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Serdecznie witam wSzyStkich mieSzkańców Gminy nowy korczyn

Anna Nowak

 No- 
wy Korczyn inż. Wiktor 
Kwas powierzył mi fun- 
kcję współpracy z Pań-
stwem. Czuję sie więc 
zaszczycona, ale jedno-
cześnie zobowiązana do 
takiej współpracy, która 
usatysfakcjonuje wszyst-
kich zainteresowanych  
i przyniesie wymierny re-
zultat dla podwyższenia 
standardu życia w Gmi-
nie i dla lepszego samo-
poczucia każdego z nas.

Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Pań-
stwa oczekiwań, jak również oczekiwań mojego pra-
codawcy i postaram się być wszędzie tam, gdzie to-
czy sie życie w Gminie w sposób szczególny, gdzie 
pozyskam informacje, które będą istotne dla Państwa 
i które w nasze życie coś wniosą. Będę dzieliła się  
z Państwem wszystkimi wydarzeniami i tymi radosny-
mi i tymi smutnymi i tymi ważnymi i tymi mniej ważny-
mi.

Szukać będę przede wszystkim informacji praw-
dziwych, niezakłamanych, nieegoistycznych, niepod-
syconych emocjami, ale wobec zjawisk negatywnych 
nie pozostanę też obojętna.

W obiektywny sposób będę starała się przekazać 
Państwu wszystko to, co dzieje się w Gminie, abyście 
nie czuli się wyizolowani ze społeczności gminnej, 
abyście nie musieli dowiadywać sie o wydarzeniach 
w Gminie z „poczty pantoflowej”, bo ona jest zawsze 
wypaczona, nieobiektywna, abyście czuli się podmio-
tami.

Z biegiem czasu myślę, że uda się zaangażować 
Państwa do współpracy, do wspólnej odpowiedzialno-
ści, do wytworzenia atmosfery, w której wszystkim bę-
dzie się żyło lepiej. Takie właśnie jest życzenie i ocze-
kiwanie Pana Wójta.

Jestem optymistką, toteż wierzę, że nam się to 
uda i będę Państwa nękała telefonami oraz osobistymi 
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wizytami i namawiała do wspólnej pracy, za co z góry 
już przepraszam, ale taka jest rola redaktora.

Teraz chciałabym w kilku zdaniach przedstawić 
Państwu swoja osobę. Nazywam się Anna Nowak, 
mieszkam w Górnowoli wraz z mężem i trzyletnią có-
reczką Natalią. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński  
z tytułem licencjata na kierunku matematyka, nato-
miast w roku bieżącym obroniłam pracę magisterską 
na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Umiejętności 
w Kielcach.

Kierunki moich studiów ukazują mnie zapewne 
jako osobę o umyśle ścisłym, posługującą się liczbami 
i utartymi schematami. Odnalazłam jednak w sobie za-
pał do bycia tam, gdzie  dzieje się coś ważnego, cieka-
wego, by później móc Państwu zdać relację, uwiecz-
nić na fotografiach te chwile. Drzemią więc we mnie 
pokłady humanistyczne.

Już na starcie wiem, jak wiele czasu i poświęcenia 
wymaga przygotowanie tekstów i reportaży. Niemniej 
jednak widzę również, ile satysfakcji i radości daje 
świadomość, że oto w ręku trzymam wspólne dzieło 
całej Redakcji, które będzie służyło nam wszystkim, 
w mniejszym czy większym zakresie, ale na pewno  
z niego skorzystamy.

Dlatego mam nadzieję, że praca nad wydawa-
niem biuletynu będzie owocna, pozwoli Państwu ina-
czej spojrzeć na nasza gminę, bardziej uważnie, może 
z mniejszym dystansem. Dla siebie natomiast pragnę, 
by praca ta dawała możliwość rozwijania się, odnajdy-
wania w różnych sytuacjach, niejednokrotnie trudnych 
i stresujących, a także by była szansą na spotykanie 
się na co dzień z ciekawymi ludźmi, którzy będą się 
dzielić ze mną i z Państwem swoją bogatą wiedzą  
i mądrością życiową.

Na koniec pragnę także podziękować wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w wydanie inaugura-
cyjnego egzemplarza biuletynu i z ogromną życzliwoś-
cią dzieliły się swoją wiedzą.

Serdecznie pozdrawiam
mgr Anna Nowak

Szanowni mieSzkańcy!

Wiktor Kwas – Wójt Gminy Nowy Korczyn

W kilku zdaniach chciałbym Państwu przekazać in-
formację o tym, co aktualnie dzieje się w Gminie.

Powódź, która dała się mocno we znaki, mamy 
już na szczęście poza sobą i w tym miejscu jeszcze 
raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, bez wyjąt-
ku, którzy z taką ofiarnością się w nią zaangażowali  
i wspólnym wysiłkiem nie dopuściliśmy do przerwania 

wałów, to było naszym niewątpliwym sukcesem. Miej-
my nadzieję, że już w tym roku warunki atmosferyczne 
oszczędzą Gminę Nowy Korczyn. Doraźne skutki po-
wodzi zostały zażegnane, wyremontowałem zdewa-
stowane ciężkim sprzętem odcinki dróg na dojazdach 
do wałów. Docelowe rozwiązania, zabezpieczające 
przed skutkami powodzi wymagają rozwiązań tech-
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nicznych, głównie ze szczebla centralnego. W gminie 
podejmować będziemy działania zabezpieczające naj-
bardziej newralgiczne punkty, szczególnie w Nowym 
Korczynie tj. szkoła, kościół, ujęcie wody, ale również 
w Łęce, Brzostkowie, Podraju i Podzamczu – koniecz-
ność naprawienia śluz.

Aktualnie koncentrujemy się głównie na zadaniach 
inwestycyjnych, które właśnie z powodu powodzi we-
szły do realizacji z niewielkim opóźnieniem.

Rozpoczęta została budowa stadionu, na którą tak 
wszyscy czekają, rozpoczęto także budowę drogi do 
Pomnika Piłsudskiego w Czarkowach, podpisałem 
umowę na rewitalizację terenu w Strożyskach wraz  
z budową placu zabaw i boiska, w najbliższych dniach 
wkroczy Wykonawca na przebudowę ulicy Pocztowej 
w Nowym Korczynie, nabyliśmy nowy pojazd do zbie-
rania śmieci, wyremontowany i odnowiony wewnątrz  
i na zewnątrz został budynek Gminnego Ośrodka Kul-
tury, w którym ponownie będzie funkcjonował Poste-
runek Policji.

Teraz już w dziewiętnastu sołectwach ruszą napra-
wy dróg tzw. schetynówek, ze środków powodziowych 
oraz z pieniędzy gminy. W ramach tego zadania prze-
widziana jest także przebudowa ulic w Nowym Kor-
czynie: Partyzantów, Piłsudskiego, Zaścianek, Tar-
nowska, Krakowska. 

Pogłębiamy na bieżąco rowy przydrożne, żeby 
usprawnić przepływ wody, a tym samym dobrze od-
wodnić drogi, żeby nie ulegały niszczeniu w okresie 
zimy, tzw. przełomy. Poprawi się też efekt estetyczny 
dróg i bezpośredniego otoczenia.

Następnie planujemy, jeszcze w roku bieżącym 
realizację trzynastu placów gier i zabaw dla dzieci  
w poszczególnych sołectwach, wdrożona została 
procedura projektowa Internetu szerokopasmowego, 
spłaciliśmy połowę zadłużenia (4,8 milina złotych), do-
prowadziliśmy do rozbiórki walącego się budynku sta-
rej poczty w Nowym Korczynie,  a docelowo wdrożone 
zostały projekty na rewitalizację Nowego Korczyna, 
na ścieżki rowerowe, na przydomowe oczyszczalnie 
ścieków.

To tylko niektóre zadania, którymi na bieżąco się 
zajmujemy, ale o wszystkich nie sposób napisać, toteż 
ograniczał się będę do tych nowych zadań, które poja-
wiać się będą w terenie w najbliższym czasie.

Jak Państwo widzą uruchomiona została spirala za-
dań, które po wykonaniu przysporzą Gminie splendoru, 
poprawią warunki życia Mieszkańcom, na nie jednym 
odcinku i przy dalszej dobrej współpracy, zrozumieniu 
i wsparciu z Państwa strony uda się na pewno jeszcze 
wiele zrobić. Mam tylko prośbę, abyście Państwo nie 
ulegali nieprawdziwym informacjom, które przez nie-
których, nieżyczliwych Gminie ludzi są rozprowadza-
ne. Jeżeli macie wątpliwość, w jakiejkolwiek sprawie, 
serdecznie zapraszam do Gminy. Udzielona zostanie 
merytoryczna, wyczerpująca odpowiedź przeze mnie 
lub pracownika.

W tym miejscu także chciałbym przeprosić tych, 
którzy przychodzą ze sprawami do Gminy i niejedno-
krotnie mnie nie zastają. Proszę Państwa, moja praca 
do głównie wyjazd w teren. Szukam możliwości pozy-
skania środków finansowych, nowych rozwiązań tech-
nicznych, jestem tam gdzie są realizowane zadania.

Sami Państwo wiecie, że siedzeniem w Gminie nie 
dałoby się niczego załatwić, toteż mam prośbę, aby 
Państwo w tym względzie także wykazali się wyrozu-
miałością. Mam dla Państwa propozycję, proszę przy-
chodzić ze sprawami, sekretarka skieruje Państwa do 
pracownika, który jest merytorycznie odpowiedzialny 
za ten odcinek pracy i on na pewno udzieli wyczerpu-
jącej odpowiedzi, bo pracownicy są dobrze przygoto-
wani do pracy. Gdyby się jednak zdarzyło, że nie do 
końca zostaliście Państwo przekonani, to ja postaram 
się przeznaczyć jeden dzień w tygodniu  tj. poniedzia-
łek, bo jest targ i wtedy Państwo jesteście najczęściej 
w Nowym Korczynie. Wówczas zapraszam z tymi, na-
zwijmy bardzo trudnymi sprawami, żeby w tym jednym 
dniu można je było rozwiązać.

Usprawniłem także organizację pracy w Urzędzie 
i powołałem swojego z-cę w osobie Pani Małgorzaty 
Matusik, aby zawsze była możliwość podpisania nie-
zbędnych dokumentów, po które w ciągu tygodnia 
przychodzicie do Gminy, tym bardziej, że chwilowo 
nie mamy obsadzonego stanowiska sekretarza gmi-
ny. Jak widzicie Państwo ja nie lekceważę Waszych 
potrzeb, przeciwnie, jeśli mam tylko sygnały, próbu-
ję usprawnić pracę w Urzędzie i myślę, że przy do-
brym, wzajemnym zrozumieniu rozwiążemy wspólnie 
wszystkie problemy.

Szanowni Mieszkańcy! Zwracam się, jak zawsze 
przy tej okazji, kiedy rozpoczynamy realizację nowych 
inwestycji, o wyrozumiałość i cierpliwość, bo zawsze 
wtedy są pewne utrudnienia.        

Na koniec proszę i przypominam o zapisywaniu się 
na wykonanie przyłączy do Internetu szerokopasmo-
wego. Na to zadanie udało mi się pozyskać kwotę 50 
mln zł. i każdy mieszkaniec za darmo, będzie miał wy-
konane przyłącze, jeżeli tylko się zdecyduje. Internet 
to okno na świat i przyszłość dla nas wszystkich, ale 
szczególnie dla młodzieży. Staraniem kilku lat zadba-
łem o to, aby nasza Gmina poszła z postępem i rozwi-
jała się i mam nadzieję, że zadanie to doprowadzę do 
szczęśliwego końca.

Zamykamy też listę chętnych na budowę przydo-
mowych oczyszczalni. Ostatnich „spóźnialskich” pro-
simy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy.

Dziękuję za uwagę.
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ruSzają inweStycje

Marzena Szlosek - Żelazny

Gmina Nowy Korczyn w czerwcu 2010 r. rozpo-
czyna realizację kilku ważnych inwestycji: Moderni-
zację stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
Przebudowę drogi Winiary - Czarkowy oraz Przebudo-
wę dróg lokalnych w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki”.

O ile poprzednie inwestycje były wielokrotnie opi-
sywane na każdym etapie przygotowania, o tyle na 
temat „schetynówek” niewiele było mowy. W ramach 
projektu przebudowane zostaną drogi Rzegocin – Bad-
rzychowice – Strożyska, Strożyska – Wesoła, Grotniki 
Małe – Ucisków, Badrzychowice, a w samym Nowym 
Korczynie: ul. Piłsudskiego – chodnik obustronnie 
oraz nawierzchnia, ul. Partyzantów – nawierzchnia  
i obustronna przebudowa chodnika, ul. Krakowska 
– nawierzchnia i obustronna przebudowa chodnika, 
ul. Tarnowska i Zaścianek – nawierzchnia, a także 
odnowa nawierzchni (nakładka) drogi gminnej przez 
wieś Ucisków wraz z oczyszczeniem i pogłębieniem 
rowów przydrożnych. Wartość inwestycji po postępo-
waniu przetargowym wynosi 1 269 553,77 zł, z czego  
w 50% będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych  
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodo-
wy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.  
O ile modernizacja stadionu i przebudowa drogi Wi-
niary - Czarkowy są inwestycjami dwuetapowymi i za-
kończenie przewiduje się w 2011 r., to „schetynówki” 
planuje się zrealizować jeszcze w tym roku.

Ponadto w dniu 24 lutego 2010 r. Gmina Nowy 
Korczyn podpisała pre - umowę na kolejne zadanie pn. 
”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nowy 
Korczyn” w ramach osi priorytetowej 5. Wzrost jakości 
infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo 
kulturowe, turystykę i sport do działania 5.3. Inwesty-
cje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu. 
Wartość całej inwestycji to 1 700 000 zł, z czego 60% 
to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013  
w wysokości 1 020 000 zł, zaś reszta to środki z budże-
tu gminy 680 000 zł.  W związku z tym, iż zmniejszyła 
się kwota dofinansowania, Gmina Nowy Korczyn była 

zmuszona do wytyczenia nowych tras rowerowych  
i w chwili obecnej jest w trakcie przygotowywania po-
stępowania przetargowego na wykonanie dokumenta-
cji technicznej.

 Z kolei w dniu 25 maja 2010 r. podpisano pre – 
umowę na „ Rewitalizację miejscowości gminnej Nowy 
Korczyn”. Wartość całej inwestycji to 5 392 657,97 
zł, z czego 60% to środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007- 2013 w wysokości 3 235 594,78 zł, zaś reszta 
to środki z budżetu gminy 2 157 063,19 zł.  Podobnie 
jak w przypadku ścieżek rowerowych, Gmina Nowy 
Korczyn jest w trakcie przygotowywania postępowania 
przetargowego na wykonanie dokumentacji technicz-
nej na rewitalizację Nowego Korczyna.

W dniu 14 lipca 2010 w siedzibie Świętokrzyskie-
go Biura Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w Kielcach Gmina Nowy 
Korczyn podpisała umowę o dofinansowanie na rea-
lizację zadania pod nazwą „Przebudowa ciągów pie-
szych wraz z utwardzeniem terenu i budową miejsc 
parkingowych, budowa boiska rekreacyjnego z pla-
cem zabaw i obiektami małej architektury w miejsco-
wości Strożyska, gmina Nowy Korczyn”. Celem ope-
racji jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej  
w miejscowości Strożyska oraz wzrost atrakcyjno-
ści wsi i poprawa jej walorów estetycznych poprzez 
zagospodarowanie centrum Strożysk oraz budowę 
kompleksu rekreacyjnego. Kwota dofinansowania sta-
nowiąca koszty kwalifikowane (bez VAT) wynosi 403 
301 zł., zaś wkład własny Gminy to: 252 736,24 zł.  
W chwili obecnej rozpoczyna się procedura przetar-
gowa na wyłonienie Wykonawcy i mamy nadzieję, że 
jeszcze w tym roku będzie widać efekty. Przewiduje 
się, że zakończenie zadania nastąpi w grudniu 2011 
roku.

Wszystkie te inwestycje bezspornie poprawią 
wizerunek gminy a także samego Nowego Korczyna  
i sprawią, iż będzie postrzegany jako miasteczko przy-
jazne turystom i inwestorom, czego wszyscy byśmy 
sobie bardzo życzyli!!!

rewitalizacja noweGo korczyna

Wiktor Kwas – Wójt Gminy Nowy Korczyn

Kilka miesięcy temu Nowy Korczyn podpisał  
z marszałkiem województwa świętokrzyskiego umowę 
na realizację programu rewitalizacji z dofinansowa-
niem środkami unijnymi. Ostatnie wydarzenia powo-
dziowe oraz zniszczenia, jakie wyrządziły dwie kolejne 
fale powodziowe spowodowały, że postawiono pyta-
nie, czy to nie wpłynie na projekt rewitalizacyjny jedne-
go z dotkniętych tą tragedią miejsc naszego regionu. 

