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Dnia 24 sierpnia 2010 r. odbyła się sesja Rady 
Gminy. W jej końcowej części, kiedy ogłoszono zapy-
tania i wolne wnioski, rozpoczęła się burzliwa dyskusja 
na temat szacowania szkód popowodziowych. Wypo-
wiadało się wielu rozgoryczonych Mieszkańców, któ-
rzy czuli się pokrzywdzeni całą tą sytuacją. 

I w tym miejscu chciałbym w kilku zdaniach wyjaś-
nić Państwu, w czym tkwi problem. Po tegorocznej po-
wodzi została powołana przeze mnie komisja do spraw 
szacowania skutków powodziowych w uprawach rol-
nych. Wydano stosowne zarządzenie nr 52, które wy-
raźnie mówi, że do zadań komisji należy szacowanie 
wielkości szkód w poszczególnych gospodar-
stwach rolnych i działach specjalnych produkcji 
rolnej na podstawie przeprowadzonej wizji lokal-
nej. Komisja wyruszyła w teren. Byłem przekonany, że 
wszystko przebiega zgodnie z prawem. Tymczasem 
dowiedziałem się, że komisje szacują również szkody 
w budynkach, a przecież do tego nie były upoważnione. 
Pracownik, który tak postępował, nie posiadał żadnych 
uprawnień ani też nie miał wiedzy w tym zakresie, ro-
bił to więc bezprawnie. Mało tego, decyzje, które Pań-
stwo otrzymali powołują się na cytowane wyżej zarzą-
dzenie nr 52, gdzie nie ma mowy o szacowaniu szkód  
w budynkach. Obecnie została powołana nowa komi-

sja, wybraliśmy z listy wojewody fachowca, który jest 
inżynierem budowlanym, ma zatem wiedzę w tym za-
kresie i prowadzone są rekontrole.

Ponadto chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną kwe-
stię. Na sesji padały słowa, że wstrzymałem wypłaty 
odszkodowań. Gdy otrzymałem sygnały o nieprawidło-
wościach, chciałem oczywiście szybko sprawę wyjaś-
nić z Panem Kierownikiem GOPS-u, gdyż wszystkie 
decyzje wydane przez niego powołują się na zarzą-
dzenie nr 52. Zważając na to, że kierownik był wtedy 
na urlopie, musiałem więc wstrzymać wypłaty do cza-
su wyjaśnienia sprawy. Nie było to jednak działanie 
wymierzone przeciwko Państwu.  

Chcę Państwa zapewnić, że cała sprawa jest 
bardzo poważna, bo chodzi o sprawiedliwe i odpowie-
dzialne potraktowanie problemu i na pewno nie zamie-
rzam niczego przemilczeć, ale nie mogę też na nikogo 
rzucić cienia podejrzeń, dopóki nie będę miał pełnej 
wiedzy i przekonania o problemie. Sprawa jest w toku, 
więc dla jej dobra żadnych szczegółów nie mogę na 
razie podawać. Nie znaczy to jednak, że zamierzam 
zatuszować jakiekolwiek nieprawidłowości.    

Z poważaniem
Wiktor Kwas

Szanowni MieSzkańcy

Wiktor Kwas – Wójt Gminy Nowy Korczyn

Aktualnie Gmina Nowy Korczyn  ruszyła z pełnym 
rozmachem z realizacją wielu zadań inwestycyjnych, 
które poprzedzone były długimi i mozolnymi proce-
sami przygotowawczymi. Opłacało się jednak, gdyż  
w niedalekiej przyszłości będziemy się mogli po-
szczycić pięknymi ulicami, chodnikami, nawierzchnia-
mi dróg, odnowionymi obiektami. 

W trakcie realizacji są następujące zadania: 
1. Modernizacja stadio- 

nu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą – Gmina 
Nowy Korczyn rozliczyła 
już pierwszą zaliczkę  
z Urzędu Marszałkow-
skiego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Roz- 
woju Regionalnego w wy- 
sokości 100 000,00 zł, 
gdyż złożony wniosek 
o płatność został przez 
Instytucję Zarządzającą 
rozpatrzony pozytywnie.  
W ten sposób możliwe  
było rozliczenie należno- 
ści za wykonane do 
26.07.2010 r. przez fir-

GMina nowy korczyn wielkiM placeM budowy

Marzena Szlosek - Żelazny
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mę SAMSON z Tarnowa prace modernizacyjne 
stadionu – roboty budowlane na budynku obiektu 
sportowego oraz inne wydatki związane z realizacją 
projektu, czyli nadzór autorski, nadzór inwestorski,  
a także promocję. Na dzień wystawienia faktury firma 
SAMSON wykonała prace budowlane o wartości 90 
280,00 zł brutto.

2. Przebudowa drogi Winiary – Czarkowy – tak-
że w przypadku tej in-
westycji Gmina Nowy 
Korczyn rozliczyła pier- 
wszą zaliczkę w wy-
sokości 100 000,00 zł  
i Urząd Marszałkowski 
jako Instytucja Zarzą-
dzająca zatwierdziła zło-
żony wniosek o płatność. 
Wyłoniony w procedurze 
przetargowej Wykona- 
wca – firma POLDIM  
z Jakubowic k/Proszo-
wic wykonała na dzień 
30.07.2010 r. roboty na 
łączną wartość 104 
035,81 zł i w ramach 
tych robót wykonano: Modernizacja stadionu.
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roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie 
korpusu drogi, poszerzenie jezdni oraz w części pod-
budowę.  

3. Przebudowę dróg lokalnych w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. 
„schetynówki” – Inwestycja jest realizowana przez fir-
mę CEWAP z Celin k/Chmielnika od początku lipca na 
ulicy Partyzantów wymienia chodnik po lewej i prawej 
stronie oraz nawierzchnię jezdni. W dalszej kolejności 
będą remontowane ulica Piłsudskiego – nawierzch-
nia z chodnikiem, ulica Krakowska – nawierzchnia  
z chodnikiem oraz nawierzchnia na ulicy Tarnowskiej  
i na ulicy Zaścianek. Następnie będą przebudowywa-
ne następujące drogi gminne: Rzegocin – Badrzycho-
wice – Strożyska, Grotniki Małe –  Ucisków, Strożyska 
– Wesoła. 

4. Współdziałając Integrujemy Naszą Społecz-
ność Lokalną” – projekt jest dofinansowany ze Środ-
ków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  
w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”.  
W chwili obecnej ruszyła promocja projektu – zostały 
wykonane ulotki informacyjne oraz plakaty, które zosta-
ły następnie rozpropagowane na terenie gminy Nowy 
Korczyn, a na stronie internetowej Urzędu Gminy po-
jawiła się informacja na temat całego przedsięwzięcia. 
Z kolei w budynku „organistówki” są wymieniane okna 
oraz drzwi. W następnej kolejności zostaną wykonane 
roboty przewidziane w projekcie, czyli instalacja CO  
i wodno – kanalizacyjna oraz adaptacja pomieszczeń 
i łazienek, czyli malowanie, położenie płytek i inne. 
Termin realizacji jest bardzo krótki, bo do października 
2010 r., ale Gmina Nowy Korczyn współdziała z To-
warzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej, Parafią 
Rzymskokatolicką w Nowym Korczynie oraz Orkiestrą 
Dętą im. Jana III Sobieskiego i z pewnością zdąży zre-
alizować i rozliczyć projekt!

5. Przebudowa ciągów pieszych wraz z utwardze-
niem terenu i budową miejsc parkingowych, budowa 
boiska rekreacyjnego z placem zabaw i obiektami ma-
łej architektury w miejscowości Strożyska, gmina Nowy 
Korczyn – Gmina Nowy Korczyn właśnie rozstrzygnę-
ła przetarg na wykonanie w/w inwestycji i prace ru-
szą najprawdopodobniej na początku września tego 
roku, gdyż zakończenie inwestycji planowane jest na 
30.11.2010 r. Wykonawcą została firma PRIMA-BUD 
z Sandomierza, która wykona zadanie za kwotę 413 
226,09 zł brutto.

6. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Kor-
czyn. Jeśli chodzi o tę inwestycję, sam proces jej 
przygotowywania jest długi i żmudny, bowiem należa-
ło zacząć od prac geodezyjnych i sporządzania map 
do celów projektowych, które w chwili obecnej są na 
ukończeniu. Następnie zespół projektantów wyłonio-
ny w postępowaniu przetargowym zajmie się wykona-
niem dokumentacji technicznej całego przedsięwzię-
cia, co zajmie kolejne 6 do 8 miesięcy. Dopiero po 
tym czasie oraz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych 
uzgodnień i pozwoleń mogą ruszyć jakiekolwiek prace  

Przebudowa drogi Winiary-Czarkowy.

Grotniki Duże.

Ul. Partyzantów.

Ul. Piłsudskiego.



�

nieporozuMienie w Sępichowie

Małgorzata Matusik

Dnia 1 sierpnia 2010 r. odbyło się spotkanie 
wiejskie w Sępichowie na temat ofiarowanych darów 
mieszkańcom naszej gminy przez inne samorządy.  
W wyniku burzliwej dyskusji okazało się, że ośmio-
osobowa grupa rolników otrzymała po 2 tony zbo-
ża od Gminy Słupia Jędrzejowska. Wójt tejże gminy  
w rozmowie ze mną tłumaczył, że dochodziły do nie-
go różne sygnały dotyczące przeznaczenia zboża dla 
poszczególnych mieszkańców. Twierdził, że otrzymał 
telefon z prośbą o pomoc z jednoczesnym zapewnie-
niem, że rolnicy którzy są hodowcami zarówno bydła 
jak i trzody chlewnej pokryją koszty transportu przywie-
zionego ziarna. Tak się też stało – Wójt Słupi Jędrze-
jowskiej osobiście transportował ziarno do Sępichowa 
i w umówiony sposób przekazał je rolnikom. Przy tym 
nie wiedział, że rolników znajdujących się w trudnej 
sytuacji popowodziowej jest bardzo wielu. Osoba tele-
fonująca do niego prawdopodobnie sprawę przedsta-

wiła subiektywnie. Fakt ten oburzył mieszkańców wsi 
Sępichów, którzy z mojego punktu widzenia są spo-
łecznością dość dobrze zintegrowaną. 

Na zebraniu poruszono także sprawę odszkodo-
wań za zalane domy oraz piwnice twierdząc, że ko-
misja podeszła do tej sprawy bardzo wybiórczo. Nie 
wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że za zalaną piwnicę 
należy się jakiekolwiek odszkodowanie. Padały ostre 
słowa kierowane pod adresem działających komisji, 
a od Wójta Wiktora Kwasa żądano wyciągnięcia kon-
sekwencji wobec podległych mu pracowników. Wójt 
przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w którym 
okazało się, że komisja szacująca szkody poniesione 
w rolnictwie, nie miała prawa szacować szkód w bu-
dynkach mieszkalnych. Cała sprawa jest w trakcie wy-
jaśniania, a osoby, które popełniły uchybienia w swej 
pracy z pewnością poniosą konsekwencje.

�

rewitalizacyjne. Planuje się wstępnie, że będzie to li-
piec 2011r. 

7. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 
Nowy Korczyn. W związku z tym, iż zmniejszyła się 
kwota dofinansowania, Gmina Nowy Korczyn była 
zmuszona do wytyczenia nowych tras rowerowych  

i skrócenia trasy rowerowej, która w początkowej wer-
sji wynosiła 10,889 km. W chwili obecnej Gmina Nowy 
Korczyn jest w trakcie przygotowywania postępowania 
przetargowego na wykonanie dokumentacji technicz-
nej na ścieżki rowerowe.

Sprawozdanie z SeSji rady GMiny w nowyM korczynie

Anna Nowak

W dniu 24 sierpnia br. odbyła się sesja Rady 
Gminy w Nowym Korczynie, w której uczestniczy-
li także sołtysi, Mieszkańców Gminy natomiast było 
bardzo niewielu. Spróbuję chociaż  pokrótce (ponie-
waż Biuletyn już jest ukończony i zamykany) zre-
lacjonować jej przebieg, żeby tym samym przybli-
żyć Państwu pracę Radnych i Wójta Gminy oraz 
problemy, które były poruszane i rozstrzygane,  
a dotyczyły przecież Mie- 
szkańców Gminy. Ponad-
to zachęcam Państwa do 
uczestnictwa w sesjach, 
tam dzieją się rzeczy nie 
tylko ciekawe, ale przede 
wszystkim mamy moż-
liwość zapoznania się  
z pracą naszych przed-
stawicieli, możemy za-
bierać głos i przekazy-
wać swoje spostrzeżenia,  
a tym samym wpływać na 
to, co dzieje się w naszej 
Gminie. Nie będziemy 

wówczas  musieli korzystać z „poczty pantoflowej”, bo 
ta nigdy nie jest obiektywna, a wręcz czasem wykorzy-
stywana niekoniecznie w dobrych zamiarach.

