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Anna Nowak: Panie Marszałku, 
w naszym województwie partia 
Polskie Stronnictwo Ludowe nie 
miała sobie równych. Wojewódz-
two Świętokrzyskie, jako jedyne na 
mapie politycznej kraju, wybory na-
znaczyły kolorem zielonym. Zosta-
ło ono okrzyknięte „zieloną wyspą”. 
Co Pana zdaniem przyczyniło się do 
tej niezwykłej popularności partii  
w regionie?
Adam Jarubas, Marszałek Wojewó- 
dztwa Świętokrzyskiego: Rzeczy-
wiście po wyborach samorządo-
wych o województwie świętokrzy-
skim mówiło się, że jest „zieloną 
wyspą”, odnosząc to do bardzo do-
brego wyniku wyborczego Polskie- 
go Stronnictwa Ludowego. Święto-
krzyskie było jedynym wojewódz-
twem, w którym zwyciężyli ludow- 
cy, uzyskując przy tym bardzo wy-
sokie poparcie – 32,91 procent 
głosów. W sejmiku województwa 
zdobyliśmy 13 mandatów – to wię-
cej niż zakładaliśmy. Jeszcze raz 
z tego miejsca chciałbym wszyst-
kim bardzo serdecznie podzięko-
wać za to poparcie i pokładane  
w nas zaufanie. Świętokrzyskie ma 
wielu bardzo dobrych samorządo- 
wców związanych z Polskim Stron-
nictwem Ludowym – radnych, 
wójtów, burmistrzów. Osoby te są 
prawdziwymi gospodarzami na te-
renie swoich gmin. To ludzie dba-
jący o wszechstronny rozwój swo-
ich małych ojczyzn i cieszę się, że 
mieszkańcy to docenili, popierając 
w wyborach przedstawicieli PSL. 

Chciałbym także podziękować 
za głosy oddane na mnie osobiście. 
Poparło mnie ponad 31 tysięcy wy-
borców. Miałem nadzieję na dobry 
wynik, ale tak wysoka wygrana była 
naprawdę miłym zaskoczeniem. Na 
pewno jako Samorząd Wojewódz-
twa, mieliśmy na swoim koncie wie-

Adam Jarubas - Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego.

„Warto być wśród ludzi…”  
– rozmowa z Adamem Jarubasem

Adam Jarubas – największy wygrany ostatnich wyborów samorządo-
wych. Pobił wszelkie rekordy, zagłosowało na niego blisko 32 tys. ludzi. 
Został wybrany Marszałkiem Województwa na kolejną kadencję.

le sukcesów - województwo rozwija 
się, dobrze wykorzystuje fundusze 
unijne, w regionie realizowanych 
jest mnóstwo inwestycji. Ale my-
ślę też, że na ten mój dobry wynik 
wyborczy z pewnością przełożyły 
się także kontakty z mieszkańcami, 
wsłuchiwanie się w ich problemy. 
Ta skala poparcia jest dla mnie po-
twierdzeniem, że warto być wśród 
ludzi, warto się z nimi kontaktować 
podczas pełnienia mandatu radnego 
czy pełnienia funkcji  marszałka. Ja 
tych spotkań miałem bardzo dużo.  
I myślę, że to w jakimś stopniu za-
procentowało.  

A.N.: Po raz drugi został Pan 
wybrany Marszałkiem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Jak będą 
wyglądały te cztery lata kadencji? 
Co będzie najważniejsze dla Pana 
w tym okresie?
A.J.: Pierwszym  zadaniem, które 
stanęło przed radnymi wojewódz-
twa i przede mną jako marszałkiem, 
były prace nad budżetem woje-
wództwa na 2011 rok. Nie było 
to łatwe zadanie, bo mamy nieste-
ty mniejsze wpływy z podatków,  
a co za tym idzie - spadek dochodów 
województwa. Musimy umiejętnie 
gospodarować tymi okrojonymi fun-
duszami. Zwłaszcza, że przed nami 
kontynuowanie inwestycji, które są 
już w toku. Znajdujemy się mniej 
więcej w połowie unijnego okresu 
finansowania. Prawie 90% środków 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego mamy już zakontraktowanych. 
Naszym zadaniem jest rozsądne wy-
datkowanie pozostałych pieniędzy 
oraz dokończenie zaplanowanych 
i rozpoczętych inwestycji, na które 
mamy unijne dofinansowanie. 

