z jednego na drugi brzeg Wisły można się dostać pro-
mem. 
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Samorząd Gminy Nowy Korczyn stawia na rozwój bazy 
sportowej. Szkoły w Starym i Nowym Korczynie oraz w Brzost-
kowie mogą się już cieszyć nowymi obiektami.

Stało się to możliwe dzięki realizacji projektu pod nazwą 
„Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej  
w placówkach oświatowych na terenie gminy Nowy Korczyn”. 
Koszt realizacji tego projektu, w którego skład wchodziło także 
opracowanie dokumentacji i nadzór budowlany to kwota bli-
sko 1,8 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wy-
niosło ponad 1,2 mln złotych.

Inwestycja realizowana była z myślą o dzieciach i młodzie-
ży. - Zakończyliśmy właśnie kompleksową przebudowę boiska 
przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie, która kosztowała po-
nad 1 mln złotych - mówi Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł 
Zagaja. - Dzięki temu stworzyliśmy młodzieży szkolnej bardzo 
dobre warunki do ćwiczeń i uprawiania sportu amatorskiego. 
Zgodnie z planem, powstało tu boisko z trawy syntetycznej do 
piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne do gry w koszyków-
kę, siatkówkę i piłkę ręczną z nawierzchnią poliuretanową. 
Ponadto utwardziliśmy plac parkingowy, wymieniliśmy ogro-
dzenie oraz zamontowaliśmy nowe piłkochwyty.

Ale nie tylko Brzostków wzbogacił się o nową bazę sportową. 
W ramach realizowanego projektu przy Szkole Podstawowej  
w Nowym Korczynie położono ponad 1100 m2 nawierzchni 
boiska z trawy syntetycznej, zamontowano nowe bramki alumi-
niowe, zbudowano bieżnię do skoku w dal z nawierzchnią poli-
uretanową i ze skocznią oraz zamontowano nowe piłkochwyty.  
-  Ponadto do pracowni szkolnych zakupiliśmy sprzęt multi- 
medialny, sprzęt RTV oraz parawany wystawowe - dodaje  
Paweł Zagaja i wymienia, co jeszcze zostało zrobione: prze-
budowane zostało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią 
poliuretanową o powierzchni ponad 400 m2 do gry w piłkę 
siatkową, ręczną i koszykówkę. Całkowita wartość robót bu-
dowlanych przy boiskach w Nowym Korczynie wyniosła 570 
tysięcy złotych.

Bardzo odczuwalnej poprawie uległy warunki do uprawia-
nia sportu również w Szkole Podstawowej w Starym Korczy-
nie. W tym przypadku prace modernizacyjne polegały między 
innymi na wykonaniu 900 m2 nawierzchni trawiastej boiska, 
zbudowaniu ogrodzenia oraz zainstalowaniu piłkochwytów. 
Poza tym zbudowano bieżnię i skocznie w dal, a do pracowni 
szkolnej zakupiono tablicę interaktywną. Koszt robót budow-
lanych wraz z wyposażeniem wyniósł 190 tysięcy złotych.

Brzostków

Nowy Korczyn

Stary Korczyn

Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego:  
- Gdy patrzę na nowe boisko w Brzostkowie to czuję dumę, 
że tak wspaniały obiekt powstał przy szkole, do której cho-
dziłem. Dodam – wiejskiej szkole. Bo dobra infrastruktura 
sportowa przestała być domeną szkół w dużych miastach.  
W ciągu ostatniej dekady infrastruktura sportowa w wo-
jewództwie bardzo się zmieniła – powstały piękne boiska 
szkolne, całe kompleksy sportowe ze stadionami w wielu gmi-
nach. W każdym powiecie jest przynajmniej jedna pływalnia.  
Te inwestycje są zauważalne zarówno w dużych miastach, 
jak i najmniejszych gminach. Dostęp do infrastruktury sporto-
wej wyrównał się i to bardzo cieszy. Liczymy, że dobra baza 
sportowa pozwoli nam „wyłowić” młode sportowe talenty.  
Ale przede wszystkim będzie dla wszystkich – i młodych  
i starszych -  miejscem spotkań, doskonalenia swoich umiejęt-
ności; miejscem, gdzie będą mogli aktywnie spędzić czas.

BoiSka Jak z BaJki
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Ruszyła procedura przetargowa na zaprojektowanie obwodnicy Nowego Korczyna. Oferty do przetargu można 
składać do 8 listopada do godz. 11.30. Trasa obwodnicy ma przebiegać zgodnie z akceptowanym społecznie „warian-
tem zachodnim”, zaś wartość inwestycji szacuje się na 30 milionów złotych.

oBwoDnica noweGo korczyna

Pierwotnie, inwestycja miała być realizowana równolegle 
z budową mostu na Wiśle. Ostatecznie zdecydowano się jed-
nak rozdzielić oba zadania. Most jest już w fazie projektowej. 
Władze Zarządu Dróg Wojewódzkich wyłoniły wykonawcę. 
Budowa przeprawy ma się rozpocząć w pierwszej połowie 
przyszłego roku. 

Jak informuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
nowa droga będzie miała około 3,5 kilometra długości. Powsta-
nie również most na Nidzie, wiadukt nad drogą powiatową  
i co najmniej trzy ronda, w tym jedno na drodze wojewódzkiej 
973 do Buska-Zdroju, a drugie przy połączeniu nowej trasy  
z obecną drogą krajową nr 79 w stronę Krakowa. 

Wójt gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja podkreśla, że 
obwodnica jest niezbędnym uzupełnieniem mostu. - Bez ob-
wodnicy, nasza miejscowość zostałaby rozjechana przez tran-
zyt. Wszyscy możemy odetchnąć z ulgą, że Nowy Korczyn 
będzie miał obwodnicę – dodaje wójt.

DroGa kraJowa Po reMoncie
Pod koniec ubiegłego roku wyremontowano 7 kilometrów 

drogi krajowej nr 79 na odcinku Grotniki Duże – Wełnin.
Zakres prac objął wymianę i wyrównanie nawierzchni, 

modernizację rowów, skarp, przepustów i odwodnienia. Prze-
widziano także remont zatok autobusowych oraz montaż no-
wego oznakowania. Wykonawcą zadania była firma Trakt S.A 
z Piekoszowa. Koszt robót to ponad 10 mln złotych. 

Cieszy fakt, że po wielu monitach mieszkańców oraz sa-
morządu gminy Nowy Korczyn zrealizowano tak ważne zada-
nie inwestycyjne w celu poprawy bezpieczeństwa.

ze StroŻySk Do wiślicy nowĄ DroGĄ
Dzięki współpracy Gminy Nowy Korczyn z Samorządem 

Województwa Świętokrzyskiego, na czele którego stoi marsza-
łek Adam Jarubas, trwa przebudowa drogi wojewódzkiej 771 
w Strożyskach. 

Na blisko 1,5-kilometrowym odcinku wykonywana jest 
nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6,5 – 7 m, przebu-

dowane są skrzyżowania z drogami bocznymi oraz zjazdy na 
posesje. Ponadto powstaje też jednostronny chodnik na całym 
odcinku, a także odmulane są istniejące rowy. 

Całkowita wartość zadania to blisko 3 mln zł. Wykonawcą 
zadania jest firma Dylmex Inwestycje Tomasz Dyl ze Staszo-
wa.
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lewoSkręt PoPrawi BezPieczeńStwo na DroDze
Po licznych petycjach zarówno 

mieszkańców jak i władz samorządo-
wych gminy Nowy Korczyn, rozbu-
dowywane jest właśnie skrzyżowanie 
drogi krajowej z drogą powiatową na 
wysokości Grotnik Małych. 

Chodzi mianowicie o wydzielenie 
lewoskrętu dla podróżujących od strony 
Sandomierza, co zdecydowanie wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa zmoto-
ryzowanych.

nowe DroGi 
Powiatowe

W ramach dobrze układającej się współpracy Wójta Gmi-
ny Nowy Korczyn z Władzami Powiatu Buskiego na terenie 
naszej gminy przeprowadzono kilka remontów dróg powiato-
wych, m.in. w Sępichowie, Pawłowie i Błotnowoli.

Na 2,6 - kilometrowym odcinku drogi Sępichów - Stro-
żyska położone zostały dodatkowe warstwy asfaltu, pobocza 
utwardzono kruszywem kamiennym, a rowy odmulono. 

Z kolei na 1,2-kilometrowym odcinku drogi w Pawłowie 
(Raj) poszerzono jezdnię do 5,5m, położone zostały dodatko-
we warstwy bitumiczne, pobocza utwardzono kruszywem ka-
miennym, a rowy odmulono. 

Droga Błotnowola - Zielonki

Droga Sępichów - StrożyskaDroga w Pawłowie

Również w Błotnowoli na 2,4-kilometrowym odcinku dro-
gi powiatowej relacji Stopnica – Solec Zdrój – Zielonki – Błot-
nowola poszerzono pas jezdni, wykonano warstwę ścieralną, 
wyprofilowano pobocza, powstało także nowe oznakowanie 
poziome i pionowe.

oDBiór kanalizacJi w Górnowoli
W dniu 21 maja 2018 r. w obecności przedstawicieli Urzę-

du Gminy, Rady Gminy, wykonawcy zadania oraz inspektora 
nadzoru dokonano odbioru robót związanych z budową ka-
nalizacji sieciowej w Górnowoli. W ramach inwestycji firma 
EKOKANWOD z Nowego Korczyna wykonała blisko 7 kilo-
metrów sieci kanalizacyjnej wraz z 55 przyłączami. Odbu-
dowana została także nawierzchnia drogi na odcinku, gdzie 

kanalizacja przebiegała w pasie drogowym. Całkowity koszt 
realizacji zadania to 2,6 mln złotych. 

Inwestycja ta nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinanso-
wanie w ramach PROW na lata 2014-2020 uzyskane z Samo-
rządu Województwa Świętokrzyskiego. Dotacja ta stanowi 
63,63% kosztów kwalifikowalnych, resztę gmina musiała do-
łożyć z własnego budżetu.
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Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz zadań, które udało się zrealizować w ciągu czterech lat kadencji. Zapraszamy zatem 
na małą wycieczkę po gminie Nowy Korczyn.