Projekt rewitalizacji Nowego Korczyna, za spra-
wą wniosku przygotowanego przez naszą gminę, do-

stał dofinansowanie przyznane przez pana marszałka  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Jest to nasz duży sukces, gdyż konkurencja chętnych 
była bardzo duża. To może być duża szansa dla Nowe-
go Korczyna. Dlatego chcemy, aby wszystko zostało 
zrealizowane zgodnie z planem, wnioskiem i umową. 
Oczywiście cały czas konsultujemy się ze specjalista-
mi, którzy nam doradzają, jak to zrobić najlepiej dla 
naszej miejscowości, także teraz w kontekście powo-
dzi i jej zniszczeń.
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Plan rewitalizacji Nowego Korczyna przygotowa-
ny przez specjalistów z Krakowa i Kielc z inicjatywy 
samorządu nowokorczyńskiego, z myślą o ostatnim 
naborze w ramach RPO WŚ, obejmuje trzy elementy: 
1) Rynek i 2) pozostałą część starówki (centrum) - ra-
zem stanowiące Strefę A oraz 3) tereny wzdłuż Nidy 
(strefa B).

Kwestie finansowe i organizacyjne nie pozwolą 
wszystkiego zrobić jednocześnie, choć docelowo jest 
potrzebna całość rewitalizacji tego terenu, zatem jako 
całość jest przewidywana i w całości jest już przygo-
towywana. Jednakże należało podzielić prace na dwa 
etapy podstawowe, w tym etap I realizowany w latach 
2010-2012/13 jest objęty przyznanym dofinansowa-
niem w ramach RPO WŚ (wniosek z projektem rewi-
talizacji Nowego Korczyna wszedł do tej puli szczęś-
liwców, którym przyznano środki). Relacja kosztów 
planowanych elementów w skrócie podając powodo-
wała, że autorzy planu stanęli przed wyborem: albo 
tylko Rynek - albo tereny nad Nidą i reszta starówki 
(na razie bez Rynku). Po wnikliwiej analizie połączony 
zespół autorów rewitalizacji Nowego Korczyna: mgr 
Adama Dąbka (GD Euro-Janosik, ob. Grupa Kreator) – 
autora założeń programowych oraz koncepcji ideowej, 
autora LPR  oraz dr hab. Macieja Złowodzkiego (pro-
fesora Politechniki Krakowskiej) wraz z jego zespołem 
– autorów koncepcji architektonicznej i technicznej 
projektu rewitalizacji, wybrał zgodnie i z przekona-
niem wariant drugi wymieniony. Ostatnie dramatyczne 
wydarzenia powodziowe tylko potwierdziły słuszność 
tego wyboru. 

Tereny nad rzeką Nidą obecnie niezwykle mocno 
zaniedbane, pokryte dziką roślinnością i zadrzewie-
niem, prawie niedostępne, nie spełniają swych pod-
stawowych i strategicznych - można dosłownie nawet 
stwierdzić, że „życiodajnych” - funkcji dla Nowego 
Korczyna. A przecież jest to bardzo ważny teren dla 
miejscowości:
a) po pierwsze stanowi wspaniały - obecnie zupełnie 

niewykorzystany - potencjał turystyczno-gospodar-
czy (gdyby Nowy Korczyn zaistniał jako miejsco-
wość związana z turystyka wodną i rekreacyjną, ze 
spływami Nidą i szlakami wodnymi Wisły, z plażami 
nadrzecznymi itd. mógłby ożyć gospodarczo)

b) stanowi naturalny teren zalewowy (pewnego rodza-
ju polder), obecnie w dużym stopniu z zakłóconą tą 
funkcją.

Dziś szczególnie bolesna jest kwestia powodzi  
i szkód, które ona wywołuje. Teren wzdłuż rzeki, poło-
żony między wałami powinien być zadbany (bez samo-
siejek, zbędnego zadrzewienia itd.) oraz odpowiednio 
zagospodarowany. Obecne zarośnięcie tego obszaru, 
powiększa jego szorstkość, która ma wpływ na spo-
wolnienie i kumulację wody, a w sytuacji już jej obec-
ności (tj. podwyższonego stanu), znacząco spowalnia 
jej odpływ. Ponadto to zbędne zakrzewienie i zadrze-
wienie zwiększa objętość kubaturową terenu zalewo-
wego, w wyniku czego poziom wody jest w przypad-
ku fali powodziowej jeszcze bardziej podniesiony (na 

tej samej zasadzie, co wrzucenie jakichś znaczących 
przedmiotów do pojemnika z wodą, spowoduje zwięk-
szenie kubatury i podniesienie poziomu wody w tymże 
pojemniku). To skutkuje większym zagrożeniem prze-
lania wody przez wał, a wcześniej wspomniany prze-
dłużony odpływ wody skutkuje narażeniem wałów na 
przemoczenia i przesiąki. Jest zatem konieczne zaję-
cie się wreszcie także dla bezpieczeństwa miejscowo-
ści i jej mieszkańców tym terenem. A rewitalizacja daję 
niepowtarzalną(!) okazję, aby to uczynić z środków 
unijnych, a nie w całości z kasy gminy, która nie jest 
przecież zbyt duża. 

Projekt przewiduje takie zagospodarowanie, aby 
zapewnić (a na pewno poprawić) sprawność hydro-
techniczną tego terenu, a jednocześnie na co dzień 
dać Nowemu Korczynowi nowy impuls do rozwoju 
i dać szansę mieszkańcom na nowie miejsca pracy. 
Odpowiednie zagospodarowanie (oczywiście bez 
obiektów stałych i kubaturowych na samym tere-
nie przyrzecznym, m.in. z pływającymi przystaniami,  
a natomiast obiektami technicznymi położonymi już za 
wałem) pozwoli wreszcie wykorzystać zupełnie zmar-
nowany obecnie potencjał Nowego Korczyna. Jego 
bowiem położenie w pobliży dwóch rzek Nidy i Wisły, 
szczególnie przy tej pierwszej, która może z czasem 
stać się jednym z najatrakcyjniejszych terenów tury-
styczno-wodnych (spływy), przy wielkiej historii i za-
bytkach oraz odpowiedniej promocji (m.in. w ramach 
programu „U źródeł pełnej mocy” realizowanego przez 
LGD Stowarzyszenie „G5”), może ściągać turystów do 
Nowego Korczyna, co ważne w o wiele znaczniejszej 
liczbie niż dotąd i na dłużej niż dotąd. Taka sytuacja 
dałaby szansę, aby mieszkańcy mogli zakładać punk-
ty i lokale gastronomiczne, obiekty noclegowe (od po-
koi gościnnych, przez pola biwakowe, po pensjonaty 
i gospodarstwa agroturystyczne). Z czasem mogliby 
się pojawić inwestorzy np. budujący hotel. Jak bardzo 
się to rozwinie, będzie zależało od kolejnych działań: 
dobrej oferty turystycznej i promocji, ale najpierw musi 
być podstawa, czyli przygotowana rzeka, jej nabrze-
ża z pomostami (przystanią), miejsca rekreacji (plaża, 
boiska), zaplecze sanitarne itd. 

Sam Rynek (a w przypadku wyboru wariantu  
„z Rynkiem” tylko na niego starczyłoby środków), tu-
rystów nie ściągnie. Rynek, jako główny plac, jak cała 
starówka jest ważny i musi wyglądać jak najlepiej, 
aby tworzyć dobry wizerunek i klimat miasteczka. Ale  
w tym przypadku jest to jak słodka i piękna wisienka 
na torcie, nie można o niej zapomnieć, bo jest zawsze 
w centrum uwagi, ale najpierw trzeba zadbać o sam 
tort – mówi A. Dąbek. 

Dlatego najpierw strefa B (tereny nad Nidą) oraz 
pozostała część centrum (starówki) łącząca tereny 
nadrzeczne z Rynkiem. I właśnie ta część starówki już 
w tym pierwszym etapie pozwoli zmieniać także oto-
czenie Rynku (na razie bez płyty samego placu). Przy 
wyborze tego wariantu, duża część obszaru Nowego 
Korczyna już się zacznie zmieniać i ten nowy wizeru-
nek i klimat będzie zauważalny. 
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nowy korczyn w walce z wielką wodą…

Beata Masłowska

Tegoroczna powódź wyrządziła wiele szkód  
w gminie Nowy Korczyn, m.in. około 2600 hektarów 
zalanych gruntów, zniszczone uprawy, uszkodzone 
drogi oraz podtopione budynki. Straty są ogromne i na 
ich pokrycie potrzeba bardzo dużo pieniędzy zarówno 
gminnych, jak i państwowych. 

Przez kilka dni w naszej gminie trwała walka  

o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zma-
gania  z ciągle podnoszącym się poziomem wód na 
Wiśle i Nidzie. Najcięższe były dla Korczyna trzy 
pierwsze dni, kiedy to woda bardzo szybko podnosi-
ła się na obu rzekach. Ludzie dniami i nocami bronili 
blisko 33 kilometrów wałów, których utrzymanie grani-
czyło niemal z cudem, zwłaszcza na Łęce, ale udało 

Natomiast gdyby zacząć od Rynku, w przypad-
ku nowokorczyńskim oznaczałoby, że cały 1 etap do-
finansowany środkami unijnymi skończyłby się tylko 
Rynkiem. Wyżej wymienione cele nie zostałyby zreali-
zowane. Sam Rynek, wymagający największych prac, 
w tym także podziemnych (instalacyjnych), pochłonie 
bowiem kwotę największą. Ponadto konieczne będą 
interwencyjne prace archeologiczne, które mogą za-
owocować ciekawymi znaleziskami. To jest bardzo 
interesująca sama w sobie możliwość i dlatego doce-
lowo do niej musi dojść, ale w tym przypadku ozna-
czałoby to opóźnienie prac budowlanych na około pół 
roku (średni czas potrzebny do pracy archeologom), 
co mogłoby zagrozić realizacji projektu w harmonogra-
mie budżetowania unijnego (projekty muszą być roz-
liczone do 2013 r.). Ponadto doświadczenie kieleckie 
pokazuje, że dobrze by było, aby inwestycje na terenie 
archeologicznym miały pewną swobodę inwestycyjną  
i chronologiczną. Rzecz w tym, że przed wykopaliska-
mi nie można przewidzieć, co zostanie odkryte i przez 
to potem wiele odnalezionych obiektów nie jest prze-
widzianych w projekcie zagospodarowania. Tak było 
z odkrytym kieleckim ratuszem, a ściśle jego murami. 
Ponieważ harmonogram, budżet oraz projekt inwe-
stycji były ściśle określone wcześniej, nie było już ani 
czasu ani możliwości, aby pomyśleć, jak najlepiej te 
mury zabezpieczyć i pokazać. W efekcie ponownie je 
zasypano, a na powierzchni będzie tylko zarys sym-
bolizujący położenie budynku. Jeżeli w przypadku 

Nowego Korczyna zostałoby odnalezione coś bardzo 
interesującego, warto wtedy na spokojnie to uwzględ-
nić w projekcie zagospodarowania i wykorzystać jako 
kolejny atut i atrakcję tego magicznego miasteczka.

Oczywiście nie oznacza to, że Rynek zostaje 
zupełnie pominięty. Ideą LPR Nowego Korczyna jest 
kompleksowa koncepcja całej miejscowości. Ma to być 
spójna dla całego Nowego Korczyna wizja, jakość i styl. 
Dlatego projekt koncepcyjny obejmie całość włącznie 
z Rynkiem (a tylko w przyszłości projekt szczegółowy 
dla samego Rynku m.in. będzie mógł uwzględniając 
ww. prace archeologiczne). 

Naszym – autorów - celem, który chcemy osiąg-
nąć wspólnie z ekipą profesora Złowodzkiego oraz 
władzami samorządowymi, jest aby na południu wo-
jewództwa świętokrzyskiego, powstało atrakcyjne dla 
turystów z całego kraju miasteczko idealne do spędze-
nia czasu pełnego rekreacji (szczególnie związanej 
właśnie z wypoczynkiem „na i nad” rzekami), o dobrej 
infrastrukturze, a także o interesującym klimacie od-
powiadającym wspaniałej bogatej historii tego miejsca 
(jednego z historycznych królewskich ośrodków Pol-
ski, jednego z centrów Ponidzia Królewskiego) – mówi 
Adam Dąbek  - I chcemy, aby dzięki temu Nowy Kor-
czyn stawał się coraz bogatszą miejscowością, inspi-
rującą do kolejnych pomysłów oraz inwestycji, także 
prywatnych, stanowiącą kolejną dumę dla regionu,  
a wspaniałe miejsce do życia i pracy dla jego miesz-
kańców – dodaje p. Dąbek.
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się. Nieustanna walka o wały wiślane trwała również  
w Parchocinie, Błotnowoli, Brzostkowie i Pawłowie. Na 
skutek podnoszenia się wody na Wiśle, na Nidzie do-
szło do tzw. „cofki”, w efekcie czego zalane zostały po-
sesje w Nowym Korczynie, szkoła podstawowa, gim-
nazjum oraz zabytkowy kościół franciszkański. Woda 
nie oszczędziła także niedawno oddanego do użytku 
ujęcia wody na Ostrówku. 

Sztabem kryzysowym w siedzibie Urzędu Gminy 
kierowali Wójt Wiktor Kwas, Przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Matusik oraz p. Józef Boduszek. 
Wraz z mieszkańcami o wały walczyli strażacy z PSP 
i OSP, policjanci i żołnierze. W sumie na wałach znaj-
dowało się około 460 osób, które nawet w niedogod-
nych warunkach, spowodowanych ciągle padającym 
deszczem, prowadziły akcję ratowniczą. Pomoc swą 
oferowały również służby komunalne i GOPS w No-
wym Korczynie. Pełnione były także całodobowe dy-
żury przez pracowników Urzędu Gminy.

- Nie mam słów, by wyrazić wdzięczność setkom 
ludzi, którzy bardzo często narażając życie i zdrowie, 
nie szczędząc sił – robili wszystko, by pomóc miesz-
kańcom naszego terenu, terenu zagrożonego powo-
dzią. Wszyscy wiemy w gminie, jak wiele zawdzię-
czamy straży pożarnej – zawodowej i ochotniczej. 
Pełnili dyżury nieprzerwalnie i ratowali nie tylko mienie 
ludzkie, ale także samych ludzi przed największym 
zagrożeniem. To samo dotyczy żołnierzy Wojska Pol-
skiego – z jednostki z Tomaszowa Mazowieckiego,  
a także z naszych jednostek rozlokowanych na tere-
nie województwa świętokrzyskiego. Policjanci nie tyl-
ko pilnowali porządku i zabezpieczali mienie, ale także 
czynnie włączali się w ratowanie wałów przeciwpowo-
dziowych. Serdecznie i gorąco dziękuję pracownikom 
Urzędu Gminy, którzy pełnili dyżury, pomagali osobom 
starszym, koordynowali niektóre działania, służyli in-
formacją. Serdecznie dziękuję personelowi szkół, któ-
ry przygotowywał w stołówkach posiłki dla tych, którzy 
bezpośrednio walczyli z żywiołem, wreszcie dziękuję 
wszystkim mieszkańcom gminy za ich zdyscyplinowa-
nie i pomoc w różnej postaci strażakom, policjantom, 
żołnierzom – powiedział p. Wójt Wiktor Kwas. 

Z powodu powodzi w Nowym Korczynie zawie-
szone zostały zajęcia w szkole podstawowej i gimna-
zjum. Zniszczenia w szkołach są bardzo duże, zala-
ne zostały bowiem:  dwie sale gimnastyczne, szatnie, 
kotłownia, kuchnia, łazienki, świetlice oraz magazynki 
w podziemiach szkół. Oprócz strażaków z okolicznych 
jednostek OSP, przy sprzątaniu i usuwaniu szkód wy-
wołanych „cofką” Nidy, pomagali także rodzice ucz-
niów. Szkód jest dużo, gdyż do wymiany są drzwi i po-
sadzki w kuchni, a do osuszenia zawilgoconych ścian 
i podłóg potrzeba wiele czasu. 

Fala na Wiśle w tym roku osiągnęła rekordowy 
poziom i wyniosła 1014 centymetrów, podczas gdy  
w 1997 roku (powódź stulecia) fala była 10 centyme-
trów niższa. Na szczęcie w tym roku nigdzie nie prze-
rwało wałów przeciwpowodziowych, ale i tak zniszcze-
nia są ogromne. Jako pierwsza przyjęła atak „wielkiej 

fali” Łęka, Podraje i Podzamcze, a zalany został także 
Sępichów. Woda zalała również Czarkowy, gdzie pod-
topione zostały domy i gospodarstwa w dolnej części 
wsi (od strony Starego Korczyna). Zalane zostały pola 
uprawne oraz łąki, dlatego też rolnicy nie spodziewa-
ją się dobrych plonów. Pod wodą stanęły ziemniaki, 
kukurydza oraz warzywa. Wójt powołał komisję, która 
zajęła się spisywaniem strat w gospodarstwach. 