Na pewno taką sztandarową 
inwestycją w tej kadencji będzie 
budowa nowego szpitalika dzie-
cięcego. Jesteśmy już po podpisa-

niu umowy na projekt budowlany. 
Jego przygotowaniem zajmie się  
austriacka firma VAMED, posiada-
jąca bardzo duże doświadczenie  
w projektowaniu budynków szpital-
nych i ośrodków SPA. VAMED ma 
na swoim koncie 500 projektów, 
zrealizowanych w 50 krajach świa-
ta. Liczę, że to międzynarodowe do-
świadczenie będzie gwarancją, że 
Austriacy zaprojektują nam szpital na 
miarę XXI wieku. I że będziemy mo-
gli leczyć nasze dzieci w godziwych 
warunkach. To tym bardziej ważne, 
że mimo niżu demograficznego, 
do szpitalika dziecięcego w Kiel-
cach trafia coraz więcej pacjentów.  
W ubiegłym roku było to prawie 16 
tysięcy dzieci. Liczę, że za 3-4 lata 
będziemy mogli leczyć nasze dzieci 
w nowej placówce. Ale też trzeba 
jasno powiedzieć, że budowa no-
wego szpitala dziecięcego będzie 
jednym z największych wyzwań na 
rozpoczętą właśnie kadencję.

Ale to nie jedyna duża inwesty-
cja na najbliższe lata. Zdecydowana 
część różnego typu przedsięwzięć 
dopiero przed nami – one właśnie 
ruszają lub zostaną uruchomione 
w najbliższych miesiącach. O ile  
w 2010 roku z samego Regional-
nego Programu Operacyjnego za-
planowaliśmy wydatkowanie około 
600 milionów złotych, to w roku 
obecnym będzie to  już 1 miliard 
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złotych. To pokazuje, że ten czas 
nasilonych inwestycji jest dopiero 
przed nami - szczyt przypadnie 
pewnie na lata 2011 – 2012. 

Ale z drugiej strony rozpoczy-
namy okres dyskusji o przyszłym 
budżecie Unii Europejskiej po 2013 
roku. Przed nami trudne zadanie 
- skuteczne zabieganie o zdobycie 
kolejnych środków unijnych dla 
województwa świętokrzyskiego. 

A.N.: Jakim budżetem na 2011 
rok dysponuje Samorząd Woje-
wództwa?
A.J.: Budżet Województwa Święto-
krzyskiego na 2011 rok jest z jed-
nej strony największym budżetem  
w historii regionu, ale z drugiej stro-
ny - trudnym do realizacji. Po raz 
pierwszy województwo będzie mu-
siało zaciągnąć kredyt na realizację 
zadań inwestycyjnych w wysokości 
100 milionów złotych. W stosunku 
do ubiegłego roku o 32 mln złotych 
zmniejszyła się subwencja regional-
na i wyrównawcza dla Świętokrzy-
skiego, a - z uwagi na kryzys gospo-
darczy - o 20 mln zł spadły wpływy 
z udziałów w podatku dochodo-
wym od osób prawnych. 

Wydatki, które zaplanowaliśmy 
to 814 mln 765 tys. złotych, nato-
miast dochody to 677 mln 907 tys. 
zł. Łatwo policzyć, że na pokrycie 
wydatków brakuje nam prawie 137 
milionów złotych. Część tego de-
ficytu pokryjemy z nadwyżek z lat 
ubiegłych, ale i tak musimy zaciąg-
nąć 100 milionów złotych kredytu. 