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

PoDSuMowanie lat 2014 - 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
• remont w asfalcie 1,2 km drogi Badrzychowice - Górki - 582 

tys. 331 zł

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 (1,1 km)

Droga Kępa Bolesławska w Błotnowoli (640 m)

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 do zakupu samochodu lekkiego – 20 tys. zł
• droga na tzw. Ukopek 100 m
• droga do p. Gadawskiej 30 m
• przebudowa 2,1 km drogi gminnej Błotnowola – Parchocin – 

1 mln 57 tys. 61 zł

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
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Droga Brzostków - Zamoście (1,1 km)

Droga Podstrumienie Brzostków (910 m)

Droga Czarkowy- Kocina (1,2 km)

Droga Czarkowy remiza (520 m)

Droga Czarkowy wąwóz (560 m)

Świetlica w Czarkowach

• odmulenie 3,5 km rowów 
• wymiana liczników wody
• kamień na drogę polną przy wale rzeki Wisły
• kompleks sportowy przy szkole podstawowej – 1 mln zł
• utwardzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia
• wykonanie dokumentacji i złożenie wniosku na remont remi-

zy OSP – 230 tys. 957 zł

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
• uporządkowanie placu przy starej zlewni (przed boiskiem 

sportowym)
• nowe wiaty przystankowe (2 szt.) – 7 tys. zł
• piłkochwyty – 3 tys. 357 zł
• remont samochodu OSP – 3 tys. zł

Kompleks boisk sportowych przy szkole podstawowej  
w Brzostkowie 

Droga (300 m) w Brzostkowie

Droga Brzostków - Wełnin (340 m)



15Głos z Gminy Nowy Korczyn

Most czarkowski

Budowa kanalizacji w Górnowoli

Droga w kamieniu w Górnowoli

Droga do magazynów przeciwpodziowych  
w Grotnikach Dużych (80 m)

Droga Grotniki Duże - ul. Stopnicka (307 m)

Droga w Grotnikach Duzych do oczyszczalni (830 m)

Droga w Grotnikach Dużych (190 m)

Droga w Grotnikach Dużych (420 m)

Droga w Grotnikach Dużych do ZGK (195 m)

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 7 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami – 2,5 

mln zł 
• doposażenie placu zabaw – 7 tys. 503 zł
• nowe wiaty przestankowe (2 szt.) – 5 tys. 658 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. 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  

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
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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 - 500 m)

Świetlica w Kawęczynie

• przebudowa w asfalcie 612 m drogi – 93 tys. 703 zł
• przebudowa w asfalcie 500 m drogi do łąk – 192 tys. 315 zł 
• budowa placu zabaw – 49 tys. 236 zł

HARMONINY
• nowa nakładka asfaltowa na drodze (ok. 100 mb)
• kamień na drogę przez las 
• wymiana liczników wody
• nowe wiaty przestankowe (2 szt.) – 5 tys. 658 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
• budowa 1,5 km sieci wodociągowej – 164 tys. 800 zł
• modernizacja świetlicy – 78 tys. 249 zł

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

robiska
• przebudowa 1,15 km drogi gminnej Łęka – Podraje – 780 tys. 

940 zł
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

Droga w Kawęczynie 100 m)
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Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej  
w Nowym Korczynie

• remont w asfalcie 220 m drogi do p. Nowaka – 56 tys. 322 
zł

• instrumenty, koszule i śpiewniki dla orkiestry dętej – 20 tys. 
zł

• budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej - 
570 tys. zł

• budowa chodnika przy ul. Buskiej wraz z wymianą głównej 
sieci – 32 tys. zł

• termomodernizacja budynku OSP – 290 tys. 432 zł
• termomodernizacja budynku UG ul. Krakowska – 288 tys. 

174 zł
• termomodernizacja budynku UG ul. Buska – 184 tys. 121 zł
• remont samochodu OSP – 6 tys. 400 zł
• przebudowa 170 m drogi rz. Nida – ul. Kępa – 94 tys. 727 zł
• oznakowanie ulic – 26 tys. 832 zł
• ławki i parasole w rynku – 15 tys. 830 zł
• zagospodarowanie terenu obok synagogi – 380 tys. 523 zł

Droga w Nowym Korczynie (220 m)

Nowy chodnik do bloku przy ul. Buskiej w Nowym Korczynie

Ul. Kępa w Nowym Korczynie (381 m)

Ul. Kingi w Nowym Korczynie (300 m)

Ul. Polna w Nowym Korczynie (290 m)

Ul. Zamkowa w Nowym Korczynie (127 m)

Parasole i ławki w Rynku w Nowym Korczynie

Termomodernizacja budynku UG przy ul. Krakowskiej  
w Nowym Korczynie
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Doposażenie placu zabaw w Ostrowcach

Droga w Ostrowcach (210 m)

Świetlica w Parchocinie

Droga w Parchocinie (Ispy - 2 km)

Droga w Pawłowie (400 m)

Droga w Pawłowie (Raj - 380 m)

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
• przebudowa w asfalcie 432 mb drogi – 122 tys. 720 zł.
• nowe wiaty przestankowe (2 szt.) – 5 tys. 658 zł

Termomodernizacja remizy OSP Nowy Korczyn

Zagospodarowanie terenu nad Nidą w Nowym Korczynie

Oznakowanie ulic Nowego Korczyna

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
• przebudowa 2,1 km drogi gminnej Błotnowola – Parchocin – 

1 mln 57 tys. 61 zł

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
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Świetlica w Pawłowie

Budynek po byłej szkole w Piasku Wielkim

Droga w Piasku Wielkim przez wieś (471 m)

Droga w Piasku Wielkim (450 m)

Droga w Piasku Wielkim do cmentarza

Droga na Podzamczu (740 m)

Droga Rzegocin - las (263 m)

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
• Przebudowa w asfalcie 471 mb drogi Piasek Wielki przez 

wieś – 63 tys. 289 zł

Świetlica w Piasku Wielkim

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
• przebudowa w asfalcie 1 km drogi Podzamcze – Łęka - 325 

tys. 138 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
• przebudowa w asfalcie 263 m drogi Rzegocin – las – 55 tys. 

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

szkoła – 280 tys. z655 zł
• remont 80 m drogi do p. Wolańskiej
• nowa wiata przystankowa – ok. 2500 zł
• przebudowa w asfalcie 460 mb drogi Rzegocin – Chinków – 

129 tys. 69 zł
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Droga w Rzegocinie przez wieś (950 m)

Droga w Rzegocinie

Świetlica w Sępichowie

Droga w asfalcie w Sępichowie (650 m)

Świetlica w Strożyskach

Droga w Strożyskach (735 m) (Ucisków- Przymiarki)

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
• przebudowa w asfalcie 2,2 km drogi Sępichów – Łąki – 1 mln 

169 tys. 321 zł

Droga w Rzegocinie (80 m)

Droga Rzegocin - Chinków (460 m)

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
• modernizacja remizy OSP – 141 tys. 549 zł
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Świetlica w Starym Korczynie

Boisko sportowe przy szkole podstawowej 
w Starym Korczynie

Droga w Starym Korczynie do cmentarza (180 m)

Droga w asfalcie w Uciskowie (340 m)

Droga w Uciskowie (395 m)

Droga Ucisków- Borowiny (590 m)

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
• budowa boiska sportowego – 190 tys. zł
• remont w asfalcie 180 m drogi do cmentarza 
• parking asfaltowy przy cmentarzu – 56 tys. 826 zł.
• przebudowa w asfalcie 463 mb drogi Stary Korczyn do szkoły 

– 90 tys. 295 zł
• wykonanie dokumentacji i złożenie wniosku na remont remi-

zy OSP – 270 tys. 132 zł

Droga w Strożyskach (735 m) Droga w Starym Korczynie (do szkoły) 

Parking przy cmentarzu w Starym Korczynie

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
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Samochód służbowy Toyota Yaris

Zakup instrumentów dla orkiestry dętej  
z Nowego Korczyna

Samochód Star Man Trucks

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

tys. 728 zł

Droga w Winiarach (450 m)

Droga Winiary - Czarkowy

ŻUKOWICE
• odmulenie 290 metrów rowów
• zniwelowanie garbu na drodze gminnej
• gruz na drogi polne
• wyrównanie pobocza przy drodze gminnej 
• zakup działki pod świetlicą
• przebudowa w asfalcie 884 mb drogi Żukowice – Gościniec 

– 176 tys. 150 zł
• remont świetlicy wiejskiej – 39 tys. 454 zł

Droga Żukowice - Gościniec (884 m)

Most żukowicki

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

Programy
• Solary – 357 instalacji
• Azbest – 73 gospodarstw
• Pomoc żywnościowa – w latach 2014-2018 z pomocy żywno-

ściowej skorzystało 1300 osób
• Jabłka i marchew dla mieszkańców gminy
• ogniwa fotowoltaiczne na przepompowni ścieków i ujęciu 

wody w Nowym Korczynie – 371 tys. zł.
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Medal pamiątkowy „Obrońcy Oj-
czyzny 1939-1945” wręczył w dniu 23 
marca 2018 r. mieszkańcowi Sępicho-
wa Panu Andrzejowi Borli wicewoje-
woda świętokrzyski Andrzej Bętkowski 
w obecności Wójta Gminy Nowy Kor-
czyn Pawła Zagai oraz radnego Rady 
Gminy Grzegorza Borli – jednocześnie 
syna p. Andrzeja. 

Odznaczenie przyznawane jest we-
teranom walk o niepodległość Polski, 
w pierwszej kolejności najstarszym kom-
batantom - żołnierzom uczestniczącym 
w wojnie obronnej 1939 r. Pan Andrzej 

Medal pamiątkowy „Obrońcy Oj-
czyzny 1939-1945” wręczył w dniu 23 

MeDal Dla 
Pana anDrzeJa

W dniu 21 lutego okrągłe urodzi-
ny obchodziła Pani Marianna Cera-
zy (z domu Zawada). Pani Marianna 
jest córką Jana i Feliksy, mieszka w 
Badrzychowicach wraz z synem Sła-
wojem i jego rodziną. Jubilatka ma 2 
rodzeństwa, 5 dzieci, 15 wnuków, 25 
prawnuków, 5 praprawnuków.

W tak uroczystym dniu, oprócz licz-
nej rodziny, Jubilatkę odwiedził rów-
nież Wójt Gminy Nowy Korczyn 
z Przewodniczącą Rady Gminy Kazi-
mierą Gołdyn i Zastępcą Kierownika 
USC w Nowym Korczynie Małgorzatą 
Wesołowską, a także Poseł na Sejm 
Krystian Jarubas oraz Kierownik KRUS 
Elżbieta Śliwa. W gronie najbliższych 
członków rodziny Pani Mariannie 
przekazano najlepsze życzenia urodzi-
nowe, gratulacje oraz kwiaty. Stulatka 
jest w bardzo dobrej kondycji. Oby tak 
dalej. 

W dniu 21 lutego okrągłe urodzi-
ny obchodziła Pani Marianna Cera-

Stulatka 
z BaDrzychowic

W dniu 28 sierpnia 2018 roku 
delegacja samorządu Gminy Nowy 
Korczyn - Wójt Paweł Zagaja, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Kazimiera
Gołdyn oraz Zastępca Kierownika 
USC Małgorzata Wesołowska - miała 
zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowej 
chwili 100 urodzin Pani Bronisławy Ku-
zon z domu Wojniak.

Jubilatka urodziła się 28 sierpnia 
1918 roku w Oblekoniu. 

Jest wdową od 35 lat. Wychowała 5 
dzieci - 3 synów i 2 córki. Doczekała się 

W dniu 28 sierpnia 2018 roku 
delegacja samorządu Gminy Nowy 

Sto lat 
Pani BroniSławy

W miesiącu lipcu 2018 r. dobiegła 
końca realizacja projektu pn. „Punkt 
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
w Brzostkowie”. 

