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Składam Państwu serdeczne podziękowania za udzielone poparcie mojej osobie w wyborach samo-
rządowych. Dziękuję za okazane zaufanie, życzliwość i słowa wsparcia. Powierzenie mi stanowiska Wójta 
Gminy Nowy Korczyn to dla mnie wielki zaszczyt, a przy tym ogromne zobowiązanie. Deklaruję, iż dołożę 
wszelkich starań, by swoje obowiązki wykonywać rzetelnie i godnie Państwa reprezentować. Pragnę, aby 
dzięki mojej pracy nastąpił dalszy rozwój Gminy Nowy Korczyn, a tym samym podniesienie komfortu życia 
jej Mieszkańców. Jestem przekonany, że nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei. Jeszcze raz dziękuję 
za Państwa zaufanie i oddane na mnie głosy.

Pozdrawiam serdecznie
Paweł Zagaja

Szanowni MieSzkańcy GMiny nowy korczyn!
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PSL LidereM województwa świętokrzySkieGo

Anna Nowak

Ludowcy w świętokrzyskim po raz kolejny udo-
wodnili, że są ogromną siłą. Nasze województwo jako 
jedyne na mapie politycznej kraju wybory naznaczyły 
kolorem zielonym. PSL zdobyło 13 mandatów w 30 
– osobowym regionalnym parlamencie. To najlepszy 
rezultat, jaki formacja osiągnęła w skali kraju i ogrom-
ny sukces, bo do większości zabrakło tylko trzech 
mandatów. 

Świetnym wynikiem może się poszczy-
cić Adam Jarubas – marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego, który zdobył ponad 
31 tysięcy głosów. – Myślę, że udało mi się 
wnieść nowy styl zarządzania, prowadzenia 
polityki polegający na dużej otwartości, łago-
dzeniu konfliktów, nowych pomysłach i wiel-
kiej energii. Staramy się uprawiać politykę 
w sposób godny, bez naruszania godności 
innych i chcemy być wrażliwi na potrzeby 
ludzi najsłabszych. Pokazaliśmy w praktyce 
jak może zmieniać się na korzyść wiele ob-
szarów, także wiejskich. – mówi marszałek  
o źródłach sukcesu, jaki odniosła jego partia 
w naszym województwie.

Polskie Stronnictwo Ludowe swoją 
przewagę potwierdziło też w wyborach do 
rad powiatowych. Wygrało wybory w ośmiu 
z 14 rad. Najbardziej spektakularny sukces 
partia odniosła w powiecie buskim, gdzie 
zdobyła ponad połowę oddanych ważnie 
głosów i 13 z 19 mandatów! Tam ludowcy 
mogą rządzić samodzielnie bez tworzenia 
koalicji. Przewodniczącym Rady Powiatu 
został Krzysztof Gajek, wiceprzewodniczą-
cymi: Robert Gwóźdź oraz Zbigniew Zioło. 
Przez kolejne 4 lata funkcję starosty pełnił 
będzie Jerzy Kolarz, natomiast funkcję wi-
cestarosty – Stanisław Klimczak.

Teraz, gdy wyborcy wyłonili swoich 
przedstawicieli, przychodzi czas na pra-

cę w imieniu mieszkańców i dla mieszkańców. Miej-
my nadzieję, że partia, która otrzymała tak ogromne 
poparcie w naszym województwie, wywiąże się ze 
składanych obietnic i nie zawiedzie wyborców.

Robert Gwóźdź, Krzysztof Gajek, Zbigniew Zioło.  
fot. Tygodnik Buski Korso MW.

Krzysztof Gajek, Paweł Zagaja i Adam Jarubas.
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„Będę wójteM dLa wSzyStkich…” – rozMowa z PawłeM zaGają –  
wójteM GMiny nowy korczyn

Anna Nowak

Ma 30 lat. Jest absolwentem Politechniki Święto-
krzyskiej w Kielcach, kierunek zarządzanie  i  inżynieria  
produkcji. Ukończył także  studia  podyplomowe  Agro 
– Unia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Pracę 
zawodową rozpoczął w 2001 
roku w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Busku-Zdroju. Do-
świadczenie w samorządzie 
zdobył będąc nieprzerwanie 
od 2002 roku radnym Rady 
Gminy Nowy Korczyn. Od 
2007 roku pracował w Urzę-
dzie Marszałkowskim Woje-
wództwa  Świętokrzyskiego   
w Kielcach, gdzie zajmował 
się działaniami skierowany-
mi na rozwój obszarów wiej-
skich. W tegorocznych wybo- 
rach samorządowych wy- 
brany został Wójtem Gminy 
Nowy Korczyn. Paweł Zagaja – młody, ambitny czło-
wiek, który stanął przed nie lada wyzwaniem, jakim 
jest kierowanie gminą.

Anna Nowak: w drugiej turze wyborów osiąg-
nął Pan znakomity wynik – ponad 65% poparcia. 
jakie są źródła tego sukcesu?

Paweł zagaja: Myślę, że wyborcy oczekiwali  
zmian, chcieli odetchnąć i zdecydowali się na niekon- 
fliktową osobę, która będzie łączyć i scalać mieszkań- 
ców, a nie dzielić ich. Będąc radnym poprzedniej 
kadencji niejednokrotnie mocno akcentowałem na 
sesjach swoje opinie, nie znaczy to jednak, że je-
stem osobą konfliktową. Ponadto dużym poparciem  
w pierwszej turze wyborów cieszyli się Adam Jarubas 
i Krzysztof Gajek, z którymi razem prowadziliśmy kam-
panię. Myślę, że ten fakt również miał wpływ na mój 
wynik drugiej tury. Społeczeństwo odczytało to jako 
sygnał, by dać gminie szansę na prawidłowy rozwój. 
„Razem dla Gminy Nowy Korczyn”.

a.n.: jakie zadania ma Pan zamiar podjąć  
w pierwszej kolejności?

P.z.: Obecnie priorytetem niewątpliwie jest zakoń-
czenie w sposób prawidłowy spraw związanych z po-
wodzią, z wypłatą zasiłków dla poszkodowanych. Jest 
wiele niejasności i nieprawidłowości w pracach komisji 
zarówno tej pierwszej, jak i kolejnych powoływanych. 

Szacować szkody w budynkach gospodarczych moż-
na było tylko w przypadku osób, które znalazły się na 
liście z 14 lipca i które w swoich protokołach strat miały 
choćby małą wzmiankę, że wystąpiły szkody również 

w budynkach gospodarczych. 
W innych przypadkach te 
komisje nie powinny w ogó-
le pracować. I muszę z całą 
stanowczością stwierdzić, że 
mieszkańcy wprowadzani byli 
w błąd i teraz mogą czuć się 
oszukani. Chciałbym, aby te 
sprawy zostały szybko wyjaś-
nione z jak najmniejszym ne-
gatywnym skutkiem dla miesz-
kańców.

a.n.: jakie są najpotrze- 
bniejsze inwestycje w gmi-
nie?

P.z.: W obecnej chwili 
ważna jest ciągłość władzy i ciągłość decyzji. Wobec 
tego rozpoczęte inwestycje muszą być dokończone. 
Istotną sprawą dla gminy Nowy Korczyn jest odbudo-
wa infrastruktury drogowej. Będę zabiegał o środki, 
które ze względu na to, że nie zostały wykorzysta-
ne, musiały w części wrócić do donatorów, czyli do 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Ponadto chciałbym  
w przyszłości powrócić do tematu Nidy 2000 pod 
warunkiem naprawy sieci wodociągowej, która obec-
nie przynosi bardzo dużo strat. Ważna dla gminy 
jest również budowa kanalizacji sieciowej. Wspólnie  
z Radą Gminy konieczne jest przeanalizowanie tematu 
i uzyskanie dokładnych informacji dotyczących finan-
sowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

a.n.: jakim wójtem chciałby Pan być?
P.z.: Chciałbym być wójtem dla wszystkich, zarów-

no dla bogatych jak i dla biednych, by wszyscy byli 
traktowani jednakowo. Ważne jest, aby łączyć, a nie 
dzielić społeczeństwo. Ponadto chciałbym stworzyć 
Urząd Gminy przyjazny i otwarty dla mieszkańców,  
w którym by panował właściwy klimat pracy oraz jasno 
określone zasady, czego oczekuję od współpracowni-
ków.  

a.n.: dziękuję za rozmowę.

nowa rada

Anna Nowak

Dnia 1 grudnia 2010 r. w Sali Narad Urzędu Gmi-
ny przy ul. Buskiej odbyła się I uroczysta Sesja Rady 
Gminy. W posiedzeniu uczestniczyli: 15 radnych Rady 

Gminy wybranych w dniu 21 listopada 2010 roku, 
Wójt Gminy Wiktor Kwas, Skarbnik Gminy Agnieszka 
Nowak, Dyrektor ZGK Henryk Podsiadło, Kierownik 
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Paweł Kulik - 
Przewodniczący Rady Gminy

Anna Wiśniewska -
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Kazimiera Gołdyn - 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Artur Gruchała Czesław Zawada

Elżbieta Matuszewska Grzegorz Borla Krystyna Szafraniec Mariusz Wieczorek

Marzena Wilk Stanisława Witkowska

Teresa Krupska Wioletta Buczak

Referatu Inwestycji Stefan Majcher, radca prawny, 
pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi oraz mieszkańcy 
Gminy Nowy Korczyn.

Pierwszym punktem sesji było powierzenie przez 
Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji – p. Ta-
deusza Pasternaka prowadzenia obrad najstarszemu 
radnemu – p. Zbigniewowi Zawadzie, który powitał ze-
branych i o godz. 11:25 otwarł obrady pierwszej sesji 
VI kadencji Rady Gminy.  

W kolejnej kadencji  
w Radzie Gminy zasiądą: 
Borla Grzegorz, Buczak 
Wioletta, Gołdyn Kazi-
miera, Gruchała Artur, 
Krupska Teresa, Kulik 
Paweł, Kazimiera Gołdyn, 
Matuszewska Elżbieta, 
Szafraniec Krystyna, Tre-
la Władysław, Wieczorek 

Mariusz, Wilk Marzena, Wiśniewska Anna, Witkowska 
Stanisława, Zawada Czesław oraz Zawada Zbigniew. 
Prowadzący odczytał treść roty, po której każdy radny 
wyczytany z imienia i nazwiska powtórzył słowa „Ślu-
buję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Do wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewod-
niczących Rady Gminy powołana została jednogłośnie 
w głosowaniu jawnym komisja skrutacyjna w składzie: 

Władysław Trela Zbigniew Zawada
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Władysław Trela – przewodniczący, Marzena Wilk  
i Grzegorz Borla – członkowie.

Na Przewodniczącego Rady Gminy został jed-
nogłośnie wybrany Paweł Kulik, natomiast wiceprze-
wodniczącymi zostały Anna Wiśniewska i Kazimiera 
Gołdyn. Projekty uchwał w sprawie wyboru przewod-

niczącego oraz wiceprzewodniczących zostały jedno-
głośnie przyjęte przez radnych.

W ostatnim punkcie Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Kulik podziękował zebranym za udział w sesji  
i o godz. 12:45 zakończył jej obrady.

UroczySte śLUBowanie wójta

Anna Nowak

13 grudnia 2010 r. w Sali Narad Urzędu Gminy przy 
ulicy Buskiej odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, 
na której nowo wybrany wójt Paweł Zagaja złożył uro-
czyste ślubowanie.

 Na tę okoliczność przybyli m.in: Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, rad-
ny Sejmiku Krzysztof Dziekan, Przewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Gajek.

Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu proto-
kołu z poprzedniej sesji nastąpił kulminacyjny punkt 
– uroczyste zaprzysiężenie wójta elekta. W obecności 
Rady Gminy, sołtysów, kierowników referatów i jedno-
stek organizacyjnych oraz wszystkich zaproszonych 
gości nowo wybrany wójt Paweł Zagaja ślubował: 
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyśl-
ności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Po złożonej przysiędze ustawiła się do nowego 
wójta długa kolejka z życzeniami. Były ciepłe słowa, 
kwiaty, prezenty. Na uwagę zasługuje upominek od 
Marszałka – lampion ze świeczką w środku symboli-
zującą otwarcie i pojednanie jakże potrzebne obecnie 
gminie Nowy Korczyn.

Wójt Paweł Zagaja podziękował za otrzymane 
poparcie w wyborach samorządowych, a także za 
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Gdy woLności nadSzedł czaS

Anetta Fortuna

Dnia 11 listopada 2010 r. o godzinie 10:00 w Koś-
ciele Parafialnym w Ostrowcach wielu wiernych modli-
ło się w intencji wolnej ojczyzny z okazji kolejnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród 
nich nie mogło zabraknąć uczniów z tutejszej szkoły, 
którzy po wspólnej mszy świętej przedstawili program 
poetycko – muzyczny zatytułowany „Gdy wolności 
nadszedł czas…”. Wystąpiły dzieci z klasy piątej i szó-
stej, a wśród nich:  Michał Biskup, Martyna Gajek, 
Milena Fortuna, Ola Dybał, Ula Cieszyńska, Michał 
Masłowski, Katarzyna Jaros, Patryk Jaros, Kata-
rzyna Kanicka, Bernadetta Broda, Kamila Gajek  
i Konrad Fortuna. 