Sesję, jak zwykle, otworzył Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Tadeusz Pasternak, przedstawiając po-
rządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez 
radnych.

Kolejny punkt to przyjęcie protokołu z po- 
przedniej sesji. Tutaj tak-
że nie było uwag i jed-
nogłośnie przez radnych 
został on przyjęty.

Następnie Wójt Gmi-
ny Wiktor Kwas przed-
stawił informację z wyko- 
nywanych zadań w okre- 
sie między sesjami. 

W dalszej kolejności 
były interpelacje i zapy-
tania radnych.

Jako pierwszy wy-
stąpił radny Pan Włady-
sław Trela z zapytaniami 
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dotyczącymi protokołów powodziowych i ich dalszych 
losów, przydomowych oczyszczalni ścieków, uszko-
dzonego przepustu (mostku) na drodze w Badrzycho-
wicach.

Drugi w kolejności radny Pan Tadeusz Ste-
cki zgłosił zapytania dotyczące uszkodzonej lampy 
oświetleniowej w Nowym Korczynie, włóczęgi w No-
wym Korczynie, możliwości pisania w Biuletynie In-
formacyjnym, zarządzenia dotyczącego szacowania 
szkód powodziowych.

Jako trzeci radny Pan Artur Jaroszek poruszył 
problem bezpańskich psów, niedrożnych  przepustów 
przy ul. Armii Krajowej oraz rowów przy ul. Buskiej  
w Nowym Korczynie.

Czwarta w kolejności wystąpiła radna Pani Beata 
Skowron poruszając problem odcinka drogi w Kawę-
czynie, który jej zdaniem jest nieprzejezdny.

W końcowej części interpelacji zabrał jeszcze 
głos Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pasternak 
podnosząc problem odcinka drogi w Brzostkowie.

W dalszej kolejności przedstawiony został projekt 
uchwały dotyczącej zmiany 
budżetowej, która to szcze-
gółowo została omówiona 
przez Panią Skarbnik Ag-
nieszkę Nowak i jednogłoś-
nie przegłosowana przez ra- 
dnych. Pani Skarbnik omó-
wiła także projekt uchwały  
z zakresu wykonania bu-
dżetu, która również została 
jednogłośnie przyjęta.

Projekty uchwał doty- 
czących cen wody i ścieków 
przedstawił Dyrektor Zakła-
du Gospodarki Komunal-
nej Pan Henryk Podsiadło.  

Poinformował również, że zarówno cena wody jak  
i ścieków nie uległa zmianie. Uchwały przeszły jedno-
głośnie.

Pani Teresa Krupska – Zastępca Przewodniczą-
cego Rady Gminy przybliżyła problem zmian cen od-
płatności za przedszkole i wyjaśniła, z czego one wy-
nikają. Zasygnalizowała także zmiany organizacyjne  
w przedszkolu, bowiem utworzone zostały dwa oddzia-
ły: dla maluchów i dla dzieci starszych. Rodzice zostali 
poinformowani o wszystkich zmianach i wyrazili na nie 
zgodę. Uchwała w tej kwestii przeszła jednogłośnie.

Także jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie: 
• wygaśnięcia  mandatu radnego,
• uchwalenia ekwiwalentu dla strażaków,
• przeznaczenia kwoty 40 tys. złotych na kręgi do 

wymiany przepustów przy pogłębianiu rowów przy 
drogach gminnych.

W punkcie siódmym odpowiedzi na interpelacje  
i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy Wiktor Kwas.

Z-ca wójta Pani Małgorzata Matusik uszczegó- 
łowiła problem realizacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków.
W ostatnim punkcie za- 

pytania i wolne wnioski 
podniesiono głównie prob-
lem odszkodowań za straty 
powodziowe, ale ten temat 
szczegółowo wyjaśnił Wójt 
w oddzielnym artykule.

I tak w telegraficznym 
skrócie została Państwu 
 przybliżona praca i zaanga-
żowanie Waszych przedsta-
wicieli.

o wypłatach odSzkodowań dotyczących Szkód w produkcji rolnej

Małgorzata Matusik

Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Korczyn Wik-
tora Kwasa zostały powołane komisje, których zada-
niem było szacowanie strat w produkcji rolnej. Rolnicy 
zgłaszali podtopione i zniszczone uprawy rolne. Komi-
sje spisywały podtopione i zalane pola oraz szkody, 
które pojawiły się po powodzi. Obecnie trwają prace 
związane z obliczaniem strat.

Trwa dalsza procedura z ustaleniem wielkości 
strat polegająca na przeliczaniu odpowiednimi wskaź-
nikami danych kierunków produkcji, którą przewiduje-
my ukończyć do 15 września br. W celu otrzymania 
odszkodowania, rolnik musi na bieżąco opłacać skład-
ki KRUS oraz mieć ubezpieczone uprawy rolne.

Na podstawie odpowiednio przeprowadzonej pro-
cedury będą wydawane stosowne decyzje uprawnia-
jące do wypłaty odszkodowania.

Ponadto Caritas Polska z siedzibą w Kielcach na 
czele z dyrektorem ks. Stanisławem Słowikiem zade-

klarowała pomoc w zakresie dopłat do 1 kwintala zbo-
ża siewnego w wysokości 40zł. Oprócz tego rolnicy 
mogą ubiegać się o zwrot 100 zł do 1 ha zasiewów 
składając stosowny wniosek do Agencji Rynku Rolne-
go do 15 stycznia 2011 roku. 

Poniższy przykład obrazuje, jaką kwotę rolnik bę-
dzie musiał dopłacić do 1,5 kwintala zboża, gdyż przyj-
muje się, że na 1 ha pola przypada zużycie właśnie 
1,5 kwintala zboża. 

Załóżmy, że cena za 1 kwintal pszenicy wy-
nosi 170 zł, wobec tego za 1,5 kwintala mamy 
170 zł + 85 zł = 255 zł. Taką kwotę musiałby za-
płacić rolnik bez uzyskania dopłat. A tak z Agen-
cji Rynku Rolnego może otrzymać 100 zł oraz 60 zł  
z Caritas Polska (40 zł za 1 kwintal, więc 60 zł za 1,5 
kwintala), co razem daje kwotę 160 zł z dopłat. Więc 
z własnej kieszeni rolnik musi dopłacić 95 zł (255 zł 
– 160 zł = 95 zł).
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R O L N I K U 
SKORZYSTAJ Z NALEŻNYCH CI DOPŁAT 

Dopłaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnych 
kategorii elitarny lub kwalifikowany gruntów roślin uprawnych zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków pod 
warunkiem zachowania minimalnych ilości niezbędnych do obsiania lub obsadzenia 1 ha.

Minimalna ilość materiału siewnego gruntów roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do ob-
siania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

1. 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej, pszenżyta i owsa;
2. 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego i jęczmienia;
3. 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej – w przypadku żyta mieszańcowego;
4. 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
5. 200 kg – w przypadku grochu siewnego;
6. 80 kg – w przypadku wyki siewnej;
7. 270 kg – w przypadku bobiku;
8. 2000 kg – w przypadku ziemniaka;
9. 140 kg – w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifikowany:

o 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
o 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
o 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest zakup materiału siewnego od przedsiębiorstw uprawnionych 
do obrotu materiałem siewnym potwierdzony fakturą.

Wnioski można składać w terminie od 15 stycznia 2011 r. do 15 czerwca 2011 r.  
w Oddziałach Terenowych ARR wraz z fakturami zakupu materiału siewnego.

OT ARR w Kielcach ul. Piaskowa tel. 041 343 31 90

UWAGA !!!
O dodatkowe płatności wynoszące 60 euro/ha z ARiMR będą mogli się ubiegać rolnicy,  

którzy wysieją rośliny strączkowe i motylkowe takie jak:
koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna perska, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, bób,  
bobik, groch siewny, soczewica jadalna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela,  

wyka siewna.

�

z hiStorii noweGo korczyna

Niewiarygodna siła osobowości świętej Kingi do dziś wywiera wpływ 
nie tylko na mieszkańców Nowego Korczyna, ale także i Polski. Dopraw-
dy niewiele jest postaci historycznych, pochodzących z tak odległej prze-
cież przeszłości, których życie i czyny odcisnęłyby równie trwały znak 
na miejscu, w którym przyszło im spędzić życie. Pamięć świętej Kingi 
żyje w każdym miejscu, w którym przebywała, najpierw jako księżna kra-
kowsko – sandomierka, później jako mniszka starosądeckiego klasztoru. 
Przypomnijmy kilka faktów: w 1239 roku pięcioletnia Kinga, córka króla 
węgierskiego Beli IV i greckiej cesarzówny Marii, przybywa do Polski. 
Polski znajdującej się w stanie rozbicia dzielnicowego, nękanej wojna-
mi. Małżeństwo Kingi pochodzącej z bogatego rodu z księciem Bolesła-
wem miało umocnić na tronie krakowskim dynastię piastowską, a także –  
o czym nie można zapomnieć – zasilić opustoszały skarbiec. Tak się też  
i stało. Przebogaty posag wniesiony przez Kingę przyczynił się do uzbro-
jenia wojsk broniących polskich ziemi przed najazdami tatarskimi, pomógł 
także odbudować zniszczone grody i założyć całkiem nowe. Takim mia-
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stem, u którego początku leży denar z posagu świętej 
Kingi, jest także Nowy Korczyn.

Okolice te były znane książęcej parze na długo 
przed lokacją miasta. Bolesław Wstydliwy w swoich 
dziecięcych latach zmuszony był chronić się przed 
Konradem Mazowieckim chcącym bezprawnie zagar-
nąć tron krakowski w małym gródku nad Nidą – Kor-
czynie, dziś nazwanym Starym Korczynem. Po latach 
wybrał tę okolicę na swoją siedzibę wznosząc tu za-
mek. Zamieszkała na nim Kinga – najpierw jako narze-
czona, później zaś jako małżonka księcia. Ta począt-
kowo niewielka osada, lokowana w 1258 roku, miała 
stać się później tak szeroko znana, że nazywana była 
w skrócie Nowym Miastem lub po prostu Miastem. 
Tutejsza okolica należała ówcześnie do najgęściej za-
ludnionych obszarów Polski. Tu na zamku odbywały 
się zjazdy, podpisywano ważne traktaty i dokumenty. 
Sposób organizacji Korczyna stał się wzorem dla in-
nych miast lokowanych na tzw. prawie korczyńskim. 
Wiele dokumentów z pierwszego okresu istnienia za-
mku nosi pieczęć św. Kingi, co dowodzi, że księżna 
musiała spędzać tu dużo czasu. Rok przed lokacją 
miasta, w 1257 r., do Nowego Korczyna sprowadzeni 
zostali franciszkanie. Kinga dokonała fundacji klasz-
toru i kościoła klasztornego, który otrzymał wezwanie 
św. Stanisława, osoby, którą św. Kinga otaczała wiel-
kim szacunkiem i czcią i do którego kanonizacji bardzo 
się przyczyniła.

O jej niezwykłym poświęceniu dla ubogich, cier-
piących i opuszczonych, a także o głębokiej religijno-
ści opowiadają liczne legendy korczyńskie: o srebr-
nych śladach stóp świętej przechodzącej suchą noga 
po Nidzie, o mgle, która osłaniała łódkę wiozącą Kingę 
z powrotem do zamku, by nikt nie wiedział, że wraca 
z kościoła dopiero o świcie, o domu przy ul. Farnej, 
gdzie znajdował się przytułek dla trędowatych, których 
Kinga własnoręcznie pielęgnowała i wiele, wiele in-
nych.

Materialnym śladem obecności Kingi w Nowy 
Korczynie jest kościół i klasztor pofranciszkański. Tak-
że kościół pod wezwaniem św. Trójcy zawdzięcza jej 
swoje powstanie – ufundował go bowiem książę Le-
szek Czarny, który w ten sposób chciał wynagrodzić 
Kindze krzywdy, które za jego przyczyną wcześniej 
doznała. Wznosi się tu też poświęcona świętej ka-
pliczka przy źródełku, zaś od 1994 r. organizowane 
są „Kingonanlia” – uroczystości upamiętniające jej 
osobę. Imię św. Kingi nosi także samorządowe gimna-
zjum kontynuujące wielowiekową tradycję szkolnictwa  
w Nowy Korczynie. Sięga ona czasów założenia mia-
sta, zaś jej chlubą jest istniejąca tu w XVII i XVIII wieku 
kolonia akademicka –filia akademii krakowskiej.