Straty są ogromne, sięgające setek tysięcy zło-
tych. Wojewoda świętokrzyski zobowiązał się przeka-
zać na tą rzecz 100 tysięcy złotych, a wiadomo już, 
że pomoc rządowa nie wystarczy na pokrycie szkód 
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Przejechałem… 

Nowokorczynianin ze Śląska

Pisałem wcześniej, że do Nowego Korczyna przy-
jeżdżam co roku, a nawet częściej i oto jestem. No cóż, 
rodzina w potrzebie, bo powódź, więc należało pomóc 
wywozić to i owo z dołu na piętro, sytuacja bowiem 
była tragiczna. Skoro przyjechałem, to już na dłużej, 
aż sytuacja się unormuje. Ponieważ jestem wszyst-
kiego ciekaw, to chodziłem tu i ówdzie, obserwowa-
łem zmagania ludzi z wodą, bo chociaż wału woda nie 
przerwała, to jednak ucierpiało kilka domostw w No-
wym Korczynie oraz kościół klasztorny. Pojechałem 
do Łęki, bo tam też mam rodzinę, która się ewakuowa-
ła, gdyż rzeczywiście było bardzo groźnie. Widziałem 
zmagania strażaków, żołnierzy, niektórych mieszkań-
ców, którzy workami z piaskiem zabezpieczali wał. By-
łem też kilka razy w Urzędzie Gminy, aby zasięgnąć 
informacji „z pierwszej ręki” o sytuacji powodziowej.  
A w Urzędzie wszystko na pełnych obrotach, dosłow-
nie jak w ukropie. W pewnym momencie nawet śmiać 
mi się chciało, bo na korytarzu stał Wójt i trzymał  
w obu rękach telefony rozmawiając, podobnie zresztą 
szef sztabu kryzysowego. Rozmawiałem też z żołnie-
rzami, strażakami, policjantami i mieszkańcami gmi-
ny, jak to wszystko przebiega organizacyjnie, bo jak 
widziałem w telewizji narzekania ludzi np. w Sando-
mierzu, to włos mi się jeżył na głowie. Natomiast tu 
w Nowym Korczynie, jak zdążyłem zauważyć, wszyst-
ko działało sprawnie, tak zresztą mówiły także oso-
by zaangażowane bezpośrednio w akcję ratunkową. 
Władze gminy stanęły na wysokości zadania i robiły 
wszystko, aby woda nie przerwała wałów, a ludzie 
pracujący przy ich zabezpieczeniu nie byli głodni. Tym 
bardziej zdziwił mnie artykuł w „Tygodniku Ponidzia”, 
że najgorsza organizacja w zakresie powodzi była  

w Nowym Korczynie. Tak powiedział Pan Starosta na 
sesji Rady Powiatu. Nie znam Pana Starosty, ale jego 
wypowiedź godzi w Niego samego. Pytam, gdzie był  
i co zrobił w Nowym Korczynie? Skoro widział, że jest 
zła organizacja, to powinien tu siedzieć 24 godziny na 
dobę i robić wszystko, żeby było dobrze. Panie Staro-
sto, Pan sam siebie skrytykował. Mieszkańcy Nowego 
Korczyna, poza nielicznymi wyjątkami, bardzo dobrze 
oceniali organizację, gdyż pracownicy Urzędu na cze-
le z Panem Wójtem, pracowali właśnie 24 godziny na 
dobę. Nawet w środku nocy każdy mógł zgłosić się 
do gminy i otrzymać pomoc. Wiem, że pracownik gmi-
ny jest członkiem Rady Powiatu i brał udział w tejże 
sesji. Pytam, dlaczego nie postawił weta Panu Staro-
ście, że to co mówił jest niezgodne z prawdą? Panie 
Radny, trochę odwagi. Niech Pan zacznie wreszcie 
bronić swoją gminę. Jest Pan jej mieszkańcem, pra-
cownikiem Urzędu i nie ma Pan się czego wstydzić, 
bo gmina staje się coraz piękniejsza. Dlatego też po-
winien Pan walczyć o nią na szczeblu powiatu, bo chy-
ba po to został Pan wybrany radnym. Chyba, że jest 
się radnym tylko po to, aby być. Słyszałem też głosy, 
że ludzie biorący udział w akcji powodziowej (policja, 
wojsko, straż) byli głodni, bo gmina nie dawała im jeść. 
Jest to moim zdaniem zwykła złośliwość wycelowana 
prosto w Wójta, Radę Gminy i niektórych pracowni-
ków, którzy byli mocno zaangażowani, aby wszystko 
przebiegało jak należy. Z tego co wiem, wszyscy byli 
najedzeni, dostawali gorące posiłki, konserwy, kawę, 
herbatę, napoje o każdej porze dnia i nocy. Za to nale-
żą się podziękowania władzom gminy, a nie krytyka. 

Ponieważ zostałem w Nowym Korczynie trochę 
dłużej, jako że jestem katolikiem, byłem też w koście-

wywołanych tegoroczną powodzią. Najbardziej kosz-
towne podczas akcji powodziowej były: zakup piasku 
do budowania zabezpieczeń i uszczelniania wałów, 
transport, żywność i środki czystości. Tych kosztów nie 
dało się jednak uniknąć. Bezcenna była za to ogromna 

praca, poświęcenie i zaangażowanie ludzi, którzy na-
rażając własne zdrowie walczyli z tak wielką wodą. Ich 
ofiarność i chęć niesienia pomocy potrzebującym nie 
da się przełożyć na pieniądze, o czym wszyscy powin-
niśmy pamiętać.
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rozbiórka budynku Starej Poczty

Małgorzata Matusik

Po wielu latach udało się Urzędowi Gminy w No-
wym Korczynie rozebrać budynek starej poczty. Cała 
procedura trwała 3,5 roku. To długi okres, jeśli chodzi 
o oczekiwania naszych mieszkańców. Nie było to wca-
le łatwe zadanie. 

Dość długo trwały rozmowy z właścicielami, któ-
rzy są potomkami państwa Cukerów, tj. Panią Weksler 
i Panami Berenstein. 

Przez wiele lat budynek straszył swoim wyglądem 
i zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców. Wydawało 
się, że właścicieli budynku nie da się przymusić, by 
wykonali rozbiórkę. Jednak operatywne działanie za-
równo władz samorządowych jak i ustalonego w tej 
sprawie przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju kuratora 
doprowadziły do zamierzonego efektu, który już dziś 
jest widoczny. 

Ulica Piłsudskiego rozjaśniła się nowym świat-
łem. Okazało się, że stare polskie porzekadło „chcieć 
to móc” miało tu również zastosowanie. 

Mamy nadzieję, że inni oporni mieszkańcy Nowe-
go Korczyna będący właścicielami ruder, wezmą przy-
kład i uporządkują swoje zaniedbane posesje.

le. W jedną z niedziel ksiądz dziękował straży, policji  
i wojsku. Były też podziękowania imienne, ale jakoś 
nie usłyszałem nawet żadnego „dziękuję” dla władz 
gminy za doskonale przeprowadzoną akcję, a zasłu-
żyli na to, żeby ich chociaż odrobinę docenić.  Ale jak 
usłyszałem, to są rozgrywki polityczne, więc się w to 
nie mieszam. Jednak parafianie komentowali tę spra-
wę. 

Mnie osobiście coraz bardziej podoba się w No-
wym Korczynie i chętnie teraz tu przyjeżdżam, a gdy 

za jakieś dwa lata sprowadzę się na stałe, to będzie 
rzeczywiście pięknie. Podobno ostatnio było zebranie 
wiejskie w Nowym Korczynie, w którym nie uczestni-
czyłem, bo nie jestem tu zameldowany, ale co nieco 
obiło mi się o uszy o tymże zebraniu. Były krzyki, wrza-
ski, nie pozwolono mówić Panu Wójtowi, nawet Pan 
Sołtys nie zdołał uciszyć swoich kolegów. A może nie 
chciał? Nieładnie! 

Na tym kończę, ale znów przyjadę do Nowego 
Korczyna, coś podpatrzę, coś posłucham i napiszę. 



�0�0

nowy korczyn Po ii fali

Małgorzata Matusik

Gmina Nowy Korczyn po raz drugi zmagała się  
z falą powodziową na Wiśle i Nidzie. Dnia 02.06.2010 
r. (środa) Wójt Gminy Wiktor Kwas powołał sztab an-
tykryzysowy, który natychmiast  przystąpił do pracy. 
Rozpoczęto zabezpieczanie wałów w miejscach naj-
bardziej newralgicznych tj. w Podraju na rzece Nidzie, 
gdzie woda przedostawała się już podczas fali w maju 
b.r. pod wałem na pole i wytryskiwały „gejzery”. To nie-
wątpliwie trudna walka z żywiołem, ponieważ wrzuca-
ne worki z piachem wpadały jak do studni. Podczas II 
fali na wale nidziano – wiślanym w miejscowościach 
Podraje, Podzamcze i Łęka pracowali strażacy, woj-
sko z Tomaszowa Mazowieckiego, łącznie 180 osób 
przez 6 kolejnych dni i nocy. 

Wspólna wytężona praca wszystkich ludzi – ochot-
ników wspieranych przez sztab  p. Wójta Wiktora Kwa-
sa, p. Józefa Boduszka, sołtysów: p. Matuszewską, p. 
Tomala, p. Franię oraz praca Komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej i jego załogi, Komendanta Powia-
towego Policji Romana Sobczaka i jego zespołu, da-
wały kolejny dobry rezultat. „I Tak Trzymać”. Wysiłek 
państwa nie poszedł na marne. Wielkie Dzięki i wyrazy 
uznania dla wszystkich. Dziękujemy! 

Gmina Nowy Korczyn posiada 32 km wałów, na 
których sytuacja z minuty na minutę stawała się coraz 
bardziej dramatyczna. 

Błotnowola – Kępa – wylała śluza, do wału nie 
było dojazdu. Sprowadzono dwie amfibie, które dowo-
ziły worki z piaskiem. 100 ludzi pracowało bez przerwy 
od soboty do niedzieli w nocy (6-7). Pani Sołtys Małgo-
rzata Jarubas wezwała kobiety do ładowania worków. 
Ludzie nie zdawali sobie sprawy, jak trudna i ciężka 
sytuacja była na Wiśle.

Załadowano i wywieziono na wały 10 000 worków 
z piaskiem. 

Rampa Brzostków koło p. Masłowskiego – praco-
wało 18 ochotników + jednostki OSP Kobylniki i Wiśli-
ca. W środę i czwartek (2-3.06) ułożono 1500 worków 
z piaskiem, bowiem woda wymyła ławę, która się za-
padła.

Grotniki Małe – przysiółek Stojki przy ujściu Nidy 
do Wisły – pracowali zarówno strażacy jak i miesz-
kańcy wsi. Tu także wał przetrwał dzięki ofiarnej pracy 

ludzi. Już 1-ego dnia po fali w maju br. Wójt Gminy 
Nowy Korczyn Wiktor Kwas zarządził wykonanie nie-
zbędnych dojazdów do wszystkich ramp. Było to bar-
dzo trafne przedsięwzięcie.

Rampa w Pawłowie – w piątek rano (04.06.10r.) 
rozpoczęto akcję ratowniczą. Pracowało ogółem 15 
osób  z p. Sołtysem D. Pietrzykiem na czele.

Rampa w Brzostkowie koło p. Wilgockiego –  pra-
cę rozpoczęto w piątek rano (04.06) przy udziale 20 
osób, łącznie ze strażakami z Brzostkowa oraz z Koń-
skich. Całą noc w sobotę trwała walka, bowiem trzeba 
było transportować na wały ok. 10000 worków z pia-
chem, 2 ciągniki pracowały 24h/dobę Trzeba było za-
bezpieczyć ok. 30 arów działki przylegającej do wałów 
w tzw. ,,Morskim oku”. W sobotę ok. godz. 18, kiedy 
uruchomiono syreny zgłosiło się więcej ludzi i ich licz-
ba wzrosła do 50 osób. Przywieziono 30 ton piachu, 
który do worków załadowano w ciągu pół godziny. Ak-
cję zakończono z soboty na niedzielę ok. 3 nad ranem. 
Organizacja pracy była wspaniała. Udało się! 

Parchocin – Podwale – przy zabezpieczeniu wału 
pracowała solidarnie prawie cała wieś. Prace trwały od 
piątku do soboty. Na pewno warto było. Ocaleliśmy!!! 

W Przedszkolu w Nowym Korczynie otwarto kuch-
nię, która serwowała posiłki dla wojska, strażaków  
i wszystkich ochotników, przygotowane przez panie ze 
szkół i Urzędu Gminy.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich.
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dary Płynące ProSto z Serc

Małgorzata Matusik

Po ostatniej powodzi skierowaliśmy do gmin na-
szego województwa prośbę dotyczącą udzielenia po-
mocy w zakresie dostarczenia płodów rolnych miejsco-
wościom, które najbardziej ucierpiały na skutek tego 
żywiołu. Odzew ze strony ościennych samorządów 
był zaskakujący. Zgłosiło się wielu mieszkańców na-
szego województwa, a także województwa łódzkiego 
i bialskopodlaskiego z propozycją dostarczenia siana, 
zboża i sianokiszonek. Docierają do nas TIR-y wiozą-

ce te wspaniałe dary serc ludzkich, przy czym nie da 
się wyrazić słowami wdzięczności i szacunku dla ludzi, 
którzy nam te dary ofiarują. Jestem przekonana o ich 
wielkoduszności i życzliwym nastawieniu. To prawda, 
że jesteśmy narodem, który w trudnych sytuacjach 
wspaniale się sprawdza. Myślę, że dla takich ludzi 
warto żyć. Składamy im więc serdeczne podziękowa-
nia łącząc wyrazy uznania i szacunku.

internet SzerokoPaSmowy w Gminie

Beata Masłowska

W gminie Nowy Korczyn realizowana jest inwesty-
cja Telekomunikacji Polskiej, finansowana ze środków 
europejskich, polegająca na wybudowaniu do każdego 
gospodarstwa domowego w gminie, szerokopasmo-
wego łącza internetowego. Działania te są elementem 
ogólnopolskiego programu „Usuwania białych plam  
w szerokopasmowym dostępie do sieci Internet”. Na-
sza gmina, dzięki staraniom i na wniosek lokalnych 
władz, została zakwalifikowana do tego programu jako 
jedna z 50-ciu gmin w Polsce. Całkowity koszt zadania 
opiewa na kwotę około 50 milionów złotych.

Od kwietnia tego roku prowadzone są intensywne 
prace geodezyjne i projektowe, mające na celu przy-
gotowanie dokumentacji niezbędnej w procesie bu-
dowlanym. Warunkiem przeprowadzenia takich prac 
jest podpisanie porozumienia pomiędzy inwestorem  
a właścicielem posesji, do której budowane będzie 
przyłącze, co w świetle obowiązującego prawa, jest 
warunkiem niezbędnym do jego wykonania. Termin 
zakończenia prac przewidujemy na grudzień 2011 r.

Całkowity koszt inwestycji pokryty będzie przez 
inwestora, czyli przez Telekomunikację Polską. Mie- 
szkańcy gminy nie będą ponosić żadnych kosztów 
związanych z budową sieci. Zgoda na wykonanie 
przyłącza nie będzie też powodować konieczności ja-

kiegokolwiek zobowiązania finansowego, związanego 
z podpisaniem umowy na dostarczanie Internetu. Ce-
lem inwestora jest stworzenie możliwości korzystania 
z szerokopasmowego Internetu o przepustowości co 
najmniej 6 Mb/s (megabitów na sekundę), a średnio 
około 20 Mb/s. Chętni do późniejszego wykorzystania 
łącza i podpisania umowy z dowolnym operatorem  in-
ternetowym np.: TP SA, mogą to zrobić indywidualnie 
na zasadach określonych przez wybranego operatora 
zawartych w osobnej umowie.

W celu realizacji zadania wybudowanych zostanie 
na terenie gminy 9 nowych bezobsługowych central te-
lefonicznych w miejscowościach: Nowy Korczyn, Stary 
Korczyn, Sępichów, Strożyska, Pawłów, Błotnowola, 
Górnowola, Piasek Wielki i Łęka oraz łączy światłowo-
dowych do ich zasilenia. Od wymienionych central do 
poszczególnych abonentów prowadzone będą przyłą-
cza wykonane specjalnym szerokopasmowym kablem 
miedzianym, zakopanym w ziemi. Kable magistralne  
i rozdzielcze w miarę możliwości prowadzone będą  
w pasach drogowych, tak że na poszczególnych po-
sesjach będą się znajdować tylko indywidualne przy-
łącza dotyczące ich właścicieli.

Władze gminy oraz przedstawiciele firmy DIRE-
COM zwracają się z gorącym apelem do mieszkańców 
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reflekSja Po wyborach Prezydenckich

Mieszkanka Gminy

Wybory prezydenckie poza nami, wydarzenie 
bądź co bądź niezwykłe, ważne, wagi państwowej. 
Sporo było zawirowania, dyskusji, oglądania debat, 
programów promocyjnych w środkach masowego 
przekazu, dyskusji w rodzinach i wśród znajomych  
i po co to wszystko?