Projekt ten realizowany był na pod-
stawie podpisanej we wrześniu 2017 
r. umowy między samorządem Gminy 
Nowy Korczyn a samorządem woje-
wództwa świętokrzyskiego, na czele któ-
rego stoi Marszałek Adam Jarubas. Cał-
kowita wartość projektu to ponad 283 
tysiące zł, w tym ponad 15% to wkład 

W miesiącu lipcu 2018 r. dobiegła 

Punkt PrzeDSzkolny w BrzoStkowie
własny gminy. Dzięki projektowi zostało 
utworzone 18 nowych miejsc wychowa-
nia przedszkolnego dla dzieci w wieku od 
3-5 lat. Podczas realizacji projektu uczest-
nikom zapewniono 8 - godzinny pobyt w 
przedszkolu pod opieką wykwalifi kowa-
nej kadry. Realizowano zajęcia z podsta-
wy programowej oraz zajęcia dodatkowe: 
język angielski, zajęcia logopedyczne, za-
jęcia taneczno-rytmiczne. Każde dziecko 
miało zapewnione bezpłatne wyżywienie 
oraz jednorazową wyprawkę w formie ma-

teriałów plastycznych. Projekt pozwolił 
również na odnowienie i doposażenie 
pomieszczeń Punktu Przedszkolnego, 
w tym łazienek dla dzieci i personelu. 
Zakupiono pomoce dydaktyczne, za-
bawki, meble, meble wypoczynkowe 
dla dzieci, materiały dekoracyjne, sprzęt 
informatyczno - multimedialny. Dodat-
kowo zamontowano rolety zewnętrzne 
oraz klimatyzator. Jak podkreśla wójt 
gminy Paweł Zagaja realizowany pro-
jekt cieszył się dużym zainteresowa-
niem i powodzeniem wśród rodziców. 
Dzieci natomiast chętnie uczęszczały 
na zajęcia, podczas których nabywa-
ły i rozwijały kompetencje kluczowe. 
Warto podkreślić, że po zakończeniu 
projektu unijnego przedszkole nadal 
funkcjonuje ze środków pochodzących 
z gminnego budżetu.

- 10 wnuków, 13 prawnuków i 4 prapra-
wnuków. 

Na urodziny do Pani Bronisławy, 
która obecnie przebywa u córki Haliny 
w Krakowie, zjechała cała najbliższa 
rodzina oraz samorząd gminy z prezen-
tem, dyplomem i koszem kwiatów.

Borla – stulatek z Sępichowa, w obec-
ności najbliższej rodziny został od-
znaczony medalem obrońcy ojczyzny 
przez Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych w Warsza-
wie. Pan Andrzej posiada uprawnie-
nia kombatanckie z tytułu działalności 
w Batalionach Chłopskich od marca 
1943 r. do stycznia 1945 r. Pan Andrzej 
Borla w marcu 1943 r. wstąpił do Pla-
cówki Batalionów Chłopskich w Sępi-
chowie pod dowództwem Stanisława 
Siemieńca. Po zaprzysiężeniu przyjął 
pseudonim „Brzoza”. Brał udział w rozbi-
ciu posterunku żandarmerii niemieckiej 
w Nowym Korczynie oraz zabezpiecze-
nia zrzutów lotniczych broni w rejonie 
Uciskowa.
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W dniach od 5 do 15 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Nowym Korczynie zorganizowany został Fe-
stiwal Filmowy dla dzieci i młodzieży, uczęszczających do 
przedszkola i szkół z terenu gminy Nowy Korczyn.

W ramach projektu „KINOLUB” młodzi widzowie obejrze-
li 9 fi lmów o tematyce edukacyjnej, ekologicznej, poruszającej 
problemy rodziny, przyjaźni, współpracy, wielkiej przygody, 
przełamywania barier, poświęcenia i trudnych wyborów. Były 
to fi lmy zarówno krótkometrażowe, jak i fabularne, często 
oparte na faktach, wyprodukowane w różnych państwach 
świata np. w Rosji, Ekwadorze, Indiach, Brazylii, Chorwacji, 
Iranie czy Libanie. Młodzi odbiorcy mogli zapoznać się z kul-
turą, obyczajami czy zwyczajami najbardziej egzotycznych 
dla nich krajów. Okazało się, że to co najważniejsze jak: war-

W dniach od 5 do 15 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrod-

FeStiwal FilMowy kinoluB 
w nowyM korczynie

tości rodzinne, marzenia, cele życiowe, więzi międzyludzkie, 
wzajemna pomoc i poświęcenie dla innych, wszędzie pozo-
stają niezmienne. 

Wszystkie wstępy do tego kameralnego kina były wolne, 
gdyż seanse sponsorowane były przez Urząd Gminy Nowy 
Korczyn.

Na uwagę zasługują również dwa warsztaty fi lmowe, 
przeprowadzone profesjonalnie przez koordynatora projektu 
,,Kinolub” Panią Monikę Pindziak - Dutkiewicz. Dzieci samo-
dzielnie, ale pod czujnym okiem trenerki i swoich nauczycieli, 
wyreżyserowali fi lmy o treści ekologicznej.

Słodki poczęstunek dla dzieci i młodzieży ufundowany zo-
stał przez organizatorów projektu.

Ligia Płonka

W dniu 14 czerwca 2018 r. w nowokorczyńskim gimna-
zjum odbyło się spotkanie z autorką książki „Dziewczyna 
z Korczyna” - Elżbietą Drozd z domu Szywała.

Pani Elżbieta urodziła się w 1960 r. w Nowym Korczynie. 
W książce, która jest narracją jej osobistych wspomnień, Au-
torka najpierw ukazuje blaski i cienie swego rodzinnego śro-
dowiska, aby następnie przejść do przeżyć z okresu emigracji, 
aż do chwili obecnej. Do Australii emigrowała w 1982 roku. 
Od pierwszych dni emigracyjnego życia podjęła trudną drogę 

W dniu 14 czerwca 2018 r. w nowokorczyńskim gimna-
zjum odbyło się spotkanie z autorką książki „Dziewczyna 

Dziewczyna z korczyna
wspinania się po szczeblach kariery zawodowej i społecznej. 
W swojej książce dzieli się własnymi doświadczeniami, obser-
wacjami, przeżyciami, opisuje sukcesy, ale i porażki. 

Jej głównym celem jest przekonanie innych, że dzięki wła-
snej pracy i wytrwałości można osiągnąć wiele, nawet to, co 
wydawało się niemożliwe. 

Obecnie jest dyrektorem ważnej instytucji australijskiej, 
dużo pracuje społecznie, wiele podróżuje. Jest specjalistą 
w dziedzinie wielokulturowości.
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PRZEDSZKOLNE UROCZYSTOŚCI

W dniu 4 czerwca wszystkie przed-
szkolaki bawiły się wyśmienicie, gdyż 
dzień obfi tował w liczne atrakcje. 

Dzieci uczestniczyły w zabawach ru-
chowych, tanecznych oraz wielu konku-
rencjach sportowych. Miło spędzały czas 
na świeżym powietrzu. Przedszkolaki 

Dzień Dziecka 
w Punkcie PrzeDSzkolnyM w nowyM korczynie

w formie zabawy ćwiczyły sprawność 
ogólną, szybkość, koordynację wzroko-
wo-ruchową, a także uczyły się zdrowej 
rywalizacji i przestrzegania zasad fair-
play. Największym powodzeniem cieszy-
ły się skoki w workach i przeciąganie liny. 
Na zakończenie każdy otrzymał piękną 

Dzień FlaGi

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w Punk-
cie Przedszkolnym odbyły się obchody 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewa-
niem hymnu państwowego. Następnie 
dzieci, oglądając fi lm edukacyjny pt. 
„Polak Mały”, miały okazję utrwalić 
znajomość symboli narodowych. Z wiel-
kim zainteresowaniem słuchały wierszy 
i piosenek związanych z Polską. Podczas 
zajęć nauczyły się na pamięć wiersza 
Czesława Janczarskiego „Barwy ojczy-
ste”. Dużą frajdę sprawiły najmłodszym 

zabawy muzyczno-ruchowe. Dzieci wy-
konały również z bibuły fl agę Polski. 
W trakcie uroczystości odbył się quiz, 
w którym  miały możliwość wykazania 
się znajomością wiedzy o naszej ojczyź-
nie. Wyjątkowy dzień zakończył prze-
marsz przedszkolaków ulicami Nowego 
Korczyna z własnoręcznie wykonanymi 
fl agami.

Uroczystość miała na celu kształtowa-
nie postaw patriotycznych i promowanie 
polskich symboli narodowych.

Marta Gajek

kolorowankę. Nie zabrakło również 
słodkiego poczęstunku przygotowanego 
przez Radę Rodziców. 

Dzień pełen wrażeń szybko minął, 
ale wspomnienia pozostaną na długo.
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Dzień MaMy i taty

Wszystkie dzieci słowem i piosenką 
wyraziły miłość i wdzięczność za mat-
czyną dobroć i cierpliwość, za serce, 
które tak wiele rozumie i tak wspania-
łomyślnie wybacza, a także za mądrość  
i ojcowski autorytet. Po wspaniałych wy-

stępach, w których dzieci zaprezentowały 
swoje zdolności recytatorskie i wokalne 
na twarzach rodziców zauważyć można 
było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze 
swoich pociech. Po zakończonym pro-
gramie artystycznym przedszkolaki od-

śpiewały „Sto lat”. Następnie zaprosiły 
rodziców do walczyka oraz wręczyły 
własnoręcznie przygotowane upominki. 
Po części oficjalnej nastąpił słodki poczę-
stunek. Uroczystość przebiegła w nie- 
zwykle miłej i rodzinnej atmosferze.

Dzień wioSny

Dzieci z Punktu Przedszkolnego, 
spragnione ciepła i zieleni, dużo wcze-
śniej rozpoczęły przygotowania do po-
witania ulubionej pory roku. Szukały 
oznak i zwiastunów wiosny, słuchały 
wierszy i śpiewały piosenki o tematyce 
wiosennej. 

Podczas zajęć przedszkolnych dzieci 
miały okazję wykazać się wiedzą o nad-
chodzącej porze roku, rozwiązywały za-
gadki i wykonywały zadania dotyczące 
wiosny.

Ponadto razem z wychowawczyniami 
wykonały ekologiczną Marzannę, która 
wzięła udział w konkursie organizowa-
nym przez Regionalne Centrum Edukacji 
Ekologicznej oraz ZGOK Sp. z o.o. w Rzę-
dowie. Przy okazji uczyły się selektywnej 
zbiórki surowców wtórnych.

Z kilkudniowym opóźnieniem spowo-
dowanym niesprzyjającą pogodą, przed-
szkolaki wyruszyły barwnym korowodem 
ulicami Nowego Korczyna. Dzieci śpie-
wające wiosenne piosenki, przyciągały 

uwagę przechodniów. Wiosenne słońce 
przygrzewało i oświetlało roześmiane 
twarze uczestników marszu. Przed-
szkolaki pożegnały Marzannę - zimową 
pannę, a gromkimi brawami powitały 
wiosnę. Nie obyło się bez wspólnych 
zabaw na placu przedszkolnym.