Młodzi aktorzy złożyli hołd tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do odzyskania wolności, płacąc za to 
największą cenę – utratę zdrowia lub życia. To dla 
nich recytowali wiersze oraz śpiewali piękne i pełne 
zadumy pieśni żołnierskie, wdzięczni za wspaniałe bo-
haterstwo i poświęcenie. Były to wiersze o tęsknocie 
za ukochaną ojczyzną, bólu i rozpaczy po stracie wol-
ności, ale także o wielkiej radości, gdy w listopadzie 

okazane zaufanie, życzliwość i słowa wsparcia od 
przyjaciół, którzy nie zawiedli go w trudnych chwilach. 
Ponadto zaprosił wszystkich do współpracy, zarówno 
pracowników Urzędu Gminy, radnych, sołtysów, jak  
i mieszkańców. Jest bowiem jeszcze bardzo dużo do 

zrobienia w naszej gminie. – Postaram się nie zawieść 
Państwa. Będę pracował z każdym po to, aby gmina 
Nowy Korczyn rozwijała się i służyła Państwu – dekla-
rował wójt.

Głos zabrał również Marszałek Adam Jarubas, któ-
ry przede wszystkim serdecznie pogratulował nowo 
wybranemu wójtowi. Podkreślił także, że do trwałego 
rozwoju gminy potrzebna jest współpraca wszystkich 
szczebli samorządu i z dużą pewnością można obec-
nie na taką współpracę liczyć. Marszałek zaapelował 
również do mieszkańców: - Poczujmy się odpowie-
dzialni za sukces naszej gminy, gdyż pomyślności 
nie zapewni żaden geniusz. Twórzmy razem tę naszą 
gminę. Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Ga-
jek zapewnił natomiast, że hasło „Razem dla Gminy 
Nowy Korczyn” nie jest pustym sloganem. – Będzie-
my wspólnie ciężko pracować dla dobra naszej gminy 
– zadeklarował na koniec.

1918 r. odzyskaliśmy tak długo oczekiwaną i uprag-
nioną wolność. Nie mogło w tej jakże podniosłej chwili  
zabraknąć wierszy Marii Konopnickiej oraz  wielu pieś-
ni żołnierskich i legionowych. 

Występ w kościele okazał się strzałem w dziesiątkę, 
gdyż chwile wspólnie spędzone z okolicznymi miesz-
kańcami dostarczyły wszystkim zebranym cudow-
nych przeżyć. Widać było, że zgromadzeni parafianie  
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z PoSiedzenia rady GMiny

Anna Nowak

Dnia 16 grudnia 2010 r. w Sali Narad Urzędu Gmi-
ny przy ul. Buskiej odbyła się III Sesja Rady Gminy, 
na której obecni byli: Wójt Gminy Paweł Zagaja, Prze-
wodniczący Rady Gminy Paweł Kulik, 15 radnych 
Rady Gminy, Skarbnik Gminy Agnieszka Nowak, Dy-
rektor ZGK Henryk Podsiadło, Kierownik Referatu In-
westycji Stefan Majcher, Kierownik GOPS Sławomir 
Wawrzeniec, radca prawny Stanisław Nykiel, sołtysi 
oraz mieszkańcy gminy. 

W jednym z pierwszych punktów niniejszej sesji 
powołano stałe komisje Rady Gminy w następujących 
składach osobowych:

I. Komisja Rewizyjna
1. Matuszewska Elżbieta - Przewodniczący
2. Buczak Wioletta - Zastępca Przewodniczącego
3. Wilk Marzena
4. Witkowska Stanisława
5. Zawada Czesław
6. Zawada Zbigniew 

II. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
1. Gruchała Artur - Przewodniczący
2. Gołdyn Kazimiera - Zastępca Przewodniczącego
3. Kulik Paweł
4. Szafraniec Krystyna
5. Wieczorek Mariusz
6. Wiśniewska Anna

III. Komisja Rolnictwa, Przemysłu i Ochrony Śro-
dowiska

1. Zawada Czesław - Przewodniczący 
2. Zawada Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego
3. Borla Grzegorz 
4. Krupska Teresa
5. Trela Władysław
6. Witkowska Stanisława

IV. Komisja Oświaty, Kultury, Rozwoju i Promocji
1. Szafraniec Krystyna - Przewodniczący
2. Kulik Paweł - Zastępca Przewodniczącego
3. Buczak Wioletta
4. Gruchała Artur
5. Wieczorek Mariusz
6. Wilk Marzena

V. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Ochrony Przeciwpożarowej

1. Trela Władysław - Przewodniczący
2. Borla Grzegorz - Zastępca Przewodniczącego
3. Gołdyn Kazimiera
4. Krupska Teresa

5. Matuszewska Elżbieta
6. Wiśniewska Anna

W kolejnych punktach radni podjęli uchwały w spra-
wach:
• zmian w budżecie na 2010 r. – dokonano zmian 

w wydatkach w związku z zabezpieczeniem przez 
gminę środków w wysokości 25 000 zł na uiszcze-
nie opłaty legalizacyjnej dotyczącej budynku remizy 
OSP Brzostków do ŚUW Kielce w związku z decy-
zją Wojewody Świętokrzyskiego odmawiająca umo-
rzenia w/w kwoty nałożonej postanowieniem Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

• ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolne-
go na 2011 r. – kwota 35,00 zł stanowi podstawę do 
wymiaru podatku rolnego na 2011 r.

• wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwol-
nień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia 
oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na poda-
tek od nieruchomości.

• wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych na rok podatkowy 2011 i zwolnień w tym po-
datku,

z rozrzewnieniem słuchają wspaniałej recytacji i śpie-
wu dzieci. Jakże przyjemnie można było obserwować 
zadowolone i pełne zadumy oblicza dorosłych, którzy 

gromkimi brawami podziękowali małym artystom za 
wspaniałe przedstawienie.
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• zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

• zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodni-
czącego i radnych Rady Gminy w Nowym Korczynie 
– dla przewodniczącego uchwalono zryczałtowaną 
dietę w wysokości 1 200 zł miesięcznie, natomiast 
dla radnych – 450 zł miesięcznie. Radnemu, który 
nie będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady lub Ko-
misji będzie potrącane 20% za każdą nieobecność.

• wynagrodzenia Wójta Gminy – przyznano Wójtowi 
następujące wynagrodzenie miesięczne:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 5800 zł;
2) dodatek funkcyjny – 1800 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodze-

nia miesięcznego i dodatku funkcyjnego – 1900 
zł;

4) dodatek stażowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
zasadniczego – 290 zł.

Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja ma swo-
jego zastępcę. Jest nim 41-letni Piotr Strach, dotych-
czasowy prezes Klubu Sportowego „Wisła Nowy Kor-
czyn” oraz prezes stowarzyszenia „Nasze Powiśle”. 
Wraz z żoną Anną oraz dziećmi, 
Julią i Filipem mieszka w gminie 
Nowy Korczyn.

Zastępca wójta ma przede 
wszystkim pełnić obowiązki go-
spodarza gminy w przypadku 
jego nieobecności w sprawach 
zastrzeżonych do wyłącznej 
kompetencji wójta gminy jako 
organu administracji publicznej. 
Do jego obowiązków należy 
również wydawanie decyzji ad-
ministracyjnych i postanowień 
oraz reprezentowanie gminy na 
zewnątrz po uprzednim otrzy-
maniu odrębnych upoważnień 
i pełnomocnictw, rozstrzyganie 

sporów kompetencyjnych miedzy pracownikami. 
Zastępca wójta sprawuje bezpośredni nadzór 

nad funkcjonowaniem i pracą: Referatu Infrastruktury 
Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Śro-

dowiska i Mienia Komunalnego, 
a także Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Zakładu Go-
spodarki Komunalnej oraz placu 
targowego. Ponadto koordynuje 
on prace związane z przygoto-
waniem wniosków i rozliczaniem 
dotacji otrzymanych z budże-
tu państwa i Unii Europejskiej, 
wykonuje czynności w czasie  
i zakresie ustalonym odrębnymi 
zarządzeniami wójta wydanymi 
na podstawie art. 33 ust. 4 i art. 
39 ust. 2 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym.

zaStęPca wójta Powołany

Anna Nowak

wieLki reMont orGaniStówki

Ks. Grzegorz Kowalik

Budynek „Organistówki” w Nowym Korczynie ma 
bogate tradycje: to w nim od bardzo wielu lat odbywały 
się próby i spotkania Orkiestry Dętej oraz była miesz-
kaniem służbowym poprzednich organistów. Od kilku-
dziesięciu lat budynek nie był remontowany, niszczał 

i to doprowadziło go do opłakanego stanu. Kiedy po-
jawiły się możliwości pozyskania funduszy zewnętrz-
nych, Orkiestra Dęta pozyskała środki w wysokości 20 
tys. zł na remont instrumentów w 2009 r. Warunkiem 
zrealizowania dotacji było użyczenie części budynku 
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od strony ul. Polnej Stowarzyszeniu Orkiestry. 
Następnie w 2010 r. Gmina Nowy Korczyn przy 

współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kor-
czyńskiej, Parafią Rzymsko – Katolicką oraz Orkiestrą 
Dętą im. Jana III Sobieskiego w Nowym Korczynie 
zrealizowała projekt pn. „Współdziałając Integrujemy 
Naszą Społeczność Lokalną”, dofinansowany ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu 
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010. Warunkiem zre-
alizowania umowy było użyczenie od Parafii części 
budynku od strony ul. Pocztowej. Był to impuls do „po-

spolitego ruszenia” w parafii. W remont włączyła się 
parafia w osobie ks. Proboszcza, firmy działające na 
terenie Nowego Korczyna i nie tylko oraz mieszkańcy 
i członkowie Orkiestry Dętej. Rozmiar prac jest ogrom-
ny:
• zbito tynki w całym budynku
• położono nowe tynki
• wymieniono wszystkie okna, parapety oraz drzwi 

wejściowe i wewnętrzne
• założono instalację wodno-kanalizacyjną w całym 

budynku
• powstały trzy nowe toalety
• wykonano nową instalację elektryczną
• podwieszono nowe sufity z płyt regipsowych 
• powstały dwa aneksy kuchenne
• zamontowano nową instalację centralnego ogrze-

wania
• pomalowano wszystkie ściany

• zmieniło się otoczenie całej „organistówki”: od strony 
ul. Polnej rozebrano budynek starej stodoły, usunię-
to wszystkie drzewa i chaszcze, a cały teren został 
wyrównany i uporządkowany przez nawiezienie zie-
mi. Od strony ul. Pocztowej została położona kostka 
na terenie 100 m2.

Całkowity koszt robót wynosi ok. 77 tys. zł. Składają 
się na niego:

• 24500 zł z kasy parafialnej
• 27500 zł stanowią prace społeczne, a więc 14000 

zł ze strony firmy Ekokanwod - Czyszczoń, Półtorak 
za ułożenie kostki, 5000 zł panowie Starościak An-
drzej i Boduszek Tadeusz za regipsy, 1500 zł pano-
wie Grzegorz Błach i Niemiec Grzegorz za instala-
cję elektryczną, 1000 zł pan Wężowicz Mieczysław 
za parapety marmurowe, 1000 zł Powiatowy Zarząd 
Dróg w Busku-Zdroju oraz 5000 zł to wartość prac 
przy skuwaniu tynków, wylewce i porządkowaniu te-

renu od strony ul. Polnej wykonanej przez członków 
Orkiestry, parafian i firmę Ekokanwod.

• 19 500 zł. dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego

• 5 500 zł Gmina Nowy Korczyn

Remont budynku jest więc wielkim sukcesem  
i wynikiem współdziałania ks. Proboszcza, parafian, 
ofiarodawców i władz samorządowych. Dzięki wspól-
nemu wysiłkowi nas wszystkich udało się doprowadzić 
wielkie dzieło do końca i mam nadzieję, że będzie ono 
służyć wszystkim.
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wieczór Pieśni i Poezji Patriotycznej

Ligia Płonka - Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej

W dniu 13 listopada 2010 r. w sali OSP w Nowym 
Korczynie odbyła się niezwykła uroczystość „Wieczór 
pieśni i poezji patriotycznej”, zorganizowana przez 
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej 
w Nowym Korczynie, przy współudziale Urzędu Gmi-
ny, Gminnego Ośrodka Kultury, Samorządowego 
Gimnazjum w Nowym Korczynie, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Starym Korczynie, Szkoły Podstawo-
wej w Brzostkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Ostrowcach, Placówki Opiekuńczo – Wychowaw-
czej w Winiarach. 