Swój złoty wiek przeżył Nowy Korczyn w okresie 
panowania króla Kazimierza Wielkiego. Wzniesiono tu 
potężny, murowany zamek, który za czasów Włady-
sława Jagiełły stał się siedzibą sejmów małopolskich. 

Nader istotny okazał się sejm w roku 1404 – uważa 
się go bowiem za pierwszy powszechny sejm polski. 
Stało się też Nowe Miasto świadkiem triumfu Korony 
Polskiej nad Zakonem Krzyżackim – tu bowiem złożył 
hołd lenny królowi polskiemu Kazimierzowi Jagielloń-
czykowi mistrz krzyżacki Marcin Truchsess.

Kolejni królowie nieustająco darzyli Miasto sym-
patią i zainteresowaniem, spędzając tu czas ze swymi 
dworami, wyznaczając Korczyn na miejsce zjazdów, 
monarszych spotkań i sejmów. Oprócz Krakowa było to 
najczęściej odwiedzane miasto w Małopolsce. Osiem 
razy do roku odbywały się tutaj jarmarki, na które 
zjeżdżano nawet z odległych terenów. Najczęstszym 
przedmiotem handlu było zboże, do ważenia którego 
ustalono nawet specjalną korczyńską miarę zbożową.

Rozbiory Polski i związane z nimi zubożenie kra-
ju, a także klęski żywiołowe doprowadziły do degra-
dacji Korczyna. Utrata znaczenia miasta została po-
twierdzona w 1869 roku, kiedy to Nowy Korczyn stracił 
prawa miejskie.

Jednak mimo to w dalszej historii Nowego Kor-
czyna nie brakło kart prawdziwie bohaterskich. We 
wrześniu 1914 r. Korczyn stał się siedzibą Józefa 
Piłsudskiego, mieścił się tu także sztab Legionów.  
W pobliskich Czarkowach rozegrała się zwycięska bi-
twa legionistów z rosyjską kawalerią. 

Dziś w Nowym Korczynie mieszka nieco ponad 
1000 osób. Miejscowość jest siedzibą gminy wiejskiej, 
w skład której wchodzą 24 sołectwa. Od 1994 roku 
działa tu Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej 
aktywnie promujące miejscowość i gminę, dbające 
o upowszechnianie historii Korczyna, opiekujące się 
tutejszymi zabytkami. Miejscowość szczyci się także 
drużyną pożarniczą, która dwukrotnie wygrała mistrzo-
stwa Polski w krajowych zawodach sportowo – pożar-
niczych oraz zajęła dziewiąte miejsce w rozgrywkach 
światowych.

Choć Nowy Korczyn nie odgrywa już tak wielkiej 
roli jak kiedyś, wciąż żywe są tu tradycje królewskie-
go miasta. Tym, co od wieków pozostaje tu niezmie-
nione, jest niezwykły spokój i urok tego miejsca. Miej-
scowość słynie dziś z uprawy fasoli „piękny jaś” oraz  
z pól lawendowych, dzięki temu Korczyn nazywany 
jest polską Prowansją. Mieszkańcy pielęgnują też pa-
mięć o św. Kindze – niepospolitej kobiecie, o której 
wspomnienia trwają w korczyńskich zabytkach, legen-
dach i opowieściach.

A na koniec – mała ciekawostka. W 2007 roku 
święta Kinga ogłoszona została patronką samorzą-
du terytorialnego. W liście do episkopatu prezydenci, 
burmistrzowie i wójtowie miast i gmin napisali: „Święta 
Kinga, która w swoim życiu doskonale miłość do Boga 
realizowała między innymi poprzez dbałość o wzrost 
gospodarczy i poprawę bytu mieszkańców powierzo-
nych sobie ziem, dla nas – samorządowców – jest 
wspaniałym wzorcem do naśladowania”. 
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rozMowa z henrykieM podSiadło – dyrektoreM zGk

Anna Nowak

anna nowak: co się zmieniło w ostatnich la-
tach w zakładzie Gospodarki komunalnej?

Henryk Podsiadło: Z perspektywy trzech lat mogę 
powiedzieć, że Zakład był zaniedbany i niedoinwesto-
wany. Budynek administracyjny Zakładu był w opłaka-
nym stanie – dziury w drzwiach, dach przeciekał. Od-
nieść można było wrażenie, że pracownicy wstydzili 
się, że tu pracują. Być może nawet nie wszyscy miesz-
kańcy gminy wiedzieli, gdzie się nasz Zakład znajduje 
oraz jakie są jego zadania i obowiązki.

a.n.: jakie prace zostały wykonane w celu 
poprawienia wizerunku zakładu?

H.P.: Jeśli chodzi o budynek administracyjny, to 
został on ocieplony, wyremontowano pomieszczenia 
oraz częściowo dach, wymieniono okna i drzwi. W ok-
nach zamontowano wertykale. W najbliższym czasie 
zostanie jeszcze wykonany chodnik z kostki brukowej 
oraz brama wjazdowa. Brakuje nam jeszcze central-
nego ogrzewania, ale jeżeli uda nam się wygospo-
darować środki, to zostanie ono zrobione. W zakre-
sie wyposażenia biura zakupione zostały komputery, 
ksero, fax. oraz program komputerowy Inkasent Woda  
i program finansowo – księgowy (obecnie wdrażany). 
Ponadto zakupiliśmy śmieciarkę, koparkę, samochód 
Citroen Berlingo oraz przyczepkę do niego. Zakupio-
no też specjalistyczną zgrzewarkę do rur, dzięki której 
możemy wyeliminować metalowe elementy wodocią-
gów.

a.n.: czym się zajmuje zGk?
H.P.: Zakład prowadzi działalność w zakresie 

obsługi sieci wodociągowej na terenie gminy Nowy 
Korczyn. Zajmuje się również zbiórką odpadów komu-
nalnych, tzw. śmieci, a także obsługą i utrzymaniem 
kanalizacji w Nowym Korczynie i Grotnikach Dużych. 
Ponadto ZGK zajmuje się utrzymaniem zieleni, czy-
stości i porządku w parku w Nowym Korczynie, na 
cmentarzu wojennym w Uciskowie oraz wokół pomni-

ka w Czarkowach. Wykonujemy prace zlecone, tj. ro-
boty ziemne, przyłącza wodno - kanalizacyjne, cząst-
kowo remontujemy drogi gminne, uzupełniamy ubytki 
kruszywem lub asfaltem, naprawiamy przepusty na 
rowach, w okresie zimy zajmujemy się odśnieżaniem 
dróg.

a.n.: jak się kształtują ceny za wodę, wywóz 
śmieci i kanalizację?

H.P.: Cena wody utrzymuje się na mniej więcej 
tym samym poziomie od trzech lat. Ceny ścieków 
mamy dość wysokie, ale związane to jest z wysoki-
mi kosztami utrzymania kanalizacji o tak nietypowej  
i drogiej technologii. Powodem tego są wysokie ceny 
energii. Ceny za wywóz odpadów komunalnych mamy 
najniższe w województwie, nie spotkałem się z niższy-
mi.

a.n.: czy w związku z niskimi cenami za od-
pady komunalne ludzie chętniej podpisują umo-
wy?

H.P.: Zbieramy odpady komunalne z terenu 24 
sołectw zamieszkałych przez 6500 osób, a podpisa-
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nych mamy 1200 umów z właścicielami posesji. Jest 
to i dużo i mało. Jednak w porównaniu z analogicznym 
okresem sprzed dwóch, trzech lat kilkakrotnie zwięk-
szyła się ilość śmieci wywożonych na wysypisko.  
W ubiegłym roku musieliśmy nawet pisać wyjaśnienie, 
dlaczego Nowy Korczyn tak dużo śmieci oddaje na wy-
sypisko. I co z tymi odpadami działo się w poprzednich 
latach, czy przypadkiem nie były wywożone na dzikie 
wysypiska. Są jeszcze mieszkańcy opornie podcho-
dzący do tej kwestii, ale widać presję tych osób, które 
mają podpisane umowy i widzą, że jest to troska o oto-
czenie. Istnieje również możliwość oddawania stłuczki 
szklanej, co cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem. Satysfakcjonującym efektem naszych działań 
jest to, że odpady, które wywieziemy na wysypisko, 
nie wylądują w rowach, lasach czy nad rzekami.

a.n.: na początku roku zakupiona została 
śmieciarka. proszę powiedzieć coś więcej na ten 
temat.    

H.P.: Koszt zakupu śmieciarki wyniósł 344 ty-
siące złotych. Około 200 tysięcy zł udało się gminie 
pozyskać ze środków unijnego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 144 040 zł przekazała gmina 
z własnego budżetu. Jest to nowoczesny samochód 
charakteryzujący się wysokim stopniem zagęszczania 
odpadów przez zastosowanie liniowego mechanizmu 
zgniatająco – wypychającego. Podstawową zaletą 
śmieciarki jest bardzo duża ładowność w stosunku do 
swoich gabarytów. Aby wyjść dalej naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, zamierzamy w najbliższym 
czasie wprowadzić pojemniki na śmieci. 

a.n.: w roku 2009 gmina nowy korczyn po-
wróciła do własnego ujęcia wody. jakie argumen-
ty przemawiały za tym?

H.P.: Przede wszystkim rosnące ceny wody ku-
powanej w Związku Nida 2000 oraz brak możliwości 
ich negocjowania. Mimo iż gmina Nowy Korczyn była 
członkiem Związku, to decyzję podejmowały władze 
gmin, które do tej pory wody nie pobierały. Ponadto 
nasza gmina nie otrzymywała żadnych ulg ani upu-
stów na tzw. ubytki powstałe z różnicy wskazań oraz  
z tytułu awarii. W związku z tym gmina podjęła dzia-
łania mające na celu uruchomienie własnego ujęcia 
wody. I tak od stycznia 2009 r. mieszkańcy 24 sołectw 
zaopatrywani byli w wodę ze zmodernizowanej sta-
cji wodociągowej na Ostrówku. Woda pobierana jest 
tu spod lustra rzeki Nidy, przechodzi przez dwa blo-
ki filtrów (pospieszne i powolne), stację uzdatniania, 
hydrofornię, po czym trafia do gminnej sieci wodocią-
gowej. Stacja jest w pełni zautomatyzowana. Przed 
dopuszczeniem do eksploatacji przeszła trzy cykle 
badań, wykonanych przez Wojewódzką Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Kielcach.

a.n.: jakie szkody wyrządziła tegoroczna po-
wódź?

H.P.: 19 maja mimo działań obronnych nasze uję-
cie wody zostało zalane. Aby zminimalizować przerwę 
w dostawie wody, ściągnęliśmy płetwonurka, który 
pod wodą dokonywał pewnych operacji przełączenio-

wych. Zmuszeni byliśmy tymczasowo zamknąć nasze 
ujęcie wody i ponownie podłączyć się do Nidy 2000. 
Przez ten okres czasu wyremontujemy i doprowadzi-
my do użyteczności ujęcie na Ostrówku przy wsparciu 
naszej gminy oraz innych gmin, które zaoferowały swą 
pomoc. Ponadto przez miesiąc musieliśmy dowodzić 
wodę do Żukowic i Czarków, ponieważ zalana była 
przepompownia zwiększająca ciśnienie wody w sieci 
w Winiarach Dolnych. Oprócz tego uszkodzona zosta-
ła również sieć kanalizacyjna. 

a.n.: jak funkcjonuje kanalizacja w naszej 
gminie?