Dzieci stwierdziły zgodnie, że wio-
sna już przybyła i mamy nadzieję, że 
zagości u nas na dobre.

Marta Gajek

nieBieSki Dzień

20 marca 2018 r. w ramach Świato-
wego Dnia Wody obchodziliśmy Nie-
bieski Dzień w Punkcie Przedszkolnym 
w Nowym Korczynie.

W tym dniu, w stroju każdego przed-
szkolaka znalazł się kolor niebieski. Po-
przez różne doświadczenia, zagadki, 
zabawy, dzieci poznały stany skupie-

nia wody oraz zjawisko obiegu wody  
w przyrodzie. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się ćwiczenia i zagadki 
na tablicy interaktywnej. Przedszkolaki 



27Głos z Gminy Nowy Korczyn

warSztaty ekoloGiczne w PrzeDSzkolu

25 kwietnia 2018 r. z okazji Dnia 
Ziemi dzieci z Punktu Przedszkolne-
go dzieci przygotowały dla rodziców 
przedstawienie pt. ,,O przyrodę dbamy, 
bo bardzo ją kochamy’’. Swoją obecno-
ścią zaszczycił nas Wójt Gminy Nowy 
Korczyn Paweł Zagaja, który nagrodził 
dzieci słodkim upominkiem.

Przedszkolaki wcieliły się w role zwie-
rząt i roślin występujących na łące: bie-
dronek, motyli, ptaków, zajęcy, myszki, 
żabki, bociana, mrówek, trzmieli i kwia-
tów, a także dzieci, które nie potrafi ły 
dbać o przyrodę. Mali aktorzy w ciekawy 
sposób przedstawili prośby mieszkań-
ców tego ekosystemu do ludzi oraz po-
kazali, jak należy właściwie troszczyć się 

o przyrodę. Przedszkolaki udowodniły, że 
głównym czynnikiem niszczącym przyro-
dę jest nieodpowiednia działalność czło-
wieka. W naszym Punkcie Przedszkol-
nym, zarówno nauczyciele jak i rodzice 
już od małego uczą dzieci właściwego 
zachowania proekologicznego.

Kolejnym przedsięwzięciem na rzecz 
ochrony środowiska były warsztaty pla-
styczno-techniczne dla dzieci i rodziców, 
którzy razem wykonywali zabawkę z su-
rowców wtórnych. Wspólnie spędzony 
czas dał uczestnikom wiele radości. Kre-
atywność i pomysłowość rodziców nie 
znała granic. Rodzic z dzieckiem tworzył, 
wycinał, manipulował i z odpadów „bu-
dował”. Powstały przepiękne zabawki, 

którymi dzieci mogły się od razu bawić. 
W praktyczny sposób przedszkolaki 

przekonały się, jak ważne dla środowi-
ska jest słowo „recykling”. Można śmia-
ło podsumować warsztaty hasłem - „Ze 
starego, coś nowego”.

Agnieszka Kowalska

dowiedziały się również, jak wielkie 
znaczenie ma woda dla wszystkich or-
ganizmów oraz jak i dlaczego należy 
wodę oszczędzać. Nie zabrakło także 
doświadczeń  z wykorzystaniem wody. 
Na koniec dnia przedszkolaki czekała 
niespodzianka – degustacja niebieskiej 
galaretki. Ten nietypowy dzień uważa-
my za bardzo udany.  

Dzieci wspaniale się bawiły i znacz-
nie poszerzyły swoją wiedzę na temat 
zjawisk przyrodniczych związanych 
z wodą. 

Agnieszka Kowalska

Gmina Nowy Korczyn wzorem lat 
ubiegłych uczestniczyła w  programie 
powszechnej nauki pływania „Umiem 
pływać”. 

Na podstawie zawartego porozu-
mienia pomiędzy Wojewódzkim Szkol-
nym Związkiem  Sportowym w Kielcach 
a Gminą Nowy Korczyn – 30 osobowa 
grupa uczniów z klas: I-III ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzostkowie i Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Starym Korczy-
nie brała udział w programie „Umiem 
pływać”. Organizatorem programu był 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
w Kielcach na zlecenie Ministra Sportu 

Gmina Nowy Korczyn wzorem lat 

„uMieM Pływać” w GMinie nowy korczyn

i Turystyki w Warszawie oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach, a współor-
ganizatorem jest Gmina Nowy Korczyn. 

Program zakładał systematyczny i po-
wszechny udział dzieci w pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych zajęciach sportowych 
z zakresu nauki pływania (20 godzin), 
które odbywały się na pływalni w Kazi-
mierskim Ośrodku Sportowym. Zajęcia 
prowadzone były przez  instruktorów. 

Gmina Nowy Korczyn jako współ-
organizator programu zapewniła usługę 
przewozu dzieci, pokryła koszty wynaj-
mu transportu na trasie Szkoła-Pływalnia 
oraz Pływalnia-Szkoła, a także zapew-

niła opiekę nauczyciela. Dotychczas 
wszystkie szkoły podstawowe z tere-
nu Gminy Nowy Korczyn brały udział 
w powszechnej nauce pływania. Zaję-
cia w ramach programu dają możliwość 
nabycia podstawowych umiejętności 
pływania, rozwijania i podnoszenia 
sprawności fi zycznej.
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W tym bajkowym miejscu czekał na dzieci specjalnie przy-
gotowany poczęstunek, piniata oraz wata cukrowa. Panie ani-
matorki przygotowały konkursy z nagrodami, malowanie bu-
ziek, brokatowe tatuaże i balonowe zwierzaki. 

Na miejscu dzieci miały do dyspozycji basen z kulkami, 
labirynty, ruchome pomosty, zjeżdżalnie, samochody, zamek 

PrzeDSzkolaki 
z BrzoStkowa 

w tarnowie
W dniu 8 maja 2018 r. przedszkolaki z Punktu Przed-

szkolnego w Brzostkowie wybrały się do sali zabaw Figle Mi-
gle w Tarnowie. W ten sposób chcieliśmy uczcić zbliżający 
się wielkimi krokami Dzień Dziecka.

dmuchany, piłki do skakania i wiele innych atrakcji. Przedszko-
laki miały okazję aktywnie spożytkować swoją energię, ćwiczyć 
koordynację wzrokowo - ruchową, umiejętności manipulacyjne 
oraz integrować się z rówieśnikami. Do przedszkola wróciliśmy 
bardzo zmęczeni, ale za to w doskonałych humorach - było su-
per!!!

Rok szkolny 2017/2018 ogłoszony 
został przez MEN „Rokiem dla Niepod-
ległej”. W związku z tym 11 maja 2018 
r. w Szkole Podstawowej w Brzostko-
wie odbyła się uroczystość patriotycz-
na upamiętniająca 100 - lecie odzyska-
nia niepodległości. 

Rok szkolny 2017/2018 ogłoszony 

akaDeMia Patriotyczna 
w Szkole PoDStawoweJ w BrzoStkowie

Uczniowie ze starszych klas przygoto-
wali rys historyczny, dotyczący odzyska-
nia niepodległości oraz wiersze i pieśni 
patriotyczne. Wykonali również taniec 
narodowy – polonez. Następnie swój 
program artystyczny przedstawiły przed-
szkolaki. Zaśpiewały piękną piosenkę 
o Wiśle oraz wyrecytowały wiersz. 

Dzieci z klas młodszych w pięknych 
strojach krakowskich zatańczyły krako-
wiaka. Uwagę wszystkich zwrócił taniec 
z szarfami i efektowny taniec Lajkonika. 
Uczniowie zaśpiewali piękne piosenki 
o Ojczyźnie. Uroczystość zakończyła 
się wspólnym śpiewaniem znanych pie-
śni patriotycznych.
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Czternastu uczestników, solistów, solistów - instrumenta-
listów, kapel i grup śpiewaczych zgłosiło się do eliminacji 
rejonowych Buskich Spotkań z Folklorem, które tradycyjnie 
odbyły się w Nowym Korczynie w dniu 3 maja 2018 r.

Przegląd Kapel rozpoczął się od występu dziecięcego ze-
społu „Wianeczek” z Publicznej Szkoły Podstawowej w No-
wym Korczynie. Występy uczestników konkursu oceniała 
Rada Artystyczna z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 

Czternastu uczestników, solistów, solistów - instrumenta-
listów, kapel i grup śpiewaczych zgłosiło się do eliminacji 

PrzeGlĄD kaPel w nowyM korczynie 

uczcili PaMięć PoleGłych
W niedzielę 8 kwietnia br. w kościele św. Trójcy w No-

wym Korczynie odbyły się uroczystości upamiętniające 78 
rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 8 rocznicę tragedii pod 
Smoleńskiem.

We mszy świętej sprawowanej w intencji ofi ar Katynia 
i Smoleńska uczestniczyli wierni, a wśród nich delegacje 
władz samorządowych, poczty sztandarowe jednostek OSP, 
kombatantów oraz szkół z terenu gminy. Po przejściu na plac 

przykościelny delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upa-
miętniającym zamordowanego w Katyniu Ludwika Borka oraz 
tragicznie zmarłe ofi ary katastrofy smoleńskiej. 

Na zakończenie głos zabrał Wójt Paweł Zagaja, dzięku-
jąc wszystkim tym, którzy się przyczynili do zorganizowania 
i uświetnienia uroczystości. Podkreślił, że te historyczne wyda-
rzenia niosą uniwersalne przesłanie dla pokolenia młodzieży, 
bo uczą szacunku do życia i jego wartości.

w składzie Jerzy Gumuła – muzyk, przewodniczący, Marcin 
Janaszek – muzyk, Radosław Pach – muzyk.

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców nominację do 
udziału w fi nale w Busku-Zdroju uzyskali: zespoły śpiewacze 
„Bolechowiczanie”, „Łabecanki”, „Brzezinianki”, „Drochowia-
nie”, „Wolanecki”, kapela „Buskowianie”, soliści: Alfreda No-
wak, Anna Kruk, Stanisława Żądecka oraz solista-instrumenta-
lista Tadeusz Kania.
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W dniu 4 czerwca na nowokorczyń-
skim stadionie odbyła się gminna impre-
za „Dzień Dziecka na sportowo”.

Tego dnia przy pięknej pogodzie 
uczniowie szkół podstawowych z naszej 
gminy przybyli na stadion, aby rywalizo-

W dniu 4 czerwca na nowokorczyń-

Dzień Dziecka na SPortowo

Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie w dniu 3 czerwca 
2018 r. po raz kolejny zorganizowała Festyn Rodzinny. 