Najwięcej pieniędzy wydamy 
na inwestycje drogowe, wśród nich 
m.in. rozbudowę drogi wojewódz-
kiej Busko – Kazimierza Wielka  
(w najbliższych dniach będzie ogła-
szany przetarg na tę inwestycję) 
oraz drogi Chmielnik – Staszów.  
W budżecie zarezerwowaliśmy pie-
niądze również na budowę sieci 
światłowodowej, zakup 4 pojazdów 
szynowych czy wsparcie budowy 
nowej siedziby Filharmonii Święto-
krzyskiej.

A.N.: Jak zdaniem Pana będzie 
się układała współpraca pomiędzy 
województwem, powiatem buskim 
i gminą Nowy Korczyn?

A.J.: Mam nadzieję, że dobrze.  
Osoby, które są zaangażowane  
w zarządzanie tymi szczeblami sa- 
morządu, to ludzie z dużym do-
świadczeniem zawodowym i sa-
morządowym. Widać, że w swojej 
pracy samorządowej mają jasno 
sprecyzowane cele, konsekwentnie 
je realizują z myślą o mieszkańcach 
gminy i powiatu. Liczę więc, że ta 
współpraca będzie dobra. Patrząc 
na gminę Nowy Korczyn, to życzył-
bym sobie i jej mieszkańcom przede 
wszystkim uspokojenia pewnej at-
mosfery niepokoju i konfliktu, która 
– z przykrością to stwierdzam - była 
również wspierana przez poprzed-
nie władze. Chciałbym wprowadze-
nia w gminie atmosfery pracy, bo 
naprawdę wiele jest do zrobienia.  

A.N.: Z pewnością jest Pan zo-
rientowany, jak wygląda sytuacja 
gminy Nowy Korczyn. Co według 
Pana należałoby zrobić w gminie  
w pierwszej kolejności?
A.J.: Przede wszystkim ustalić prio-
rytety. Trzeba określić, co jest waż-
ne dla gminy w ciągu najbliższych 
nawet nie czterech, ale ośmiu czy 
dwunastu lat, czyli dwóch, trzech 
kadencji samorządu. Sytuacja bu-
dżetu wydaje się bardzo trudna.  
I to na pewno jest duże ograniczenie 
dla aspiracji władz samorządowych 
i oczekiwań mieszkańców, zwłasz-
cza jeśli chodzi o prowadzenie du-
żych, kosztownych inwestycji. 

Trzeba mieć świadomość, że 
możliwość finansowania dużych 
przedsięwzięć powoli się zamyka. 
Praktycznie skończyliśmy rozdzie-
lanie pieniędzy z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Rozpoczyna 
się etap negocjowania przyszłych 
programów unijnych. A to ozna-
cza, że unijne finansowanie dużych 
inwestycji w samorządach będzie 
możliwe pewnie dopiero po 2013 
roku. W przypadku gminy Nowy 
Korczyn również z uwagi na to, 
że jest ona bardzo zadłużona. A to  
w naturalny sposób ogranicza jej 
możliwości inwestycyjne.

A.N.: Pochodzi Pan z Błotno-
woli, czyli z naszych stron. Czy 
kierując Urzędem Marszałkowskim 
będzie się Pan starał w jakiś szcze-

gólny sposób wspierać gminę Nowy 
Korczyn?
A.J.: Na pewno mam do gminy 
Nowy Korczyn ogromny sentyment. 
Tam mieszkają moi rodzice, moi 
bracia. Jestem na terenie tej gminy 
bardzo częstym gościem. Znam jej 
problemy, wiem, jakie są bolączki 
mieszkańców gminy. Ale z drugiej 
strony jako marszałek wojewódz-
twa muszę myśleć o potrzebach 
całego regionu. Natomiast choćby  
z racji tego, że bardzo dobrze znam 
potrzeby gminy, myślę, że lepiej 
będę mógł włączać się w ich roz-
wiązanie. I angażować się w sprawy 
ludzi, których reprezentuję w samo-
rządzie województwa.    