H.P.: Jest to system podciśnieniowy. Posiadamy 
440 studzienek kanalizacyjnych, każda jest zasilana 
prądem z centrali – z przepompowni na placu targo-
wym. Występuje tu bardzo duże zużycie prądu. Nie 
mogę zrozumieć jednej rzeczy. Dlaczego blok w No-
wym Korczynie, gdzie mieszka 19 rodzin, obsługuje 
jedna studzienka, a niektóre gospodarstwa mają ich 
po dwie, trzy? Gdyby pójść tym tokiem rozumowania, 
skoro 19 rodzin może obsługiwać jedna studzienka, to 
po co nam aż 440, być może 50 by wystarczyło. A tak 
koszty utrzymania kanalizacji są bardzo wysokie. Po-
nadto nie przewidziano tzw. kolektorów, czyli małych 
szczelnych zbiorników przed studzienką. Bo jeśli ktoś 
posiada bardzo mały przykanalik, czyli rurę łączącą ła-
zienkę ze studzienką, to w przypadku jakiegokolwiek 
defektu może dojść do zalania, szczególnie w budyn-
kach, gdzie nisko położone są łazienki i nie ma różnicy 
poziomów. Kolejnym problemem jest brak możliwości 
wpięcia się do sieci nowych użytkowników. Przecież 
Nowy Korczyn nastawia się na rozwój, ludzie będą 
budować nowe domy, powstawać będą nowe przed-
siębiorstwa i praktycznie nie ma warunków, żeby im 
umożliwić podpięcie do istniejącego systemu. Ponad-
to nie posiadamy serwisu w kraju, części są bardzo 
drogie.

a.n.: jak się układa współpraca z władzami 
gminy?

H.P.: Współpraca z władzami gminy oraz z rad-
nymi układa się na poziomie dobrym czy w niektórych 
przypadkach nawet bardzo dobrym. Wielu radnych 
rozumie problemy gminy, rozumie także problemy  
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kinGonalia 2010

Bogumiła Zawada

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie 
- za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „G-5”, 
jest beneficjentem środków unijnych pozyskanych 
przez Stowarzyszenie „G5”, w związku z realizowa-
nym w ramach Działania 2.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013 projektem z cyklu „Mocne zapiątki na 
ponidziu” pt.: „u źródeł pełnej mocy. kampania 
promocji turystycznej gmin południowego poni-
dzia: nowego korczyna, pacanowa, Solca-zdroju, 
Stopnicy i wiślicy”. Środki te w wysokości 96,5 tys. 
zł pozyskano na organizację imprezy kulturalno – pro-
mocyjnej o nazwie: kingonalia 2010 w miejscowości 
Nowy Korczyn w dniu 25 lipca 2010 roku.

Impreza pn. Kingonalia odbywa się cyklicznie 
od 12 lat i w roku 2010 tak jak w roku ubiegłym mia-
ła szczególny charakter historyczny, nawiązujący 
do czasów XIII wieku i bytności św. Kingi i Bolesła-
wa Wstydliwego jako pary książęcej, władającej No-
wym Miastem Korczynem w czasach jego największej 
świetności. Głównym przekazem tej imprezy jest przy-
pomnienie bogatej historii miejscowości, konsolidacja 
mieszkańców, promocja gminy w 752 rocznicę lokacji 
Nowego Miasta Korczyna, a tym samym podkreślenie 
jego wielowiekowego istnienia w państwowości pol-
skiej. Gminny Ośrodek Kultury, władze samorządowe 
naszej gminy oraz szkoły wykonały wielką pracę, aby  
uświetnić kolejną rocznicę lokacji Nowego Korczyna 
oraz przypomnieć zasługi  św. Kingi dla naszej miej-
scowości.
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Zakładu. Są to radni zaangażowani w prace, wspie-
rają Wójta, choć nie brakuje słów krytyki. Jednak  
w większości jest to krytyka zdrowa, rzeczowa i mają-
ca uzasadnienie.

a.n.: jak wygląda struktura zatrudnienia  
w zakładzie?

H.P.: Zakład zatrudnia 13 osób, które mają do-
świadczenie zawodowe, znają się na swej pracy. Sta-

ramy się zatrudniać osoby z naszej gminy z wykształce-
niem co najmniej średnim, z podstawową znajomością 
komputera i prawem jazdy. Dostrzegam szczególnie  
u młodych pracowników duży potencjał, który przeja-
wia się zapałem do pracy i chęcią, by ich codzienny 
trud przynosił wymierne korzyści dla Zakładu i wszyst-
kich mieszkańców gminy.

a.n.: dziękuję za rozmowę.

Prace przygotowawcze trwały od początku roku, 
a kierowała nimi zastępca Wójta – Pani Małgorza-
ta Matusik. Miesiąc wcześniej zawieszone w Nowym 
Korczynie banery ogłaszały lokalne święto. Również 
przygotowane przez szkoły na skwerkach w nowokor-
czyńskim rynku scenografie przypominały o tym waż-
nym dla gminy wydarzeniu. 

A kiedy przyszła niedziela 25 lipca ksiądz pro-
boszcz Grzegorz Kowalik od źródełka św. Kingi, w takt 
marszu granego przez Orkiestrę Dętą im. Jana III So-
bieskiego, poprowadził procesję do kościoła św. Stani-
sława. Po uroczystej mszy świętej korowód z władzami 
i gośćmi, radnymi, sołtysami, młodzieżą gimnazjalną  
i dziećmi z zespołu „Wianeczek” ze szkoły w Nowym 
Korczynie przeszedł ulicami Nowego Korczyna na plac 
przy muszli, gdzie odbyła się kulturalno – rekreacyjna 
część imprezy. Tutaj historyczny korowód, który rów-
nież poprowadziła od kościoła w/w orkiestra pod batu-
tą kapelmistrza p. Piotra Klisia,  został powitany przez 
licznie zebranych mieszkańców. Nastąpiła ceremonia 
powitania przez Wiktora Kwasa – Wójta Gminy i Tade-
usza Pasternaka – Przewodniczącego Rady Gminy. 

Pan Wójt witając zebranych gości podkreślił obec-
ność p. T. Ryczkowskiego – Przewodniczącego Rady 
Miasta Węgrowa, które świadczyło pomoc po powodzi 
dla naszej gminy. Następnie głos zabrali posłowie: Ma-
ria Zuba, Krzysztof Lipiec, Adam Jarubas – Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego oraz Stanisław Klim-
czak – Wicestarosta Buski. 

Konferansjer Piotr poprowadził sprawnie całą im-
prezę wielokrotnie podkreślając znaczenie promocji 
gminy, ale także gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie 
Działania  „G-5” w ramach wyżej wspomnianego cyklu. 
Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli Zarządu „G-5”, 
która to grupa promowała się również na stoisku wraz 
z nowokorczyńskim Urzędem Gminy i Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Były również stoiska: 
kół gospodyń wiejskich z naszej gminy serwujące 
regionalne potrawy, Koła Gospodyń Wiejskich „Pia-
skowe Babki” z Piasku Małego w gminie Solec-Zdrój, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od-
działu w Busku-Zdroju, Banku Spółdzielczego o/ w No-
wym Korczynie z p. A. Półtorakiem, PKN „Orlen” z p. 
A. Leśniakiem, Firmy TRANZBED z państwem K. i L. 
Przeniosło. Swoje promocyjne stoisko miały też Mia-
sto i Gmina Stary Sącz równie nierozerwalnie związa-
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ne z kultem św. Kingi. Należy tu dodać, że kapustę po 
korczyńsku i gulasz przygotowały Panie z miejscowej 
szkoły podstawowej, a serwowały pracownice Biura 
Obsługi Szkól Samorządowych. Bułeczki i chleb do 
tychże potraw przekazał nieodpłatnie p. W. Smoleń 
– właściciel miejscowej Piekarni „TARKOR”. Potrawy 
i pieczywo, wędliniarskie wyroby regionalne, ciasta  
i inne smakowitości z w/w stoisk cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem i znikały w okamgnieniu. 

Młodzież Samorządowego Gimnazjum im. Św. 
Kingi – przygotowana przez p. Grażynę Kańską, przed-
stawiła inscenizację pt. „Koszyk z czystego srebra”, 
która obrazowała wycinek z życia korczyńskich miesz-
czan w czasach zamieszkiwania tu księżnej Kingi. 

Po przedstawieniu nagrodzonym gromkimi bra-
wami, równie mocne brawa oraz nagrody książkowe 
– opasłe słowniki poprawnej polszczyzny, otrzymali: 
dyrektorki wszystkich szkół podstawowych w gminie 
- Panie: Joanna Chaczyk, Jadwiga Kliś, Bożena Kruk  
i Bogusława Ziętara oraz p. Grażyna Kańska i p. Ma-
rian Czaja, a p. Barbara Karnawalska – dyrektorka 
gimnazjum – odtwarzacz DVD z okablowaniem – za 
wieloletnią współpracę z nowokorczyńskim ośrodkiem 
kultury w przygotowywaniu oprawy artystycznej do cy-
klicznej imprezy plenerowej kulturalno – rekreacyjnej 
pn. Kingonalia oraz części artystycznych innych wyda-
rzeń kulturalnych w naszej gminie. 

Historyczna sesja Rady Gminy odbyła się  w sali 
„Stekpolu”, a została połączona z wyświetlaniem filmu 
o Nowym Korczynie, o przygotowaniu którego opo-
wiedziała szeroko p. Małgorzata Matusik – Zastępca 
Wójta Gminy. Film ten wzbudził duże zainteresowanie 
zebranych.

Następnie przez całe popołudnie programem „Do 
ucha malucha”  bawił zebranych Duet Bahamas, gdzie 
m.in. dwie duże pluszowe maskotki, iluzjonista i klown 
prowadzili pokazy, zabawy i konkursy szczególnie dla 
dzieci. Pan Piotr przeprowadził również quiz wiedzy  
o Nowym Korczynie, zawierający szczegółowe pytania 
nie tylko z jego historii, ale też z czasów nam współ-
czesnych. 

Pani Agnieszka Buras z biura poselskiego posłan-
ki p. Marii Zuba szeroko przedstawiła zebranym infor-

macje o genetycznie modyfikowanych organizmach 
(GMO), które stanowią zagrożenie dla naszego zdro-
wia, środowiska, rolnictwa, dla życia człowieka.

Omówiła ten temat szczegółowo, wcześniej pro-
sząc zebranych o uważne słuchanie, gdyż na podsta-
wie tych informacji można było udzielić prawidłowych 
odpowiedzi w przeprowadzonych konkursach o tej te-
matyce. Młodzież i dzieci w ramach konkursów wiedzy 
o GMO odpowiadały na pytania, a także wyrysowa-
ły swą wiedzę o zagrożeniach jakie GMO stwarzają. 
Zainteresowanie tematyką było duże, a przygotowane 
ulotki zostały rozebrane bardzo szybko – okazuje się, 
że nasze społeczeństwo w dużej mierze uświado-
mione jest zagrożeniami wynikającymi ze stosowania 
GMO. 

Pani Teresa Krupska – Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy przedstawiła zebranym szczególnie za-
służonych na polu nauki uczniów naszego gimnazjum, 
a są to: Aleksandra Bogdalska, Kacper Golba, Alek-
sandra Kanicka, Katarzyna Kosiniak i Klaudia Szafra-
nek (Klaudia otrzymała nagrody podczas zakończenia 
roku szkolnego). Wymienieni uczniowie otrzymali dy-
plomy i nagrody książkowe oraz pieniężne w ramach 
stypendium ufundowanego przez Wójta Gminy. Wrę-
czając uroczyście na scenie nagrody p. T. Krupska 
życzyła dalszych sukcesów w nauce i godnego repre-
zentowania szkoły i gminy na pozagminnym forum. 

Zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli świetnie się 
bawili wspólnie z „bahamasami”, a wszyscy biorący 
udział w quizie i konkursach otrzymali nagrody ufun-
dowane przez organizatorów imprezy.  

Tłum przed sceną zgęstniał, gdy nadszedł czas 
na występ gwiazdy dnia – Ivana Komarenko ze swoim 
zespołem. Artysta wykonał  nie tylko sztandarowe „Jej 
czarne oczy” czy „Żono moja”, ale jeszcze 10 innych 
utworów. Po występie równie liczny tłum ustawił się do 
odebrania autografu i zdjęć z Ivanem. 

W pogotowiu czekał już zespół „Los Bahamos 
Desperados”, członkowie którego brawurowo wyko-
nali piosenki i tańce latynoamerykańskie: „La bam-
ba”, „Guantamera”, „Samba brasil”, „Tic Tic Tak”,  
a na koniec „Najładniejsze są polskie dziewczyny”. 
Porywające te występy zostały nagrodzone owacjami 
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i oczywiście jeden i drugi zespół bisował przy aplauzie 
zebranych. 

Emocjom jednak nie dane było szybkie zakoń-
czenie, gdy sztuczne ognie wypuszczone z nidziane-
go wału przez pracowników kieleckiej firmy „Artevade” 
przecinały ścianę deszczu, a coverowy zespół „Fore-
ver Band” zaczął przygrywać do tańca na zabawie koń-
czącej to wielkie gminne świętowanie. Należy dodać, 
że Panowie J. Wilk, E. Leśniak i M. Król przygotowy-
wali i pomagali przy montażu i demontażu scenografii 
do całości imprezy. Pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej czuwali nad utrzymaniem porządku i czy-
stości przed, w trakcie i po imprezie. 