Spotkanie zorganizowane z okazji obchodów 
Święta Niepodległości rozpoczęła przewodnicząca 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej – Ligia 
Płonka – witając wszystkich przybyłych członków To-
warzystwa, zaproszonych gości, nauczycieli i młodzież 
szkolną oraz mieszkańców gminy Nowy Korczyn. 

Najpierw wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pa-
mięć zmarłych członków TMZK – Pana Jacka Dybałę  
i Pana Edwina Juszczyka. Przewodnicząca podkre-
śliła szczególny wkład pracy tych osób na rzecz roz-
woju kulturalno – gospodarczego środowiska i gminy 
Nowy Korczyn. Byli to prawdziwi patrioci, pasjonaci 
naszego regionu, którzy interesowali się przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością naszej Małej Ojczyzny. 
Poeta – Edwin Juszczyk dał temu świadectwo w swo-
jej twórczości, a Jacek Dybała w swojej pracy i zaan-
gażowaniu oraz stosunku do ludzi. Byli to wybitni ar-
tyści i twórcy naszego regionu. Pan Edwin Juszczyk 
posiadał i rozwijał talent literacki, a pan Jacek Dybała 
– muzyczny, kreślarski oraz historyczny. Fascynował 
się turystyką górską i fotografią. 

Na uroczystości obecne były żony zmarłych – Pani 
Maria Juszczyk i Pani Elżbieta Dybała.  

Pan wójt gminy Nowy Korczyn – Wiktor Kwas  
i Pani kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym 
Korczynie, wręczyli Pani Elżbiecie Dybale pamiątkową 
książkę i dyplom z serdecznymi podziękowaniami za 

udostępnienie zwiedzającym młyna i tartaku, za czyn-
ny udział i przyczynienie się do poznawania ginących 
zawodów oraz poparcie dla przedsięwzięcia, jakim 
były obchody 18 Europejskich Dni Dziedzictwa, któ-
re stały się ważnym instrumentem edukacji i promocji 
ochrony dziedzictwa narodowego, a w szczególności 
promocji naszej gminy – zorganizowane we wrześniu 
2010 roku w gminie Nowy Korczyn po raz pierwszy. 

Podobny dyplom otrzymali także wcześniej Pań-
stwo Wanda i Zdzisław Boduszkowie z Parchocina za 
udostępnienie do zwiedzania kuźni oraz Pan Zygmunt 
Skowron z Górnowoli za możliwość zwiedzania zabyt-
kowego zakładu stolarskiego. 

Pani kierownik GOK Bogumiła Zawada krótko na-
kreśliła ideę obchodów 18 Europejskich Dni Dziedzi-
ctwa w gminie Nowy Korczyn, które organizowane były 

pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”. Serdecznie 
podziękowała wszystkim tym, którzy zaangażowani 
byli w realizację przedsięwzięcia.

W programie uroczystości z okazji 11 listopada 
znalazły się występy młodzieży szkolnej, które umili-
ły i uświetniły spotkanie.  Uczniowie – przedstawiciele 

Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Winiarach.
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szkół i placówek z terenu gminy Nowy Korczyn wy-
konywali utwory o tematyce patriotycznej. Podniosły 
nastój udzielił się wszystkim zebranym. 

Szkołę Podstawową w Brzostkowie reprezento-
wały Martyna Wilk, Karolina Szczepanek, Małgorzata 
Stawicka, Aleksandra Jarubas, Aleksandra Chaczyk  
i Weronika Szafraniec. Dziewczynki pracowały pod 
kierownictwem dyrektor szkoły – Pani Joanny Cha-
czyk i Pani Marii Błach. 

Szkolę Podstawową w Nowym Korczynie reprezen-
towały dziewczęta: Katarzyna Cerazy i Sylwia Kostka. 
Nauczycielami przygotowującymi były Pani Barbara 
Bonar i Pani Małgorzata Stefańska. 

Ze Szkoły Podstawowej w Ostrowcach wystąpili 
następujący uczniowie: Milena Fortuna, Konrad Fortu-
na, Kamila Pisarczyk, Martyna Gajek i Weronika Przy-
bycień, pod kierownictwem Pani Barbary Bonar i Pani 
Marii Błach. 

Szkołę Podstawową w Starym Korczynie repre-
zentowali: Marta Kowalczyk, Agnieszka Kowalczyk, 
Michał Zagaja pod kierownictwem Pani Urszuli Lasak. 

Z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winia-
rach wystąpiły cztery dziewczynki Anita Mazur, Juli-
ta Mazur, Barbara Kojs i Aneta Kojs, pod opieką pani 
Anety Trutkowskiej i Pani Beaty Smodrzewskiej. 

Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie 
wytypowało następujących młodych artystów: Patryk 
Pawlik, Anna Sroka i Klaudia Wieczorek, pod kierun-
kiem Pani Moniki Kaszuby, Pani Anety Prasałek i Pani 
Małgorzaty Jasiak. 

Nastrój był tak porywający i przejmujący, że na sali 
zapanowała głęboka cisza. Wszyscy skupieni słuchali 
utworów wybitnych polskich poetów i kompozytorów. 
Była to więc swoista lekcja historii i patriotyzmu w wy-
konaniu młodych mieszkańców naszej gminy. Rodzice 
i nauczyciele byli dumni ze swoich dzieci i podopiecz-
nych. 

W związku z tym, że rok 2010 jest ogłoszony Ro-
kiem Chopinowskim, uczennice Samorządowego 
Gimnazjum w Nowym Korczynie Anna Sroka i Karoli-
na Wojtowicz, pod kierownictwem Pani Grażyny Kań-

skiej przygotowały dla wszystkich informacje o życiu                  
i twórczości tego wybitnego kompozytora polskiego. 
W tym roku minęła bowiem 200 rocznica urodzin na-
szego geniusza. Chopin posiadał wiele innych ta-
lentów, np. malarski czy literacki. Słynna jest także 
anegdota mówiąca o tym, że został kiedyś przyłapany 
na rysowaniu nauczyciela w czasie lekcji. Wraz z sio-
strą Emilią pisał także dla zabawy wiersze i komedie. 
Studiował w latach 1826-1829 w warszawskiej Szko-
le Głównej Muzyki. Fascynował się muzyką ludową.  
Z kolei lata 1829-1831 były dla Chopina okresem 
pierwszej miłości do śpiewaczki Konstancji Gładkow-
skiej i pierwszych ogromnych sukcesów kompozytor-
skich. 5 listopada 1830 r. Chopin na zawsze opuścił 
Polskę – wyjechał do Drezna, potem do Wiednia, Mo-
nachium i w końcu udał się do Paryża. W Paryżu dużo 
koncertował, by później poświęcić się komponowaniu 
i nauczaniu. W tym czasie poznał starszą o 6 lat pisar-
kę francuską George Sand. W tym okresie stworzył 
szereg arcydzieł literatury fortepianowej: ballady, nok-
turny i polonezy. 16 listopada 1848 roku wyczerpany  
i schorowany dał swój ostatni koncert. Grał dla pol-
skich emigrantów w Londynie. Zmarł 17 października 
1849 roku w swoim paryskim mieszkaniu. Eksperci nie 
są zgodni co do przyczyny śmierci kompozytora. Przez 
wiele lat uważano, że zmarł na gruźlicę płuc i krtani. 
Niedawno pojawiła się hipoteza, że przyczyną jego 
śmierci mogła być mukowiscydoza. Pogrzeb geniusza 

Kasia Cerazy i Sylwia Kostka ze Szkoły Podstawowej  
w Nowym Korczynie.

Uczennice ze Szkoły Podstawowej  
w Brzostkowie.

Pan Edward Cyrnek.
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odbył się na cmentarzu w Pere - Lachaise. Zgodnie  
z ostatnią wolą Chopina jego serce przywiozła siostra 
do Warszawy. Zostało wmurowane w urnie w jednym 
z filarów Kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przed-
mieściu. Fryderyk Chopin dał dowód prawdziwego Po-
laka, patrioty, oddając swoje serce Polsce. 

Wszyscy zebrani słuchali utworów Chopina, a jury 
w składzie: Pani Grażyna Kańska – przewodnicząca  
i członkowie: Bogumiła Zawada, Anna Sroka, Karolina 
Wojtowicz i Klaudia Wieczorek wyłoniło zwycięzców 
gminnego konkursu plastycznego „Mój Kraj – Moja Oj-
czyzna – Moja Miejscowość”. 

Do konkursu zgłoszone zostały 42 prace od 44 
uczniów szkół z terenu gminy  Nowy Korczyn. 

Szkoła Podstawowa Stary Korczyn: Krzysztof Ślę-
zak, Rafał Saltarski, Patryk Papaj, Paulina Ząbek, Par-
tycja Kochan. 

Szkoła Podstawowa Ostrowce: Milena Fortuna, 
Konrad Fortuna, Kamila Pisarczyk, Martyna Gajek, 
Weronika Przybycień,

Szkoła Podstawowa Brzostków: Martyna Wilk, 
Karolina Szczepanek, Małgorzata Stawicka, Marcin 
Pompa, Aleksandra Chaczyk, Weronika Szafraniec. 

Szkoła Podstawowa Nowy Korczyn: Patrycja Ba-
nia, Patrycja Lasak, Aleksandra Nowak, Anna Kuchar-
ska, Katarzyna Cerazy, Weronika Piotrowska, Anna 
Błach, Paweł Błach, Weronika Guła, Karolina Rzępa-
ła, Sylwester Wolański, Dominik Błach, Bartek Kulik. 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winia-
rach: Anna Kowalczyk, Aleksandra Kowalczyk, Marta 
Kowalczyk Agnieszka Kowalczyk, Anita Mazur, Alek-
sandra Kliszewska, Sebastian Dudek, Tadeusz Du-
dek, Patryk Bartusiak, Natalia Bartusiak, Dariusz Wo-
lanin, Aneta Kojs, Julita Mazur. 

Wszystkie prace zachwyciły oglądających. Wyma-
gały one wiele wysiłku, pomysłowości, talentu plastycz-
nego i wyobraźni. Wyrażały uczucia przywiązania do 
rodzinnych stron, do przyrody, do Ojczyzny, do naszej 
miejscowości i historii. Wszyscy artyści otrzymali słod-
kie upominki i poczęstunek. Natomiast dyplomy uzna-
nia wręczone zostały następującym uczestnikom:

I miejsce:    Konrad Fortuna – Ostrowce
                   Dominik Błach – Nowy Korczyn 
II miejsce:   Katarzyna Cerazy – Nowy Korczyn 
                   Paweł Błach – Nowy Korczyn 
III miejsce:  Karolina Rzępała – Nowy Korczyn 

Wyróżnienia otrzymali: 
Anna Błach – Nowy Korczyn 
Milena Fortuna – Ostrowce
Aleksandra Chaczyk – Brzostków 
Aleksandra Kliszewska – Winiary
Anita Mazur – Winiary
Weronika Szafraniec – Brzostków
oraz  za pracę zbiorową zespół ze Starego Korczy-

na: Krzysztof Ślęzak, Rafał Saltarski, Partycja Kochan, 
Patryk Papaj, Paulina Ząbek.  

Słuchaczy zachwycił swoimi występami Patryk 
Pawlik, który patriotycznym repertuarem bardzo wznio-
śle zakończył uroczystość. 

Gościem szczególnym na spotkaniu był Pan 
Edward Cyrnek, który przybliżył młodzieży czasy woj-
ny i okupacji. Przyznał także, że wiele przeżył i wiele 
pamięta, gdyż jest najstarszym mieszkańcem naszej 
miejscowości. Życzymy Panu Edwardowi Cyrnkowi 
dużo zdrowia i pomyślności. Młodzież z szacunkiem  
i uznaniem słuchała tego niezwykłego człowieka. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej dzię-
kuje władzom samorządowym za wsparcie finansowe 
uroczystości, przeznaczone na poczęstunek, nagrody 
i dekoracje. 

Dziękuje za całokształt współpracy z naszym sto-
warzyszeniem. Szczególnie dziękuje także dyrektorom 
szkół, nauczycielom, rodzicom i uczniom za przygoto-
wanie występów i prac plastycznych oraz Panu An-
drzejowi Wajsowi za udostępnienie sali, Panu Jerze-
mu Wilkowi za oprawę muzyczno – techniczną oraz 
Dyrekcji i nauczycielom z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Korczynie za piękną dekorację. 

Dziękuje także wszystkim przybyłym mieszkańcom 
gminy za wspólne przeżywanie obchodów Święta Nie-
podległości.

Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Ostrowcach.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie.
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nowy korczyn zaGrał w wośP koncertowo

Anna Nowak

Podczas 19 Finału WOŚP Nowy Korczyn zebrał 
7 822,30 zł i 15,30 €, prawie dwukrotnie więcej niż  
w roku ubiegłym. Tym samym dołożył swoją cegiełkę 
do ratowania dzieci z chorobami urologicznymi i nefro-
logicznymi. 