Ano po to, żebyśmy mogli wypracować sobie sta-
nowisko, na kogo głosować, który kandydat  naszym 
zdaniem jest lepszy, który bardziej prawy i sprawied-
liwy. 

I tak przygotowani, z pełną odpowiedzialnością  
powędrowaliśmy do urn wyborczych. I jak wypadliśmy 
w porównaniu do gmin sąsiednich, powiatu, woje-
wództwa, kraju?

Zajrzyjmy do statystyki: 
W naszej Gminie oddano 2591 głosów, co za-

pewniło frekwencję 49,12%, w tym 1726 głosów na 
Jarosława Kaczyńskiego, co stanowiło 66,62% i 865 
głosów na Bronisława Komorowskiego, co stanowiło 
33,38 % .

Frekwencja w województwie świętokrzyskim wy-
nosiła 52,83 %, w powiecie buskim 48,29 %.

W gminach ościennych: Pacanowie – 45,20%,  
w Solcu Zdroju – 50,16%, w Stopnicy – 47,60%, w Tu-
czępach 51,02 %, w Wiślicy – 43,40 %.

Z powyższych danych wynika, że bardzo liczy-
liśmy na prawo i sprawiedliwość, oznacza to jedno-
cześnie, że zapotrzebowanie na te wartości w naszej 
Gminie są dominujące, ale w globalnym, krajowym 
rozliczeniu matematyka zadecydowała inaczej, pozo-
staje nam uszanowanie woli naszych Rodaków i trze-
ba mieć nadzieję, że zapewnienia, które padły w kam-
panii wyborczej nie będą pustymi słowami i nie pójdą 
na wiatr. 

Także z powyższych wyników widać, że frekwen-

cja w naszej Gminie była zadawalająca i nie odstawała 
od gmin sąsiednich, ale więcej niż połowa uprawnio-
nych do głosowania pozostała jednak w domach. Pro-
szę Państwa, sprawdza się stara zasada, że nieobec-
ni nie mają racji. Jeżeli nie idziesz do głosowania, nie 
masz prawa później krytykować i narzekać, że coś jest 
nie tak. Najpierw muszę dać coś sama od siebie, żeby 
później oczekiwać od innych. Nieprawdą jest również, 
że mój jeden głos nie będzie miał żadnego znacze-
nia, jak to niektórzy twierdzą, bo proszę zauważyć, że 
jak te głosy dodało się razem, to zadecydowały o tak 
ważnej sprawie w naszym kraju, a więc znów nasu-
wa się wniosek, że siła w zaangażowaniu  ludzi, a nie  
w bierności.

Wyniki głosowania na terenie naszej gminy, mó-
wią same za siebie, są oczekiwania mieszkańców ta-
kie, aby wszystko co dzieje sie zarówno w kraju jak 
też w Gminie, było prawe i sprawiedliwe. Niewątpliwa 
to zasługa naszej lokalnej władzy, Wójta i Rady Gmi-
ny. Ich solidna, wręcz mordercza praca przez ostat-
nie prawie cztery lata dała znać o sobie, mieszkańcy 
zauważyli to i to jest dla Nich najlepsza zapłata, ale 
jednocześnie wyzwanie do dalszej, nie mniej wytężo-
nej pracy, bo do zrobienia jest bardzo dużo. Rozpędzili 
tą „lokomotywę”, przede wszystkim opanowali sytua-
cję kryzysu finansowego, która była tak naciągnięta, 
że stanowiła dla Gminy zagrożenie „być albo nie być”. 
Jakże niewiele brakowało, aby Gmina Nowy Korczyn 
przestała widnieć na mapie ze względu na zadłużenie. 
Ukierunkowali działania na poszczególne inwestycje, 
stadion w N. Korczynie, drogi tzw. „schetynówki”, rewi-
talizację w N. Korczynie i w Strożyskach, przebudowę 
dróg w Czarkowach, remont drogi gminnej w Ucisko-
wie, ścieżki rowerowe, to tylko niektóre zadania, które 
ja pamiętam, a które to wdrożone są do przygotowania 

gminy Nowy Korczyn o liczne i szybkie podpisywanie 
koniecznych porozumień, niezbędnych do wykonania  
u Państwa omawianych przyłączy. Po zakończeniu 
fazy projektowania nie będzie już można wykonać prac 
na działkach, których właściciele nie podpisali tego do-
kumentu, co wynika z przepisów prawa budowlanego.

Tak więc podsumowując, wystarczy podpisać 
porozumienie, a szerokopasmowy Internet, który dzi-
siaj na większości terenów naszego kraju jest jeszcze 
luksusem, już za kilka miesięcy będzie w Państwa 
domach. Osoby starsze, które teraz nie deklarują za-
interesowania nową technologią, mogą przypomnieć 
sobie czasy, kiedy po wojnie elektryfikowano kraj i też 
byli ludzie, którzy uważali, że nigdy z prądu elektrycz-
nego korzystać nie będą. Nie wspominamy już nawet 
o tym, jak wielka nadarza się okazja, aby powiększyć 
wartość własnej nieruchomości przez dołączenie do-
datkowego medium, co zaowocuje zwiększeniem 
atrakcyjności nieruchomości przy ewentualnej sprze-

daży lub przepisaniu prawa własności na członków 
własnej rodziny.

 Zapraszamy do współpracy przy realizacji inwe-
stycji.
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i  realizacji. Zdobyli na nie środki finansowe, spłacili 
połowę zadłużenia i tu zawsze serce boli jak spłaca się 
długi, bo ileż za te pieniądze można byłoby zrobić. 

Szkoda, że przeszkodziła powódź, bo narobiła 
spustoszenia, trzeba było natychmiast przerzucić się 
z pracą, zaangażować środki finansowe na wyelimi-
nowanie zagrożenia bezpieczeństwa dla niektórych 
mieszkańców naszej gminy. Było groźnie, wały coraz 
bardziej rozmiękczały się i było wiele nieprzespanych 
nocy, trudnych chwil ale... udało się, wały nie zosta-
ły przerwane, wytężona praca wielu ludzi dobrej woli  
i zaangażowanie Wójta zaowocowały. Pomału sytua-
cja się znormalizowała, pozostały zdewastowane dro-
gi dojazdowe do wałów, które trzeba było niezwłocznie 
ratować, są już zrobione. Podobnie sytuacja wygląda  
z drogami dojazdowymi  do pól. Mają one tak wyżłobio-
ne koleiny, że wyłączyły niektóre odcinki z możliwości 
funkcjonowania. Natychmiast wójt skierował transport 
z kamieniem, niestety nie wszędzie dało się dojechać, 
samochody grzęzły, ale odcinki, do których dojechano 
są zasypane, są rozgarnięte i w miarę sytuacja opano-
wana. Spowodowało to jednak opóźnienie w realizacji 
planowanych zadań.

Przybyło więc pracy, ale samorządowcy na czele 
z Wójtem  nieustannie zabiegają, ściągają środki, na 
szczęście jest dużo ludzi dobrej woli, wspierają, nie tyl-
ko rzeczami materialnymi jak zboże i siano, ale także 
Gminy z różnych zakątków kraju wyasygnowały kwoty 
na wsparcie, czasem niewielkie, ale z potrzeby ser-
ca. To bardzo cieszy, jak umiemy się solidaryzować  
w sytuacjach trudnych, stanowiących zagrożenie. 
Oznacza to, że drzemie w nas ogromny jeszcze po-
tencjał, który powinniśmy wydobyć i dobrze wykorzy-
stać dla wspólnego dobra.   

Wniosek z powyższych rozważań nasuwa się 
sam, jeśli mieszkańcy Gminy będą się solidaryzować, 
będą interesować się jej problemami, bacznie przyglą-
dać, jakie są postępy w Gminie, będą przychodzić na 
sesje, nie będą ulegać namowom nieżyczliwych osób, 
których kolą w oczy oczywiste postępy aktualnych 
włodarzy, to wiele jeszcze na pewno uda się zrobić 
dobrego.

I w tym miejscu staje mi przed oczami ostatnie 
zebranie w budynku OSP w Nowym Korczynie, zor-
ganizowane przez sołtysa p. Misiaszka, który zupełnie 
nie panował nad sytuacją. To nie było normalne za-
chowanie ludzi, to było „rykowisko” i tu z góry przepra-
szam tych, którzy zachowywali się z największą powa-
gą i wstyd im było za zachowanie niektórych swoich 
współmieszkańców Nowego Korczyna. Wyraźnie było 
widać, że jest to na szczęście niewielka grupa, która 
została zorganizowana przez nieżyczliwych, zawist-
nych opozycjonistów, bo jeżeli sami nie wykazali się 
pracą, to za wszelką cenę chcą niszczyć tych, którzy 
ciężko pracują i mają efekty, bo blado wypadają na ich 
tle. Od jednego z krzykaczy mocno zajeżdżało alko-
holem, w taki właśnie sposób dodano mu odwagi do 
zwierzęcego  zachowania, chociaż w tym miejscu po-
winnam także przeprosić zwierzęta. Podszedł do mnie 

jeden starszy Pan i przeprosił  za zachowanie swoich 
niektórych mieszkańców, a następnie wyszedł. 

Próbowaliśmy odpierać ataki, ale argumentami, 
nie krzykiem, wyjaśnialiśmy problemy, niektóre zupeł-
nie nieuzasadnione, bo proszę Państwa, jak można 
robić zarzut, że nieprawidłowo wykonane zostało od-
wodnienie przy ulicy Buskiej, które rzekomo ma prze-
łożenie na zalewanie terenu przyległego w czasie po-
wodzi. W czasie powodzi wody było wszędzie. Często 
tam jeżdżę na rowerze, sprawdziłam cały odcinek tej 
ulicy i mogę  powiedzieć tylko jedno, że tak porząd-
nie wykonaną robotę trudno spotkać, jeżdżę często 
po gminach ościennych, więc mam skalę porównaw-
czą. Piękna, szeroka, asfaltowa jezdnia, przepięknie,  
w kolorystycznym zestawieniu wykonane chodniki wraz  
z krawężnikami, głębokie rowy odwadniające, zabez-
pieczone skarpy i przeciwskarpy ażurowymi elemen-
tami betonowymi, nowe, drożne przepusty, pięknie  
i estetycznie zaakcentowana przestrzeń publiczna na 
wjeździe do N. Korczyna, no rodzi sie pytanie - czego 
jeszcze można chcieć? Zamiast szczycić się i cieszyć  
z tak pięknego efektu, nieustanna krytyka. Znajomi 
nam mówią, że kawałek Europy zawitał do N. Korczy-
na i z niedowierzaniem zastanawiają się, czy to fak-
tycznie jest N. Korczyn, jadąc tą ulicą.

Niewątpliwego uroku tej ulicy dodałyby jeszcze 
bardziej zadbane obejścia, bezpośrednio przylegają-
ce, może bardziej ukwiecone, może większa dbałość 
o rowy, żeby nie zarosły chwastami, itp. W tym wzglę-
dzie można by przykład wziąć z miejscowości Sępi-
chów. Przejażdżka rowerowa przez tą miejscowość 
to prawdziwa przyjemność, piękna, szeroka droga 
asfaltowa, ale także pięknie zadbane pobocza, rowy, 
ogródki, elewacje. Tam nikt nie czeka na zarządcę 
drogi, żeby wykosił rowy. Tam każdy to robi sam, bo 
jest to przestrzeń, która przylega bezpośrednio do jego 
posesji i trzeba żeby było pięknie.

Wracając do zebrania w N. Korczynie stwierdzić 
trzeba, że na szczęście „tych  krzykaczy”, którzy dają 
się wmanewrować w tak nieludzkie zachowania, jest 
niewielu. Ale myślę, że z czasem i ci ludzie dojrzeją, wi-
dząc zaangażowanie i efekty pracy ich przedstawicieli 
i nie ulegną szatańskim namowom zawistnych osób, 
które do dziś nie mogą się pogodzić, że przerwano im 
sielankowe życie w Gminie i próbują na siłę niszczyć 
to, co robią inni. Apeluję do tych osób, aby wykorzenili 
z siebie tą zawiść, bo muszą sie z tym fatalnie czuć 
i spróbować działania na innym odcinku pracy, bo 
przecież każdy człowiek ma inne predyspozycje, inne 
talenty, które trzeba umiejętnie dostrzec i adekwatnie 
wykorzystać, tylko nie w kierunku niszczenia drugich, 
ale na to też znajdzie się rada. 

Zadamy sobie więcej trudu na takich kolejnych 
spotkaniach i imiennie opiszemy zachowania poszcze-
gólnych osób, po nazwisku i imieniu, ustalimy wtedy 
jakie i czyje intencje kryją się za tymi zachowaniami, 
oczywiście udokumentujemy te zachowania. Niech 
przeczytają sąsiedzi i znajomi, niech wiedzą, z kim 
mają do czynienia i czego można się po tym człowieku 



����

naSi uczniowie w czołówce krajowej

B.B.

W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 odbył się 
konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego” organizowany przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
Porozumienie Organizacji Kombatanckich. Konkurs 
ten rozgrywany jest w czterech etapach i wymaga 
od uczestników niezwykłej wszechstronności, dobrej 
orientacji nie tylko w zakresie chronologii wydarzeń 
historycznych, ale również praktycznej znajomości 
historii, której można nauczyć w muzeach, na wysta-
wach, w bezpośrednim kontakcie z materialnymi świa-
dectwami minionych dziejów.

W tej niezwykle trudnej rywalizacji nie zabrakło 
uczestników z naszej gminy. Reprezentowali ją Paweł 
Bonar ze Szkoły Podstawowej w Ostrowcach,  Kamil 
Dryja i Michał Norek ze Szkoły Podstawowej w Nowym 
Korczynie. Wszystkich do konkursu przygotowała p. 
Barbara Bonar – nauczyciel historii. Chłopcy wspaniale 
zaprezentowali się na szczeblu powiatowym, gdyż za-
kwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbył 
się w pierwszych dniach marca w Kielcach i wszyscy 
trzej uzyskali tytuł LAUREATA, a tym samym  zostali 
zwolnieni ze sprawdzianu po szkole podstawowej.

Pierwsze miejsce w województwie zajął Paweł 
Bonar, a trzecie Kamil Dryja. Obaj zakwalifikowali się 
do etapu centralnego. Znaleźli się w gronie trzydziestu 
najlepszych historyków z całej Polski. 

Etap centralny odbył się w dn. 10-12.06.2010 r.  
w Warszawie. Nasi uczniowie rywalizowali z najlepszy-
mi w siedmiu dyscyplinach. W trzech z nich zwyciężyli. 

spodziewać. Ulegną wtedy na pewno zmianie relacje 
międzysąsiedzkie, a „bohaterowi” takiego spotkania, 
po wytrzeźwieniu, nie będzie chyba wszystko jedno.

Proszę Państwa, przecież wszystkie problemy 
można wyjaśnić kulturalnie, tak po prostu po ludzku, 
tym bardziej, że w N. Korczynie macie Państwo bez 
reszty oddaną radną, p. Teresę Krupską, która wie-
le oddałaby za N. Korczyn i jest otwarta na wszystkie 
problemy i inicjatywy Państwa i nie szczędzi czasu 
na żadne spotkanie, które wymagałoby jej obecności. 
Każdy sygnał problematyczny jest odwzajemniony 
niezwłocznym działaniem. Ubolewa z powodu takiego 
zachowania niektórych osób i źle się z tym czuje, jest 
jej zwyczajnie wstyd.

Proszę Państwa, Nowy Korczyn nie zasługuje na 
to, aby wystawiano mu  niechlubną opinię. To miej-
scowość o bardzo bogatej historii, która zobowiązu-
je mieszkańców. Raczej spróbujmy odzyskać dawną 
świetność tego miasteczka i w tym kierunku zdążaj-
my.

Żeby Państwa nie zanudzić tymi problemami, to 
będę zbliżała się ku końcowi i powiem jedno, jak do-
brze, że ten Biuletyn Informacyjny będzie kontynuo-

wany, bo będzie można napisać o każdym problemie, 
będzie można przybliżyć Państwu pracę wójta, pracę 
radnych, szczególnie na sesjach, którzy konstruktyw-
nie pracują i są bardzo zaangażowani, a także tych, 
którzy uprawiają demagogię i wszystko tylko krytyku-
ją, nie proponując nic w zamian, pracę sołtysów, któ-
rzy intensywnie pracują, zabierają głos, którzy widzą  
i zgłaszają problemy swoich sołectw oraz tych, którzy 
tylko kwitują odbiór diety za obecność.

Będziecie Państwo mieli możliwość zweryfikowa-
nia swoich poglądów, bo przecież za kilka miesięcy 
zbliżają sie kolejne wybory, tym razem do samorządów, 
a więc wójta, radnych, a w dalszej kolejności sołtysów, 
trzeba więc przygotować się do odpowiedzialnego wy-
pełnienia obywatelskiego obowiązku, zdobyć wiedzę, 
która jest niezbędna do podjęcia takiej decyzji. 