Kingonalia 2010 udały się nad podziw pomimo 
padającego, a czasem wręcz ulewnego deszczu. 
Mieszkańcy i goście mieli jednak namiotowe zabez-
pieczenie, a chętnych do tańca w strugach deszczu 
nie brakowało.

Na zakończenie – składam serdeczne podzięko-
wania Wszystkim Państwu wymienionym, a także nie-
wymienionym w niniejszym artykule za wkład uczuć, 
pracy i emocji w przygotowanie Kingonaliów 2010,  
a także za pomoc w organizacji działań podejmowa-
nych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Kor-
czynie.

Z poważaniem 
Bogumiła Zawada

fot. Jerzy Wilk

fot. Jerzy Wilk

wSpółpraca SołtySów z GMiną

Elżbieta Kwas

Właśnie wróciłam z sesji Rady Gminy, która od-
była się w dniu 24 sierpnia br. i chciałam  podzielić się 
z Państwem refleksjami, szczególnie na jeden temat, 
który ciągle daje znać o sobie – współpraca sołtysów 
z  Gminą. 

Trzeba przyznać, że sesja odbywała się bardzo 
sprawnie, zgodnie z porządkiem obrad, wszystkie 
uchwały były jasne i zrozumiałe, toteż radni jednogłoś-
nie je podejmowali. Wydawało się, że nie będzie żad-
nych problemów. Tymczasem w końcowej części sesji, 
kiedy to przewodniczący ogłosił wolne wnioski, zaczę-
ła się dość burzliwa dyskusja i to głównie na jeden te-
mat – szkody powodziowe, komu, ile i dlaczego tyle. 
Tu stek zarzutów posypał sie głównie pod adresem  
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pana Sławomira Wawrzeńca. Niektórzy zupełnie byli 
zdezorientowani, czy dobrze zostali załatwieni, czy też 
nie, czy właściwą otrzymali kwotę itp. 

Zamieszania wokół tej sprawy było sporo. Na-
sunęło mi się w tym miejscu pytanie, gdzie jest soł-
tys tych mieszkańców, którzy borykają się z trudnymi 
problemami, czy nie powinien się włączyć i pomóc 
swojemu mieszkańcowi? Pan Przewodniczący Pa-
sternak nadmienił, że w czerwcu br. była zorganizo-

wana specjalna sesja w celu doinformowania sołtysów  
o problemach powodziowych. 

Każdy więc sołtys był najlepiej zorientowany, któ-
rzy ludzie dotknięci zostali powodzią, jaka jest skala 
problemu, jakie szkody kwalifikują się do uzyskania 
odszkodowania, a jakie nie, jakie dokumenty należy 
wypełnić, gdzie najpierw skierować swoje kroki itp. 
Sołtysi posiadali wiedzę na ten temat, a jeżeli były ja-
kieś niejasności, to także mogli dopytać w GOPS-ie 
lub Urzędzie Gminy. Są to osoby, które pierwsze otrzy-
mują z Gminy wszystkie nowe informacje, ale kwestia 
przekazania mieszkańcom i właściwego wykorzysta-
nia zależy już tylko od inwencji każdego sołtysa. Liczy 
się własna inicjatywa, pomysłowość, spontaniczność 
działania. 

I jak wielu sołtysów ciężko napracowało się przy 
tegorocznej powodzi, to oni wiedzą chyba  najlepiej, 
ale mieszkańcy też to dostrzegli i są bardzo wdzięcz-
ni i w rozmowach na różnych spotkaniach i w rozmo-
wach telefonicznych dają temu wyraz. I w tym miejscu 
nie sposób nie wymienić sołtysa Łęki Elżbietę Ma-
tuszczyk, której współpraca z wójtem i jednostkami ra-
towniczymi (strażą, wojskiem) była imponująca. To ich 
wspólny wysiłek, nieprzespane noce zadecydowały  



����

o tym, że wały nie zostały przerwane. Na tym odcin-
ku niemniej zaangażowany był również sołtys Podraja 
Tadeusz Frania, który długi odcinek wału strzegł jak 
oka w głowie oraz sołtys Podzamcza Jan Tomal, a tak-
że sołtys wsi Sępichów Grzegorz Borla oraz sołtys wsi 
Czarkowy Małgorzata Matusik. Ponadto również rad-
ni Tadeusz Pasternak z Brzostkowa, Stanisław Wie-
czorek z Sępichowa, Artur Guła z Piasku Wielkiego, 
Teresa Krupska z Nowego Korczyna, Beata Skowron  
z Górnowoli, Piotr Śliwa z Łęki i wiele innych osób, nie 
sposób wymienić wszystkich. W tych właśnie miejsco-
wościach problem był największy.

Także inni sołtysi wykazują duże zaangażowanie, 
ale niestety nie wszyscy. Są i tacy, którym problemy wsi 
są zupełnie obce. Dużo pozytywnych informacji otrzy-
muję na temat sołtysa ze Strożysk. Sołtys Władysław 
Trela wykazuje zaangażowanie, zajmuje się wieloma 
sprawami, skutecznie pomaga potrzebującym, za-
uważa problemy na swej wsi, czuwa nad przebiegiem 
spraw. Jako pierwszy zapytał na sesji, na jakim etapie 
są protokóły spisane w sprawie powodzi. O takie właś-
nie zaangażowanie chodzi, żeby sołtys nie zostawił ni-
kogo w potrzebie, żeby dał mu wsparcie, żeby czuł się 
odpowiedzialny za swoich mieszkańców, żeby stwo-
rzył rodzinną atmosferę na swojej wsi, a wtedy nikt się 
nie zagubi, każdy poradzi sobie ze swoim problemem 
i dobrze będzie się czuł, a sołtysowi pozostanie osobi-
sta satysfakcja z dobrze wypełnionego obowiązku.

I zbliżając sie do końca zapewniam Państwa, że 
moją intencją nie było czynienie komukolwiek wymó-

wek czy też pouczanie, daleka jestem od tego. Chcia-
łam zwrócić uwagę na konieczność dobrej współpracy 
sołtysów z władzami samorządowymi i to bez względu 
na obsadę personalną pracowników Gminy – wójta 
czy też radnych, bo ta się często zmienia. Współpraca 
taka jest niezbędna także w celu wyeliminowania prob-
lemów, takich właśnie jak na sesji. Sołtys jest przecież 
przedłużeniem ramienia wójta, a wójt nie zawsze jest 
w stanie stawić czoła wyzwaniom, szczególnie gdy do-
tyczy to klęski żywiołowej, jaką była powódź, dlatego 
pomoc oraz zaangażowanie sołtysa jest konieczne dla 
dobra wszystkich mieszkańców gminy. Nie obrażajmy 
się na siebie, otwarcie, ale na poziomie (bez krzyku) 
mówmy o tych problemach, bo tylko wtedy możemy je 
skutecznie wyeliminować.

I nie można mówić, że Gmina nie płaci za to,  
a taki głos dało się usłyszeć z sali, bo rola sołtysa jest 
służebna, a nie komercyjna i wymaga dużego zaan-
gażowania, a czasem nawet poświęcenia, ale jest to 
jednocześnie funkcja zaszczytna, oparta na zaufaniu 
mieszkańców swojej wsi i nie każdy ją może pełnić.

Na koniec zapewniam sołtysów, że Wasze zaan-
gażowanie jest dostrzegane przez mieszkańców. Na-
wet jeśli Wam o tym nie mówią, to bardzo się cieszą, 
gdy mają dobrego sołtysa i warto takim sołtysem być 
dla dobra innych i własnej satysfakcji.

Nie zapominajmy, że o wartości człowieka sta-
nowi tyle, ile potrafi dobra zrobić dla drugiego 
człowieka, a do sołtysów odnosi się to szczegól-
nie.

SeSja hiStoryczna

Małgorzata Matusik

W dniu 25 lipca 2010 r. odbyła się coroczna impre-
za gminna „Kingonalia”. Najważniejszym momentem 
tej uroczystości była sesja historyczna poświęcona 
wielkiej osobowości, jaką była w dziejach historii Pol-
ski św. Kinga. To jej imieniem nazwano Samorządowe 
Gimnazjum w Nowym Korczynie, a od 2007 roku jest 
ona patronką wszystkich samorządowców. W sesji hi-
storycznej wzięli udział licznie przybyli goście, a wśród 
nich prof. Politechniki Krakowskiej Maciej Złowodzki, 
twórca koncepcji rewitalizacji Nowego Korczyna Adam 
Dąbek, przedstawiciele Stowarzyszenia „G5” na czele 
z prezesem Kazimierzem Zdziebko, Przewodniczący 
Rady Miasta Węgrowa Tadeusz Ryczkowski, Wójt 
Gminy Nowy Korczyn Wiktor Kwas wraz z Radą Gmi-
ny, dyrektorzy szkół, nauczyciele i inni zaproszeni go-
ście. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pasternak 
wygłosił słowo wstępne przypominając bogatą historię 
Nowego Korczyna oraz zasługi św. Kingi – patronki 
królewskiego miasta.

Następnie głos zabrał Wójt Wiktor Kwas, któ-
ry przedstawił sytuację gospodarczo – ekonomiczną 
gminy, a także omówił inwestycje rozpoczęte oraz 
planowane. Złożył szczególne podziękowania na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Węgrowa za udziele-

nie gościny naszym dzieciom w tym mieście oraz pod-
kreślił, że jesteśmy wśród przyjaciół i w obliczu trudnej 
sytuacji nie zginiemy, bo otaczają nas ludzie, którzy 
mają otwarte serca. Pan Tadeusz Ryczkowski nawią-
zując do słów Wójta podkreślił, iż ma nadzieję na dal-
szą współpracę i przyjaźń obu miast.  

Ksiądz Dziekan Marek Małczęć w krótkim wystą-
pieniu wyraził swą radość i uznanie dla władz Gminy 
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Nowy Korczyn za to, że co roku starają się oni przy-
bliżyć mieszkańcom osobę św. Kingi, a także wspo-
magać tutejsze społeczeństwo tak jak to robiła św. 
Kinga.

Szczegółowych informacji na temat rewitalizacji 
Nowego Korczyna udzielili prof. Maciej Złowodzki wraz 
z Adamem Dąbkiem przedstawiając zarys tego projek-
tu. Pan Dąbek w sposób bardzo nowatorski zapoznał 
słuchaczy z koncepcją dotyczącą zagospodarowania 
terenów nadnidziańskich twierdząc stanowczo, iż takie 
działanie stwarza szansę pozyskania turystów. Taka 
opcja wpłynie także na rozwój gospodarczy miastecz-
ka, mieszkańcy będą mogli budować miejsca nocle-
gowe, rozwijać bazę gastronomiczną, a tym samym 
promować naszą Gminę. Ponadto doprowadzi to do 
oczyszczenia terenu wzdłuż rzeki między wałami, co 
przy wyższym poziomie wód pozwoli na szybszy jej 
odpływ, tym samym wały nie będą tak narażone na 
przemoczenia i przesiąki. Prof. Złowodzki z kolei pod-
kreślił fakt, iż rewitalizacja jest procesem długotrwa-
łym, wymagającym kilku etapów. Jednak dzięki temu 
Nowy Korczyn nie będzie może wielką metropolią, ale 
będzie miasteczkiem miłym, sympatycznym, eksponu-
jącym swoje istotne wartości turystyczne, krajoznaw-
cze i regionalne. 