Mottem, które przyświecało tegorocznemu przedstawieniu 
były słowa „Cudownych rodziców mam”. Jak zwykle dopisa-
ła frekwencja i pogoda. Pani dyrektor Bożena Kruk otworzyła 
festyn krótką przemową. Następnie przedszkolaki i ucznio-
wie klas I-III zaprezentowali program artystyczny, w którym 
przedstawili dla rodziców piosenki, wiersze, tańce, a także 
humorystyczną scenkę. Dzieci, które w ciągu roku szkolnego 
uczęszczały na zajęcia taneczne zaprezentowały układ tanecz-
ny „Krakowiak”. Po brawurowych występach przyszła kolej na 
gry i zabawy sportowe. W tej części wystąpili uczniowie z ro-

Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie w dniu 3 czerwca 
2018 r. po raz kolejny zorganizowała Festyn Rodzinny. 

FeStyn roDzinny w StaryM korczynie

wać w zmaganiach sportowo-rekreacyj-
nych. Ofi cjalnego otwarcia dokonał wójt 
gminy Paweł Zagaja, który w imieniu 
samorządu gminy Nowy Korczyn złożył 
dzieciom serdeczne życzenia z okazji ich 
święta.

Następnie rozpoczęły się zawody dla 
szkół podstawowych. Konkurencje dla 
każdej grupy wiekowej (0-1, 2-3, 4-6) róż-
niły się stopniem trudności. Dzieci rywa-
lizowały w różnego rodzaju torach prze-
szkód, konkurencjach szybkościowych 

dzicami. W czasie festynu zostały wręczone uczniom nagro-
dy rzeczowe ufundowane przez wójta Pawła Zagaję. Strażacy 
z OSP w Starym Korczynie zaprezentowali swoje pojazdy oraz 
przygotowali zabawy dla dzieci. Było też lanie wody, do cze-
go zachęcała piękna pogoda. Natomiast Rada Rodziców po raz 
kolejny ufundowała słodki poczęstunek i kiełbaski na grilla. 
Atrakcje, występy oraz piękna pogoda sprawiły, że dużo osób 
bawiło się do wieczora na przyszkolnym terenie.

Festyn rodzinny zintegrował społeczność lokalną i utwier-
dził w przekonaniu, że warto się spotykać i być razem, a rodzi-
na jest największą radością. Do występów dzieci przygotowały 
się pod kierunkiem nauczycielki Jolanty Kruk i Haliny Stulak.
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Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. 
Z tej okazji w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kor-
czynie został przygotowany apel o tematyce ekologicznej pt. 
„Żyj z przyrodą w zgodzie”.

Wzięli w nim udział uczniowie kl. IV-VI oraz klasa Ib. 
Wcielając się w role: Ziemi, Przyrody czy lekarza uświadomili 
wszystkim, co może się stać, jeśli nie będziemy dbali o przyro-
dę. Przedstawienie uświetniły piosenki o tematyce ekologicz-
nej, recytacja wierszy, humorystyczne scenki, informacje nt. 
Dnia Ziemi, jego powstania i tradycji. 

Ważnym elementem występu było zwrócenie uwagi na 
recykling i segregację śmieci. Pierwszoklasiści nawoływali do 
dbania o planetę Ziemię, troski o zieleń i zwierzęta.

Również uczniowie klas O-III i grupa 5-latków włączyli 
się w tegoroczne obchody święta. Wykonali barwne kwiaty 
z bibuły, plakaty o tematyce ekologicznej, przynieśli koloro-
we balony. Tradycyjnie już uczniowie wraz z wychowawcami 
ubrani byli w ubrania koloru zielonego. 

Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. 
Z tej okazji w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kor-

„ŻyJ z PrzyroDĄ w zGoDzie”

i zwinnościowych. Polski Związek Węd-
karski koło w Nowym Korczynie przepro-
wadził natomiast zawody w wędkarstwie 
rzutowym oraz ufundował nagrody.

Podczas trwania imprezy wszystkie 
dzieci otrzymały słodycze i napoje ufun-
dowane przez Urząd Gminy w Nowym 
Korczynie.

W ramach obchodów Gminnego 
Dnia Dziecka nastąpiło uroczyste prze-
kazanie zestawów sprzętu ratownictwa 
medycznego dla jednostek OSP z Nowe-
go i Starego Korczyna, Błotnowoli oraz 
Brzostkowa. 

Sprzęt został zakupiony w ramach 
zadania „Współfi nansowano ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dys-
ponentem jest Minister Sprawiedliwości” 
z udziałem środków fi nansowych Gminy 
Nowy Korczyn.

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

Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich osób, które zaangażowały się w or-
ganizację imprezy.
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Sobota, 16 czerwca, była ważnym dniem dla 28 par małżeńskich z terenu gminy Nowy Korczyn, które w tym roku świę-
towały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
zaproszenie przyjęło 16 par.

Sobota, 16 czerwca, była ważnym dniem dla 28 par małżeńskich z terenu gminy Nowy Korczyn, które w tym roku świę-

MałŻeńStwa na MeDal

Odznaczenia nadane przez Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę wręczył 
wicewojewoda świętokrzyski Andrzej 
Bętkowski w asyście wójta gminy Nowy 
Korczyn Pawła Zagai oraz posła na Sejm 
RP Krystiana Jarubasa. W uroczysto-
ści wzięli również udział: Karol Kliś – 
przedstawiciel Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Kazi-
miera Gołdyn – Przewodnicząca Rady 
Gminy, Piotr Strach zastępca wójta, Jó-
zef Boduszek sekretarz gminy, Małgo-
rzata Wesołowska - zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego, proboszcz 
parafi i Nowy Korczyn ks. Grzegorz Ko-
walik, proboszcz parafi i Strożyska ks. 
Marek Wesołowski oraz proboszcz pa-
rafi i stary Korczyn ks. Dziekan Marek 
Małczęć.

Spotkanie odbyło się w sympatycz-
nej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, 
pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tra-
dycyjna lampka szampana. Uroczystość 
uświetnił występ uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Nowym Korczy-
nie oraz dziecięcego zespołu ludowego 
„Wianeczek”.

Medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” przyznane przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:

Bernat Zygmunt Leon i Halina, Bo-
duszek Zdzisław Jan i Wanda, Bron-
kowski Alfred Teofi l i Marianna, Bugaj 
Stanisław i Danuta, Czupryna Tadeusz 
Stefan i Krystyna, Dołek Marian i Janina 
Władysława, Dryja Władysław i Wanda 
Bronisława, Galus Stefan i Irena, Gawlik 
Andrzej i Leokadia, Kawa Ryszard Józef 
i Wiktoria Maria, Kliś Władysław i Anna, 
Kochanowicz Czesław i Felicja Janina, 
Kostka Stefan Roman i Kazimiera, Kozak 
Julian i Danuta Władysława, Król Józef 
i Krystyna, Niemczura Zygmunt Sta-
nisław i Władysława Alfreda, Nowak 
Tadeusz i Kazimiera Janina, Olejarnik 
Jerzy Teodor i Barbara Augusta, Satalec-
ki Józef Stefan i Janina, Siemieniec An-

drzej i Halina Maria, Siemieniec Zdzisław 
Stanisław i Marianna, Skorupa Stanisław 
Andrzej i Rozalia, Skowron Stanisław 
i Władysława Lucyna, Suchy Stanisław 

i Helena, Szafranek Józef Tadeusz i Da-
nuta, Szelągowski Krzysztof i Stanisła-
wa, Wasilewski Zygmunt i Janina, Wo-
lański Jan i Helena Bronisława.
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Puszczanie wianków, występy arty-
styczne i ludowe, warsztaty plastyczne, 
wielkie ognisko i szukanie kwiatu pa-
proci – tak w skrócie można opisać no-
wokorczyńskie „Sobótki”, które jak co 
roku obfi towały w wiele atrakcji. 

Wydarzenie, które jest wpisane na 
stałe w kalendarz imprez w Nowym 
Korczynie, cieszyło się powodzeniem 
wśród mieszkańców gminy i przy-
jezdnych gości. Zebranych powitał 
gospodarz gminy - Paweł Zagaja oraz 
prowadząca imprezę - dyrektor GOK - 
Bogumiła Zawada. Wszystko wyglądało 
pięknie. Ognisko przy wałach, dziew-
częta w wiankach, które własnoręcznie 
uwiły i niesamowita atmosfera. 

Uwagę zwróciły również liczne 
występy. Tych było co niemiara. Ta-
neczne akrobacje uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie 
były nagradzane gromkimi brawami. 

SoBótki 2018

Na scenie pojawiły się wokalistki Ola 
i Kasia Cerazy. Przedstawienie obrzędu 
ludowego „Noc Kupały” i puszczanie 
wianków było punktem kulminacyjnym 
imprezy. Zgodnie z tradycją, zorganizo-
wany został konkurs na najpiękniejszy 
wianek. Antonina, Jagoda, Alicja i Iga – 
te dziewczęta z polnych kwiatów uwiły 
przepiękne kompozycje, za co zosta-
ły nagrodzone. Nie można zapomnieć 
o poszukiwaniu kwiatu paproci. Wiele 
emocji towarzyszyło tej świętojańskiej 
tradycji. Obchody miały bogatą oprawę 
artystyczną. Podziwiać można było na 
przykład wiele prac malarskich - Zyg-
munta Bernata i rękodzieło Marii Skrzy-
pek.„Sobótki” przygotował Gminny Ośro-
dek Kultury w Nowym Korczynie, Urząd 
Gminy, gimnazjum i szkoła podstawowa 
z Nowego Korczyna. Honorowy patronat 
objął marszałek województwa święto-
krzyskiego - Adam Jarubas.

W dniu 21 czerwca 2018 r. w przed-
dzień zakończenia roku szkolnego, 
późnym, słonecznym popołudniem, 20 
zuchów ze Szkoły Podstawowej w No-
wym Korczynie, przystąpiło do złożenia 
Obietnicy Zucha. 

„Leśne Duszki” okazały się bardzo 
ważne dla swoich rodziców i wychowaw-
ców, którzy aktywnie uczestniczyli w tej 
wyjątkowej, uroczystej zbiórce gromady 
zuchowej. Rangę uroczystości podkreśli-
ła obecność zaproszonych gości. Z Hufca 
ZHP z Buska-Zdroju przybyła komen-
dantka – hm Teresa Leszczyńska, która 

W dniu 21 czerwca 2018 r. w przed-

oBietnica zucha
z pomocą dzielnych zuszków rozpaliła 
ognisko, w przepięknej nadnidziańskiej 
scenerii, nad rzeką przy przystani kaja-
kowej. Nie zabrakło wójta Pawła Zagai, 
który wspiera inicjatywę reaktywowania 
pięknej, harcerskiej przygody, na Nowo-
korczyńskiej Ziemi. Z całego serca kibi-
cowały najmłodszym panie dyrektorki 
szkoły: Barbara Karnawalska i Małgorzata 
Stefańska oraz Bogumiła Zawada z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Nowym Korczy-
nie. Druhny: Aleksandra Jagielska, Anna 
Marek i Anna Górak pięknie przygotowa-
ły dzieci do tej ważnej chwili.

Zuchy w kręgu rady zdecydowały 
o przystąpieniu do złożenia obietnicy Zu-
cha. Hm Ligia Płonka w gawędzie pod-
kreśliła, że przybyłe zuchy pracowały su-
miennie w okresie od stycznia do czerwca 
2018 r. W tym czasie poznały symbolikę 
znaczka zuchowego i wszystkie Punty 
Prawa Zucha, piosenki i pląsy zuchowe. 
Nauczyły się również jak postępować 
zgodnie z harcerskimi zasadami. 