W niedzielę 9 stycznia br. od wczesnego rana wo-
lontariusze z Samorządowego Gimnazjum im. Św. 
Kingi kwestowali pod kościołami parafii w Nowym Kor-
czynie, Brzostkowie, Ostrowcach, Starym Korczynie, 
Piasku Wielkimi i Strożyskach. Zainteresowanie ak-
cją było duże, nie brakowało ludzi o wielkich sercach, 
którzy chętnie wspierali szczytny cel, jaki przyświeca 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu władz sa-
morządowych i pracowników Urzędu Gminy zorgani-
zował po raz pierwszy na płycie nowokorczyńskiego 
rynku „wielkie granie z serduszkiem”. Impreza rozpo-
częła się w południe. Zagrały zespoły: TOP SECRET 
I, TOP SECRET z Czarków, INDEX i VIRAGO. Ponad-
to Kasia i Ola Cerazy oraz Patryk Pawlik śpiewem i grą 
na instrumentach umilali czas licznie zgromadzonym 
mieszkańcom gminy Nowy Korczyn. Za przysłowiowe 
serduszko można również było odbyć rundę wokół 
rynku wozem strażackim OSP w Starym Korczynie. 
Chętnych nie brakowało. Można także było zapoznać 
się ze sportem nordic walking pod kierunkiem trener-
ki fitness Ewy Kwiatkowskiej. Honorowym gościem  

Wójt Paweł Zagaja z żoną Aldoną wspierają WOŚP.

Top Secret I - Piotr Kliś, Grzegorz Stańczak, 
Damian Kucięba.

Swoją obecnością zaszczycił nas  
marszałek Adam Jarubas.

Nowokorczyński sztab.

Parafia Nowy Korczyn.

w Nowym Korczynie był Adam Jarubas – Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego. Całość koncertu po-
prowadziła Bogumiła Zawada – kierownik GOK.

Czerwone serduszka na ubraniach były oznaką 
okazanego serca. Dobrze spełniona powinność przy-
niosła każdemu satysfakcję, że udało się zebrać kwo-
tę, która stanowi małą cegiełkę przyczyniającą się do 
poprawy zdrowia dzieci dotkniętych chorobami.

Składamy serdeczne podziękowania tym wszy-
stkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie  
i przeprowadzenie akcji WOŚP. 
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Parafia Brzostków.

Parafia Piasek Wielki.

Kasia i Ola Cerazy.

Parafia Ostrowce.

Dziękujemy mieszkańcom gminy za ofiarność, wo-
lontariuszom za wytrwałość i poświecenie, artystom 
występującym na scenie, Ochotniczej Straży Pożar-
nej, funkcjonariuszom Policji, sponsorom – Państwu 
Stefanii i Bogdanowi Broda, Panu Władysławowi Smo-
leń – wszystkim, którzy brali udział i pomagali w 19 
Finale WOŚP. 

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry w gminie  
Nowy Korczyn:

Ostrowce:
1. Kanicka Aleksandra
2. Pisarczyk Ewelina

Stary Korczyn:

Parafia Stary Korczyn.

1. Stulak Wioletta
2. Skorupa Sylwia
3. Kochan Karolina
4. Skorupa Karolina

Piasek Wielki:
1. Wojciechowska  Monika
2. Zębala Agnieszka

Strożyska:
1. Katra Damian
2. Katra Kamil
3. Krzan Agata
4. Pietrzyk Marta

Brzostków:
1. Boduszek Katarzyna
2. Bania Kinga
3. Szybka Agata

Nowy Korczyn:
1. Wężowicz Magdalena
2. Trela Karolina
3. Kosiniak Katarzyna
4. Golba  Kacper
5. Cerazy Katarzyna
6. Jaroszek Marcelina

Opiekunami byli: Artur Grzesiak, Paweł Kulik, Ber-
nadetta Rozborska, Barbara Kanicka i Małgorzata Ja-
siak.
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Patryk Pawlik.

Wielkie liczenie zebranych pieniędzy.

Parafia Strożyska.

Virago - Anna, Adam Krzyżańscy i Łukasz Szumilas.

Wolontariusze i organizatorzy.



��

ProGraM oPeracyjny kaPitał LUdzki

Sławomir Wawrzeniec – Kierownik GOPS

Idąc śladem sukcesu z ubiegłych lat Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 
postanowił kontynuować Projekt na rzecz aktywiza-
cji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z terenu gminy Nowy Korczyn, w związku 
z czym zadeklarował uczestnictwo w 2010 r. w Pro-
gramie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w m-cu styczniu 2010 r. po raz trzeci 
złożył wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą „Pro-
gram Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobot-
nych W Gminie Nowy Korczyn” do Świętokrzyskie-
go Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. W dniu 
16.02.2010 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowym Korczynie otrzymał ze Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach informację, 
iż w wyniku procedury oceny naszego wniosku o do-
finansowanie Projektu, został on pozytywnie oceniony  
i spełnia wszystkie kryteria formalne. 

Całkowita wartość Projektu wynosi 101.212,00 zł., 
w tym wkład własny gminy w kwocie 10.627,29 zł. 
Ogólnym celem Projektu było zwiększenie aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale 
beneficjentami pomocy społecznej, zwiększenie kwali-
fikacji zawodowych, zdobycie umiejętności umożliwia-
jących ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne 
poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności 
zawodowych. W roku bieżącym zaprosiliśmy do udzia-
łu w Projekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno 
– Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” 
dziewięcioro mieszkańców z naszego terenu, by dzię-
ki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego 
pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz 
podnieść poziom motywacji do aktywnego poszukiwa-
nia pracy. W nabyciu tych umiejętności pomagały im 
zajęcia z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz 
doradcą zawodowym. Nasi Klienci mieli możliwość 
dostosowania swoich zainteresowań do zapropono-
wanego pakietu szkoleń. Tym razem  przeszkoliliśmy 
większą grupę mężczyzn (5 osób) i zorganizowaliśmy 
im szkolenie z zakresu: Kierowca wózków jezdnio-
wych z napędem silnikowym + warsztaty aktywizacji 
zawodowej i społecznej, oraz przeprowadzone zosta-
ło drugie szkolenie dla 4 osób „Handlowiec z prawem 
jazdy kat. B”. Realizatorem szkoleń był Zakład Dosko-
nalenia Zawodowego w Kielcach – CKZ Busko-Zdrój.  
Na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat, szkolenia 
realizowane w ZDZ Busko-Zdrój cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczestników Projektu, gdyż były 
dostosowane do ich potrzeb. ZDZ Busko-Zdrój stwo-
rzyło BO komfortowe warunki nauki dzięki czemu 
byli oni odpowiednio zmotywowani i zaangażowani,  

Władysława Leżoń

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

„Sie ma” słychać też w Korczynie,
Głos Owsiaka wszędzie słynie,
Mocą swą skrzydła unosi,
Szczytne cele ludziom głosi.

Dziewiątego już od rana,
Młodzież przy kościele stała.

I do puszek kwestowała,
Serca czerwone dawała.

A orkiestra w rynku grała,
Tam się zbiórka odbywała.
Zespoły grały i śpiewały

Widzów rytmy rozgrzewały. 

W tym swe dawki pomnażały,
By cegiełkę w darze dały.

Chore dzieci ratowały,
Dobry sprzęt szpitala miały.

Fajerwerkami się żegnały,
Władze wszystkim dziękowały.

Zespołom, że ślicznie grały i śpiewały
I tym, co „orkiestrę” zmontowały,

A młodzieży, że wytrwały.

Nowy Korczyn, 10.01.2011 r.
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systematycznie uczęszczali na zajęcia szkoleniowe 
oraz warsztaty z psychologiem i doradcą zawodo-
wym.                                                                

W ubiegłych latach  uczestnicy Projektu z satys-
fakcją mówili o korzyściach, jakie przyniósł im udział 

dzień PLUSzoweGo MiSia

Agnieszka Kowalska

25 listopada 2010 r. dzieci z Punktu Przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie 
uczciły Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Każde dziecko przyniosło w tym dniu do przed-
szkola swojego misia, aby spędzić z nim ten uroczy-
sty dzień, który rozpoczął się od porannej gimnasty-
ki z misiami. Przedszkolaki leżąc na plecach huśtały 
swoje misie, chodząc ,,na czterech łapach” nosiły je 

w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż doświadcze-
nie zdobyte w latach ubiegłych pomoże w sprawnym 
zorganizowaniu szkoleń dla naszych podopiecznych  
i przyniesie im wiele korzyści, przede wszystkim w na-
byciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy.

na plecach, ,,jechały w pociągu” z misiami. Maluchy 
poznały historię pluszowego misia, której słuchały 
z ciekawością. A wszystko zaczęło się w 1902 roku, 
kiedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, 
Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu, sprzeciwił 
się zabiciu młodego niedźwiadka. Świadkiem tego 
wydarzenia był Clifford Berryman, który uwiecznił tę 
historię na rysunku. Rysunek ukazał się w waszyng-



��

tońskiej gazecie, gdzie ujrzał go Morris Michton, właś-
ciciel sklepu z zabawkami. Michton wpadł na pomysł, 
aby wykonać kilka zabawek przedstawiających misia 
i zobaczyć, jak się będą sprzedawały Jak można się 
domyślać, pluszowe misie sprzedawały się znako-
micie. Producent zwrócił się z prośbą do prezydenta  
o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy i tak się je 
nazywa do tej pory. I od stu lat misie towarzyszą dzie-
ciom na całym świecie, dodają im otuchy, pocieszają, 
łagodzą lęk przed samotnością. 

Paweł Bonar dUMą naSzeGo województwa

Anetta Fortuna

Z ogromną radością i niebywałą dumą informuje-
my, że nasz były uczeń Paweł Bonar  otrzymał nagro-
dę Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego „Talenty 
Świętokrzyskie”, która przyznawana jest wyłącznie 
laureatom międzynarodowych i ogólnopolskich olim-
piad, konkursów i turniejów.   

Paweł znalazł się wśród tych, o których pan prze-
wodniczący Sejmiku powiedział: „Jesteście dumą na-
szego województwa”. I rzeczywiście – my ze Szkoły 
Podstawowej w  Ostrowcach jesteśmy z niego bar-
dzo dumni, bo rzadko zdarza się, by uczeń z wiejskiej 
szkoły osiągnął tak niebywały sukces. Przypomnij-
my zatem, iż w czerwcu 2010 r. Paweł rywalizował  
w Warszawie z najlepszymi historykami w kraju i zajął 
III miejsce, które dało mu tytuł laureata szczebla cen-
tralnego. Pokonał niemal trzydziestu mistrzów woje-
wództw i ponadto wygrał dwie konkurencje: eksponat 
muzealny i literaturę.

Dla niego, jego opiekuna – p. Barbary Bonar 
oraz naszej szkoły to olbrzymie wyróżnienie i prestiż,  
a przyznana nagroda napawa nas dumą, bo niewiele 
szkół w naszym regionie może poszczycić się wyróż-
nieniem „Talent Świętokrzyski” i tytułem laureata eta-
pu  centralnego. 

Paweł na gali rozdania nagród na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Paweł odbiera nagrodę  podczas ostatniej sesji  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Następnie chętne dzieci opowiadały o swoim plu-
szowym przyjacielu. Dzieci bawiły się przy piosence 
„Jadą, jadą misie” i zabawie muzyczno – ruchowej 
„Łapka lewa, łapka prawa”, rysowały swojego misia, 
brały udział w konkursach przygotowanych przez wy-
chowawczynie Agnieszkę Kowalską i Anitę Poborcę. 
Dzieci udawały małe niedźwiadki wyjadające miód  
z talerzyków oraz rysowały misia z zamkniętymi ocza-
mi. Zabawy i śmiechu było co nie miara. Na zakończe-
nie tego świątecznego dnia przedszkolaki otrzymały 
dyplomy i kolorowanki o misiach.

Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce dn. 
8 listopada 2010 r. podczas ostatniej sesji Sejmiku 
Świętokrzyskiego. Gratulacje uzdolnionej młodzieży 
złożyli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, 
wiceprzewodniczący Sejmiku – Alfreda Zawierucha 
– Rubak, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu – Józef Żurek oraz marszałek województwa 
Adam Jarubas.

Gratulujemy Pawłowi wyróżnienia i życzymy mu, 
by dalej rozwijał swoje pasje i zainteresowania histo-
ryczne, ale już w gimnazjum.
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BaSiowy  BaL  PaSiaStych

Agnieszka Kowalska

7 grudnia 2010 roku w Punkcie Przedszkolnym  
w Nowym Korczynie odbył się Basiowy Bal Pasiastych 
dla wszystkich przedszkolaków. Nasza Placówka 
przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu organizo-
wanego przez Wydawnictwo LektotKlett, promującego 
nową serię książeczek dla dzieci o Basi. Warunkiem 
uczestniczenia w balu było założenie na siebie ubrań 
w paski. Część dzieci miała tylko bluzeczki w paski,  
a inne także spódniczki, spodnie, rajstopki, skarpetki, 
a nawet buciki w paski. Stroje przygotowali dla swoich 
dzieci rodzice, natomiast nauczyciele zadbali o deko-
rację sali balowej oraz o czapeczki w paski dla każde-
go dziecka.