Niech odpowiedzialność, praca, zaangażowanie, 
oddanie i efekty zostaną przez nas zauważone doce-
nione i nagrodzone naszymi głosami, a bierność, za-
wiść, przeszkadzanie, niszczenie tych, co ciężko pra-
cują, wyeliminowane.

Wówczas to stworzymy warunki do jeszcze lep-
szego jutra, czego sobie i Państwu życzę.
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W bieżącym roku szkolnym Aleksandra Bogdal-
ska, uczennica klasy IIb, została Laureatką VII Kon-
kursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum woje-
wództwa świętokrzyskiego. Ola przygotowywała się do 
konkursu pod kierunkiem p. Jolanty Kulik. 22 kwietnia 
2010 roku w uroczystym podsumowaniu Konkursów 
Przedmiotowych w Wojewódzkim Domu Kultury im.  
J. Piłsudskiego w Kielcach Ola odebrała z rąk Kurato-
ra dyplom i medal Laureata. Opiekunka zwyciężczy-
ni otrzymała natomiast podziękowanie za znaczące 
osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym. Aleksandra 
Bogdalska dołączyła do grona 181 najzdolniejszych 
uczniów województwa świętokrzyskiego. Z sukcesu 
córki cieszyli się również rodzice, którzy towarzyszyli 
Oli na uroczystym rozdaniu nagród. 

Rok 2010 jest Rokiem Historii Najnowszej.  
W związku z tym uczniowie gimnazjum wzięli udział  
w różnego rodzaju konkursach uświetniających ten 
fakt. Odnieśli też znaczące sukcesy. 

Klaudia Szafranek, uczennica klasy IIIa zosta-
ła Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Historycz-
nego ,,Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków   
w okresie 1914 – 1989” organizowanym przez Ma-
łopolskiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z Ku-
ratorami Oświaty pozostałych województw. Klaudia 
napisała pracę na temat historii uratowania w czasie 
drugiej wojny światowej dziewięciorga Żydów korczyń-
skich z Holocaustu przez państwa Macugowskich. 

Aleksandra Kanicka, uczennica klasy Ia została 
Laureatką III miejsca w Wojewódzkim Konkursie Hi-
storycznym ,,Ocalić od zapomnienia – miejsca i wy-
darzenia związane z działaniami wojennymi w latach 

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Kor-
czynie mogli poszczycić się wieloma osiągnięciami. Udział gimnazjalistów w różnorodnych konkursach 
pokazuje, jak bardzo uzdolnioną mamy młodzież i w jak wielu dziedzinach nauki odnosi sukcesy.

oSiąGnięcia GimnazjaliStów

Anna Nowak

Paweł  Bonar  wygrał dwie konkurencje, a Kamil Dryja 
- jedną. 

W klasyfikacji generalnej Paweł zajął 3 miejsce 
w kraju!!! Uzyskał tytuł LAUREATA etapu centralnego, 

a nagrody wręczali mu przedstawiciele MON i MEN. 
Takiego wyniku już dawno nie odnotowało nasze wo-
jewództwo. Drugi uczeń - Kamil Dryja zajął 10 miejsce 
w kraju.  

Sukces naszych uczniów ogromnie cieszy, na-
pawa dumą oraz budzi podziw i szacunek, przecież 
pokonali wielu najlepszych historyków – mistrzów ze 
wszystkich województw w kategorii szkół podstawo-
wych. Żeby osiągnąć taki sukces, musieli ciężko pra-
cować przez cały rok. Na szczęście ich wysiłek nie 
poszedł na marne, bo wspaniale  zaprezentowali na-
sze województwo i gminę Nowy Korczyn  na szczeblu 
centralnym. Dlatego należy ich podziwiać i życzyć im 
kolejnych sukcesów, ale już w gimnazjum, gdyż obaj 
młodzi historycy są absolwentami szkół podstawo-
wych. 

Życzymy im zatem kolejnych sukcesów w pozna-
waniu naszej wspaniałej historii!

1939 – 1945 na Ziemi Świętokrzyskiej” organizowa-
nym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Ola napisała 
pracę na temat historii Grobu – Pomnika Żołnierzy AK 
Podobwodu Nowy Korczyn, zamordowanych przez 
Niemców w bestialski sposób w 1944 r., znajdującego 
się na cmentarzu parafialnym w Nowym Korczynie. 

 19 maja 2010 roku w Busku Zdroju odbył się 
Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs ,,Ponidzie moja 
mała ojczyzna” – Miejsca Pamięci Narodowej. Ucz-
niowie gimnazjum, pod opieką p. Barbary Witkoś  
i  p. Moniki Kaszuby przygotowali prezentację i prace 
plastyczne. Niestety powódź w naszej gminie prze-
szkodziła w tym, aby uczniowie osobiście mogli wziąć 
udział w konkursie, gdyż drogi dojazdowe do Nowego 
Korczyna i okolic były pod wodą, podobnie jak szkoła 
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Podróż „Szlakiem jaGiellońSkim”

Janusz Kopaczek – prezes – dyrektor Biura Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”

W 2010 r. Organizacja Turystyczna „Szlak Jagiel-
loński” przeprowadziła po raz drugi podróż promocyjną 
traktem krakowsko-wileńskim. Dwa tygodnie w drodze 
– tym razem pod hasłem 600. rocznicy zwycięstwa 
grunwaldzkiego – pokazały, że doroczna impreza ma 
potencjał, by stać się rozpoznawalną nie tylko w Pol-
sce, ale i w Europie.

Uczestnikami przejazdu byli samorządowcy, pa-
sjonaci, nauczyciele i in. osoby z Krakowa, Igołomi-

Wawrzeńczyc, Lublina, Ostrowa Lubelskiego, Parcze-
wa, Piszczaca, Międzyrzeca Podlaskiego, Mielnika, 
Warszawy oraz Malborka. Zarówno debiutanci, jak  
i podróżnicy sprzed roku, pozyskali nowe informacje 
przydatne do rozwoju „Szlaku Jagiellońskiego”. W wy-
znaczonych miejscach przystankowych zorganizowa-
ne zostały tak jak przed rokiem imprezy otwarte dla 
mieszkańców i turystów, ale były one na większą skalę 
i spotkały się z większym zainteresowaniem.

i domy niektórych uczniów. Opiekunowie dostarczy-
li tylko prace na konkurs. Prace plastyczne i wywiad 
przeprowadzony z najstarszą osobą mieszkającą  
w Starym Korczynie, p. Tadeuszem Malarą, dotyczyły 
bitwy legionistów polskich pod Czarkowami i pomnika 
poświęconego bojom legionistów Józefa Piłsudskiego 
o niepodległość Polski. Pomimo nieszczęścia powodzi 
prace uczniów zajęły czołowe miejsca w konkursie. 

W kategorii prace plastyczne – I miejsce zajęli 
Kacper Golba kl. IIb – komiks ,,Bitwa pod Czarkowa-
mi”, Mariola Wojciechowska, Klaudia Szafranek, Ka-
tarzyna Dybek, Agnieszka Waryło – uczennice kl. IIIa 
– „Pomnik Legionistów w Czarkowach”.

W kategorii prezentacja – wywiad – II miejsce 
zdobyli Kacper Golba i Klaudia Szafranek. 

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książko-
we ufundowane przez organizatora konkursu – Gim-
nazjum nr 1 w Busku Zdroju. 

19 czerwca 2010 roku odbył się VIII Szkolny Kon-
kurs Wiedzy o Unii Europejskiej ,,Europa dla Młodzie-
ży”. Tematyka Konkursu dotyczyła historii UE, instytu-
cji oraz państw członkowskich UE. W konkursie wzięło 
udział 21 uczniów z klas I-III gimnazjum. Komisja kon-
kursowa w składzie p. Barbara Witkoś i p. Faustyna 
Juda wytypowała zwycięzców:
I miejsce – Klaudia Szafranek kl. IIIa; 
II miejsce –  Agnieszka Wojtasik kl. IIIa; 
III miejsce – Katarzyna Dybek kl. IIIa. 

Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy. Przy-
gotowaniem konkursu zajmowała się p. Barbara Wit-
koś. 

Z okazji ,,Dnia Ziemi” został zorganizowany kon-
kurs plastyczny dla klas I-III pod hasłem ,,Podróż moich 
marzeń”. Wzięło w nim udział 15 uczniów gimnazjum. 
W podróże uczniowie ,,wyruszali” w różne miejsca na 
Ziemi, poza nią, a nawet w przeszłość i przyszłość. 
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, a zostali 
nimi: 
I miejsce - ,,Powrót do przeszłości” – Klaudia Wie-

czorek kl. Ib, 
II miejsce - ,,Życie na zamku” – Monika Kucięba  

i Karolina Wójtowicz z kl. Ib, 
III miejsce - ,,Kosmiczne podróże” – Agnieszka Wa-

lasek, Aleksandra Pietrzyk i Andżelika Marzec  
z kl. IIIc. 

Prace zostały umieszczone na wystawie szkolnej, 
a uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Opieku-
nem i organizatorem konkursu była p. Barbara Wit-
koś. 

Warto również wspomnieć, że za bardzo dobre 
wyniki w nauce uczniowie otrzymali stypendium Wój-
ta Gminy Nowy Korczyn. Do szczęśliwców tych na-
leżeli: Aleksandra Kanicka – średnia ocen na koniec 
roku szkolnego 5,53; Katarzyna Kosiniak – średnia 
5,5; Klaudia Szafranek – średnia 5,43; Kacper Golba 
– średnia 5,07; Aleksandra Bogdalska – średnia 4,93. 

Młodzież gimnazjalna odniosła wiele sukcesów 
na różnych szczeblach, zarówno szkolnym, jak i po-
wiatowym, a nawet wojewódzkim. Możemy być dum-
ni, że mamy tak uzdolnionych młodych ludzi, którym  
w imieniu Redakcji składam gratulację i życzę dalszej, 
owocnej pracy oraz kolejnych sukcesów.



����



����

 Z Lublina do Krakowa i z powrotem
Ekspedycja wyruszyła z Lublina najpierw na tzw. 

trakt nadwiślański, który niedawno ucierpiał w powo-
dzi. W zamiarze Organizacji był to m.in. sygnał, że 
nadal można i warto nim podróżować (tego typu „tu-
rystyczna solidarność” to jeden ze sposobów pomocy 
miejscowym gminom). Pierwszym punktem przystan-
kowym był Sandomierz, którego województwo w 1410 
r. sięgało aż za Lublin. W Muzeum Okręgowym na 
tamtejszym Zamku prezentowane były właśnie zbiory 
Muzeum Czartoryskich z Krakowa. Z kolei w Muze-
um Diecezjalnym na przyjezdnych oczekiwały relikwie 
Krzyża Świętego zdobyte pod Grunwaldem.

Zwiedzający Nowy Korczyn zobaczyli zarówno 
imponujące świątynie, tzw. Dom Długosza, jak i miej-
sce po zamku, który był ulubioną rezydencją Włady-
sława Jagiełły. Miał tu również miejsce niezwykły gest 
solidarności z powodzianami. Przedstawiciel Rady 
Gminy Mielnik „przywiózł” informację o darowiźnie dla 
bratniej gminy na Szlaku w kwocie 30 tys. zł. Kolejnym 
punktem przystankowym były Koszyce. Spotkanie  
w tamtejszym Muzeum Ziemi Koszyckiej było okazją 
do wspólnego odkrywania przebiegu traktu w histo-
rycznym województwie krakowskim (obecnie małopol-
skie).

Stąd był już krok do Wawrzeńczyc i Igołomi, 
gdzie zachowały się m.in. gotyckie świątynie. Najważ-
niejszym punktem programu okazały się jednak tym 
razem odwiedziny w Pałacu Polskiej Akademii Nauk  
w Igołomi, gdzie zaprezentowane zostały rezultaty 
prac archeologicznych na królewskim gościńcu. Jest 
duża szansa, że przygotowane na tę okazję materiały 
staną się zaczątkiem większej ekspozycji. Trasa po-
dróżników i innych zainteresowanych na Wawel wiod-
ła następnie przez Mogiłę, kościół pw. św. Mikołaja, 
Rynek – stąd zejście do Barbakanu i pomnika Grun-
waldzkiego – ul. Grodzką i ul. Kanoniczą. 

W drodze powrotnej podróżnicy zawitali do Kazi-
mierzy Wielkiej, by na własne oczy przekonać się czy 
w tamtejszej wieży może być urządzony punkt infor-
macji o Szlaku na terenie gminy. Kolejnym krokiem 
było odwiedzenie kapliczki w Chruszczynie Wielkiej, 
datowanej na 1550 r. oraz udział w okolicznościowej 

imprezie w Podolanach. Zorganizowano tam komorę 
celną, historyczne inscenizacje i ucztę jagiellońską. 
Miejscowa społeczność z dużym zainteresowaniem 
przyjęła prezentację przebiegu „Szlaku Jagiellońskie-
go” na granicy dawnego województwa krakowskiego  
i sandomierskiego (obecnie świętokrzyskie).  

W mieście unii polsko-litewskiej  
i pomnika grunwaldzkiego

W rocznicę utworzenia Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, Lubelskie Stowarzyszenie Turystyki Kultu-
rowej „Zachód – Wschód” zaprasza wszystkich zain-
teresowanych na otwarte zwiedzanie miasta „Śladami 
Unii Lubelskiej”. W 2010 r. w Lublinie staraniem Orga-
nizacji po raz pierwszy odbyła się ponadto międzyna-
rodowa konferencja pt. „Europejska turystyka Zachód 
– Wschód”, z udziałem przedstawiciela Ministerstwa 
Sportu i Turystyki RP, attaché ds. kultury Litwy, dy-
rekcji Pałacu Wielkich Książąt Litewskich z Wilna, kie-
rownika projektu „Via Regia – Wielka Droga Kulturowa 
Rady Europy” z Erfurtu i in. 

Organizacja ma wiele powodów, by lansować 
Lublin jako miejsce europejskich spotkań, wyznacza-
jących kierunki rozwoju turystyki na Starym Kontynen-
cie. Miasto Unii stara się o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury w 2016, jak również aspiruje do wpisania na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrod-
niczego UNESCO, podobnie jak cały „Szlak Jagiel-
loński”. Tutaj też znajduje się najstarszy pomnik grun-
waldzki w Polsce, mianowicie pobrygidkowski zespół 
kościelno-klasztorny. W nim też – w ramach Zjazdu 
„Zachód – Wschód” – odbyła się rocznicowa insceni-
zacja fundacji królewskiej,.
 Z Lublina do Wilna i z powrotem

Trasa do Wilna wiodła, tak jak przed stuleciami, 
przez Ostrów Lubelski. Prezentację historii miasta 
dopełnił przejazd wozem tym odcinkiem królewskie-
go Gościńca, który zachował się w stanie naturalnym 
(gmina pozyskała środki zewnętrzne i zainwestowała 
w nawierzchnię Gościńca u wylotu z Rynku). Z kolei 
w Parczewie Fundacja Kresy 2000 wystawiła spektakl 
pt. „Drzewo”. W pobliskiej Przewłoce wylansowana 
została zupełnie nowa impreza, mianowicie uroczyste 
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przekroczenie dawnej granicy polsko-litewskiej. Miała 
ona „rycerską oprawę” i spotkała się od razu z dużym 
zainteresowaniem.

Nie mniejszą rangę miało spotkanie w Piszcza-
cu. Kramy, rycerze i prezentacje wprowadziły społecz-
ność w klimat poprzednich stuleci. Stąd omijając Bia-
łoruś – drogą na polsko-litewskie przejście graniczne 
w Ogrodnikach – grupa autokarowa udała się do Wil-
na. Pobyt w stolicy Litwy był okazją m.in. do obejrze-
nia postępów prac w odbudowanym Pałacu Wielkich 
Książąt Litewskich, zwiedzania Wieży Giedymina, jak 
również kontynuacji rozmów o członkostwie w Orga-
nizacji z fundacją prowadzącą Dom Kultury Polskiej 
w Wilnie. Instytucja ta, ważna dla Polaków na Litwie, 
może być jednym z filarów – obok litewskich samo-
rządów – przywrócenia funkcjonowania historycznego 
szlaku na Litwie.

Droga powrotna do Polski wiodła przez Druskie-
niki. Tutaj ekspedycja miała zrealizować ważne zada-
nie, mianowicie sprawdzić czy dawna wioska Rotni-
ca – wchłonięta przez miasto – była usytuowana na 
„Szlaku Jagiellońskim”. Z pomocą dyrektora miejsco-
wego muzeum udało się ustalić, że tak (tzw. Trakt Wi-
toldowy). Biorąc pod uwagę ostatnie – unikatowe na 
skalę ogólnopolską – zmiany w Statucie Organizacji 
otwiera to drogę do zaproszenia litewskiej miejscowo-
ści uzdrowiskowej do członkostwa w niej. Docelowo 
planowane jest też otwarcie krajowych oddziałów Sto-
warzyszenia w Wilnie i Krakowie.