Aby udowodnić, że „biszkopty”, czyli 
kandydaci na zuchów są gotowe do przy-
stąpienia do Związku Harcerstwa Polskie-
go, wszyscy musieli przejść różne próby. 
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W dniu 21 lipca br. odbyły się ob-
chody związane z 760 – leciem lokacji 
Nowego Korczyna. Uroczystości pod 
honorowym patronatem marszałka wo-
jewództwa świętokrzyskiego Adama Ja-
rubasa i ordynariusza diecezji kieleckiej 
ks. bp Jana Piotrowskiego, rozpoczęły 
się od IV Pielgrzymki Diecezjalnej do 
Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym 
Korczynie.

Najpierw było wielkie zwiedzanie 
m.in. miejsc zabytkowych w Nowym 
Korczynie. Rynek, Dom Długosza, 
kościół Świętego Stanisława i kościół 
Świętej Trójcy, ruiny synagogi, źródełko 
św. Kingi - to te zabytkowe miejsca zo-
baczyli pielgrzymi. Potem msza święta 
w Sanktuarium Świętej Kingi pod prze-
wodnictwem księdza biskupa. Euchary-
stię koncelebrował gość specjalny z Wy-
brzeża Kości Słoniowej – ksiądz biskup 
Jean Jacgues. 

Centralny punkt obchodów nastąpił 
w samym sercu Nowego Korczyna. Do 
rynku, w takt przygrywanego marszu 
przez Orkiestrę Dętą im. Jana III Sobie-
skiego z Nowego Korczyna przybyła 
grupa gości, których powitał wójt Paweł 
Zagaja oraz dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowym Korczynie - Bogumi-
ła Zawada. W wydarzeniu uczestniczył 
także poseł do parlamentu europejskie-
go Czesław Siekierski. 

Parada dworu książęcego wprowa-
dziła wszystkich w iście średniowieczny 
nastrój. W historyczne postacie wcielili 
się uczniowie ze szkoły podstawowej 

W dniu 21 lipca br. odbyły się ob-
chody związane z 760 – leciem lokacji 

w 760. rocznicę lokacJi noweGo korczyna

w Nowym Korczynie. Z kolei ich starsi ko-
ledzy przedstawili inscenizację. Był to wy-
stęp związany z pobytem pary książęcej 
na zamku w Nowym Korczynie. W głów-
nych rolach zobaczyliśmy Annę Błach 
i Franciszka Stefańskiego, którzy odczyta-
li akt lokacyjny Nowego Miasta Korczyna. 
Imprezie towarzyszył kiermasz produk-
tów regionalnych i wystawa prac artystów 
lokalnych. Smakołyki serwowały panie 
ze Stowarzyszenia KG Korczynianie nad 
Nidą.

Organizatorzy z myślą o dzieciach 
i młodzieży przygotowali konkursy. Było 
o dawnej świetności i schyłku Nowego 
Korczyna, walorach przyrodniczych re-

gionu itp. Nagrody ufundowała również 
Lokalna Grupa Działania „Królewskie 
Ponidzie”.

Przybyli goście otrzymali od wójta 
Nowego Korczyna specjalnie wybite na 
tę okoliczność monety z napisem „760 
Lecie Nowego Korczyna”. W części 
rozrywkowej festynu goście bawili się 
przy dźwiękach utworów i przyśpiewek 
ludowych i regionalnych. Na scenie 
wystąpił zespół – „Baciary”, zaprezen-
tował się także kabaret „Czwarta fala”. 
Huczne obchody lokacji miejscowości 
założonej przez Bolesława Wstydliwe-
go zakończyła zabawa taneczna przy 
rytmach „Vokall”.

Zuchy w trzech szóstkach: „Sowy”, „Bie-
dronki” i „Orły”, pod kierunkiem swojej 
drużynowej Oli, sprostały zadaniom: 
próbie umysłu, próbie ognia, próbie mil-
czenia i próbie sprawności i zręczności. 
Ułożyły także poprawnie z rozsypanki 
znaczek zucha i całe Prawo Zucha. Na-
stępnie na znaczek zucha złożyły obiet-
nicę, którą potwierdziła komendantka 
– Teresa Leszczyńska. Potem nastąpiła 
wspólna zabawa, w której zuchy zapre-
zentowały gościom wesołe pląsy. Podzię-
kowały wszystkim, wręczając samodziel-
nie wykonane, pamiątkowe serduszka, ze 
znaczkiem zucha. 

Panie dyrektorki szkoły wręczyły 
nowym zuchom chusty i pierścienie zu-
chowe. Na zakończenie zbiórki zuchy 
musiały się wpisać gęsim piórem do księ-
gi gromady. Harcerski zwyczaj puszcze-
nia iskierki połączył w kręgu wszystkich 
zgromadzonych i jednocześnie zakoń-
czył ofi cjalną część uroczystości. Goście 
wręczyli młodym członkom ZHP słodkie 

upominki, a panie ze szkoły przygotowa-
ły poczęstunek, którym były kiełbaski pie-
czone samodzielnie przy ognisku. 

W ten gorący dzień, nie obyło się 
bez pierwszej kąpieli w rzece, oczywi-
ście pod czujnym okiem swoich mam. 
Tym samym zuchy z Nowego Korczy-
na udowodniły, że mogą już zdobywać 
sprawności i gwiazdki zuchowe, a starsze 
przygotowywać się do przejścia do dru-
żyny harcerskiej.

Ligia Płonka
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W dniu 15 sierpnia 2018 roku jak 
nakazuje tradycja w Kościele Parafi al-
nym pod wezwaniem Św. Mikołaja 
w Starym Korczynie odbyły się dożynki 
parafi alne.

Z wieńcami uwitymi z tegorocznych 
zbóż w tradycyjnych korowodach i stro-
jach krakowskich podążały delegacje 
z następujących miejscowości: Winiary 
Dolne, Senisławice, Ksany, Żukowice 
i Czarkowy. Pochód dożynkowy ze 
Starego Korczyna prowadziła delegacja 
dzieci w strojach krakowskich, a także 
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich pod 
przewodnictwem Krystyny Szafraniec.

Uroczystą mszę św. celebrowa-
ną przez księdza proboszcza Marka 
Małczęcia - Dziekana Dekanatu No-
wokorczyńskiego, rozpoczęto pieśnią 
dziękczynną „Błogosławiona dobroć 
człowieka” w wykonaniu Gabrysi Biesa-
gi, której anielski głos rozchodził się po 
całym kościele.

Wieńce dożynkowe, bochny chleba 
oraz kosze z owocami zostały złożone 
przed ołtarzem jako dziękczynienie za 
tegoroczne zbiory. Po mszy św. przed-
stawiciele poszczególnych delegacji po-
dzielili chleb i poczęstowali przybyłych 
mieszkańców i gości.

W dniu 15 sierpnia 2018 roku jak 

DoŻynki ParaFialne w StaryM korczynie

„czerwony kaPturek’’ - PrzeDStawienie teatralne 
roDzice - DziecioM

W dniu 13 czerwca 2018 r. do 
Punktu Przedszkolnego w Nowym Kor-
czynie zawitał niezwykły teatr. W rolę 
aktorów wcielili się rodzice dzieci wy-
stawiając bajkę pt.: „Czerwony Kaptu-
rek”. 

Bajka dedykowana była dla naszych 
milusińskich z okazji Dnia Dziecka. 
Przez kilka tygodni aktorzy – rodzice 
spotykali się na próbach teatralnych, pie-
czołowicie ćwicząc swoje role, samo-
dzielnie przygotowując kostiumy i baj-
kową dekorację do występu. Wszystko 
odbywało się w wielkiej tajemnicy, aby 
zrobić niespodziankę dzieciom. Można 
sobie wyobrazić jakie było zaskoczenie, 
gdy dzieci zobaczyły swoich rodziców 
w roli aktorów.

Jeśli chodzi o samych aktorów, to 
mieli z tego powodu malutką tremę 
i odczuwali ją zdecydowanie mocniej 
niż ich kilkuletnie pociechy. Dzieci 
uważnie słuchały, oglądały przedstawie-
nie i z wielkim zaciekawieniem śledziły 
losy głównej bohaterki. Bajka wszystkim 
się podobała, o czym świadczył śmiech 

przedszkolaków oraz gromkie brawa. Sło-
wa uznania dla wszystkich „aktorów” wy-
raził Pan Wójt Paweł Zagaja. Gratulacje 
złożyła również Pani Dyrektor Małgorza-
ta Stefańska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
rodzicom, którzy brali udział w przedsta-
wieniu za zaangażowanie, trud włożony 
w przygotowanie przedstawienia oraz 
niezapomniane wrażenia.

Agnieszka Kowalska
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Te słowa podczas tegorocznych dożynek w gminie Nowy 
Korczyn padały niejednokrotnie. Święto Plonów, które odbyło 
się na placu festynowym, 19 sierpnia br. przyciągnęło rolni-
ków z całymi rodzinami. Oprócz najważniejszych w tym dniu 
– rolników, do nowokorczyńskiego „miasteczka” przybyli tak-
że licznie zaproszeni goście.

Dziękowanie za plony rozpoczęto mszą świętą w kościele 
parafi alnym Świętej Trójcy. Nabożeństwo koncelebrował dzie-
kan nowokorczyńskiego dekanatu – ks Marek Małczęć wraz 
z innymi kapłanami. Następnie kolorowy korowód przema-
szerował przez rynek na plac festynowy, gdzie odbywała się 
część obrzędowa. Orszak dożynkowy poprowadzili starosto-
wie dożynek - Anna Misiaszek z Grotnik Małych i Mariusz Kliś 
z Podraja. Dorodne bochny chleba wieźli… bryczką. Dostoj-
ności dodawały także ich ludowe stroje. Ton kroku nadawała 
orkiestra, za którą kroczyły Wiśliczanie, gospodynie wiejskie 
i inni. Z kolei poszczególne sołectwa niosły misternie wykona-
ne wieńce, a tych było aż 14 z następujących miejscowości: 
Nowy Korczyn, Grotniki Duże, Grotniki Małe, Strożyska, Ba-
drzychowice, Podzamcze – Podraje, Łęka, Sępichów, Błotno-
wola, Górnowola, Stary Korczyn, Czarkowy, Winiary, Brzost-
ków,  Żukowice.

Na placu dożynkowym zebranych powitał wójt gminy 
Nowy Korczyn - Paweł Zagaja, który podkreślał, jak ważna 
i ciężka jest praca wszystkich polskich rolników. „Dziękuje-
my Wam rolnicy” – mówił włodarz. Podziękowania  i słowa 
uznania dla rolników wyrazili także licznie przybyli zaprosze-
ni goście, których nie sposób tu wszystkich wymienić. Odczy-
tywane były także listy skierowane do rolników.