Główną bohaterką balu była Basia i jej brat Janek. 
Basia jest małą dziewczynką, mieszka w Polsce i przy-
jaźni się z rówieśnikami. Nie zawsze jest grzeczna, ale 
nie sposób jej nie lubić. Basia ubiera się tylko w ubra-
nia w paski.

Dzieci rysowały portret Basi i jej brata. Wysłuchały 
jednej z  przygód Basi „Basia i taniec”, uczestniczy-
ły w wielu zabawach muzyczno-ruchowych. Wszyscy 
wspólnie tańczyli przy znanych dziecięcych piosen-
kach. Na zakończenie przedszkolakom zostały wrę-
czone dyplomy – Pasiastego Przyjaciela Basi.
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Dyrektor, Nauczyciele, Rodzice i Dzieci 
z Punktu Przedszkolnego w Nowym Korczynie, 

serdecznie dziękują

Panu 
Adamowi Jarubasowi

Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego 

za  bezinteresowną pomoc w zakupie zabawek 
dla Naszej Placówki

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę
 życzymy wielu sukcesów i powodzenia

 w realizacji życiowych zamierzeń

PodziękoWaNie

Mikołaj w GórnowoLi

Anna Nowak

Uwielbiają go wszyscy – dorośli i dzieci, bogaci  
i biedni, mieszkańcy dużych miast i małych miaste-
czek. Mowa o świętym Mikołaju, na którego z utęsk-
nieniem cały rok czekają przede wszystkim maluchy. 

W tradycji świętego Mikołaja przedstawiano w stro-
ju biskupim, z trzema złotymi kulami symbolizującymi 

dary oraz z kotwicą jako symbolem marynarzy. Najstar-
sza legenda głosi, że Mikołaj uratował trzech niewin-
nie skazanych na śmierć rycerzy, a innym razem ocalił 
tonących żeglarzy. Mikołaj został opiekunem dzieci, 
aptekarzy, piekarzy, żaków, żeglarzy oraz więźniów. 
Patronuje także wielu kościołom i krajom. Uważa się 
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go za orędownika osób skrzywdzonych przez los. Dnia 
4 grudnia 2010 r. do świetlicy wiejskiej w Górnowoli 
dotarł długo oczekiwany, ubrany w czerwony kostium 
św. Mikołaj w asyście dwóch śnieżynek. Przyniósł ze 
sobą ogromny worek pełen prezentów. Na spotkanie  
z Mikołajem przybyły wszystkie dzieci i młodzież z Gór-
nowoli. I opłacało się, bo każde z nich zostało obda-
rowane słodkim upominkiem. Mikołaj pytał dzieci, czy 
były grzeczne i czy słuchają rodziców. Prosił również 
o piosenki lub wierszyki. Jednak trema przeszko-
dziła dzieciakom w wykonaniu tego polecenia. 
Najbardziej odważnym okazał się Dominik 
Wójcicki, który pięknie wyrecyto-
wał wierszyk „Murzynek Bambo”, 
za co otrzymał gromkie brawa 
od zebranych i oczywiście pre-
zent od Mikołaja. Na spotkanie  
z darczyńcą przybył również Wójt 
Gminy Nowy Korczyn W. Kwas, który 
złożył świąteczne życzenia wszystkim 
milusińskim. 

iMPreza Mikołajkowa w nowyM korczynie

Bogumiła Zawada

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie  
w sobotę 4 grudnia 2010 r. zorganizował imprezę in-
tegracyjną pn. „Mikołajki”. Już przed godziną 16-tą 
zaczęli przybywać rodzice ze swoimi pociechami oraz 
młodzież. Takie spotkanie Mikołajkowe w naszym 
GOK-u odbyło się po raz drugi. Licznie przybyli go-
ście witani byli przez prowadzącą p. Bogumiłę Zawada  
(K-k GOK), oraz dwóch Mikołajów pomocnych pod-
czas całej imprezy. Nagłośnienie przygotował p. Jerzy 
Wilk, a pomocy w całości udzielała też p. Halina Luter 
– K-k Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Przy zastawionych słodyczami i napojami stołach 
prowadzili oni tradycyjne zabawy, konkursy i rozmowy 
– przepytywania dzieci z różnych dziedzin życia. I na-
leży tu podkreślić, że rzeczywiście dzieci wypadły zna-
komicie. Przygotowały one nie tylko wiersze i piosen-
ki, ale także tańce i pokazy gimnastyczne. Najsłodsze 
wierszyki mówili nasi najmłodsi milusińscy – niektórzy 
wspólnie z mamusiami.

Świetny pokaz tańca nowoczesnego break dan-
ce dali: Piotrek Cerazy, którego umiejętności akroba-
tyczne były rzęsiście oklaskiwane, Przemek Kopeć, 
a także Sylwek Wolański. Były też zabawy w „Stary 
niedźwiedź mocno śpi”, „Mam chusteczkę haftowaną” 
oraz „Moja Ulijanko”, przy których zebrani świetnie się  

Sądząc po uśmiechach na twarzach dzieci to so-
botnie popołudnie można zaliczyć do przyjemnych  
i udanych. Święty Mikołaj obiecał, że na pewno od-
wiedzi nas w przyszłym roku. Trzymamy go za słowo  
i czekamy na niego z niecierpliwością.
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bawili. Przyciągały do zabawy konkursy: picia soku 
przez kolorową słomkę, wyścig z cukierkiem na łyżecz-
ce, jedzenie jabłka na sznurku, konkurs na najdłuższe 
włosy. W tym ostatnim konkursie zwyciężczynią zosta-
ła Wiktoria Wężowicz – blondynka z 78 centymetrowy-
mi włosami.

Spotkanie to uświetniły występy sióstr Kasi i Oli 
Cerazy ze Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie. 
Kasia śpiewała zarówno piosenki biesiadne, jak i kolę-
dy, które wprowadziły nas w świąteczny nastrój. 

Zabawa mikołajkowa odbywała się w lustrzanym 
klubie fitness. Wszystkie występujące dzieci nagradza-
ne były dodatkowo czekoladami. Otrzymały one rów-
nież kolorowe długopisy, pocztówki, komiksy z przy- 
godami Koziołka – Matołka na ponidziańskiej zie-
mi, płytki DVD o tematyce zwierzęcej, fantasy, hi-
storycznej, o powstawaniu naszej planety. Młodzież  
i rodzice otrzymali też płytki z multimedialną prezen-
tacją Zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej. Pod-
kreślić należy fakt, że po zakończonym spotkaniu 
młodzież z własnej inicjatywy chętnie pomogła upo-
rządkować salę. Starsze dzieci zainteresowane były 
tzw. „rózgami”, przygotowanymi przez p. B. Zawadę. 
Okazuje się, że dziś zanika już tradycja wkładania róz-
gi pod poduszkę w wigilię św. Mikołaja. Pęczki brzo-
zowych gałązek przepasanych kolorową wstążeczką 
zostały przez dzieci zabrane na pamiątkę. 

Tegoroczne spotkanie mikołajkowe było wyjątkowo 
udane. Myślę, że zarówno nasi milusińscy, ich rodzi-
ce, jak i organizatorzy byli zadowoleni. Takie właśnie 

spotkania integrują dorosłych, młodzież i dzieci, różne 
środowiska, podtrzymują więzi i tradycje.  

Serdecznie zapraszam na spotka-
nia organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury. 

Codziennie natomiast dzieci  
i młodzież korzystają w GOK  
z gier: w tenisa stołowego, mamy 
też nowy stół  do gry w piłkarzyki, 
w najbliższych dniach dowiezio-
ny zostanie stół do bilardu.

Udostępniony jest Internet, 
gry na play-station, różne gry 
planszowe, z których młodzież 
licznie korzysta.

6 grudnia jest dniem Świętego Mikołaja. Jest to 
dzień szczególny, ponieważ Mikołaj odwiedza wszyst-
kie dzieci i przynosi im prezenty. Co roku dzieci  
z utęsknieniem czekają na dzień, kiedy najbardziej lu-
biany przez nie „święty” rusza w świat z prezentami. 
W tym dniu dostojny święty Mikołaj przybył również do 
naszego przedszkola. Dzieci ze swoimi wychowaw-
czyniami wyglądały na niego z niecierpliwością. Mi-
kołaj dźwigał wór prezentów. Ubrany był w czerwony 
płaszcz przepasany pasem. Miał długą i śnieżnobiałą 

PrzedSzkoLaki z noweGo korczyna witają święteGo Mikołaja

Anita Poborca

brodę. W ręku trzymał dzwonek i laskę. Dzieci na jego 
powitanie zaczęły klaskać, śpiewały piosenki i recyto-
wały, przygotowane wcześniej pod okiem wychowaw-
czyń wierszyki. Każdy przedszkolak otrzymał paczkę 
od Mikołaja. Radości było co nie miara, ale trema też 
była. Po tych uroczystych chwilach dzieci pożegna-
ły Mikołaja i zajęły się oglądaniem prezentów. Ten 
szczególny dzień był dla nich wesoły i radosny. 
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Tradycją szkół w gminie Nowy Korczyn jest corocz-
ne organizowanie Jasełek – inscenizacji opartej na mo-
tywach związanych z tajemnicą Bożego Narodzenia. 
Również w tym roku tradycji stało się zadość. Młodzi 
artyści we wszystkich szkołach przedstawiali sceny bi-
blijne, takie jak: wędrówka Józefa i Maryi do Betlejem, 

„jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.

                                                      Cyprian Kamil Norwid

adoracja Dzieciątka przez pastuszków, pokłon Trzech 
Króli. A wszystko to przeplatane było pięknymi kolęda-
mi, które wprowadzały niepowtarzalny klimat radości 
i refleksji. Po zakończonych spektaklach następował 
moment życzeń i dzielenia się opłatkiem.

jaSełkowe koLędowanie w korczyńSkiM GiMnazjUM

jaSełka 2010

Grażyna Kańska

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem – 20 grud-
nia 2010 r. w naszym gimnazjum nie zabrakło jasełek, 
choć miały one skromniejszą oprawę ze względu na 
remont sali gimnastycznej po powodzi.      

O ciekawą tematykę ich scenariusza zadbał Pan 
katecheta – Krzysztof Błach, pastorałki w wykonaniu 
chórku (Aleksandra Kanicka, Agata Krzan, Karolina 
Trela, Wioletta Stulak i Kinga Witkowska) przygotował 
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Pan Marek Kwaśniewski, który akompaniował dziew-
czętom na organach elektrycznych. Swym śpiewem  
i grą na keyboardzie zachwycał słuchaczy nasz zdol-
ny uczeń – Patryk Pawlik. Krótką prezentację multime-
dialną z Ziemi Świętej przygotował Pan Leszek Chro-
bot, który wraz z Panem Krzysztofem Błachem zadbał  
o scenografię zaprezentowanych sześciu scenek ro-
dzajowych i krótkiego Misterium Bożonarodzeniowe-
go. W zakresie dykcji i ruchu scenicznego pracowała  
z uczniami Pani Grażyna Kańska. 

Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi 
mogła wejść w radosną atmosferę Świąt Bożego Na-
rodzenia i spojrzeć z dystansu na nas samych – tuma-
nionych przez konsumpcyjny świat reklamy, blichtru 
i ludzkiej kołtunerii. A przecież Chrystus przychodzi          
na świat nie dla sławy i własnej wygody, tylko dla każ-
dego zwykłego człowieka. On – Potężny Pan – Król 
ceni każdego z nas, ale czy my cenimy Jego, siebie  
i innych?! Na te pytania pomagały odpowiadać kolejne 
scenki. 

W pierwszej – o problemie zakupów świątecznych 
prezentów dla dzieci – zagrali: Wioletta Stulak (kobie-
ta), Damian Katra (mężczyzna), Patryk Minior i To-
masz Gruchała (mikołaje z hipermarketu). 

W drugiej scence na temat relacji babci z wnucz-
kiem na tle kontaktów z innymi ludźmi – w rolę pobłaż-
liwej babci wcieliła się Karolina Wójtowicz, a rozka-
pryszonego i dokuczliwego wnuczusia odegrał Patryk 
Parlak. Zaś prześladowanymi mikołajami byli: Adrian 
Gruchała, Michał Lisek i Rafał Rutkowski. 

W scence trzeciej wystąpiła jako przekonująca bi-
zneswoman: Monika Kucięba, a partnerował jej niezbyt 
zdecydowany biznesman – Bartosz Dudek – para pol-
skich pracoholików – nawet w okresie świątecznym. 