A.N.: Dobrze jest mieć „swo-
jego” człowieka w Samorządzie 
Województwa Świętokrzyskiego. 
Czy może Pan obiecać, że nie za-
wiedzie mieszkańców gminy Nowy 
Korczyn?
A.J.: To jest bardzo trudne wy-
zwanie. Zwłaszcza w kontekście 
częstych żartów, że nie ma takiej 
rzeczy, której politycy nie byliby  
w stanie obiecać swoim wyborcom. 
Dlatego składanie takich deklaracji 
może być ryzykowne. Ale na pew-
no będę starał się być otwarty na 
wszystkie potrzeby. Jeśli nie wszyst-
kie będę mógł wesprzeć, to przy-
najmniej znaczną ich część w taki 
sposób, żeby te najważniejsze prob-
lemy gminy mogły być rozwiązane. 
Oczywiście ze świadomością tego, 
że pewnie nie wszystko od razu da 
się zrobić czy załatwić. Ale od tego 
jestem. Tam są moi wyborcy. To oni 
mi zawierzyli i oni będą mnie z tego 
rozliczać. Z pewnością będę się sta-
rał, by nie zawieść ich zaufania.

A.N.: Dziękuję za rozmowę.
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Z posiedZeniA RAdy Gminy

Po przyjęciu porządku obrad radni w swych inter-
pelacjach zwracali się głównie z prośbą o uzupełnienie 
ubytków w drogach gminnych zarówno asfaltowych, 
jak i dojazdowych do pól. Ponadto padło również 
pytanie dotyczące budowy kanalizacji w gminie: czy 
planowana jest taka inwestycja i jakiego rodzaju ona 
będzie.

Wójt w swoim sprawozdaniu z działalności między 
sesjami poinformował zebranych o powołaniu Pana Jó-
zefa Boduszka na stanowisko Sekretarza Gminy oraz 
o podpisaniu umów z Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego na budowę placów zabaw na terenie 
Gminy oraz na adaptację świetlicy w Pawłowie w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Ponadto złożony został wniosek na 1 mln 
złotych o dofinansowanie z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji odbudowy infrastruktury 
zniszczonej po powodzi, zlecono także wycenę do-
mów nauczycieli, by móc sfinanlizować ich sprzedaż. 
Wójt zwrócił uwagę, że w związku z ograniczonymi 
możliwościami finansowymi, Gmina zmuszona została 
do zmniejszenia zakresu inwestycji na 2011 r. w ra-
mach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokal-
nych, tzw. „schetynówek”.

Po wystąpieniu Wójta głos zabrał Komendant Józef 
Stojek, który poinformował zebranych o stanie bez-
pieczeństwa na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku 
2010. Zwrócił uwagę, że Komisariat Policji w Solcu 
Zdroju, który działaniem obejmuje trzy gminy: Nowy 
Korczyn, Solec Zdrój i Wiślicę, może pochwalić się 
najwyższą wykrywalnością przestępstw na terenie po-
wiatu buskiego i jedną z najwyższych na terenie całe-
go województwa. Przedstawił także statystyki za 2010 

V sesja Rady Gminy w Nowym Korczynie odbyła się 24 stycznia 2011 r. Uczestniczyli w niej radni, sołtysi, 
oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Paweł Zagaja, Sekretarz Gminy Józef Boduszek, Komendant Komisariatu 
Policji w Solcu Zdroju Józef Stojek, Skarbnik Gminy Agnieszka Nowak, Kierownik GOPS Sławomir Wawrze-
niec, Kierownik Referatu Infrastruktury Stefan Majcher.

rok, według których na terenie Gminy Nowy Korczyn 
odnotowano 11 kradzieży, 4 kradzieże z włamaniem, 
1 rozbój, 1 bójkę z pobiciem, 1 wypadek drogowy, za-
trzymano 46 nietrzeźwych kierowców, ogólnie wysta-
wiono 500 mandatów oraz złożono 100 wniosków do 
sądu.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał  
w sprawie:
• przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy  

w Nowym Korczynie na 2011 rok, wyborów sołty-
sów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowy Kor-
czyn;

• zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 
2008-2015;

• zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r.;

• przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.
Odpowiadając na interpelacje radnych Wójt zwró-

cił uwagę na możliwości finansowe Gminy i fakt, że 
środki w budżecie na bieżące utrzymanie dróg nie są 
w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb w tej kwestii. 
Podkreślił, że sytuacja finansowa w gminie jest bardzo 
trudna. 