W ten sposób wkroczyliśmy na trasę grodzień-
ską wiodącą ku Lublinowi. W Bielsku Podlaskim prze-
prowadzone zostały multimedialne prezentacje Szla-
ku ze szczególnym uwzględnieniem jego przebiegu  
w okolicy oraz koncentracji wojsk Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w 1410 r. Zainteresowani zwiedzili też 
miejscowe świątynie i prawosławną szkołę pisania 
ikon. W Mielniku uczestnicy ekspedycji zapoznali się  
z przeprawą promową na Bugu oraz przeszli w bar-
wnym korowodzie ku Górze Zamkowej. W Międzyrze-
cu Podlaskim otwarta była czasowa ekspozycja muze-
aliów. Zaprezentowało się też bractwo templariuszy.

Podróż promocyjna „Szlakiem Jagiellońskim”, 
rozpoczęta 25 czerwca i zakończona 8 lipca w Lub-
linie, miała – z racji okrągłej rocznicy grunwaldzkiej 
– charakter szczególny. W 1409 r. król Władysław Ja-
giełło podążał tym szlakiem, podobnie jak wielki książę 
litewski Witold, na tajną naradę do Brześcia. Rok póź-

niej obydwaj władcy poruszali się nim zanim wkroczyli 
do państwa krzyżackiego. Szlak ten był jak cięcia łuku,  
z którego wypuszczono zwycięską strzałę na pola 
Grunwaldu. Podróż odbyta 600 lat później potwier-
dziła, że Polacy i Litwini – a także Białorusini – mogą 
szczycić się traktem krakowsko-wileńskim w Europie.

Bilans drugiej podróży
Autokarowa ekspedycja okazała się po raz kolej-

ny najlepszym narzędziem do wspólnego budowania 
oferty „Szlaku Jagiellońskiego”. Rozmaite imprezy kul-
turowe w punktach przystankowych, przygotowane na 
większą niż dotychczas skalę, dają nadzieję, że w cią-
gu kilku lat zbudujemy imprezę rozpoznawalną rów-
nież zagranicą. Tak jak w poprzednim roku po prze-
jeździe pozostały relacje medialne, okolicznościowe 
kartki pocztowe wydane przez Pocztę Polską, bogaty 
zasób zdjęć i informacji przydatny do materiałów pro-
mocyjnych (dystrybuowanych m.in. na targach tury-
stycznych). 

Jest jednak i coś więcej. Organizacja Turystyczna 
„Szlak Jagielloński” uzyskała po raz pierwszy wsparcie 
promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej. Mowa 
o stronie w wielonakładowym, trójjęzycznym folderze 
pt. „Szlak Grunwaldzki 2010”, dystrybuowanym m.in. 
jako dodatek do poczytnej ogólnopolskiej gazety, 
jak również informacjach na portalu www.polska.tra-
vel, promującym walory turystyczne Polski. Również 
Narodowe Centrum Kultury poinformowało o „Szla-
ku Jagiellońskim” na stronach: www.grunwald600.pl.  
W 2011 tematem przewodnim podróży do przeszłości 
będzie 510. rocznica Unii Mielnickiej.

żeGnaj Szkoło

Anna Nowak

„tak niedawno
żeśmy się spotkali,
a już pożegnania 
nadszedł czas…” 

Słowami tej piosenki uczniowie szóstej klasy 
żegnali Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Kor-

czynie. Uroczystość miała miejsce 24 czerwca 2010 
r. Obecni na niej byli następujący goście: p. Grażyna 
Kozioł – przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratorium 
Oświaty w Kielcach – kierownik oddziału w Busku 
Zdroju, p. Wiktor Kwas – Wójt Gminy Nowy Korczyn, 
Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice. 
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Z uwagi na trudną sytuację po powodzi (brak sali gim-
nastycznej) ceremonia zakończenia odbyła się na ko-
rytarzu szkoły. 

Tradycyjnie pierwszym punktem programu był 
polonez w wykonaniu szóstoklasistów, a przygotowa-
ny pod kierunkiem p. Agaty Boduszek. Następnie głos 
zabrała p. dyrektor Bogusława Ziętara, która powitała 
przybyłych gości. Podziękowała uczniom za sześcio-
letni trud nauki i podkreśliła, że czas płynie nieubłaga-
nie szybko. Wydawać by się mogło, że tak niedawno 
zaczynali stawiać swoje pierwsze literki, a już opusz-
czają szkolne mury. Zgodnie z tradycją absolwenci 
uroczyście przekazali sztandar swoim następcom, 
którzy teraz będą najstarszą klasą w szkole. 

Następnie odbyła się część artystyczna pt.: „Tak 
niedawno żeśmy się spotkali…”, przygotowana przez 
szóstoklasistów pod kierunkiem wychowawczyni  
p. Katarzyny Masłowskiej. Nie zabrakło pięknych 
wierszy i nastrojowych piosenek, które dedykowane 
były osobom mającym istotny wpływ na wychowanie 
i rozwój intelektualny uczniów. Ponadto absolwenci 
przygotowali krótki skecz, w którym jedna z uczennic 
wcieliła się w rolę dyrektorki szkoły i w sposób hu-
morystyczny zaprezentowała swój program. Na ko-
niec przedstawienia uczniowie wręczyli pani dyrektor 
prezent – naszkicowany portret p. Bogusławy Ziętary  

z podpisami uczniów. Kulminacyjnym punktem części 
artystycznej był ostatni wiersz, w którym podczas wy-
powiadania słowa „absolwenci”, wszyscy uczniowie 
rzucili swe birety do góry.

Najbardziej oczekiwanym momentem było wrę-
czenie uczniom nagród i wyróżnień, a rodzicom – li-
stów gratulacyjnych. Najwyższą średnią ocen uzyska-
li Michał Norek i Dominika Kornaś – 5,45 oraz Kamil 
Dryja i Wiktor Zych – 5,36. Ponadto Kamil i Michał uzy-
skali 40 punktów ze sprawdzianu po szkole podstawo-
wej, natomiast Dominika – 36 punktów. Kamil Dryja 
mógł się poszczycić jeszcze jednym ważnym osiąg-
nięciem. Zajął on trzecie miejsce w województwie  
w konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje orę-
ża polskiego” oraz dziesiąte miejsce w kraju. W na-
grodę za ten sukces otrzymał mini wieżę ufundowaną 
przez Wójta Gminy Nowy Korczyn. 

P. Wójt Wiktor Kwas oraz p. Grażyna Kozioł  
w krótkich wystąpieniach serdecznie pogratulowali 
uczniom osiągnięcia tak dobrych wyników w nauce 
oraz życzyli im dalszych sukcesów. Na koniec pani dy-
rektor jeszcze raz podziękowała wszystkim zebranym 
życząc spokojnego wypoczynku podczas wakacji.



����

zakończenie roku SzkolneGo 2009/2010 
w Punkcie PrzedSzkolnym w nowym korczynie

Agnieszka Kowalska

Dnia 25 czerwca 2010 roku w Punkcie Przed-
szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w No-
wym Korczynie odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2009/2010.

Na wstępie wychowawczyni Agnieszka Kowalska 
przywitała zaproszonych gości, pracowników przed-
szkola, rodziców oraz wszystkich przedszkolaków. 

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Nowy Kor-
czyn Pan Wiktor Kwas, Zastępca Wójta Pani Małgo-
rzata Matusik, Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani 
Teresa Krupska, Dyrektor Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Korczynie Pani Bogusława Ziętara.

Dzieci wierszem, piosenką i grą na instrumen-
tach perkusyjnych podziękowały za całoroczną na-
ukę i opiekę w przedszkolu. Część dzieci z tej grupy 
pożegnała się na dobre z przedszkolem, kolegami  
i koleżankami, gdyż od przyszłego roku szkolnego roz-
poczną naukę w oddziale przedszkolnym ,,zerówce’’ 
w szkole.

Na koniec występu głos zabrała Pani dyrektor, 
która była pod wielkim wrażeniem występu przedszko-
laków. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy przedszko-
laka oraz płytę ze zdjęciami z całego roku szkolnego.

Pani Małgorzata Matusik i Pani Teresa Krupska 
nagrodziły dzieci słodyczami i również wyraziły swo-
je uznanie dla dzieci, wychowawczyni oraz rodziców. 
Pan Wójt Wiktor Kwas natomiast na ręce wychowaw-
czyni złożył życzenia wakacyjne oraz wręczył piękny 
bukiet z czerwonych róż.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.

z tego miejsca pragnę podziękować Pani da-
nucie lasak, rodzicom,  a szczególnie radzie ro-
dziców Punktu Przedszkolnego za wszelką pomoc 
okazaną podczas uroczystości przedszkolnych 	
w ciągu całego roku szkolnego.
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cudeńko z błotnowoli

Waldemar Bałda

Ilekroć zdarzy mi się jechać przez Błotnowolę  
(a czynię to często, od kiedy odkryłem dla siebie skrót, 
ułatwiający powrót do Krakowa z okołomieleckich pe-
regrynacji: zamiast zatłoczoną „czwórką” z Tarnowa 
na zachód, zmierzam ku Szczucinowi, by na drugim 
brzegu Wisły skierować się przez 
Błotnowolę pod Nowy Korczyn) za-
wsze ogarnia mnie zachwyt. Nad 
przydrożnym krzyżem, pięknie wyko-
nanym, nie gorzej utrzymanym.

Krzyż ten traktuję jako potwier-
dzenie słuszności zasady: że warto 
rezygnować z podróżowania główny-
mi trasami, gdyż przy drogach bocz-
nych, lokalnych ujrzeć można cuda 
prawdziwe…

Nie ukrywam: zafrapowało mnie 
to dzieło sztuki – bo przecież na ta-
kie miano krzyż w pełni zasługuje. 
Nie mógł postawić pierwszy lepszy 
rzemieślnik; doskonałość pokrywają-
cych go reliefów świadczy dowodnie, 
iż był to artysta nietuzinkowy. Jeden  
z tych mistrzów, którzy wkładali du-
szę w swoją pracę.

Ale krzyż z Błotnowoli to nie tylko 
piękny obiekt małej architektury sa-
kralnej – to także nie lada osobliwość. 
Jak wynika bowiem z ustaleń history-
ków sztuki, których prace z ciekawo-
ści prześledziłem, takie przydrożne 
znaki wiary są charakterystyczne dla 
lewego brzegu Wisły, po południowej stronie królowej 
rzeki raczej próżno ich szukać.

Ponoć stawianie „Bożych Męk” – jak je nazywa-
no – było specjalnością wędrownych majstrów, prze-

mieszczających się od wsi do wsi i realizujących za-
mówienia wspólnot. Zazwyczaj krzyże te wznoszono 
w ogólnodostępnych miejscach, pośrodku skupisk do-
mów lub na rozstajach, czyli tam, gdzie wierni bez tru-
du mogli się zgromadzić do wspólnej modlitwy. Jako 

że było to dzieło rzemieślnicze, nie-
zwykle rzadko autorzy pozostawiali 
swoją sygnaturę; z reguły są to więc 
prace bezimienne.

A szkoda: doskonałość tych – jak 
je nazywają fachowcy – „monolitycz-
nych figur drewnianych”, zdobionych 
płaskorzeźbionymi Chrystusa lub 
świętych męczenników, pokrywanych 
atrybutami ich męczeństwa oraz na-
rzędziami tortur, jakie znosili w imię 
wiary, jest godna najwyższego podzi-
wu. Rzadko kiedy na takich budow-
lach zdarzają się puste przestrzenie 
– płaszczyzny pomiędzy podstawo-
wymi symbolami zapełniano bowiem 
elementami stricte dekoracyjnymi: 
rozetami, wstęgami kwiatów lub liści, 
niekiedy graficznymi znakami słońca 
lub księżyca.

Popularnym zwyczajem było –  
i jest, przecież… - malowanie „Bo-
żych Męk”: dzięki zastosowaniu róż-
nych barw reliefy stawały się czytel-
niejsze, sugestywniejsze, bardziej 
oddziałujące na oglądających. Krzyż 
z Błotnowoli to doskonały przykład ta-

kiego zdobienia. I wielkie dla nas szczęście, że stoi na 
gruncie właściciela, potrafiącego z szacunkiem dbać     
o schedę po latach minionych…

Sobótki 2010

Anna Nowak

„Piękna nocy, życz pogody,
broń wichrów i nagłej wody…

dziś przyszedł czas, że na dworze
mamy czekać ranej zorze.

tak to matki nam podały,
Samy także z drugich miały, 
że na dzień świętego jana
zawżdy sobótka palana…”

	 	 jan kochanowski

Sobótki – magiczny czas nocy świętojańskiej  
z 23 na 24 czerwca, zgodnie z tradycją wśród Słowian 
obchodzony był jako święto ognia i wody, a jedno-
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cześnie jako święto miłości i płodności. Inna nazwa 
tej zaczarowanej nocy to święto Kupały, bogini miłości 
oraz leczniczych ziół i dobrych czarów. Poganie cele-
browali ten wyjątkowy czas w sobotę poprzedzającą 
Zielone Światki, stąd nazwa Sobótka. Najważniejsze 
i najbardziej popularne obrzędy sobótkowe to taniec 
przy ogniu i rzucanie wianków na wodę.  

Obchody Sobótek 2010 rozpoczęły się w Nowym 
Korczynie 27 czerwca z nieznacznym opóźnieniem. 
Przygotowanie imprezy zbiegło się bowiem w czasie  
z walką mieszańców i władz gminy z falą powodzio-
wą i usuwaniem szkód, jakie wyrządziła wielka woda. 
Wójt Gminy Wiktor Kwas witając gości przybyłych na 
coroczne obchody święta Kupały, przypomniał ten 
trudny i dramatyczny czas i korzystając z okazji po-
dziękował mieszkańcom za poświęcenie i ogromny 
trud włożony w obronę wałów przeciwpowodziowych, 
a także podziękował służbom mundurowym, straży 
pożarnej i policji za wszelką pomoc i współpracę.

Niedzielne popołudnie powitało przybyłych gości 
z całego powiatu piękną, słoneczną pogodą, zachęca-
jąc do wspólnego oglądania i zabawy. Od godz. 16  do 
Nowego Korczyna zaczęły przybywać coraz liczniej-
sze tłumy ludzi. Prowadząca imprezę Pani Bogumiła 
Zawada, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, po-
witała przybyłych do Nowego Korczyna i podkreśliła, 
iż zabawa sobótkowa odbywa się dzięki dotacji władz 
samorządowych gminy Nowy Korczyn, a także dzię-
ki 10% dofinansowaniu przekazanemu przez władze 
Powiatu Buskiego. Po powitaniu rozpoczęła się część 
artystyczna Sobótek 2010.

Tradycyjnie jako pierwsza swój występ zapre-
zentowała kapela ludowa Korczynianie pod batutą p. 
Bogusława Pituły. Kolejnym punktem programu był 
przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży  
z gminnych placówek oświatowych. Jako pierwsi w in-
scenizacji ,,Wiosna wokół nas – Kolorowy świat kwia-
tów i motyli” wystąpili uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Starym Korczynie pod kierunkiem p. Haliny 
Stulak. 
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Drugi występ, pod nadzorem p. Marzeny Czu-
pryna, zatytułowany ,,Legenda o smoku wawelskim”, 
przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzost-
kowie.  

W pięcioosobowym składzie wystąpiły dziewczyn-
ki z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winia-
rach, którym w przygotowaniach pomagały p. Aneta 
Naporowska oraz p. Katarzyna Maj.

W przeglądzie artystycznym wzięła udział również 
grupa uczennic z klas III-V ze Szkoły Podstawowej  
w Ostrowcach, które pod czujnym okiem p. Marty Ga-
jek i p. Anetty Fortuny, zaprezentowały inscenizację 
,,Wakacje”.

23 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym 
Korczynie przygotowało widowisko artystyczne ,,Gry-
maśna stokrotka, baba jaga i przyroda”, w którym  
opiekunami były p. Anita Poborca i p. Danuta Kostka. 

Techniczną obsługą całej imprezy zajmował się 
p. Jerzy Wilk.

Po zakończeniu występów wszystkich szkolnych 
teatrzyków, dzieci w nagrodę otrzymały napoje oraz 
słodycze. Każda z placówek otrzymała dyplom oraz 
piłkę nożną, a opiekunom dziecięcych grup wręczono 
również dyplomy, będące podziękowaniem za czas 
poświęcony przygotowaniu wszystkich inscenizacji.

Jedną z atrakcji dla zgromadzonej publiczności 
były różnorodne konkursy, gdzie na uczestników cze-
kały atrakcyjne nagrody: sprzęt AGD, sprzęt sportowy, 
plecaki, a także karnety na popularny dziś nordic wal-
king. 