Scenki IV i V to kontynuacja wątków ze scenki III 
– wzbogaconej epizodem z udziałem plotkujących 
dwóch staruszek, z których jedna – pani Pelagia 
(Aleksandra Kanicka) zostaje poszkodowana przez 
niewinnego Patrysia – bezstresowo wychowywanego 

dzieciaczka. Bezradnej staruszce – pani Feli (Marta 
Pietrzyk) pomaga wezwać pogotowie ratunkowe (ob-
gadywana wcześniej przez starsze panie) studentka 
– wolontariuszka (Patrycja Piotrowska).

W scence VI – znajome z wcześniejszych scenek 
mikołaje kontynuowały przed hipermarketem przed-
świąteczne atrakcyjne reklamy, a w ich tle dało się sły-
szeć rzeczową rozmowę  przyjaciółek (Karolina Półto-
rak i Marta Lis). Ich głównym zmartwieniem było to, co 
wypada dostać nastolatce na gwiazdkę i czy „starzy” 
na to wpadną. Przecież one są już w gimnazjum! Są już 
dorosłe, a oni nawet do Epsilonu ich nie puszczą… 

Scenka VII zmieniła nastrój kabaretowy na świą-
teczno – optymistyczny. Narratorzy: Kacper Golba  
i Agata Krzan rzeczowo wprowadzili zebranych w rea-
lia tradycji historii Zbawiciela i zaprosili do wspólnego 
przeżywania Bożonarodzeniowego misterium, a Anioł 
(Weronika Skorupa) złagodził niepokój i zwiastował ra-
dość wielką, która miała być udziałem całego narodu. 

Rozmowa pewnej dziewczynki (Dominika Kuzon)  
z wujkiem (Kamil Szczepaniak) przeniosła publicz-
ność do Ziemi Świętej (również dzięki prezentacji 
multimedialnej) i przypomniała, że Jezus narodził się 
w domu chleba, bo Betlejem oznacza „dom chleba”. 
Historię niedoli, tułaczki i radości z narodzin Dzieciąt-
ka przypomniała rozmowa pewnego chłopczyka (Piotr 
Niedopytalski) z ciocią (Aleksandra Kanicka). Małego 
Jezuska w stajence piastowali młodzi rodzice – trosk-
liwa Maryja (Klaudia Wieczorek) i zapobiegliwy Jó-
zef (Miłosz Kucharski). Alegorię – z czasów przyjścia 
Zbawiciela na ziemię, gdy nie było miejsca dla Niego  
w żadnej gospodzie w Betlejem – odnaleźć można było 
ze smutkiem w scence wujka (Dawid Spót) i wnuczki 
(Joanna Trela). Opowieść i ekran prezentacji przenio-
sły widzów na ulice dzisiejszego Betlejem, gdzie jak 
za czasów okrutnego Heroda, po dwóch tysiącach lat, 
ciągle nie ma spokoju. W Ziemi Świętej trwa wojna. 
Na ulicach Betlejem można zobaczyć wozy pancerne 
i druty kolczaste. Ludzie mieszkają w strasznych wa-
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Szkoła PodStawowa w nowyM korczynie

Każdy z nas przygotowuje się do Sylwestra i No-
wego Roku, a jednak w naszej pamięci i sercach po-
zostają dopiero przeżyte, wyjątkowe dni Bożego Na-
rodzenia. Świąt przeżywanych w gronie najbliższej 
rodziny. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym 
Korczynie chcieli wspólnie z rodzicami, gronem peda-
gogicznym oraz zaproszonymi gośćmi przeżyć niesa-
mowitą atmosferę tych magicznych Świąt, zatrzymać 
się na chwilę nad tajemnicą Betlejem.

Dnia 21.12.2010 roku odbyło się w Szkole Podsta-
wowej w Nowym Korczynie Spotkanie Wigilijne. Ucz-
niowie klas V i VI oraz II i III przygotowali przy pomocy 
katechetki p. Marii Błach jasełka, natomiast rodzice  
i nauczyciele zadbali o to, by nie zabrakło tradycyjnych, 

„BetleJeM tO My SaMI...”

runkach, giną w zamachach bombowych. Jednak koś-
ciół Narodzenia Jezusa, który zbudowano ponad 1600 
lat temu, mimo niebezpieczeństw, ciągle odwiedzają 
turyści i pielgrzymi. Na marmurowej posadzce, gdzie 
zrobiona jest metalowa gwiazda, a na niej widnieje na-
pis: „Tu z Maryi Dziewicy narodził się Chrystus” – od-
dają Bożej Rodzicielce i Jej Synowi hołd i modlą się 
tak, jak pasterze w jasełkach (Arkadiusz Kucharski, 
Mateusz Nowak) oraz królowie (mędrcy) (Karol Cera-
zy, Tomasz Bronkowski, Tomasz Gruchała). Po co są 

Święta … słowem poetyckim podsumowali tegoroczne 
jasełka w naszym gimnazjum: Artur Podsiadło, Krzysz-
tof Buczak i Izabela Buczak.  

Życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2011 
Roku dla Uczniów, Nauczycieli, Pracowników Szko-
ły, Rodziców i przybyłych Gości złożyła Pani Dyrek-
tor Barbara Karnawalska. Świąteczne i noworoczne 
życzenia  dołączył również Pan Wójt Paweł Zagaja  
i ksiądz Grzegorz Kowalik, zapraszając Wszystkich do 
wspólnego dzielenia się opłatkiem.

Maria Błach

wigilijnych potraw. Przedstawienie przygotowane przez 
dzieci nosiło tytuł ,,Betlejem to my sami”. Mali artyści 
przypomnieli wydarzenia, które miały miejsce ponad 
2000 lat temu. Ukazując scenę poszukiwań przez Jó-
zefa miejsca w Betlejem przeszli do współczesności, 
przedstawiając rodzinę, która zajęta przygotowaniami 
do świąt, nie wpuszcza do swego domu ludzi potrze-
bujących, następnie ustawia pusty talerz dla niespo-
dziewanego gościa, aby ,,uszanować” staropolski 
zwyczaj. Wszyscy zebrani mogli przeżyć chwilę reflek-
sji nad miejscem w naszym życiu Nowonarodzonego 
Chrystusa oraz drugiego człowieka, który potrzebuje 
naszej pomocy. Występ wzbogacił piękny śpiew ko-
lęd, do którego włączali się wszyscy zebrani. Wielkim 
talentem wokalnym wykazały się siostry Kasia i Ola 
Cerazy, których solowe wykonania kolęd spotkały się 
z wielkim aplauzem ze strony publiczności. Wszystkie 
dzieci włożyły w przedstawienie całe swe serca, dlate-
go efekt ich pracy był wyjątkowy.

Po przedstawieniu głos zabrała Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie Bogusława Zię-
tara oraz Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja. 
Ksiądz proboszcz Grzegorz Kowalik poświęcił opłatki 
i zaprosił małych artystów z przedstawieniem do koś-
cioła parafialnego. Nastąpiła uroczysta chwila wspól-
nych życzeń i łamania się opłatkiem. Uczestniczyli  
w nich zaproszeni goście: Wójt Gminy Nowy Korczyn p. 
Paweł Zagaja, Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł 
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Kulik, Dyrektor GOK w Nowym Korczynie p. Bogusła-
wa Zawada, Ks. Proboszcz Grzegorz Kowalik, radni 
gminy Nowy Korczyn, sponsorzy, rodzice, nauczy-
ciele. To miłe wydarzenie wprowadziło wszystkich  
w świąteczny  nastrój. Do tradycji Szkoły Podstawowej 
w Nowym Korczynie weszło wspólne zaangażowanie 

PUnkt PrzedSzkoLny w nowyM korczynie

rodziców, nauczycieli, uczniów, by wyjątkowo przeżyć 
piękne Święta Bożego Narodzenia. Pragniemy ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy mieli w tym 
przedsięwzięciu swój wkład i życzyć wszystkiego naj-
lepszego w nadchodzącym Nowym Roku. 
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Szkoła PodStawowa w BrzoStkowie

Szkoła PodStawowa w oStrowcach
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Szkoła PodStawowa w StaryM korczynie

koncert orGanowo – wokaLny w nowyM korczynie

Ligia Płonka

W kościele pod wezwaniem św. Stanisława 29 grud-
nia odbył się koncert sławnego tenora Jakuba Oczkow-
skiego oraz organisty Pawła Korepty. 

Obydwaj artyści pochodzą z Buska-Zdroju. Studia 
muzyczne ukończyli w Krakowie. Obecnie pan Paweł Ko-
repta nadal mieszka w Busku-Zdroju, gdzie koncertuje 
i kształci muzycznie młodzież, a pan Jakub Oczkowski 
związany jest z Łodzią i z Warszawą, gdzie rozwija swój 
talent wokalny i koncertuje.

Organizatorem uroczystego koncertu organowo 
– wokalnego było Towarzystwo Miłośników Ziemi Kor-
czyńskiej. Po mszy św. celebrowanej przez księdza pro-
boszcza Grzegorza Kowalika licznie zgromadzeni mogli 
usłyszeć przeróżne utwory w wykonaniu artystów. W re-
pertuarze znalazły się następujące utwory:
Are Maria – Franz Schubert,
Are Maria – G. Kaczini,
Paris Angelicus – Cesar Franck,
Aria Xerkses – G. F. Haendla,
Agnus Dei – Georges Bizet.
Kolędy: Bóg się rodzi, Bracia patrzcie jeno i inne…
Utwory organowe:
Marsz uroczysty – Zdzisław Nowacki,

Jakub Oczkowski.
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Chorał – Jan Sebastian Bach,
Fuga G – dur – Paweł Korepta,
Medytacje na temat chorału Ave Maria – Paweł Korepta.

Na zgromadzonych w kościele wiernych – miesz-
kańcach Nowego Korczyna i okolic – koncert organowo 
– wokalny zrobił ogromne wrażenie. Można było wysłu-
chać wspaniale brzmiących w pełnej skali organów pa-
rafialnych, a także zachwycać się niezapomnianym gło-
sem, rozbrzmiewającym z chóru klasztornego – tenora 
Jakuba Oczkowskiego.

Pomimo mrozu i gołoledzi licznie przybyłych słucha-
czy przenikał dreszcz wewnętrznego ciepła płynący ze 
słuchanych utworów. W kościele panowała zupełna ci-
sza, gdyż wszyscy w zadumie i zachwycie wsłuchani byli 
w piękno bijące z muzyki.

SPotkanie oPłatkowo-noworoczne

Ligia Płonka – Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej

Tradycyjnie, jak co roku, członkowie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej, zorganizowali spotkanie 
opłatkowo – noworoczne w dniu 29 grudnia 2010 roku  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie.

Na spotkanie to przybyli zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Nowy Korczyn – pan Paweł Zagaja, Przewod-

niczący Rady Gminy w Nowym Korczynie – pan Paweł 
Kulik, Przewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdroju 
– pan Krzysztof Gajek, Ksiądz Dziekan Proboszcz Parafii  
w Starym Korczynie – Marek Małczęć, Ksiądz Proboszcz 
Parafii w Nowym Korczynie – Grzegorz Kowalik.

W uroczystości wzięli także udział zasłużeni dzia-
łacze Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej: 
pan Marian Czaja, pani Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Nowym Korczynie – Bogusława Ziętara, pani Kierow-
nik Ośrodka Zdrowia – Alicja Wesołowska, Przewodni-
czący Stowarzyszenia Ziemia Buska i jednocześnie Rad-
ny Rady Powiatu w Busku-Zdroju – pan Jacek Strzelecki, 
pan Witold Świech, pan Zygmunt Stefański, pani Graży-
na Kańska, pani Urszula Strzelecka oraz artyści z terenu 
gminy Nowy Korczyn – pani Władysława Leżoń, pan Jan 
Wielgus, pan Zygmunt Bernat i pan Edmund Juszczyk.

Wigilię uświetniły występy młodych artystów o nie-
przeciętnych talentach. Na organach grał i śpiewał kolę-
dy – Patryk Pawlik – uczeń Samorządowego Gimnazjum  

Jakub Oczkowski i Paweł Korepta.
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Opłatek 2010
Spotkanie opłatkowe ludzi zgromadziło.

W tle choinek zaiskrzyło,
Już tradycja u nas stała,

W Towarzystwie się ostała.

Wieczór ten był nastrojowy
I zarazem uczuciowy.

Mszą świętą w kościele celebrowany,
Koncert organowo – wokalny nam dany,

Przez artystów rozśpiewany.

Stoły odświętnie zdobione,
Pod wieczerzę przystrojone.

W blasku świec opłatek podano,
Jezusowi małemu szacunek składano.

„Wśród nocnej ciszy” – kolędę śpiewano.

Władze Gminy zaszczyciły,
Wszystkim życzenia złożyły.

Zamierzenia ogłosili,
My im sukcesów życzyli.