Na koniec sesji wyświetlono film pt.: „Nowy Kor-
czyn – gród św. Kingi” zrealizowany na zlecenie Urzę-
du Gminy w Nowym Korczynie. Goście zaproszeni na 
sesję otrzymali materiały promocyjne związane z na-
szą Gminą. A przy kawie można było wymienić poglą-
dy na temat rozwoju naszej Gminy.

pielGrzyMka na jaSną Górę

Anna Nowak

Dzień na pielgrzymce rozpoczyna się zwykle 
wczesnym rankiem. Po skromnej toalecie oraz ze-
braniu bagaży powoli na drogę wylewa się tłum ludzi. 
Rusza pielgrzymka. Wśród porannych mgieł słychać 
szepty pierwszych modlitw oraz rozlegają się śpie-
wy pieśni religijnych. Każdy dzień wypełniony jest po 
brzegi: Różaniec, Anioł Pański, Msza św., Koronka do 
Miłosierdzia Bożego, czas ciszy i osobistej refleksji, 
„mikrofon dla wszystkich”, a wszystko to przeplatane 
śpiewami i różnymi oznakami radości, której na piel-
grzymce nie brakuje. I może właśnie ta spontanicznie 
rodząca się radość cementuje najbardziej tę grupę ob-
cych sobie ludzi, którzy stają się na czas pielgrzymki 
jedną wielką rodziną. A może radość ta jest wyrazem 
czegoś, co dokonuje się dużo głębiej, co dla oczu po-
zostaje niewidoczne. Każdy z pielgrzymów niesie ze 
sobą prywatną intencję. Jedni proszą Boga o zdrowie 
– dla siebie i najbliższych, inni o dobrą pracę, godziwe 
życie czy powodzenie podczas zdawanych egzami-
nów, jeszcze inni pragną Bogu podziękować. Późnym 
popołudniem pielgrzymi docierają na miejsca noclego-
we. Wieczorem ok. godziny 21 odbywa się Apel Jas-

nogórski, trochę na wesoło, trochę z należytą powa-
gą. Potem przychodzi noc, cichną śpiewy, modlitwy.  
A wszystko to ma miejsce w drodze na Jasną Górę.

 „Maryja, świadkiem miłości” to hasło przewod-
nie 33 Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki, która 4 sierp-
nia 2010 r. wyruszyła do Częstochowy sprzed kościo-
ła Farnego w Rzeszowie. Brało w niej udział około 
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dwóch tysięcy pątników, wędrowali  w 13 grupach,  
z których każda liczyła od 100 do 180 osób. Większość 
pielgrzymów to młodzież, chociaż nie brakowało osób 
starszych, a także małych dzieci, podróżujących wóz-
kami.

O bezpieczeństwo pielgrzymów podczas wędrów-
ki dbała służba porządkowa, licząca 140 mężczyzn.  
W każdej grupie byli lekarze i pielęgniarki, którzy w ra-
zie konieczności udzielali pomocy medycznej. Opiekę 
duchową i organizacyjną zapewniało 60 księży i ponad 
30 kleryków. Nie zabrakło także weterana rzeszow-
skiej pielgrzymki – biskupa pomocniczego Edwarda 
Białogłowskiego. 

Do gminy Nowy Korczyn pielgrzymka dotarła 
w sobotę po południu 7 sierpnia. Na noclegi pątnicy 
udali się jak co roku do następujących miejscowości: 
Błotnowola, Brzostków, Pawłów, Górnowola, Grotni-
ki Małe, Grotniki Duże, Nowy Korczyn, gdzie zostali 

gościnnie przyjęci przez mieszkańców. W niedzielę 
pielgrzymi wraz z parafianami uczestniczyli we mszy 
świętej odprawionej wspólnie przez prowadzącego 
grupę duszpasterza bp. Edwarda Białogłowskiego 
oraz proboszcza parafii ks. Grzegorza Kowalika. Po 
mszy św. pielgrzymi ruszyli w dalszą drogę w kierunku 
Wiślicy. Odchodzące grupy żegnali mieszkańcy No-
wego Korczyna oraz orkiestra dęta OSP pod batutą 
kapelmistrza p. Piotra Klisia.

Pielgrzymi dotarli do Częstochowy 13 sierpnia 
przed południem. Wzięli oni udział we mszy świętej 
odprawionej o godz. 11. „Dziś kończąc trud pielgrzy-
mowania na Jasną Górę, dziękujmy Bogu, bo jest mi-
łosierny. Dziękujmy Panu Bogu za dobra doczesne  
i nadprzyrodzone, dziękujmy za życie i za wiarę, dzię-
kujmy za naszą Ojczyznę, Polskę, za jej dzieje i kultu-
rę, a nade wszystko dziękujmy za dar życia” – powie-
dział w homilii bp Kazimierz Górny – biskup diecezji 
rzeszowskiej.

fot. ks. Robert, www.pielgrzymka.jacek.pl

fot. ks. Robert, www.pielgrzymka.jacek.rzeszow.pl

nie tylko zabawa

Kazimiera Juszczyk

Jak co roku w miesiącu lipcu organizowane są  
w Nowym Korczynie „Kingonalia”. Również w roku 
bieżącym nie mogło być inaczej. Wprawdzie cała uro-
czystość odbywała się w godzinach popołudniowych 
i wieczornych, jednak nie zabrakło różnych atrakcji. 
Główną częścią programu były występy artystycz-
ne, a przede wszystkim recital Ivana Komarenko, ale 
trudno było nie zauważyć przedsiębiorców z Nowego 
Korczyna, którzy mieli swoje promocyjne stoiska. Byli 
to: „Tranzbed”, Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, PKN ORLEN, Bank Spółdzielczy, Urząd 
Gminy. Jednak największym zainteresowaniem cie-
szyły się stoiska przygotowane przez Panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich ze Starego Sącza, Piasku Wielkiego, 
Górnowoli, Sępichowa, Strożysk i Nowego Korczyna. 
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Nowy Korczyn ser-
wowały do degustacji przeróżne produkty spożywcze. 
Były pyszne ciasta, paszteciki, galaretki, swojski chleb 
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dożynki w Górnowoli 

Anna Nowak

15 sierpnia w Kościele katolickim obchodzone 
jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
W polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bo-
żej Zielnej – od kwiatów, zbóż, warzyw, owoców i ziół, 
święconych w tym dniu w kościołach. Uroczystość ta 
zalicza się do najstarszych Świąt Maryjnych i przypo-
mina o wniebowzięciu Maryi, jako nieśmiertelnej Matki 
Syna Bożego. W tradycji ludowej święto 15 sierpnia 
jest dziękczynieniem za zebrane plony.

W bieżącym roku, w niedzielę 15 sierpnia, wieś 
Górnowola jako jedyna w parafii Ostrowce poświęci-
ła w kościele wieniec dożynkowy, upleciony z kłosów 
różnych zbóż i przyozdobiony w świeże kwiaty oraz  
wstęgi  w kolorach kościelnych i państwowych. Do 
kościoła przybyli przedstawiciele mieszkańców Górno-
woli ubrani w stroje ludowe, wioząc na przystrojonych 
wozach chleb, wieniec dożynkowy oraz kosze z wa-
rzywami i owocami. Corocznym zwyczajem pragnęli 
podziękować Bogu i Maryi, że mimo trudnych warun-
ków atmosferycznych, gwałtownych burz i ulewnych 
deszczy, a także trudnych do zniesienia upałów, udało 
im się zebrać plony i zabezpieczyć swoje gospodar-
stwa na zimowy czas. 

Mimo iż tegoroczne żniwa nie były tak urodzajne 
jak w poprzednich latach, to jednak 21 sierpnia miesz-
kańcy Górnowoli zorganizowali dożynki przy świetlicy 
wiejskiej, aby przez wspólną zabawę wyrazić radość  
z zakończonych szczęśliwie żniw. Przygotowania-
mi imprezy zajęła się Pani Beata Skowron, której  
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ze smalcem, ogórki małosolne i wiele innych smako-
witości, które nie sposób wymienić. Gdy ktoś nie zdą-
żył zjeść obiadu  w domu mógł zjeść również coś na 
gorąco. Panie z Biura Obsługi Szkół Samorządowych 
i Urzędu Gminy serwowały bowiem „strogonowa” i  „fa-
solę  z kapustą po korczyńsku”. Nie zabrakło oczywi-
ście „swojszczyzny” tj. kiełbasy, kaszanki, pasztetowej 
i innych wiejskich wyrobów.

Zorganizowano również małą wystawę rzemiosła 
w postaci wyrobów z drewna, a  było to za sprawą p. 
Marii Skowron z  Górnowoli. 

 Tak więc na imprezie było coś dla ciała, duszy 
i żołądka. Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały wspar-
cie finansowe od władz Gminy, za co serdecznie dzię-
kuję.
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z ogromnym zapałem pomocy udzielili inni mieszkań-
cy. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta polowa, 
odprawiona na placu przy świetlicy przez proboszcza 
parafii Ostrowce księdza Dariusza Matuszewskiego. 
Dziękował w niej Bogu za tegoroczne żniwa, a miesz-
kańcom za obecność na zabawie dożynkowej, która 
jest czasem radości z owoców pracy rąk, chwilą prze-
rwy od trudu i wysiłku. Ksiądz proboszcz polecił Bożej 
opiece wszystkich mieszkańców modląc się o Boże 
błogosławieństwo i wsparcie dla nich.

Po zakończeniu mszy świętej głos zabrała Pani 
Beata Skowron, serdecznie dziękując za odprawie-
nie mszy świętej w intencji mieszkańców Górnowoli 
i jednocześnie witając wszystkich przybyłych gospo-
darzy oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Pana 
Wiktora Kwasa, Zastępcę Wójta Panią Małgorzatę 
Matusik, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tade-
usza Pasternaka, Zastępcę Przewodniczącego Rady 
Gminy Panią Teresę Krupską, Dyrektora Zakładu Go-
spodarki Komunalnej Pana Henryka Podsiadło, Prze-
wodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Panią Kazimie-
rę Juszczyk, Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury 
Panią Bogumiłę Zawada wraz z księgową Panią Aliną 
Kurek. Prowadząca przedstawiła również sponsorów 
dożynek: Wójta Gminy Nowy Korczyn, Państwa Tere-
sę i Henryka Krupskich oraz Panią Marzenę Szlosek 
– Żelazny, bez wsparcia których trudno byłoby zor-
ganizować imprezę z takim rozmachem. Pani Beata 
podziękowała również serdecznie Panu Krzysztofowi 
Chłopeckiemu z Zagórzan za pomoc w przygotowaniu 
imprezy.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wiktor Kwas. 
Przywitał zebranych, a następnie przypomniał tego-
roczną powódź, której skutki mieszkańcy Górnowoli 
również odczuli, bowiem wiele plonów zostało znisz-
czonych, a spichlerze nie wypełniły się zbożem w ta-
kiej ilości, jak by oczekiwali tego mieszkańcy. Jednak 
jak sam Wójt przyznał, trzeba optymistycznie patrzeć 
w przyszłość i cieszyć się z każdego ,,okrucha chleba”, 
który udało się zebrać. Podziękował także za poświę-
cenie w trudnym czasie powodzi, za obronę wałów, za 
walkę o swoje domy i bezpieczeństwo rodzin. Jako że 

dożynki są czasem podsumowań Wójt również podzie-
lił się informacją o działaniach jakie podjęto na rzecz 
rozwoju gminy, by rozbudować drogi, ulice, chodniki, 
wyremontować po powodzi szkoły. Na koniec życzył 
wszystkim przybyłym gościom przyjemnej i udanej za-
bawy. 

Zgromadzonych mieszkańców serdecznie przy-
witała także Pani Teresa Krupska. Z ogromnym uzna-
niem wypowiadała się o mieszkańcach Górnowoli, 
chwaląc ich gościnność oraz otwartość i serdeczność. 
Podziękowała mieszkańcom za świadectwo wielkiej 
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wiary, gdyż pamiętali oni, by najpierw podziękować 
Bogu za plony, uczestniczyli we mszy świętej, a na ko-
niec dopiero zadbali o swoje potrzeby i zorganizowali 
tak piękną imprezę. 

Również Pani Małgorzata Matusik zabrała głos, 
życząc gospodarzom, by przyszłoroczne żniwa były 
lepsze niż obecne. Z ogromną dumą dostrzegła soli-
darność i integrację mieszkańców Górnowoli. Podzię-
kowała również Kołu Gospodyń Wiejskich z Górnowoli, 
które prężnie działa pod przewodnictwem Pań: Beaty 
i Marii Skowron. Te dwie kobiety nie szczędzą wysiłku 
i starań, aby zintegrować mieszkańców swojej wioski, 
aby dać im choć chwilę wytchnienia i radości, aby pie-
lęgnować rozwój miejscowej kultury i tradycji 

Wśród przybyłych gości był również pan Zygmunt 
Bernat, lokalny poeta z Parchocina. Zwrócił on uwagę, 
że szacunek do tradycji ludowych jest patriotyzmem, 
który należy pielęgnować i przekazywać kolejnym po-
koleniom. Trzy dziewczynki z Górnowoli: Kasia Jaros, 
Ola Satora i Paulina Żwirek wyrecytowały wiersz au-
torstwa Pana Bernata: 

Tu nad rzeką Wisłą i Nidą
Gdzie szlaki królewskie z Krakowa 
aż do Sandomierza idą
To tu jest nasza ukochana wioska
Bo tu też leży Polska
To stąd grzybiarze na grzybki idą 
do soleckiego lasu lub na rzegocki gaj

fot. Jerzy Wilk

fot. Jerzy Wilk

Bo tu też mój kraj
Więc zejdź turysto ze szlaku
I zostaw grzybki w gaju
I być na dożynkach w Górnowoli
W tym naszym kraju.