W konkursie wiedzy o gminie i regionie przygoto-
wanych zostało 11 pytań, dotyczących przede wszyst-
kim wiedzy o Nowym Korczynie. Uczestnicy musieli 
wykazać się refleksem i doskonałą pamięcią, by od-
powiedzieć na pytania typu: ile gmin wchodzi w skład 
powiatu buskiego, ile sołectw posiada gmina Nowy 
Korczyn lub też ile szkół podstawowych znajduje się 
w naszej gminie. Dobra znajomość historii też mogła 
przesądzić o wygranej, bowiem pytano o rocznicę lo-
kacji Nowego Miasta Korczyn przypadającą na rok 

2010, o datę zjazdu rycerstwa polskiego oraz o Szlak 
Jagielloński, na którym usytuowany jest Nowy Kor-
czyn. Odpowiedzi na pytania wcale nie były tak oczy-
wiste, zważywszy na to, że udział w konkursie wzięło 
trzech uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kor-
czynie. Pierwsze miejsce zajął Krystian Wolański, a 2  
i 3 ex aequo Piotr Wolański i Sylwester Wolański. 

W konkursie tańców ludowych udział wzięło 7 par 
tańczących polkę, mazurka, poloneza. Uczestników 
oceniała kapela Korczynianie jednocześnie przygry-
wając walczącym o nagrody. Pierwsze miejsce zajęła 
para: p. Teresa Krupska i p. Zygmunt Bernat. 

Wójt Gminy p. Wiktor Kwas wraz z p. Radną El-
żbietą Pietą oceniali wystawione do konkursu jedynie 
trzy wianki świętojańskie. Najpiękniejszy okazał się 
wianuszek Izabeli Kowalczyk, która w nagrodę otrzy-
mała toster, natomiast dwa pozostałe wianki uplecione 
przez Karolinę Juszczyk i Annę Marek zostały nagro-
dzone ex aequo plecakami. 

Punktem kulminacyjnym wieczoru był plenerowy 
pokaz obrzędu „Sobótka Świętojańska” przygotowany 
przez młodzież z Samorządowego Gimnazjum im. Św. 
Kingi w Nowym Korczynie pod kierunkiem p. Grażyny 
Kańskiej.

Wielkie emocje i gromkie oklaski wzbudził także 
konkurs poezji dziecięcej przedszkolaków i pierwszo-
klasistów, gdzie udział wzięło 14 maluszków. Występy 
były naprawdę udane i pokazały, jak zdolne są dzieci 
w naszej gminie. Wszystkie dzieci zostały oczywiście 
nagrodzone piłkami i słodyczami. Należy podkreślić, 
że podobnie jak w roku poprzednim swój śpiew i grę 
na klawiszach zaprezentował niezwykle utalentowany 
Patryk Pawlik ze Szkoły Podstawowej w Starym Kor-
czynie. 

Po części artystycznej i konkursowej Sobótki 
uświetnił występ zespołu Hulanka, grający i śpiewają-
cy wiele znanych ludowych, skocznych piosenek, m.in. 
,,Poszła Karolinka”, ,,Krakowiaczek”, ,,Zasiali Górale” 
oraz wiele innych. 

Na koniec prowadząca jeszcze raz podziękowała 
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teatr – Szkoła emPatii

Grażyna Kańska

Teatr pomaga dostrzegać rzeczy z punktu wi-
dzenia innych ludzi, poprzez wcielanie  się w ich role.  
A to jest bardzo ważne dla nastolatków  uczących się 
życia. Nabywają bowiem kultury bycia poprzez obco-
wanie z językiem literackim, szlifują dykcję, uczą się 
ruchu scenicznego, oswajają tremę – a nabyte kom-
petencje pozwalają im pokonywać własne  słabości   
i nabierać pewności siebie, czuć swoją wartość i sza-
cunek do siebie. W okresie dorastania ważną rolę za-
czynają odgrywać kontakty z rówieśnikami. Zaś nawią-
zywanie i utrzymywanie koleżeńskich relacji ułatwiają 
postawy nabyte we wczesnym dzieciństwie, tj. przyja-
zny stosunek do ludzi, umiejętność dawania i brania, 
zainteresowania, którymi można zaimponować. Teatr 
z kolei te kompetencje poszerza, dając możliwość 
znalezienia swojego miejsca w grupie i bycia w niej 
akceptowanym, co jest niezbędne w procesie określa-
nia własnej tożsamości, gdyż dodaje pewności siebie. 
Odwołując się więc do aktywności i potrzeb nastolat-
ka, do jego zainteresowań i zdolności, teatr bazuje na 
różnych formach ekspresji, w których ta aktywność 
młodzieży może w naturalny sposób się wyrażać. Za 
formy uprzywilejowane w tym względzie uznaje się 
różne zajęcia artystyczne: taniec, rysunek, śpiew i dra-
matyzację, czyli właściwe operowanie żywym słowem  

za finansowe wsparcie władzom gminnym i powiato-
wym, a za pomoc w przygotowaniu całej oprawy ar-
tystycznej podziękowania złożyła na ręce opiekunów, 
dyrektorów szkół i placówki opiekuńczo – wychowaw-
czej. Głos zabrał również p. Wójt Wiktor Kwas, który 
złożył dzieciom, młodzieży oraz pedagogom życzenia 
udanych wakacji.

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła uczest-
nikom Sobótek przez całe popołudnie. Nie zawiodła 
także wieczorem i w nocy, sprzyjając tańcom do póź-
na, podczas występu Zespołu Fantastic, wieńczącego 
tę jakże udaną imprezę.

i ruchem scenicznym. W ten sposób młody człowiek 
ma możliwość tworzenia własnej kreacji scenicznej 
pod życzliwym okiem instruktora. A właśnie jeden  
z wybitnych pedagogów – E. Spranger wiąże  z okre-
sem dojrzewania potrzebę „odkrywania samego siebie”  
i „walkę o wyraz”. Tendencje te polegają na tym, że  
z jednej strony młodzież chce „świat w siebie wchło-
nąć i objąć we własne posiadanie”, z drugiej – chce 
„to, co własne, wycisnąć na treściach świata, prze-
tworzyć je na podobieństwo wewnętrznego stanu”. Te 
dążenia mogą znaleźć swe zaspokojenie w realizo-
wanym wspólnie przedstawieniu, bo to jest miejsce, 
gdzie „młodzież może nawiązać nić porozumienia 
nie tylko z otoczeniem, z którym często jest w kon-
flikcie, lecz także z samym sobą i rówieśnikami. Teatr 
jest więc dla niej nie tylko cennym doświadczeniem 
artystycznym, lecz i społecznym”. To z kolei procen-
tuje w dalszym życiu. Bowiem człowiekowi: śmiałemu, 
pewnemu swoich racji, zdecydowanemu, asertywne-
mu, odważnemu, komunikatywnemu, operatywnemu, 
umiejącemu pracować w grupie będzie łatwiej żyć  
w przyszłości. Czytelnym argumentem na to była cha-
ryzma naszego Papieża Jana Pawła II, który w cza-
sach swej młodości parał się teatrem. Henryk Sienkie-
wicz kiedyś powiedział: Z życia przychodzi wszystko 



����

zło, ze sztuki płynie tylko szczęście. Coś  jest  w tym 
powiedzeniu, bo przyjemnie jest obserwować mło-
dzież wychodzącą spod naszych skrzydeł, która jest 
samodzielna, ma własne zdanie, dąży do jasno wy-
tyczonego sobie celu, a  nie poprzestaje na małym, 
szukając  taniego poklasku, sięgając po różne używki. 
Według Juana Louisa Lorda: Człowiek musi zostać 
wychowany, aby mógł żyć jak człowiek. Zadanie to 
wspaniale realizuje  teatr – jest swoistą szkołą życia 
– uczącą poprzez zabawę. Dlatego podejmuję ten trud 
i prowadzę z młodzieżą gimnazjalną zajęcia teatralne, 
choć wymaga to ode mnie wielu wyrzeczeń, ciągłej ini-
cjatywy, cierpliwości i czasu, którego czasem brakuje. 
Wysiłki te rekompensują uzyskiwane efekty, docenia-
ne przez samą młodzież, rodziców, dyrekcję, miej-
scowe władze i społeczność lokalną. Bowiem oprócz  
szkolnych części artystycznych  z okazji, np. otrzęsin, 
jasełek, dnia patrona szkoły czy pożegnania absolwen-
tów przygotowujemy rokrocznie na gminne festyny lu-
dowe - SOBÓTKI i KINGONALIA plenerowe widowiska 
teatralne. Tradycją ostatnich lat stały się również wie-
czory poezji miejscowych twórców ludowych oraz wie-
czory wspomnień - przygotowywane z inicjatywy i przy 
współudziale członków Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Korczyńskiej, Klubu 4H oraz powstałego ostatnimi 
laty w Nowym Korczynie – Koła Gospodyń Wiejskich. 
Są one dla młodych ludzi kopalnią wiedzy o kulturze 
słowa i minionych czasach – tradycji, zwyczajach, hi-
storii. Każdego drugiego kwietnia nie zapomina nasza 
młodzież i społeczność parafialna o oddaniu hołdu  
i modlitwie w intencji naszego Wielkiego Polaka Jana 
Pawła II – przygotowując montaż  słowno – muzyczno 
– wokalny z prezentacją multimedialną. Jest to wspa-
niała lekcja patriotyzmu.                                                                                       

Aby czerpać wzorce z „czystego źródła” organi-
zujemy z młodzieżą wyjazdy do kin i profesjonalnych 
teatrów w Kielcach lub Krakowie. Pod koniec tego 
roku szkolnego byliśmy na spektaklu profilaktycz-
nym: Samotni w tłumie w reżyserii Marzeny Kucmer-
Kołeńskiej – przygotowanym przez Narodowy Teatr 
Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu oraz 
w kinie Galerii Bonarka w Krakowie na filmie: Książę 
Persji. Każdy taki wyjazd - ze wsi do miasta wiele uczy 
– głównie obycia w szerszym świecie miejskiego gwa-
ru. Jest też podstawą do dyskusji na temat aktualnych 
problemów nurtujących dzisiejszą młodzież. Jak zwy-
kle różną – bierną i aktywną w pożytecznych działa-
niach – choć jak stwierdził Andrzej Frycz Modrzewski  
w swym traktacie „O poprawie Rzeczypospolitej”: Ta-
kie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowa-
nie. Próbując więc, jak najlepiej wyedukować ją, warto 
wymienić uczniów naszego gimnazjum, którzy poddali 
się temu procesowi, poświęcając dodatkowy czas na 
zabawę w teatr. Są to młodzi ludzie, dziś już absol-
wenci, którzy, za trzy lata pracy twórczej w Szkol-
nym Teatrzyku Sokole OkO działającym już dziesiąty 
rok przy Samorządowym Gimnazjum im. Św. Kingi  
w Nowym Korczynie, zostali nagrodzeni honorowymi 
dyplomami. Są to: Piotr Gołpyś, Izabella Kowalczyk, 

Klaudia Szafranek, Mariola Wojciechowska, Sylwia 
Kinor, Katarzyna Dybek, Karolina Wawrzyk, Marlena 
Kochan, Agnieszka Waryło, Karolina Jaśkiewicz, Ka-
mil Sobczak, Gabriela Gawlik, Daniela Golba.                                                                                            

W klasach pierwszych i drugich mają oni godnych 
następców. Na koniec roku szkolnego również i oni zo-
stali uhonorowani dyplomami za swoje zaangażowanie 
w pracy scenicznej. Wśród nich wyróżnili się: Kacper 
Golba, Weronika Skorupa, Karolina Skorupa,  Klaudia 
Wieczorek, Agata Krzan, Dominika Skowron, Zuzanna 
Wytrwał, Aleksandra Kanicka, Izabela Buczak, Marta 
Pietrzyk, Daria Nurek, Marcelina Jaroszek, Ewelina 
Pisarczyk, Wioletta Stulak, Karol Cerazy, Miłosz Ku-
charski.

Obecnie (mimo wakacji) trzydziestopięcioosobo-
wy zespół pracuje nad inscenizacją plenerową realizo-
waną na podstawie jednej z miejscowych legend pt.: 
Srebrny koszyk. Z nieocenioną profesjonalną pomocą 
pana Jerzego Wilka (pracownika GOK-u w Nowym 
Korczynie) nagrywamy playback do tego przedsta-
wienia. Jest to dosyć trudne (w naszych warunkach) 
przedsięwzięcie, bo nie dysponujemy prawdziwym 
studiem nagrań ani odpowiednim sprzętem. Można 
powiedzieć, że robimy to po partyzancku albo - jako 
starzy harcerze – po harcersku, czyli jakoś sobie ra-
dząc. Mamy tylko nadzieję, że kiedyś nasz GOK (przy 
życzliwym wsparciu „dobrych dusz”) wzbogaci się  
o bardziej profesjonalną aparaturę nagłaśniającą. 
Wtedy i nasze działania będą na wyższym poziomie, 
bo same chęci, starania i talenty nie zawsze wystar-
czają – zwłaszcza w świecie dzisiejszej  techniki.                                                                            

Kierując się jednak epikurejską maksymą: Car-
pe diem (chwytaj dzień), cieszymy się  na samą myśl 
wystąpienia w nowych kostiumach na kingonaliowej 
premierze. Co prawda są jeszcze w szyciu, ale – jak 
zapewniła właścicielka zakładu krawieckiego – zo-
staną wykonane na czas. Akcja powodziowa trochę 
pokrzyżowała nam plany w tym względzie, jednak 
już część strojów mieliśmy na tegoroczne SOBÓTKI  
i nasze dziewczęta mogły się zaprezentować w pełnej 
krasie. Fundusze na kostiumy teatralne (przy wsparciu 
pani wice wójt Małgorzaty Matusik) zostały wygospo-
darowane z programu unijnego G-5, nad rozliczeniem 
którego skrupulatnie czuwa pani Bogumiła Zawada.

Cały zespół teatralny będzie dalej pracował do 25 
lipca, spotykając się co najmniej raz w tygodniu na pró-
bach będących sposobem  pożytecznego spędzania 
wolnego czasu w formie twórczej zabawy w szkolny 
a nie zawodowy - teatr. Dlatego tak ważna jest umie-
jętność  odbioru tego typu teatru przez publiczność, 
która stereotypowo oczekuje od dzieci profesjonalnej 
gry aktorskiej. Należy jednak mieć na względzie, że 
to tylko młodzi amatorzy a nie artyści sceniczni, cho-
ciaż każdy z nich stara się jak najwięcej dać z siebie  
i to należy przede wszystkim dostrzec, docenić, na-
grodzić, a na ewentualne „potknięcia” przymknąć oko.  
I pozostaje mieć tylko nadzieję, że tegoroczne KIN-
GONALIA będą bardziej słoneczne i mniej deszczowe 
niż zeszłoroczne.
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leGendy i Podania świętokrzySkie

Anna Nowak

Dnia 19.02.2010 roku w Wojewódzkim Domu Kul-
tury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach  odbyła się 
promocja książki „Legendy i podania świętokrzyskie” 
pod red. Alicji Trukszyn. Publikacja ta stanowi pokłosie 
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego o „Złotą zgło-
skę” pn. „Cudze czytacie, a swoje znacie?”, ogłoszo-
nego przez Wojewódzki Dom Kultury. Jest to książka 
wyjątkowa, ponieważ zawiera zbiór 221 prac uczniów 
szkół gimnazjalnych z terenu województwa święto-
krzyskiego. Legendy i podania zostały wyszukane 
przez młodzież szkolną, a drukowane w zbiorze prace 
są wiernym zapisem prac konkursowych. 

W zbiorze znajduje się 8 prac uczniów gimnazjum 
w Nowym Korczynie. Nasi laureaci swoje legendy  
i podania przygotowali pod kierunkiem p. Jolanty Kulik 
(4 prace) i p. Grażyny Kańskiej (4 prace):

• Klaudia Boduszek z Pawłowa - „Legenda o postaniu 
Pawłowa”

• Krystian Garbus z Błotnowoli  - „Legenda o powsta-
niu Nowego Korczyna”

• Katarzyna Kliś z Grotnik Dużych - „Podanie o kapli-
cy Pana Jezusa”  i „O czarcie i zapadłej karczmie” 

• Jolanta Kruk z Piasku Wielkiego - „Legenda o Pia-
sku Wielkim”

• Krzysztof Raczyński z Nowego Korczyna - „Korzin  
i Bolesław Wstydliwy”

• Piotr Wesołowski z Podzamcza - „Tajemne przej-
ście”

• Aleksandra Szybka z Brzostkowa - „O drzewach 
spełniających życzenia”

Warto przeczytać książkę w całości, bowiem wpro-
wadza ona czytelnika w świat baśni, czarów, wiedźm, 
królów i królowych naszego regionu. Legendy i poda-
nia tworzą naszą historię, pozwalając nam wrócić do 
beztroskich czasów dzieciństwa. 

Na łamach naszego biuletynu rozpoczynamy cykl 
publikacji wyżej wymienionych legend i podań. Dzię-
ki temu będą Państwo mogli sami się dowiedzieć, jak 
wiele ciekawych miejsc znajduje się w naszej okolicy  
i ile naprawdę magicznych opowiadań na ich temat 
powstało, a o których wielu z nas nigdy nie słyszało.  

Serdecznie zapraszam do przeczytania z uwagą 
wszystkich legend. A w bieżącym numerze biuletynu 
przedstawiamy ,,Legendę o powstaniu Nowego Kor-
czyna” autorstwa Krystiana Garbusa z Błotnowoli. 