Osada wyszła z cienia,
Blasku nieco już nabiera.

Ulice kostką usłane,
Jakby wstęgi malowane.

A ksiądz proboszcz nie odmówił,
Z księdzem Dziekanem do nas przybył.

Serdecznie księży witali,
Na biesiadę zapraszali.

Dzisiaj my się tu zebrali,
W gronie przyjaciół spotkali,

Byśmy ten rok pożegnali,
W tym opłatkiem się łamali.

I tak sobie winszowali,
Jezu Chryste na rok nowy,

Lud powierza los swój w Tobie,
W zdrowiu szczęściu i pokoju.

Zarząd TMZ Korczyńskiej
Z głębi serca wszystkim życzy,

By rok 2011 był szczęściem obfity.

A włodarzom naszej małej ojczyzny
W przesłaniu ten fragment

Z kolędy wybrano:

„Podnieś rękę Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą.

W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.”

Władysława Leżoń, Nowy Korczyn, 05. 01. 2011 r.

w Nowym Korczynie. Na gitarze grała i śpiewała Ka- 
tarzyna Cerazy oraz jej siostra – Ola Cerazy – uczen-
nica Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie. Wystę-
py odbyły się pod patronatem pani kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie – pani Bogumiły 
Zawady, a w szczególności pana Jerzego Wilka – pra-
cownika GOK-u. Warto nadmienić, że Patryk Pawlik jest 
uczniem pana Pawła Korepty.

Dziękujemy rodzicom uzdolnionych dzieci: Państwu 
Wioletcie i Marianowi Pawlikom i Państwu Ewie i Stani-
sławowi Cezary za przygotowanie i obecność podczas 
całego spotkania. 

Cała uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, 
wszyscy łamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie 
życzenia świąteczne. 

Wszystkim zebranym życzenia noworoczne złożył 
Wójt Gminy Nowy Korczyn – pan Paweł Zagaja. Pod-
kreślił, że jest także członkiem Towarzystwa Miłośników 
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Ziemi Korczyńskiej i pragnie dalej aktywnie uczestniczyć  
w działalności stowarzyszenia. Wyraził także nadzieję, 
że Towarzystwo będzie współpracować z władzami Gmi-
ny Nowy Korczyn.

Życzenia wszystkim zebranym złożył także pan Ja-
cek Strzelecki, podkreślając ważność działalności orga-
nizacji na naszym terenie.

Nie zabrakło życzeń od Przewodniczącej Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Korczyńskie – pani Ligii Płonka. 
Podziękowała ona zasłużonym działaczom Towarzystwa 
za ich dotychczasową pracę, zwróciła uwagę na pra-
cę artystów dla naszego lokalnego środowiska. Przed-
stawiła młode osoby współpracujące z Towarzystwem, 
obecne na spotkaniu: Państwo Aneta  
i Jarosław Naporowscy, Państwo Pauli-
na i Grzegorz Kostkowie, Państwo Ewa  
i Grzegorz Naporowscy. Poprzez pry-
zmat swojej pracy zachęcała młodych 
do działania na rzecz rozwoju naszego 
regionu. 

Pani Ligia Płonka zwróciła również 
uwagę na obecność na spotkaniu pani 
Anny Nowak, redaktor naczelnej gazetki 
gminnej „Głos z Gminy Nowy Korczyn”, 
podkreślając ważność i potrzebę tego 
czasopisma w gminie. Na łamach ga-
zetki swoje utwory prezentowali wybitni 
artyści i poeci regionalni. Ukazywały się 
wywiady z wartościowymi ludźmi oraz 
szereg aktualnych artykułów o wydarze-
niach gospodarczo – kulturalnych nasze-
go terenu.

do koGo naLeży odśnieżanie chodników?

Anna Nowak

Jak co roku w okresie zimowym zarządcy dróg mu-
szą się zmagać z koniecznością zapewnienia przejezd-
ności dróg. Są oni zobowiązani do wykonywania robót 
konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających 
do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym 

także właśnie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej 
(art. 4 pkt 20 ust. o drogach publicznych).

A jak sytuacja przedstawia się, jeżeli chodzi o zimo-
we utrzymanie chodników znajdujących się przy drogach 
publicznych? otóż obowiązek utrzymania chodników  

Podkreśliła także, że pomysł wyda-
wania gazetki powstał w Towarzystwie  
i tu został wprowadzony kształt czaso-
pisma. Pierwsze numery wydawane były 
w Stowarzyszeniu własnymi siłami, a re-
daktorem naczelnym była Ligia Płonka. 
Teraz gazetka jest ładnie wydawana,  
w dobrej szacie graficznej i powinna być 
kontynuowana. 

Na zakończenie uroczystości wszy-
scy śpiewali wspólnie kolędy. Solo za-
śpiewał pan Zygmunt Bernat, dedykując 
swój utwór pani Alicji Wesołowskiej.

Przewodnicząca TMZK podzięko-
wała wszystkim zebranym za przybycie,  
w szczególności Pani Dyrektor SP w No-
wym Korczynie i pracownikom pomaga-
jącym – za gościnę. Serdecznie podzię-
kowała także Ks. Proboszczowi Parafii 

Nowy Korczyn za współpracę przy organizacji uroczysto-
ści, za odprawioną mszę św. oraz Ks. Dziekanowi – Mar-
kowi Małczęciowi – za przybycie i za opłatki.

Złożyła także podziękowania władzom i pracownikom 
Urzędu Gminy w Nowym Korczynie za pomoc finansową 
i organizacyjną oraz wszystkim osobom, które szczegól-
nie pomagały w organizacji uroczystości: pani Bogumile 
Zawadzie, panu Jerzemu Wilkowi, pani Beacie Skowron, 
pani Grażynie Kańskiej, pani Kazimierze Juszczyk.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość za rok. 
Na pewno nie zabraknie wrażeń i niespodzianek.
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Apel do MieszkAńców GMiny!
1. Gminny ośrodek pomocy społecznej w nowym korczynie zwraca się z prośbą do 

mieszkańców gminy nowy korczyn o zwrócenie uwagi na osoby samotne i starsze za-
mieszkujące w sąsiedztwie, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trud-
nych zimowych warunkach. wszelkie informacje o takich osobach prosimy zgłaszać 
do Gminnego ośrodka pomocy społecznej pod nr tel. 41 377 10 65 

2. straż Gminna w nowym korczynie przypomina, że ustawa o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach w art. 5 ust. 1 pkt 4 nakłada na właścicieli nieruchomości:

- obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników po-
łożonych wzdłuż nieruchomości,

- obowiązek usuwania z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio są-
siadujących z drogami i chodnikami sopli lodowych i nawisów śniegu niezwłocznie po 
ich powstaniu tak, by nie stanowiły zagrożenia dla przechodniów.

LeGenda o PiaSkU wieLkiM

Jolanta Kruk

Piasek Wielki to piękna i malownicza wieś, położona 
przy drodze Busko Zdrój – Nowy Korczyn. W miejsco-
wości tej znajduje się dużo lasów i pól, gdyż ludność tu 
zamieszkująca trudni się rolnictwem. Nikt jednak nie wie, 
w żadnej najstarszej księdze nie znajdzie się informacji 
o tym, jaki w rzeczywistości był początek miejscowości 
Piasek Wielki. Najstarsi mieszkańcy wsi spotykając się  
w długie, zimowe wieczory snują opowieści o początkach 

naszej miejscowości. Jedna z legend głosi, iż bardzo 
dawno temu na terenie obecnej wsi stał rozległy i bogaty 
gród z pięknym ogrodem. W dworzyszczu tym mieszkali 
państwo, którzy mieli piękną córkę o imieniu Olszyna.

Pewnego dnia na dwór przybyła starsza kobieta, pro-
sząc o coś do jedzenia . Pan, który właśnie ucinał so-
bie poobiednią drzemkę, bardzo się rozgniewał, że ja-
kaś przybłęda przeszkadza mu w odpoczynku. Rozkazał 

w czystości spoczywa na właścicielach przylegają-
cych do nich nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust. 1 
pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
do właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników poło-
żonych wzdłuż posesji. Chodnikiem, zgodnie z ustawą, 
jest wydzielona część drogi publicznej służąca do ruchu 
pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości. Nie ma więc znaczenia, czy teren, na którym usy-
tuowany jest chodnik, należy do właściciela nieruchomo-
ści czy też nie.

Podkreślić należy, że w rozumieniu ustawy za właś-
cicieli uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby po-
siadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  
a także inne podmioty władające nieruchomością.

Nie wszyscy jednak muszą sprzątać chodniki. Zwol-
nieni z tego obowiązku są właściciele nieruchomości 
przylegających do parkingów. Jeżeli bowiem na chodni-
ku znajdują się płatne miejsca postojowe, a podmiotem 
pobierającym opłaty jest gmina, wtedy właściciele nieru-
chomości nie muszą odśnieżać i utrzymywać porządku 
na chodnikach.

Skutkiem niewypełnienia przez właściciela (lub innej 
osoby zobowiązanej) obowiązku uprzątnięcia chodnika 

może być wydanie przez wójta nakazu, a jego dalsze ba-
gatelizowanie  prowadzić będzie do zastosowania środ-
ków egzekucyjnych. 

Jak zatem widać właściciele nieruchomości, pomimo 
że nie otrzymują żadnych korzyści za sprzątanie chod-
ników, to muszą ponosić dodatkowe koszty (narzędzia, 
piasek, sól). Jeżeli natomiast nie będą wykonywać swo-
ich obowiązków, mogą ponieść karę. Niestety, takie pra-
wo!
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wychłostać ją i zamknąć w lochu. Nędzarka, słysząc to, 
uderzyła w lament:

- Wybacz, Panie, że przerywam ci sen, ale od dwóch 
dni nic nie jadłam.

- Nie moja to sprawa! – burknął dziedzic i dodał: - Sen 
mój ważniejszy niż twój głód.

Wówczas kobieta zawyrokowała:
- Przerwałam sen twój, Panie, lecz snu córki twej nikt 

przez wieki nie przerwie.

Powiedziawszy to, znikła. Przestraszony komes po-
biegł do ogrodu, gdzie bawiła się jego córeczka, lecz 
niestety, słowa prostaczki spełniły się. Dzieweczka spała  
w pobliżu wielkiego głazu i żadne prośby ani wołania nie 
mogły jej obudzić. Mijały dni i lata, a dziedziczka wciąż 
spała. Stary margrabia, czując zbliżającą się śmierć, po-
stanowił zbudować podziemną komnatę, w której umieś-
cił śpiącą Olszynę, a otwór do ziemi zamknął ogromnym 
głazem. Przez wiele lat mężczyźni próbowali przesunąć 
głaz, lecz żaden z nich nie zdołał tego uczynić. Jednym 
ze śmiałków był ubogi kowal o imieniu Chruścik. Chciał 
uwolnić dziedziczkę z zaklęcia i jednocześnie wzboga-
cić się. Podążał więc w kierunku głazu, nucąc ulubioną 
piosenkę o miłości. Na swojej drodze napotkał staruszkę 
dźwigającą chrust. Widząc, iż jest bardzo zmęczona, po-
stanowił jej pomóc. Wziął od niej naręcze chrustu i obie-
cał, że zaniesie je do chaty. Starowinka ucieszyła się  
i wskazała kierunek. Po drodze Chruścik wyjawił starusz-
ce swój zamiar. Dowiedział się wtedy, że sen Olszyny 
jest karą za nierozważne słowa jej ojca, który nie pomógł 
biednej kobiecie. Po chwili staruszka dodała:

- Serce twoje, chłopcze, jest pełne dobroci i litości, 
dlatego bez trudu uda ci się spełnić swe marzenie. Bę-
dziesz szczęśliwy i bogaty.

Zrzuciwszy brzemię z ramion, pokrzepiony takimi 
słowami Chruścik ruszył w kierunku celu swej wędrówki. 
Kiedy dotarł na miejsce i ujrzał wielki głaz, pomyślał, że 
nie da sobie rady. Jednak kiedy spróbował usunąć prze-
szkodę, bez trudu mu się to udało. Wielki kamień runął  
w dół i rozsypał się w drobny piasek, zasypując okoliczne 
pola. Wtedy przed oczami chłopca ukazała się przepięk-
na, młoda kobieta, która siedziała na swoim łożu i uśmie-
chała się. Młodzieniec podszedł do niej, a ona szczęśliwa 
podziękowała mu za przywrócenie do życia, ofiarowała 
mu swoje serce. Wyszli razem z komnaty trzymając się 
za ręce. Spacerowali po okolicy i podziwiali uroki piasko-
wych pól i lasów. Na pamiątkę swego spotkania okolicę 
tę nazwali – Piasek Wielki. Podczas jednej z wędrówek 
zauważyli nędzarkę podążającą w ich kierunku. Kobieta 
powitała ich serdecznie, mówiąc:

- Rządźcie tą krainą z dobrocią i miłością, starajcie 
się, aby na piasku wyrosły łany zbóż zapewniające po-
karm wszystkim mieszkańcom.