Starostowie dożynek na ręce wójta złożyli dorodny bo-
chen chleba. Włodarz obiecał dzielić go równo, tak by star-
czyło dla wszystkich. Następnie w asyście starostów wypiek 
z tegorocznych zbóż pokroił i rozdał.

Starościna dożynek- pani Anna, wraz z mężem uprawiają 
65-hektarowe gospodarstwo. Głównie specjalizują się w upra-
wie zbóż i fasoli. Posiadają także sady jabłoniowe i użytki rol-
ne. Hodują ponadto trzodę chlewną.

Z kolei starosta dożynek – pan Mariusz wraz żoną prowa-
dzą 65-hektarowe gospodarstwo. W głównej mierze państwo 
Klisiowie uprawiają fasolę i zboża. Są także hodowcami trzody 
chlewnej i bydła. W tym roku rozpoczęli hodowle koni spor-
towych!

O muzyczną oprawę Święta Plonów zadbał Zespół Tańca 
i Pieśni Wiśliczanie, który zaprezentował program „Idziemy 
do was z wieńcem”. Muzyka ludowa porywała do tańca…

Gdy jedni tańczyli, inni musieli podjąć trudną decyzję. 
Mowa o komisji dożynkowej, która musiała wyłonić najpięk-
niejszy wieniec. Pierwsze miejsce przyznano girlandzie z Błot-
nowoli, drugie zajął wieniec z sołectwa Czarkowy, a trzecie 
miejsce przypadło Nowemu Korczynowi. Wszystkie delegacje 
zostały wyróżnione i otrzymały nagrody pieniężne.

Oprócz Wiśliczan prezentujących się na scenie podziwiać 
mogliśmy uzdolnione dzieci, a mianowicie zespół Wianeczek. 
W późniejszych godzinach zaplanowano występy: kapeli „Gó-
role” oraz zespołu „Top Secret”. Były także atrakcje dla dzieci 
i stanowiska gastronomiczne. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim którzy 
wsparli tegoroczny obyczaj w szczególności fi rmom: Bank 
Spółdzielczy – Oddział w Nowym Korczynie, „Tranzbed”- 
Przeniosło Lesław, Auto Serwis Krupski – Katarzyna Stefańska, 
Mechanika Maszyn – Stefania i Bogdan Broda, Firma Orliń-
ski – Tomasz Orliński, Marcin Piotrowski, GS „SCH” Wiśli-

Te słowa podczas tegorocznych dożynek w gminie Nowy 
Korczyn padały niejednokrotnie. Święto Plonów, które odbyło 

DziękuJeMy waM, rolnicy!

ca – Prezes Marek Wiązania, „SPAR” - Renata Sikora, Firma 
Dziekan - Dziekan Krzysztof, Dziekan Marek, „Tarkor” – Wła-
dysław Smoleń, „Irek” – Ireneusz Jaroszek, Tomasz Walasek, 
Piotr Walasek, „Strumyk” – Kamil Gądek, „Buskowianka” - 
Wojciech Legawiec, „Rolwir” – Ryszard Szafraniec, Wytwór-
nia Maszyn Rolniczych Mariola Wróblewska, Masarnia Kawę-
czyn – Małgorzata i Mariusz Majczak. 

Dziękujemy także paniom z kół gospodyń wiejskich (Sta-
ry i Nowy Korczyn, Czarkowy, Brzostków i Łęka) za przygo-
towanie stoisk z potrawami regionalnymi, a także paniom ze 
Stowarzyszenia KGW Korczynian nad Nidą za przygotowanie 
poczęstunku dla gości dożynkowych.
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W piątek 7 września w budynku szkoły podstawowej 
w Nowym Korczynie odbyła się kolejna edycja akcji „Naro-
dowe Czytanie”. W tegorocznej edycji uczestniczy czytali 
powieść „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Wszystkich zgromadzonych – uczniów, nauczycieli, 
przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i organizacji 
społecznych – powitała dyrektor szkoły Barbara Karnawalska.

W tegorocznym czytaniu wzięli udział m.in.: wójt gminy 
Paweł Zagaja, przewodnicząca RG Kazimiera Gołdyn, dyrek-
tor GOK Bogumiła Zawada, proboszcz parafi i Nowy Korczyn 
Grzegorz Kowalik, przewodnicząca TMZK Ligia Płonka, prze-
wodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Stefańska, nauczyciel-
ka języka polskiego Jolanta Kulik, uczeń Bartłomiej Niemiec.

W piątek 7 września w budynku szkoły podstawowej 
w Nowym Korczynie odbyła się kolejna edycja akcji „Naro-

czytali „PrzeDwiośnie” w nowyM korczynie

W niedzielę 9 września 2018 r. w Brzostkowie odbył się 
piknik rodzinny połączony z uroczystym otwarciem komplek-
su sportowego przy szkole podstawowej. Stare zniszczone 
boisko zastąpił nowoczesny wielofunkcyjny obiekt. 

Ofi cjalną część uroczystości rozpoczęło poświecenie 
obiektu przez księdza proboszcza. Następnie młodzież szkol-
na wystąpiła ze swym artystycznym programem. Nie zabrakło 
również przemówień przybyłych gości.

W niedzielę 9 września 2018 r. w Brzostkowie odbył się 
piknik rodzinny połączony z uroczystym otwarciem komplek-

Piknik w BrzoStkowie
Głównym punktem programu był występ mistrza polski 

Football Freestyle Dawida Biegun, który wykonał wiele intere-
sujących trików w trakcie podbijania piłki. 

Dla dzieci i młodzieży odbyły się także konkursy i gry 
sprawnościowe z nagrodami. Ponadto wszystkich uczestników 
pikniku częstowano kiełbaskami z grilla. 

Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych uczestni-
ków.
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Dzień 15 września 2018 r. na długo 
zapadnie w pamięci mieszkańców gmi-
ny Nowy Korczyn. W sali OSP w No-
wym Korczynie zebrało się ponad 100 
osób, przybyłych na uroczysty Dzień 
Seniora, zorganizowany przez samo-
rząd gminny, Gminny Ośrodek Kultury, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kor-
czyńskiej, pod patronatem europosła – 
dr Czesława Siekierskiego i Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego – Ada-
ma Jarubasa. 

Święto to zostało zorganizowane 
przy okazji obchodów w naszej gminie 
26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 
p. n. „Niepodległa dla wszystkich”. Na 
uroczysty wieczór przybyli: poseł na 
Sejm RP – Krystian Jarubas, wójt gminy 
– Paweł Zagaja, wicewójt – Piotr Strach, 
przewodnicząca Rady Gminy – Kazi-
miera Gołdyn, ks. dziekan Dekanatu No-
wokorczyńskiego – ks. Marek Małczęć, 
młodzież, nauczyciele, rodzice i dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Brzostkowie 
– Joanna Chaczyk oraz niezawodni se-
niorzy z całej gminy Nowy Korczyn. Im-
prezę poprowadziła Bogumiła Zawada 
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nowym Korczynie. 

Dla niezwykłych gości wystąpi-
ła młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostkowie, która rozpoczęła galę 
pięknie odtańczonym polonezem. Rów-
nież najmłodsi w strojach krakowskich 
dali popis swojego talentu, recytując, 
śpiewając i tańcząc, przy głośnym 
aplauzie publiczności. Niejednej osobie 
słysząc nutkę prawdziwego patriotyzmu 
zakręciła się łezka w oku. Pan wójt, jak 
na gospodarza przystało wręczył każde-
mu młodemu artyście, słodki upominek, 

GMinny Dzień Seniora

aby nie zabrakło im sił w krzewieniu kul-
tury regionalnej w dalszych latach swojej 
edukacji.

Gościem specjalnym imprezy był kie-
lecki piosenkarz – Marek Fijałkowski, za-
łożyciel grupy „Arianie”, występującej na 
scenach całego kraju. Wiązanką ballad, 
pieśni o naszym regionie świętokrzyskim, 
a zwłaszcza kultowym przebojem „Łu-
binowa miłość”, skradł serca wszystkich 
słuchaczy. Również ciekawie i z dużą 
dozą humoru publiczność zabawiał pan 

Wit Chamera – konferansjer scen kielec-
kich. 

Przybyli mogli posmakować regio-
nalnych kulinarnych specjałów: gulaszu 
po korczyńsku, pierogów z mięsem, 
gołąbków z ryżem i różnego rodzaju 
miejscowych ciast. Wszystkie te potra-
wy przygotowały panie ze Stowarzysze-
nia KGW Korczynianie nad Nidą, pod 
kierunkiem przewodniczącej – Grażyny 
Rasińskiej.

Całość dopełniły wystawy artystów 
lokalnych: malarstwa pani Zofi i Jaroszek 
ze Starego Korczyna, Zygmunta Bernata 
z Parchocina, fotografi i – Jana Wielgusa 
z Nowego Korczyna i rękodzieła – pań: 
Marii Skrzypek ze Starego Korczyna 
i Anety Szwed z Brzostkowa.

Na zakończenie licznie zgroma-
dzeni otrzymali pamiątkowe upominki, 
w postaci pięknie wydanej książki p.t. 
„Nowy Korczyn” autorstwa Andrzeja 
Bieniasa i Stanisława Przybyszewskie-
go, przy wsparciu naszych społeczni-
ków: Ligii Płonki, Bogumiły Zawady, 
Krystyny Szafraniec, Danuty Zborow-
skiej, Józefa Boduszka i Pawła Kulika. 
Publikacja została wydana przez wła-
dze samorządowe gminy z okazji 100. 
Lecia Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. W podziękowaniu za wspaniałą 
dozę niezapomnianych wrażeń, wszy-
scy orzekli, że warto kontynuować takie 
spotkania w latach następnych. Pan wójt 
podziękował wszystkim za udział i obie-
cał kontynuację tego rodzaju imprez 
w następnych latach.

Ligia Płonka
Gminny Ośrodek Kultury

Punkt Informacji Turystycznej 
w Nowym Korczynie
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W niedzielę 23 września w miej-
scowości Czarkowy przed pomnikiem 
„Ku chwale pierwszych bojów Józefa 
Piłsudskiemu o niepodległość Polski” 
stanęli wszyscy ci, którzy pragnęli od-
dać cześć poległym 104 lata temu. Te-
goroczne obchody miały szczególną 
rangę - odbyły się zgodnie z ceremonia-
łem wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zaś patronat narodo-
wy nad uroczystościami w Czarkowach 
objął prezydent Andrzej Duda. 

Uroczystości rozpoczęła polowa 
msza święta u stóp monumentu. Na-
bożeństwo koncelebrowali: dziekan 
korczyńskiego dekanatu, ksiądz Marek 
Małczęć oraz ksiądz Józef Barczyk, któ-
ry ćwierć wieku temu poświęcił odbu-
dowany Pomnik Zwycięstwa Legionów 
w Czarkowach. 