Legenda o powstaniu Nowego Korczyna
Dawno, dawno temu, blisko ujścia rzeki Nidy do 

Wisły istniała mała wioska o nazwie Dąbrówka. Znaj-
dowała się ona blisko lasu, w którym przeważały dęby. 
Stąd nazwa tej miejscowości. Okoliczna ludność żyła 
w dostatku, ponieważ zysk przynosiła jej uprawa zbóż 
oraz inne bogactwa – las. Co roku na zakończenie 
obfitych żniw urządzano huczną zabawę, aby uczcić 
dorodne plony. Dożynki trwały do bladego świtu. Opo-
wiadano sobie w tym czasie wiele ciekawych historii,  
a jedną z nich była legenda o pojawiającym się w tę je-
dyną noc, w czasie której świętowano co roku zakoń-
czenie żniw – skarbie. W taką noc dwóch chłopców, 
Zbyszko i Gniewko, postanowiło wybrać się do lasu  
i sprawdzić, czy opowiadania ich dziadków są praw-
dziwe. Kiedy szli nocą przez las, ogarnął ich strach, 
gdyż słychać było pohukiwanie sów i wycie wilków. 
Pierwszy odezwał się Zbyszko:
- Wiesz co, Gniewko? To był głupi pomysł. Wracajmy. 

Jeżeli ten skarb w ogóle istnieje, to  ktoś by go już 
odnalazł przed nami.

- Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że tchórzysz! Ten 
skarb czeka na nas. Chodź już i nie marudź!

- Może masz rację, ale pamiętasz, co mówił dziadek? 
Że tego, kto zagarnie skarb, spotka nieszczęście.

- Eeee… takie tam gadanie. Najpierw musimy go od-
naleźć.

Długo błądzili po lesie, byli już 
zmęczeni i znużeni, gdy nagle… ujrze-
li światło dochodzące ze środka lasu. 
Bardzo się tego przestraszyli, ale jak 
zaczarowani zaczęli podążać w jego 
kierunku. Kiedy dotarli na miejsce, za-
uważyli upragnioną skrzynię. Była ona 
ogromna, cała ozdobiona mieniącymi 
się diamentami. Przez chwilę stali jak 
wryci zafascynowani wspaniałym zna-
leziskiem. Wreszcie ocknęli się, otwo-
rzyli skrzynię i zajrzeli do środka. Wi-
dok jej wnętrza był imponujący: złote 
monety, drogocenne kamienie, sznury 
pereł diamenty i … czego tam jeszcze 
nie było! Rzucili się do skrzyni i zaczęli 
napychać kieszenie, ile się dało.
- Bierz, ile uniesiesz – powiedział 
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dziewczęta z „wiSły” miStrzyniami województwa

Anna Nowak

Klub sportowy „Wisła” Nowy Korczyn istnieje od 
1933 r. Jednak początki działalności sportowej zwią-
zane są z okresem I Wojny Światowej. W tym czasie 
w Nowym Korczynie stacjonowały Legiony Polskie. 
Żołnierze szukając odskoczni od codziennych zajęć 
zaczęli grać w piłkę nożną. Zainteresowanie tą ry-
walizacją było nie tylko wśród prostych żołnierzy, ale 
także wśród kadry oficerskiej. Mecze organizowane 
przez legionistów przyciągały licznych mieszkańców 
Nowego Korczyna i okolic. Duże zainteresowanie pił-
ką nożną doprowadziło do tego, że właściciel majątku 

Czarkowy hrabia Ksawery Pusłowski zakupił od klubu 
Cracovia komplet strojów sportowych dla powstającej 
w Nowym Korczynie drużyny piłki nożnej. Na pamiątkę 
faktu, iż fundamentem powstania zespołu byli piłkarze 
– legioniści, w 1927 r. założono klub sportowy pod na-
zwa „Wolność”. W 1933 r. nazwę tę zmieniono na KS 
„Wisła”.

Od p. Henryka Pabijańczyka, trenera Uczniow-
skiego Klubu Sportowego,  dowiedziałam się, że do na-
szego klubu należy również drużyna dziewcząt, której 
skład jest następujący: Katarzyna Kruk, Karolina Jaś-
kiewicz, Aleksandra Kliszewska, Marta Lis, Wiktoria 
Gawłowska, Izabela Buczak, Kamila Bartusiak, Mag-
dalena Satora, Klaudia Satora, Paulina Krypel, Anna 
Rumas, Kinga Książek. Królem strzelców jest Kamila 
Bartusiak, która w sumie zdobył osiem bramek. 

Drużyna dziewcząt może poszczycić się dużymi 
sukcesami. Otóż wygrały one rywalizację na szczeb-
lu wojewódzkim ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej 
„Piłkarska Kadra Czeka”. W turnieju finałowym roze-
granym na stadionie w Bodzentynie nasze zawodnicz-
ki pokonały w meczu o finał drużynę z Daleszyc 2:0.  
W rozgrywce finałowej z reprezentacją klubu z Prom-
nika w regulaminowym czasie gry był remis 1:1. Do-
piero rzuty karne przesądziły o zwycięstwie dziewcząt 
z Nowego Korczyna z wynikiem 2:1. Ponadto drużyna 

Gniewko – ja też tak zrobię i pośpiesz się, mamy 
mało czasu. Z kieszeniami wypełnionymi złotem ru-
szyli do domu. Nagle Zbyszko poczuł dym:

- Coś się pali, nie czujesz dymu?
- To na pewno dym z pogorzeliska, nie zgasili dokład-

nie ogniska. 
  Chłopcy podeszli bliżej. To, co zobaczyli, wywołało 

w nich szok:
- Zbyszko, nasza wioska się pali!!! Widzisz, dziadek 

miał rację z tym nieszczęściem!
- Zostaw złoto, pomożemy im gasić pożar!

Niestety, cała wioska spaliła się. Wszystko do-
szczętnie pożarł ogień, cały dobytek i zebrane plony. 

Cała praca poszła na marne. Mało tego, ludzie nie 
mieli gdzie mieszkać, ponieważ ogień zniszczył do-
szczętnie ich domostwa. Zaczęli więc karczować lasy 
po to, by osiedlić się na ich miejscu i założyć nowe 
pola uprawne, gdyż spalona ziemia nie mogła już wy-
dawać plonów. Po pewnym czasie wioska pięknie się 
rozwinęła i sam Bolesław Wstydliwy ze swą żoną Kin-
gą zamieszkali w niej, a nawet  wybudowali zamek. 

Tak powstał Nowy Korczyn, który istnieje do dzi-
siaj. Jego nazwa wywodzi się od karczowania (wyci-
nania) lasów i trudu, jaki musieli włożyć mieszkańcy tej 
wioski w jej odbudowę.
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Sezon zakończony

M.H.M

11 zwycięstw, tylko 2 remisy i aż 13 porażek to 
bilans spotkań rozegranych w zakończonym właśnie 
sezonie 2009/2010 przez Wisłę Nowy Korczyn. 35 
punktów uzyskanych w 26 meczach, 53 bramki zdo-
byte w stosunku do 65 straconych. Wszystkie te liczby 
pozwoliły Wiśle na zajęcie 8 miejsca w ligowej tabeli 
świętokrzyskiej A-klasy grupy II. 21 goli dla Wisły strzelił 
Mariusz Król z czego aż 17 w drugiej rundzie, kiedy to 
trener Modzelewski ustawił go na pozycji napastnika. 
Na pochwałę zasłużył również Paweł Zieliński, który  
w trakcie całego sezonu zdobył dla Wisły 16 bramek, 
z czego dwie z rzutów karnych. Runda jesienna w wy-
konaniu Wisły nie była najlepsza. 14 punktów i 9 pozy-
cja to wszystko, co udało się ugrać Wiśle. Mimo iż do 
klubu przyszedł tylko Hubert Wach (wiosną grał spora-
dycznie), nowokorczynianie zagrali już zdecydowanie 
lepiej wygrywając 7 meczy i zdobywając 21 punktów. 

Najbardziej radosne było zwycięstwo nad Grodem Wi-
ślica (5:2), a także Piastem Osiek (5:1), który do spot-
kania z Wisłą wiosną porażki nie zaznał. Dodatkowo to 
zwycięstwo zapewniło Wiślakom utrzymanie. Najbar-
dziej bolesne porażki to na pewno te derbowe z Pia-
stem Stopnica (6:2) oraz z MKS-em Busko-Zdrój (5:0). 
Wiślaków bardzo bolała też porażka z Klimontowianką 
Klimontów (0:1), ponieważ zagrali tam najlepszy mecz 
w sezonie, a do wywiezienia z Klimontowa chociaż 
punktu zabrakło naprawdę niewiele.

Czego można spodziewać się jesienią sezonu 
2010/2011? Do II grupy powinny dołączyć dobrze zna-
ne korczyńskim kibicom Baszta Rytwiany i Zorza Tem-
po Pacanów. To spadkowicze z klasy okręgowej, tak 
więc potencjalni kandydaci do awansu. Z klasy B do 
naszej grupy powinny zostać włączone drużyny Soko-
ła Jachimowice, które po roku nieobecności w A-klasie 
wracają na jej boiska, oraz Agricola Łoniów. Klub spod 
Sandomierza również jest dobrze znany, bowiem po 
kilku latach przerwy został on reaktywowany, wcześ-
niej występując pod nazwą GKS. Jeśli chodzi o trans-
fery, to nikt w klubie nie chce się na ten temat wypo-
wiadać oficjalnie, jednak dowiedzieliśmy się, że Wisła 
najusilniej będzie poszukiwała bramkarza, środkowe-
go i lewego obrońcy, a także środkowego pomocnika  
i napastnika który ma odciążyć Mariusza Króla. Wiado-
mo też, że są już pierwsi kandydaci, ale póki co cięż-
ko mówić o konkretach, bowiem to dopiero początek 
negocjacji. Jeśli chodzi o ubytki, to najprawdopodob-
niej nie będzie żadnych, jednak wszystko wyjaśni się 
z końcem lipca, na kiedy trener Modzelewski zapla-
nował początek przygotowań. – Przygotowania rozpo-
czniemy 20 lipca, sparingi są już wstępnie uzgodnio-

dziewcząt reprezentowała woje-
wództwo świętokrzyskie na Mi-
strzostwach Polski, gdzie zajęła 
czwarte miejsce. Do reprezenta-
cji naszego województwa w piłce 
nożnej zostały powołane nastę-
pujące zawodniczki: Aleksandra 
Kliszewska, Wiktoria Gawłowska, 
Kamila Bartusiak oraz Magdalena 
Satora. Bardzo serdecznie gratu-
lujemy dziewczętom i życzymy 
dalszych sukcesów.

PS. Na łamach naszego 
biuletynu p. Henryk Pabijańczyk 
pragnie złożyć podziękowania 
za wsparcie finansowe Wójtowi 
Gminy Nowy Korczyn oraz spon-
sorom: p. Stefanowi Jasiakowi, 
p. Henrykowi Krupskiemu oraz p. 
Kazimierzowi Migdał.
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modernizacja Stadionu

Marzena Szlosek-Żelazny

Z powodu przeciągnięcia się procedury przetar-
gowej, spowodowanej odwołaniem jednego z Wyko-
nawców biorących udział w przetargu, rozpoczęcie 
prac na stadionie uległo nieznacznemu opóźnieniu. 
Nie bez znaczenia jest również fakt występującej na 
terenie gminy Nowy Korczyn powodzi, w wyniku któ-
rej teren stadionu musiał zostać osuszony i przygo-
towany do rozpoczęcia jakichkolwiek robót budowla-

ne, ale trzeba je jeszcze „zaklepać” - powiedział nam 
trener Modzelewski podczas oficjalnego zakończenia 
sezonu, które miało miejsce w siedzibie klubu.

KS Wisła ma również dwie inne grupy młodzie-
żowe: junior starszy, gdzie młodzi piłkarze rywalizują  
w klasie Okręgowej grupie II, a także trampkarz star-
szy.

Juniorzy nie prezentowali może wielkiej piłki, ale 
wygrali 9 z 20 spotkań i uplasowali się na 7 miejscu  
z dorobkiem 27 punktów, wyprzedzając 4 inne zespoły. 
Liderem zespołu był Mateusz Starościak, który coraz 
głośniej „puka” do drzwi seniorskiej kadry. Na wyróż-
nienie zasłużył także Wojtek Rasiński. Grając na pozy-
cji defensywnego pomocnika trudno strzelać bramki, 
więc popularny „Krecik” skupia się na rozbijaniu akcji 
rywali i trzeba przyznać, że robi to bardzo skutecznie. 

Trampkarze starsi to podopieczni Henryka Pa-
bijańczyka. 3 pozycja powinna być uważana za suk-
ces, tym bardziej że młodzi adepci futbolu wyprzedzili 
swoich rówieśników grających pod szyldami takich 
drużyn jak: Nida Pińczów czy Sparta Kazimierza Wiel-
ka. Zawodnicy na pewno na długo zapamiętają mecz  
w Gorzkowie z tamtejszym Jawornikiem, którego roz-

gromili aż 24:2. A trzeba dodać, że trampkarze gra-
ją nie 2x45 a 2x35 minut. Za najlepszego zawodnika 
bezsprzecznie należy uznać Michała Borczucha, który 
swoimi paradami niejednokrotnie ratował zespół od 
utraty bramki. A najlepszym tego dowodem jest to, że 
zyskał on w oczach trenera Modzelewskiego i zagrał 
w kilku meczach juniorów i wcale od nich nie odsta-
wał. Na uwagę zasługuje też Wojciech Jaroszek, który 
dobrze poczynał sobie w środku obrony, często prze-
prowadzając rajdy pod pole karne rywala. No i jeszcze 
jeden zawodnik, Paweł Pasternak, przed którego rzu-
tami wolnymi drżał niejeden bramkarz. Warto również 
dodać, że niemal w każdym meczu w trakcie drugiej 
połowy na murawie pojawiały się dziewczyny. Naj-
dzielniej radziła sobie Kamila Bartusiak. Ciężko więc 
pogodzić się z tym, że ta bardzo ciekawa i perspek-
tywiczna drużyna nie będzie występowała oficjalnie  
w przyszłym sezonie, bowiem zarząd klubu z związku 
remontem stadionu postanowił zgłosić, tylko seniorów 
i juniorów starszych do oficjalnych rozgrywek. Na pew-
no cześć zawodników będzie występować w juniorach, 
jednak czy wpłynie to na ich rozwój, czas pokaże.

nych. Jednakże pomimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych i innych zewnętrznych czynników,  
z przyjemnością pragnę poinformować, iż 5 lipca 2010 
r. teren budowy został przekazany Wykonawcy – fir-
mie SAMSON z Tarnowa, która to 13 lipca rozpoczęła 
realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą”.
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Chwila	zadumy

Matko Ziemio, Złoty Kwiecie 
Tyś nas na świat wystawiła, 
Tyś od świtu aż do zmierzchu 
Krwią niewinnych nas karmiła. 

Tyś o Ziemio nam najdroższa 
Dała plony smakowite, 
Dała ojców, królów władzę, 
Te istoty znakomite. 

Ziemio Polska, Tyś wytrwała, 
Tyś do serca przytulała, 
Kiedy naród zniewolony 
Płakał gorzko ukarcony. 

Kiedy Ziemio ty Kochana, 
Trzem rozbiorom się poddała, 
Naród twój w modlitwie tonął 
Od wieczora aż do rana. 

Ziemio Polsko, Matko nasza, 
Zawsze Tobie my poddani, 
Wiele dla nas wycierpiałaś 
My płakaliśmy w oddali. 

Pozbawiono Cię o Polsko 
Tych oddanych serc patriotów, 
Tych co chwałę Tobie nieśli, 
Honor, godność, wiele wzlotów. 

Pozbawiono Ciebie Kwiatu, 
Który w lesie śpi w Katyniu, 

Beata Masłowska

„PoLSKo…”
Tam spoczywa żołnierz polski, 
Żyje pamięć jego czynu. 

Lat już dużo upłynęło, 
Były spory, były kłótnie… 
Lecz twe dzieci pamiętając 
Pokój chciały dać posłusznie. 

Wtedy znów Cię oszukano, 
Słowem raniąc Polskę całą… 
Znów wystawił los na próbę 
Dając żałość tak nie małą. 

Kolejnego Ciebie Kwiatu 
Tak znienacka pozbawiono, 
Gdy lecieli do Katynia 
Krzyż na drodze postawiono. 

Ziemia obca smak poznała, 
Kiedy polska krew spływała. 
Tylu ludzi pochowała 
Ta smoleńska ziemia cała. 

Polsko, Polsko, Matko nasza, 
Tyś łkająca jest w żałobie… 
Pozwól, by te dzieci Twoje 
Spokój miały leżąc w grobie. 

Polsko, Ziemio ukochana, 
Tyś jest dla nas Nasza Pani, 
Powiedz, mimo lęku, biedy, dumy, 
Czemu los wciąż Ciebie rani…?