Powiedziawszy to znikła. Tu Olszyna wraz ze swoim 
ukochanym postanowili wybudować kościół. Miejsce, na 
którym on stanął, do chwili obecnej nazywane jest przez 
mieszkańców – „Kościółek”. Młoda pani była tak dobra 
dla mieszkańców, że ci z wdzięczności dla niej postano-
wili nazwać okoliczne pola imionami Olszyny i jej uko-
chanego Chruścika. Do dziś nazwy te funkcjonują wśród 
czterystu dziewięćdziesięciu sześciu mieszkańców Pia-
sku Wielkiego.

PiłkarSki rok zakończony

M.H.M

Za nami rok 2010. Piłkarski rok w Nowym Korczynie 
miewał różne barwy. Od dobrej rundy wiosennej, utrzy-
mania drużyny w A-klasie i trofeum wywalczonego przez 
Mariusza Króla za zdobycie korony króla strzelców tych-
że rozgrywek zaczynając, kończąc na przeciętnej run-
dzie jesiennej sezonu 2010/11.

Piłkarze rozpoczęli przygotowania w styczniu i in-
tensywnie trenowali, by w optymalnej dyspozycji przy-
stąpić do trudnej rundy wiosennej. Bez wielkich wzmoc-
nień, ale też bez ubytków przystąpili do rozgrywek. Już 
w pierwszym meczu swoimi nieprzeciętnymi umiejęt-
nościami wykazał się Mariusz Król. Wchodząc z ławki 
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tUrniej Sołectw w BiLarda

Arkadiusz Modzelewski

W dniu 29.12.2010r. po raz pierwszy został zorganizo-
wany Turniej Sołectw w Bilarda o Puchar Przechodni, który 
odbył się w Nowym Korczynie. Turniej był organizowany  
z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach 
Świętokrzyskiej Akademii Sportu, do której z wnioskiem  
o dofinansowanie wystąpiło stowarzyszenie „Nasze 
Powiśle” z siedzibą w Brzostkowie. W ramach wniosku 
pozyskano kwotę 9 970 zł na zakup dwóch stołów bilar-
dowych oraz nagród dla uczestników Turnieju (sprzęt 
sportowy, napoje).

Zasady udziału oraz rozgrywania poszczególnych Paweł Pasternak i Maciej Dudek - rozgrywka finałowa.

rezerwowych zdobył dla swojej drużyny dwie bramki  
i zapewnił jej ważne zwycięstwo. Jak się później oka-
zało był to tylko początek bramkowego festiwalu popu-
larnego „Królika”. Podczas 13 spotkań Mariusz trafił do 
bramki rywali aż siedemnastokrotnie, co pozwoliło mu 
zdobyć koronę Króla Strzelców. Dokonanie to jest tym 
bardziej imponujące, iż w rundzie wiosennej do bram-
ki rywali trafił tylko czterokrotnie. Jego dokonania za-
uważyła również kielecka gazeta „Echo Dnia”, która  
w „Plebiscycie na najlepszego sportowca powiatu bu-
skiego” umieściła również jego kandydaturę. 

W głównej mierze dzięki bramkom „Królika” drużyna 
utrzymała się w A- klasie, a włodarze klubu przystąpili 
do ofensywy transferowej, by drużyna zaczęła walczyć  
o miejsce w środku lub nawet w górnej części tabeli.  
W lipcu do klubu sprowadzono: Adama Swoszowskie-
go, Tomasza i Kamila Fetelów, a także Łukasza Krze-
mińskiego. W lipcu rozpoczęły się też intensywne pra-
ce budowlane, które swoim zakresem obejmują m.in.: 
budowę nowego obiektu klubowego, budowę trybun,  
a także renowację płyty boiska, które ma posiadać włas-
ne oświetlenie. 

Za tempem, jakiego nabrała budowa nie nadążali jed-
nak piłkarze, którzy w 13 ligowych kolejkach zgromadzili 
12 punktów i zajmują 13 lokatę. Pesymista popatrzy na to 
swoim okiem i powie: „Słabo, przedostatnie miejsce…”. 
Jednak każdy, kto dokładnie przyjrzy się tabeli, ujrzy widok, 
jakiego pewnie nigdy nie widział. Bowiem o utrzymanie  
w tym sezonie walczyć będzie aż 7 zespołów, czyli po-
łowa ligi, a różnica między 7 a 13 zespołem to jedynie 
2 punkty. Piast Osiek, GKS Górno, Zryw Zbigniewice, 
Baszta Rytwiany, Stal Kunów, Agricola Łoniów i Wisła 
Nowy Korczyn – to właśnie piłkarze tych drużyn na wios-
nę będą gryźli trawę, by utrzymać swój zespół na tym 
szczeblu rozgrywek. Zdegradować do B-klasy należy już 
chyba Sokół Jachimowice, który na półmetku zgromadził 
zaledwie 5 punktów. Tego rywala nie należy jednak lek-
ceważyć, bowiem na pewno za darmo punktów rozda-
wać nie będzie. W końcu nikt nie lubi przegrywać. 

Czego można spodziewać się w 2011 roku? Na pew-
no determinacji i woli zwycięstwa wśród zawodników  
i działaczy Wisły, by utrzymać nowokorczyńską drużynę 
na szczeblu A-klasowych rozgrywek. Chwałę lub ewen-
tualną hańbę (ale tej nikt chyba nie bierze pod uwagę) 

za dokonania zespołu na swoje barki weźmie trener 
oraz nowy prezes, który pewnie po części otoczy się też 
swoimi ludźmi. Wybory odbędą się najprawdopodobniej 
w styczniu, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. 
Informacje na ten temat odnajdziemy na pewno na słu-
pach ogłoszeniowych oraz stronie internetowej www.
wislanowykorczyn.pl, na której jest też wiele innych cie-
kawostek. 

W 2011 roku poznamy również końcowy wynik halowe-
go turnieju o  „Puchar Starosty Sandomierskiego”, w którym 
występuje nasza drużyna. Póki co zespół desygnowany 
przez trenera Modzelewskiego przegrał tylko jeden mecz  
i jest jedną z tych drużyn, które będą walczyć o zwycię-
stwo w tym prestiżowym turnieju. Do występów w nim 
zaproszono m.in.: Alit Ożarów, Wisłę Sandomierz i Kli-
montowiankę Klimontów. 

Smutna wiadomość dla kibiców na nadchodzący 
2011 rok to brak meczy na remontowanym stadionie przy 
ulicy Rzeźniczej. Podopieczni Arkadiusza Modzelewskie-
go swoje ligowe potyczki będą rozgrywać w Pacanowie, 
natomiast juniorzy, którymi opiekuje się Henryk Pabijań-
czyk – w Solcu-Zdroju. Rozgrywki ligowe na Rzeźniczą 
wrócą najpewniej jesienią, choć data oddania inwestycji 
jest ustalona na koniec 2011 roku.  

A skoro już mowa o trenerze Pabijańczyku i jego pod-
opiecznych, to na półmetku Klasy Okręgowej Juniorów 
Starszych zajmują oni 6 miejsce z dorobkiem 12 punk-
tów. Za najlepszego zawodnika tej drużyny uznać należy 
Waldka Ragana, który już za kilka lat może stać się praw-
dziwym następcą Mariusza Króla.

Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim Szczęś-
liwego Nowego Roku, a fanom piłki nożnej wielu pozy-
tywnych emocji doznawanych na piłkarskich meczach  
z udziałem naszej drużyny. Oby każdy ich mecz kończył 
się zwycięstwem. Piłkarzom chciałbym życzyć przede 
wszystkim szczęścia oraz… szczęścia do sędziów, bo-
wiem wszyscy wiemy doskonale, że umiejętności umie-
jętnościami, szczęście szczęściem, a sędziowski gwiz-
dek czy chorągiewka niejednokrotnie potrafiły zdziałać 
cuda…
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MiędzySzkoLny tUrniej teniSa StołoweGo

Arkadiusz Modzelewski

Dnia 10.12.2010 roku w Szkole Podstawowej  
w Brzostkowie odbył się Gminny Międzyszkolny Tur-
niej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych. Repre-
zentacje poszczególnych szkół z terenu naszej gmi-
ny rywalizowały miedzy sobą w dwóch kategoriach: 
chłopców i dziewcząt. W kategorii chłopców pierwsze 
miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa ze Sta-
rego Korczyna pod opieką pana Arkadiusza Modze-
lewskiego. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa z Nowego Korczyna, trzecie Szkoła Podstawowa  
z Brzostkowa a czwarte Szkoła Podstawowa z Ostrowiec.  

W kategorii dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa  
z Brzostkowa pod opieka pani Anity Szwed, drugie Szko-
ła Podstawowa z Nowego Korczyna, a trzecie Publicz-
na Szkoła Podstawowa ze Starego Korczyna. Zwycięz-
cy będą mieli okazję reprezentować naszą gminę na 
szczeblu powiatowym.

Przypominamy, że w pierwszym tygodniu ferii odbę-
dzie się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Nowy Korczyn organizowany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury przy udziale uczniów szkół z terenu naszej gminy.

gier przedstawiał specjalnie przygotowany na ten cel re-
gulamin. Rozgrywki miały charakter drużynowy, a w skład 
jednego zespołu mogło wejść maksymalnie trzech zawod-
ników. Udział w owych zawodach wzięło sześć drużyn  
z pięciu sołectw: Strożyska, Stary Korczyn, Badrzychowi-
ce, Grotniki Duże i dwa zespoły z Nowego Korczyna. Dru-
żyny zostały podzielone na dwie grupy, a ich zwycięzcy za-
grali w wielkim finale. Jak się  później okazało obie drużyny 
grające w finale reprezentowały sołectwo Nowy Korczyn,  
a naprzeciw siebie stanęli Paweł Pasternak i Maciej Du-
dek. Lepszy okazał się Paweł Pasternak i to on zgarnął 
główną nagrodę, którą był piękny Puchar Przechodni. 
Nagrodę główną wręczył sam Wójt Gminy Paweł Zagaja. 
Pozostali uczestnicy również otrzymali nagrody w posta-
ci pamiątkowych dyplomów i sprzętu sportowego z rąk 
Wójta, Zastępcy Wójta Piotra Stracha oraz Przewodni-
czącego Rady Gminy Pawła Kulika. 

Ponadto zostały wręczone jeszcze dwie dodatkowe 
nagrody: pierwsza dla najlepszego zawodnika, którą 

ufundował Wójt Gminy Nowy Korczyn, a otrzymał ją Szy-
mon Gołdyn reprezentujący Grotniki Duże. Druga nagro-
da była dla najmłodszego zawodnika ufundowana przez 
Przewodniczącego Rady Gminy i otrzymał ją Paweł Pa-
sternak. 

Opiekę nad całym przebiegiem turnieju sprawował 
Arkadiusz Modzelewski. Na zakończenie przedstawiciele 
gminy pogratulowali jeszcze raz wszystkim uczestnikom 
oraz zapewnili, że turniej będzie miał charakter cykliczny  
i będzie organizowany co rok. 

Końcowe wyniki przedstawiały się następująco:

1. Nowy Korczyn II (Paweł Pasternak)
2. Nowy Korczyn I (Maciej Dudek)
3. Badrzychowice
4. Grotniki Duże
5. Stary Korczyn
6. Strożyska

Puchar dla Pawła Pasternaka.
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Słyszycie! Północ już bije, 
Rok stary w mgły się rozwiewa, 

Jak sen przepada... 
Krzyczmy: Rok nowy niech żyje! 

I rwijmy z przyszłości drzewa 
Owoc, co wiecznie dojrzewa, 

A nie opada.  

Rok stary jak ziarnko piasku 
Stoczył się w czasu przestrzenie; 

Czyż go żałować? 
Niech ginie! bez łzy, oklasku, 

Jak ten gladiator w arenie, 
Co upadł niepostrzeżenie - 

Czas go pochować. 

Bywały lata, ach! krwawsze, 
Z rozpaczy jękiem lecące 

W przeszłości mrok; 
A echo powraca zawsze, 

Przynosząc skargi palące... 
Precz ze smutkiem! Życzeń tysiące 

Na Nowy Rok! 

Spod gruzów rozbitych złudzeń 
Wynieśmy arkę rodzinną 

Na stały ląd! 
Duchowych żądni przebudzeń, 

Potęgą stańmy się czynną, 
Bacząc, by w stronę nas inną 

Nie uniósł prąd. 
 

Rozumu, niezgiętej woli, 
Prawdziwej duchowej siły 

I serc czystości! 
A Bóg nam stanąć pozwoli, 
I z naszej skromnej mogiły 

Dzieci się będą uczyły, 
Jak żyć w przyszłości.

Adam Asnyk
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NA NOWy ROK