Wojskową asystę honorową według 
ceremoniału Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej przygotował Garnizon 
Kielce - Centrum Przygotowań do Misji 
Zagranicznych imienia Generała Wła-
dysława Sikorskiego. Formacją „niebie-
skich beretów” dowodził komendant 
garnizonu, major Arkadiusz Radziński. 
Oprawę artystyczną uroczystości zapew-
niła Orkiestra Wojskowa w Krakowie, 
pod batutą kapelmistrza Agaty Swatko. 
Okolicznościowy list od prezydenta An-
drzeja Dudy, a także od dowódcy Gar-
nizonu Warszawa odczytała Bogumiła 
Zawada, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowym Korczynie. 

Nie zabrakło również pocztów 
sztandarowych Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Nowy Korczyn, 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów koło AK w Busku zdroju, Za-
rządu Krajowego RP i Byłych Więźniów 
koło Batalionów Chłopskich w Nowym 
Korczynie, 4. Pułku Piechoty Legionów 
Armii Krajowej, 14 Buskiej Drużyny Har-
cerskiej Wielopoziomowej z Opatowca, 
szkół z terenu gminy Nowy Korczyn, 
a także z Opatowca i Krzczonowa, To-
warzystwa Miłośników Ziemi Korczyń-
skiej, harcerzy, radnych i sołtysów oraz 
licznie zgromadzonych mieszkańców 
gminy Nowy Korczyn. 

W niedzielę 23 września w miej-
scowości Czarkowy przed pomnikiem 

w rocznicę Bitwy PoD czarkowaMi

Gospodarzem części ofi cjalnej nie-
dzielnych obchodów był wójt gminy 
Nowy Korczyn, Paweł Zagaja. List od 
wojewody świętokrzyskiego Agaty Woj-
tyszek odczytał Grzegorz Cepil. Głos 
zabrał również wójt gminy Opatowiec 
Sławomir Kowalczyk, zaś regionalista 
Marian Czaja złożył oryginalne życze-
nia wierszem. Apel Pamięci odczytała 
kapitan Sylwia Marczak. Była też „po-
trójna” salwa honorowa, oddana przez 
żołnierzy z kieleckiej Bukówki, po czym 
miało miejsce złożenie wieńców i wią-
zanek kwiatów przed pomnikiem. Na 
zakończenie niedzielnej imprezy - pokaz 

plenerowy pododdziału konnego „Poj-
manie legionistów przez kozaków” oraz 
gorący bigos dla publiczności, przygo-
towany przez panie z koła gospodyń 
w Czarkowach. 

Przypominamy, że bój pod Czarko-
wami, jaki rozegrał się 23 września 1914 
roku, zapisał się w historii jako chrzest 
bojowy 1. Pułku Piechoty Legionów 
Polskich Józefa Piłsudskiego. Pomnik 
Zwycięstwa Legionów, wybudowany 
ku czci poległych legionistów, został 
odsłonięty 23 września 1928 roku przez 
prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego 
Mościckiego.
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W dniu 2 czerwca 2018 roku na stadionie w Nowym Kor-
czynie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF. 
Współorganizatorami zawodów była Komenda Powiatowa 
PSP, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Busku-Zdroju 
oraz Samorząd Gminy Nowy Korczyn. 

W zawodach udział wzięły 4 drużyny chłopięce i 1 dru-
żyna dziewcząt.

Ofi cjalne wyniki przedstawiają się następująco:
W kategorii drużyn chłopięcych:

1. MDP Nowy Korczyn,
2. MDP Mikułowice,
3. MDP Tuczępy,
4. MDP Widuchowa.

W kategorii drużyn dziewczęcych:
1. MDP Nowy Korczyn.

Gospodarzem zawodów była gmina Nowy Korczyn, która 
przygotowała także posiłek dla wszystkich uczestników. Urząd 
Gminy był również sponsorem nagród za zajęcie III miejsca. 

Powiatowe zawoDy SPortowo-PoŻarnicze 
w nowyM korczynie

W dniu 12 września br. 55 osobowa grupa pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Nowy Korczyn w ode-
rwaniu od codziennych zajęć udała się na wycieczkę do War-
szawy. Wyjazd sfi nansował wójt gminy Paweł Zagaja oraz 
poseł na Sejm Krystian Jarubas.

Panie miały możliwość wejścia do Sejmu i posłuchania 
obrad z miejsc balkonowych. Mogły też z przewodnikiem 
zwiedzić gmach Sejmu i poznać jego historię oraz postaci naj-
wybitniejszych parlamentarzystów. Wizytę w sejmie zakoń-
czył smaczny obiad w restauracji sejmowej.

Następnie również z przewodnikiem Panie udały się do 
Łazienek Królewskich, gdzie zwiedziły Zespół pałacowo-ogro-
dowy, założony przez króla Stanisława Augusta w XVIII wie-

ku. Podziwiały również Pawilon Łaźni, wzniesiony w latach 
80-tych XVII w. przez Herakliusza Ludomirskiego. A wszystko 
odbywało się przy pięknej, słonecznej późnoletniej aurze.

Kolejnym punktem programu było Centrum Opatrzności 
Bożej, gdzie w Panteonie Wielkich Polaków poznały naj-
wybitniejsze postaci naszego narodu, zarówno świeckie, jak 
i duchowne, spoczywające w kryptach grobowych. Miejsce to 
zachwyca swoją powagą, surowością i wielkością. 

Program wycieczki do Warszawy okazał się bardzo inte-
resujący, gdyż stolica zachwyca swoim pięknem i kusi tajem-
nicami historii.

Ligia Płonka

W dniu 12 września br. 55 osobowa grupa pań z Kół ku. Podziwiały również Pawilon Łaźni, wzniesiony w latach 

wycieczka Do warSzawy
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W dnu 5 sierpnia 2018r. na plaży przy molo w  Nowym 
Korczynie odbył się turniej w plażowej piłce siatkowej o Pu-
char Wójta Gminy. 

W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn dwuosobowych. 
Wyniki przedstawiały się następująco: 

I miejsce: Wojciech Boduszek, Karol Rozmyślak
II miejsce: Paweł Zieliński, Maciej Dudek 
III miejsce: Marek Baran, Daniel Sala. 
Najlepszym 3 drużynom wójt gminy Paweł Zagaj wręczył 

nagrody oraz puchary i dyplomy.

turnieJ Siatkówki PlaŻoweJ 
o Puchar wóJta

W dniu 14 maja 2018 r. w szkole podstawowej w No-
wym Korczynie odbył się Gminny Turniej Szachowy, który był 
zwieńczeniem projektu Świętokrzyska Szkoła Edukacji Sza-
chowej realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego i pod patronatem Kuratorium 
Oświaty w Kielcach. 

W ramach projektu szkoła otrzymała zestawy do gry 
w szachy. 

IV Gminny Turniej Szachowy cieszył się dużym zainte-
resowaniem wśród dzieci. Odbył się w dwóch etapach. Etap 
wstępny obejmował rozgrywki na terenie własnych szkół, 
celem tych rozgrywek było wyłonienie reprezentantów danej 
szkoły, którzy awansowali do II etapu. Do pierwszego etapu 
zgłosiło się 27 uczestników. W drugim gminnym etapie uczest-
niczyło 16 uczniów z dwóch szkół z terenu naszej gminy.

Wyrównana  rywalizacja  w systemie  „każdy z każdym” 
wyłoniła zwycięzców:
• w kategorii klas IV- VI: I  miejsce Krzysztof Wiracki, II miejsce 

Dawid Juszczyk, III miejsce Bartłomiej Piotrowski i Tadeusz 
Ćwiek,

• w kategorii klas I- III: I miejsce Michał Pawluczuk, II miejsce 
Mateusz Zapiórkowski, III miejsce Dawid Biskupek. 

Każdy z zawodników, niezależnie od osiągniętego miejsca 
w końcowej klasyfi kacji otrzymał dyplom, nagrodę książkową 

iV GMinny turnieJ Szachowy 

oraz zestaw upominków ufundowanych przez Wójta Pawła 
Zagaję oraz dyrektor GOK Bogumiłę Zawadę.

Gratulujemy zwycięzcom,  dziękujemy  wszystkim uczest-
nikom i opiekunom.
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Hej, hej w dolinie, gdzie Wisła płynie,
Miasto Królewskie - w Nowym Korczynie. 

W trzynastym wieku tu się zrodziło,
Kwitło i żyło, potęgą było.

Aż przyszły wojny i go zniszczyły,
A czarne chmury w pył zamieniły.

Ze zgliszcz zabytki się wyłoniły,
W skarbnicę sztukę przeistoczyły.

Lata mijały i wieki całe,
Miasto świetności nie odzyskało.
 
Aż przyszła UNIA, rękę podała –
Wnioski, projekty fi nansowała.

Nasi Włodarze wiele zrobili,
Razem z Marszałkiem raźnie ruszyli…

W tym Gmina cała tak się zmieniła,
Że nie ta sama - znacznie zadbana.

Chodników barwy jak wstęgi wiją,
Wkoło ulice Rynek promują.

Rynek dostojny, jak strażak stoi,
Jest wizytówką naszej ostoi.

Te osiągnięcia mają znaczenie,
Ale nie wszystko jeszcze zrobiono.

Na rogu Rynku - północno – wschodnim
Obiekt na skraju ruiną straszy.

Sypie się, kruszy, już nie ma duszy.
W nim jednak drzemie resztka pradziejów.

To dom Długosza - dziejopisarza
I królewskiego, hen bakałarza.

W nim przycupnęła i cicho czeka
Metamorfozy piękna Jagienka.

Oj, by się chciało, żeby ta dawna
Kawiareneczka w blasku jaśniała.

Hej, hej w dolinie, gdzie Wisła płynie,

BALLADA O ZAKLĘTEJ JAGIENCE
Przybrała swoją dziewczęcą szatkę,
Kameralnością stylowo zdobną. 

Byłoby miło gdzie z ukochaną
Napić się kawy czy naleweczki.

A w romańskie wnętrze z witrażami
Każdy turysta dałby się zwabić.

Wiślica-miastem, Korczyn – już wkrótce,
Taka kawiarnia - perłą dla niego.

O taki klejnot warto zabiegać,
Lecz do zabiegu potrzebny dukat.

Panna Jagienka prosi więc ładnie
I oczekuje na liczne wsparcie.

Potrzebne wspólne, liczne działanie -
Hojnych darczyńców i sprzymierzeńców –

Włodarzy gminnych i spoza granic,
Towarzystw wielu i Stowarzyszeń.

Tak by się chciało, by się tak stało –
Dopóki UNIA nam jeszcze sprzyja.

Nie zaprzepaśćmy cennej spuścizny,
By dla potomnych z chlubą dotrwała.

Wytężmy siły, mózgi i kiesy
I do roboty wespół się zbierzmy.

Po odnowieniu - w szkole pradawnej
Izbę pamięci będziemy wieńczyć.

A w kawiarence pod wdzięczną nazwą
Każdy, kto chce się, spotka się z łaską.

Pokażmy wszystkim - w małej Jagience -
Duży potencjał stopniowo drepce.

Dopóki Nida do Wisły spływa
Nasza historia jest zawsze żywa!
     
Władysława Leżoń
Nowy Korczyn, 31.01.2018 r.
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