Na koniec prowadząca dożynki Pani Beata Sko-
wron życzyła zgromadzonym wspaniałych wrażeń  
i miłej zabawy przy akompaniamencie zespołu mu-
zycznego Royal.

Po części oficjalnej obecni mieszkańcy tańczyli  
i biesiadowali do białego rana, celebrując zakończenie 
żniw, zapominając choć na chwilę o ciężkiej i żmudnej 
pracy na roli.

cytoMaMMobuS w nowyM korczynie

Anna Nowak

W dniach 23-24 sierpnia 2010 r. mieszkanki Gmi-
ny Nowy Korczyn mogły wykonać bezpłatne badania 
cytologiczne oraz mammografię w nowoczesnym cyto-
mammobusie, będącym swoistą „przychodnią na kół-
kach”, ustawionym na placu przy Muszli Koncertowej. 
Bezpłatna mammografia przeznaczona była dla pań  
w wieku 50-69 lat, natomiast bezpłatna cytologia dla 
pań w wieku 25-59 lat. Wystarczyło okazać dowód 
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osobisty i w ten sposób zapewnić sobie spokój na 
dwa, trzy lata. 

Zainteresowanie badaniami w naszej Gminie było 
niewielkie. W ciągu tych dwóch dni mammografię wy-
konały 73 kobiety, natomiast cytologię zaledwie 13. 
Panuje powszechne przekonanie, że kobiety nie dba-

ją o zdrowie, gdyż zawsze wydaje im się, że są waż-
niejsze sprawy: dzieci, mąż, praca, dom. A przecież to 
zdrowie jest najważniejsze! Cytologia i mammografia 
umożliwiają wykrycie choroby we wczesnym stadium 
dając szansę na życie i zdrowie. Pamiętajmy: łatwiej 
zapobiegać niż leczyć!

reGionalizM w SrebrnyM koSzyku

Grażyna Kańska – instruktor teatralny

Zgodnie z zapowiedzią zespół teatralny działa-
jący przy Samorządowym Gimnazjum im. Św. Kingi  
w Nowym Korczynie przygotował na KINGONALIA 
2010 plenerowe widowisko w strojach historycznych. 
Fundusze na nie zostały wygospodarowane w ramach 
programu unijnego G-5, a uszyte przez prywatny za-
kład krawiecki pani Heleny Radej w Busku-Zdroju. 
Dzięki temu, mimo ulewnego deszczu, młodzi aktorzy 
prezentowali się okazale, godnie reprezentując boga-
tą historię naszego miasteczka. Zaś lokalną tradycję 
przybliżyli współczesnym mieszkańcom poprzez fabu-
łę jednej z miejscowych legend pt.: Srebrny koszyk, 
na której oparto scenariusz przedstawionej scenki. 
Ów koszyk właśnie przypomniał zapomnianą dawną 
korczyńską profesję, którą trudniło się jeszcze nie tak 
dawno wielu korczynian i mieszkańców okolicznych 
wiosek. Było nią wikliniarstwo, gdyż surowiec w po-
staci bujnej wikliny porastał brzegi obu rzek – Nidy  
i Wisły. Szkoda, że dziś tylko nieliczni trudnią się tym 
rzemiosłem. Przecież z wikliny można wyczarować 
różne skarby  sztuki ludowej – nie tyko srebrny koszyk. 
A Srebrny koszyk właśnie skrył jeszcze jeden skarb 
– sztuki folkloru – naszą lokalną gwarę – miejscowy 
język, również przez wielu nieznany. I znowu szkoda, 
bo gwara jak każdy język to dobro, dziedzictwo. Gwary 
nie zmieniają się tak szybko jak język literacki, więc są 
bardziej podobne do staropolszczyzny, jaką posługi-
wali się wieki temu nasi przodkowie. Dzięki temu języ-

koznawcy mogą zgłębiać tajniki genezy i historii dzi-
siejszego języka, którym się posługujemy, a pisarze 
– dokonywać zabiegów stylistycznych nazywanych 
dialektyzacją w celu charakteryzowania bohaterów 
poprzez  odtwarzanie kolorytu lokalnego, obrazowa-
nie środowiska społecznego, z którego się wywodzą. 
Przykłady tego znajdziemy nie tylko w zbiorkach le-
gend, ale również w nowelach, opowiadaniach, po-
wieściach naszych pisarzy takich jak H. Sienkiewicz  
w „Krzyżakach” czy W. Reymont w „Chłopach”. 

W zaprezentowanej scence folklorystycznej trzy-
dzieścioro dwoje gimnazjalistów wcieliło się w role po-
staci z XIV wieku,  przenosząc widzów w czasy  śred-
niowiecza. Oto ich galeria:

1. Księżna Kinga – Weronika Skorupa
2. Książę Bolesław Wstydliwy – Kamil Szczepaniak
3. Przedsława – piastunka Księżnej – Marta Pietrzyk
4. Hanulka – chłopka – Klaudia Szafranek
5. Marcinek – chłopiec wikliniarz – Piotr Gołpyś
6. Maciej Chrapka – handlarz – Karol Cerazy
7. Apolonia – handlarka – Karolina Jaśkiewicz
8. Przekupka – Karolina Wawrzyk
9. Przekupka – Sylwia Kinor

10. Przekupka – Gabriela Gawlik
11. Przekupka – Ewelina Pisarczyk
12. Strażnik – Miłosz Kucharski
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13. Strażnik – Arkadiusz Kucharski
14. Chłopka – Klaudia Wieczorek
15. Chłopka – Katarzyna Dybek
16. Chłopka – Aleksandra Kanicka  
17. Dwórka – Agata Krzan
18. Dwórka – Wioletta Stulak
19. Dwórka – Marcelina Jaroszek
20. Dwórka – Daria Nurek
21. Dwórka – Katarzyna Cerazy   
22. Dwórka – Marlena Kochan   
23. Dwórka – Magdalena Satora
24. Dwórka – Zuzanna Wytrwał
25. Mieszczka – Izabela Buczak
26. Mieszczka – Dominika Skowron
27. Dworzanin – Michał Tomal
28. Dworzanin – Marcin Tomal
29. Dworzanin – Dawid Spót
30. Dworzanin – Piotr Niedopytalski

wypaSione wakacje naSzych MiluSińSkich

Małgorzata Matusik

31. Narrator – Mariola Wojciechowska
32. Narrator – Kacper Golba

Uczniowie ci wzięli też udział w uroczystej mszy 
oraz barwnym korowodzie, któremu odświętnego bla-
sku dodała książęca para jadąca w stylowej bryczce. 
Szkoda tylko, że słońce go poskąpiło – tradycyjnie 
jak rok temu przyszło nam grać w strugach deszczu. 
Mamy jednak satysfakcję – nie tylko myśmy wytrwali, 
ale również widzowie pod parasolami! 

Do realizacji ww. przedstawienia przyczynili się:

- Jerzy Wilk – nagranie playbacku

- Jolanta Kulik – szkice projektów kostiumów scenicz-
nych

- Barbara Karnawalska – sprawy organizacyjne 

- Małgorzata Matusik – pomoc w pozyskaniu środków 
finansowych na stroje teatralne

- Bogumiła Zawada – rozliczenie pozyskanych fundu-
szy unijnych.
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W tegorocznych wakacjach wzięło udział 163 
dzieci i młodzieży oraz 8 opiekunów. Był to wypoczy-
nek zorganizowany przez Związek Młodzieży Wiej-
skiej w Kasince Małej dla 61 – osobowej grupy dzie-
ci, w Borach Tucholskich zorganizowany przez posła 
Krzysztofa Lipca – 44 dzieci i 2 opiekunów, w Kału-
szynie zorganizowany dla 24 – osobowej grupy przez 
Bogusławę Ziętarę, dla grupy 11 dzieci zorganizowany 
przez Caritas w Karpaczu oraz w Węgrowie zorgani-
zowany przeze mnie dla 23 – osobowej grupy dzieci  
i 4 opiekunów. 

Wszystkie te wyjazdy były bezpłatne i miały przy-
sporzyć naszym milusińskim wiele radości po ciężkich 
przeżyciach związanych z ulewnymi deszczami, pod-
topieniami i powodzią w niektórych miejscowościach. 

Najbliższym memu sercu są wyjazdy dzieci  
w moje rodzinne strony tj. do Kałuszyna i Węgrowa  
i temu poświęcę kilka słów. 

Tak jak wspomniałam Pani Dyrektor Ziętara pod-
czas szkolenia prowadzonego w Warszawie poznała 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, któ-
ry na wieść o trudnej sytuacji związanej z powodzią 
w naszej miejscowości zaoferował pomoc w postaci 

bezpłatnego wyjazdu grupy dzieci do Kałuszyna. Ulo-
kowano je w prywatnych domach, gdzie byli przyjęci 
bardzo serdecznie. Natomiast wyjazdy na wycieczki  
i wakacyjny czas organizowała im Pani Dyrektor Gim-
nazjum w Kałuszynie. 

Zwiedzano Warszawę i okolice, a także w jeden 
dzień młodzi turyści mieli okazję zobaczyć moje ro-
dzinne miasto Węgrów. Odwiedzili m.in. Dom Gdański, 
Bazylikę Mniejszą i Klasztor. Swoje bramy otworzył 
zamek zbrojownia w Liwie i przepiękny klasycystyczny 
pałac książąt Radziwiłłów w Starej Wsi. Obecnie sta-
nowi on bazę wypoczynkową dla Narodowego Banku 
Polskiego. 

W domu kultury na początku lipca odbyło się uro-
czyste spotkanie, w którym uczestniczyłam osobiście 
z radną Beatą Skowron, a ze strony władz Węgrowa 
Pani wice burmistrz Jadwiga Snopkiewicz, Przewod-
niczący Rady Miasta Tadeusz Ryczkowski, emery-
towany dyrektor domu kultury Pani Iza Perczyńska, 
która była przewodnikiem po Węgrowie, a także od-
nalazła w historii Nowego Korczyna i Węgrowa wiele 
podobieństw. Pobyt ten stanowił początek nawiązania 
współpracy pomiędzy tymi dwoma miastami. Toteż  
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władze miasta zostały zaproszone na nasze „Kingo-
nalia” w dniu 25 lipca 2010 r. My zaś zostaliśmy za-
proszeni na dzień 7 i 8 sierpnia br. na dni Węgrowa. 
W trakcie tych obchodów udało mi się przeprowadzić 
serdeczną rozmowę zarówno z Panem Burmistrzem 
Jerzym Grędą, jak i Starostą węgrowskim Panem 
Krzysztofem Fedorczykiem, w trakcie której zapro-
ponowałam, by umożliwić zorganizowanie kolejnego 
wypoczynku dla naszych dzieci z gimnazjum w No-
wym Korczynie. Po trzech dniach dostałam sygnał, 
że wszystko może się doskonale udać. Pan Burmistrz 
ufundował wyżywienie i wycieczki. Organizacją czasu 
zajęła się dyrektor gimnazjum Pani Teresa Święcicka, 
a noclegi ufundował starosta węgrowski. Nasze dzie-
ci zwiedziły również Warszawę oraz Drohiczyn, który 

jest siedzibą diecezji drohiczyńskiej położonej nad Bu-
giem.  Miały też rejs statkiem po Bugu.

Wyżywienie było wspaniałe, bowiem stawka od 
osobodnia wynosiła 20 zł. Dzieci otrzymały kieszon-
kowe w wysokości 40 zł., odwiedziły McDonalds’a  
w Siedlcach oraz kąpały się w zalewie zbudowanym na 
rzece Liwiec. Wróciły zachwycone, bowiem na koniec 
otrzymały z zaprzyjaźnionej firmy piękne plecaki wraz 
z przyborami do pisania oraz worek słodyczy. Cały 
pobyt trwał osiem dni. Po Węgrowie i okolicy obwoził 
kierowca Ryszard Grudzień, a opiekunkami były: Alek-
sandra Jagielska, Anetta Fortuna i Wioletta Kafara. 

Węgrów dołożył małą cegiełkę do tego, by na 
twarzach naszych dzieci zaistniał uśmiech.

proGraM obchodów europejSkich dni dziedzictwa 2010 
w GMinie nowy korczyn

Bogumiła Zawada

ORGAnizATOR

Gminny Ośrodek Kultury
28 -136 Nowy Korczyn, ul. Tarnowska 5, tel./faks 41 377 11 26

adres e-mail: gok_nkorczyn@interia.pl

W miesiącu wrześniu 2010 r. w Szkołach Podstawowych w: Nowym Korczynie, Starym Korczynie  
i Brzostkowie zorganizowane zostaną wystawy zabytkowego sprzętu użytkowego udostępnione dla wszyst-
kich zainteresowanych zwiedzających.

PROGRAM
dnia: 10 - 12 września 2010 r.

Miejsce: Parchocin 94 a, przy drodze nr 0131T: Grotniki Małe - Rataje, gm. Nowy Korczyn
- 10 września 2010 r. (piątek) godz. 10.00 - 12.00 - zwiedzanie kuźni u p. Zdzisława Boduszka.  
W ramach lekcji „wiedza o regionie” zwiedzanie wystawy starych przedmiotów użytkowych w szko-
łach jw.

Miejsce: nowy Korczyn, ul. Kingi 5
- 11 września (sobota) 2010 roku godz. 11.00 - 12.00 - zwiedzanie młyna i tartaku u p. Elżbiety 
Dybała 

Miejsce: Górnowola 39
- 12 września (niedziela) 2010 r. godz. 14.00 - 15.00 - zwiedzanie zabytkowego warsztatu stolar-
skiego u p. Zygmunta Skowrona

dnia: 17 - 19 września 2010 r.
Miejsce: Parchocin 94 a, przy drodze: nr 0131T, gm. Nowy Korczyn

- 17 września 2010 r. (piątek)  godz. 10.00 - 12.00 - zwiedzanie kuźni u p. Zdzisława Boduszka  
Miejsce: nowy Korczyn, ul. Kingi 5

- 18 września (sobota) 2010 roku godz. 11.00 - 12.00 - zwiedzanie młyna i tartaku u p. Elżbiety 
Dybała 

Miejsce: Górnowola 39
- 19 września (niedziela) 2010 r. godz. 14.00 - 15.00 - zwiedzanie zabytkowego warsztatu stolar-
skiego u p. Zygmunta Skowrona.

Powyższe imprezy skierowane są do grup szkolnych i rodzinnych.
Wstęp: wolny

Terminy: jak podano wyżej

Nasz Gminny Ośrodek Kultury jako jeden z 200 podmiotów, w tym takich jak nasze znane duże muzea 
jest organizatorem dorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

W tym społecznym i edukacyjnym projekcie bierzemy udział po raz pierwszy i mam nadzieję, że spotka 
się on z dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości naszej gminy.
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leGenda o powStaniu pawłowa

Klaudia Boduszek

Na prawym brzegu Nidy, w starym dworzyszczu 
zwanym Zamkiem przebywał książę krakowski Le-
szek Biały z żoną swoją Grzymisławą. Tu w roku 1221 
urodził się im syn Bolesław, którego nazwano później 
Wstydliwym. Ten to Bolesław pojął za żonę królewnę 
węgierską, Kunegundę, córkę króla Beli. Był on za-
łożycielem Nowego Korczyna i wraz ze swoją żoną 
– fundatorem kościoła i klasztoru franciszkańskiego. 
Niedaleko królewskiego zamku miał własną zagrodę 
zamożny kmieć Paweł. Szanowali go sąsiedzi i kocha-
li, bo chętny był do rady i pomocy, uczynny, mądry  
i gospodarny. Oprócz uprawy roli wyrabiał ów kmieć 
gliniane naczynia i wyplatał koszyki z wikliny, któ-
rej nad Nidą jest pod dostatkiem. W pracy pomagała 
mu dobra żona Marysieńka, a wesołe i zdrowe dzieci 
stanowiły szczęście rodziców. Najstarszy syn Pawła  
i Marysieńki kończył właśnie siedem lat. Była to dla 
rodziny bardzo ważna uroczystość, ponieważ chłopiec  
z rąk matki przechodził pod opiekę ojca. W dniu urodzin 
dziecka obchodzono tak zwane „postrzyżyny”, czyli oj-
ciec po raz pierwszy obcinał synowi długie włosy, na-
dawał mu imię i wzywał dla niego błogosławieństwa 
przodków. Na tę uroczystość zaproszono sąsiadów  
i ugaszczano ich hojnie, aby upamiętnić to wydarzenie 
i zapewnić dziecku ich życzliwość. Paweł i Marysieńka 
przygotowali zapas mięsa i pieczywa, miodu i owoców 
leśnych. Uprzątnęli chatę, przystroili ją zieleniną, za-
stawili obficie stoły i czekali na przybycie gości. Do-
bra sława kmiecia doszła też do królewskiego dwo-
ru. Królowa Kinga podsłuchawszy rozmowę dwóch 
mieszkanek, które rozmawiały o postrzyżynach u Pa-
wła, postanowiła sprawdzić, czy kmieć jest naprawdę 
tak dobry i uczynny. Przebrała się za ubogą kobietę  
i poszła wypróbować kmiecia. Kiedy zaproszeni gości 
zasiedli za stołem, w progu pojawiła się nieznana ko-
bieta. Powiedziała, że jest w podróży i prosi o gościnę, 
a gościnność w dawnej Polsce była najświętszym pra-
wem i obowiązkiem. „Gość w dom – Bóg w dom” – tak 
nawet mówi stare polskie przysłowie. Paweł z radością 

powitał nieznajomą i zaprosił ją do stołu. Tymczasem 
rozpoczęły się obrzędy. Matka przyprowadziła na bia-
ło ubranego chłopca, w płóciennej koszuli, z rozczesa-
nymi długimi włosami. Chłopak uklęknął przed ojcem,  
Paweł go podniósł, uściskał, pokropił wodą ze źródła 
i ująwszy nożyce, przystrzygł mu włosy nad czołem. 
Potem oddał nożyce najstarszemu z gości, ten uciął 
długi pukiel, i tak po kolei co  starsi krewni i sąsiedzi 
strzygli włosy z głowy dziecka. Kobiety je zbierały, aby 
zakopać w ziemię. Wtedy podniosła się nieznajoma  
i przemówiła:

- Pozwólcie mi bracia pobłogosławić chłopca  
w imię naszego Boga. I uczyniwszy nad głową jego 
znak krzyża dodała: - W imię Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego chrzczę ciebie i nadaję imię Dobromir. Niech bło-
gosławieństwo Boże będzie z tobą, nad domem twoim 
i dziećmi twoimi.

Obecni słuchali tego ze zdziwieniem i wzrusze-
niem. Imię Dobromir spodobało się wszystkim. Paweł 
serdecznie podziękował nieznajomej. Teraz rozpoczę-
ły się pieśni obrzędowe. Matka przyniosła wieniec ze 
świeżych ziół upleciony i włożyła postrzyżonemu sy-
nowi na głowę, ojciec wziął go za rękę i powiódł do 
świętego miejsca na cmentarzu, aby modlitwą uczcić 
duchy przodków i zostawić ofiary na grobach. To-
warzyszył im orszak złożony z gości, którzy śpiewali 
pieśni. Groby polano mlekiem, poustawiano na nich 
misy z jadłem. Po powrocie do domu nieznajoma ko-
bieta podeszła do Pawła i powiedziała: - Pawle, bar-
dzo podoba mi się twoje postępowanie. Widzę też, 
że sąsiedzi darzą cię szacunkiem. Jam jest królowa 
Kinga. Przyszłam, aby przekonać się, czy to prawda, 
co mówią o tobie mieszkańcy. Jesteś dobrym gospo-
darzem, dlatego ofiaruję tobie w arendę wieczystą tę 
wieś, abyś nią dobrze rządził. Paweł był zdumiony,  
a jednocześnie bardzo szczęśliwy. Wieś, którą otrzy-
mał w darze od królowej, istnieje do dzisiaj i nazywa 
się od jego imienia – Pawłów.

to Może być ciężki Sezon

M.H.M

Drużyna Wisły od 20 lipca ciężko trenuje, by przy-
gotować się do zbliżającego się sezonu A-klasy gr. II. 
A do takiego sezonu trzeba przygotować się naprawdę 
dobrze. Oto jego początek: 

22 sierpień godz. 15
Wisła Nowy Korczyn - Baszta Rytwiany

25 sierpień godz.17
Wisła Nowy Korczyn - Olimpia Pogoń Staszów

29 sierpień godz.15
Agricola Łoniów - Wisła Nowy Korczyn

5 wrzesień godz.15
Wisła Nowy Korczyn - Piast Stopnica

To tylko pierwsze 3 kolejki ligowe oraz mecz II 
Rundy PP na szczeblu okręgu z IV ligową Olimpią Po-
goń. Już na początek w meczu inaugurującym sezon 
2010/2011 Wisła podejmować będzie spadkowicza  
z klasy okręgowej, drużynę Baszty Rytwiany. W tym 
meczu zdecydowanym faworytem są goście z Rytwian, 
ale piłka nożna rządzi się swoimi prawami, a Wisła na 
swoim obiekcie zawsze jest bardzo groźna. Kolejny po-
jedynek to mecz pucharowy ze staszowskim czwarto- 
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-ligowcem. Tutaj również faworytem i to murowanym 
są nasi rywale. Realna szansa na pierwsze zwycię-
stwo w tym sezonie pojawia się w drugiej kolejce, kie-
dy to Wiślacy wyjadą na mecz do Łoniowa, by zmie-
rzyć się z tamtejszą Agricolą. Mimo iż drużyna spod 
Sandomierza to beniaminek rozgrywek, to jednak jest 
on dobrze znany tutejszym kibicom, bowiem kilka lat 
temu obie drużyny grały na tym samym szczeblu roz-
grywek, ale działacze z Łoniowa na kilka lat zawiesili 
działalność klubu. W 3 kolejce  czekają nas pierwsze 
derby. Piast Stopnica. Drużyna której prezentować nie 
trzeba. Utrzymanie  zawdzięczają temu, iż w III lidze 
nie zmieniono ilości drużyn z 18 na 16.W tym spotka-
niu faworyta nie ma, w końcu derby to derby…

Jeśli chodzi o wzmocnienia to pewny jest tylko 
transfer Kamila Feteli. Testowano i testuje się nowych 
zawodników, ale oficjalnych informacji na temat jakich-
kolwiek transferów wciąż nie ma. Jeśli chodzi o ubytki, 
to wszystko wskazuje na to, że na piłkarską emery-
turę odszedł Andrzej Smoliński. Z zespołem na razie 
nie trenuje również Paweł Zieliński, który przebywa za 
granicą.

Nam kibicom, póki co pozostaje oczekiwać na 
rozpoczęcie sezonu, by znów po blisko dwumiesięcz-
nej przerwie móc dopingować piłkarzy Wisły.

huMor wakacyjny

Nadmorski hotel. 
Recepcjonista widząc przybyłą parę pyta:
- Urlop?
- Tak…
- A dzieci państwo posiadają?
- Posiadają…
- A tym razem państwo nie zabrali?
- Nie zabrali…
- Tylko we dwoje? Romantyczny wypad!
- Tak…
- A kto został z dziećmi?
- Żona…

Dwaj zawiani panowie rozmawiają przy kieliszku:
- Ech, życie, życie, okrutne życie… - wzdycha jeden z 

nich – Miałem wszystko, o czym człowiek może ma-
rzyć: cichy dom, pieniądze, dziewczynę…

- I co się stało?!
- Żona wróciła z wczasów tydzień wcześniej…

Student wraca z wakacji i mówi do kolegi:
- Szkoda, że tego nie widziałeś, jechałem na słoniu,  

a obok mnie dwa lwy…
- I co dalej? Co dalej?
- Musiałem zejść z karuzeli… 

Przewodnik tatrzański mówi do grupy turystów:
- Zbliżamy się do bardzo niebezpiecznego miejsca. 
Wiele osób poślizgnęło się tu i spadło w przepaść. 
Gdyby komuś z Państwa to się przytrafiło, proszę 
zwrócić głowę w lewą stronę. Z lotu ptaka rozciąga się 
piękny widok na dolinę.

 
Teściowa przyjeżdża na wakacje do zięcia i córki. 
Drzwi otwiera zięć:
- O, mamusia! A mamusia na długo?
- Na tak długo synku, aż wam się znudzę.
- To mamusia nawet nie wejdzie?

Mąż:
- Chciałbym te wakacje spędzić tam, gdzie jeszcze ni-

gdy nie byłem…
Żona:
- Świetnie! Co powiesz na kuchnię?
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