Wolne wnioski w dużej mierze poświęcone były 
kwestii melioracji Gminy, w związku z licznymi pod-
topieniami gruntów ornych. Padały od radnych pro-
pozycje utworzenia spółek wodnych, które byłyby 
zobowiązane do odwodnienia terenu. Głos w dys-
kusji w przedmiotowej sprawie zabrał również rad-
ny Rady Gminy w Pacanowie Szczepan Starościak,  

Józef Stojek - Komendant Komisariatu Policji w Solcu Zdroju.
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który szczególną uwagę zwrócił na rozlewiska na terenie  
Błotnowoli. Poinformował również, że rusza obecnie 
niezwykle korzystny program, w ramach którego moż-
na uzyskać 80% dofinansowania na odwodnienie tere-
nu, 20% to wkład własny rolników. Wójt zapewnił, że 
zajmie się tą sprawą. Ponadto do Gminy ma przybyć 
meliorant, który oceni skalę problemu, przedstawi wa-
rianty rozwiązania oraz określi koszty.

Monika Kulczyk
Biuro Obsługi Rady Gminy 

w Nowym Korczynie

o pomocy udZieloneJ pRZeZ 
Gops W noWym KoRcZynie  

W 2010 RoKu
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzy-
stując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wy-
siłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoż-
liwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytu-
acjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usa-
modzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zasady udzielania pomocy
Przy ubieganiu się o przyznanie 

świadczeń z pomocy społecznej 
musi być spełnione kryterium do-
chodowe określone w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 roku (tekst jednoli-
ty z 2 października 2009 r. Dz. U.  
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póź. 
zm.)  wynoszące aktualnie:
- 477 zł na osobę samotnie gospo-

darującą,
- 351 zł na osobę w rodzinie przy 

jednoczesnym wystąpieniu co 
najmniej  jednej  dysfunkcji:

- sieroctwa, - bezdomności, - bezro-
bocia, - niepełnosprawności, - dłu-
gotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie, - potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub wie-
lodzietności, - bezradności w spra- 
wach opiekuńczo - wychowaw-

czych i prowadzenia gospo-
darstwa domowego, zwłaszcza  
w rodzinach niepełnych lub wie-
lodzietnych, - braku umiejętności 
w przystosowaniu do życia mło-
dzieży opuszczającej placówki 
opiekuńczo – wychowawcze, - al- 
koholizmu lub narkomanii, - zda-
rzenia losowego i sytuacji kryzy-
sowej, - klęski żywiołowej lub 
ekologicznej.

Świadczenia pomocy społecz-
nej udzielane są na wniosek osoby 
zainteresowanej, jej przedstawiciela 
ustawowego, bądź innej osoby, za 
zgodą osoby zainteresowanej lub 
jej przedstawiciela ustawowego.

Przyznanie świadczeń z pomo-
cy społecznej następuje w formie 
decyzji administracyjnej. Decyzję 
administracyjną o przyznaniu lub 
odmowie przyznania świadczenia 

wydaje się po przeprowadzeniu 
przez pracownika socjalnego ro-
dzinnego wywiadu środowiskowe-
go w miejscu zamieszkania osoby 
lub rodziny albo w miejscu ich po-
bytu.

W toku wywiadu ustala się sytu-
ację osobistą i majątkową osoby lub 
rodziny ubiegającej się o przyzna-
nie świadczenia z pomocy społecz-
nej oraz powody ubiegania się o te 
świadczenia. 

W 2010 r. GOPS w Nowym 
Korczynie udzielił pomocy w po-
staci:
- zasiłek stały został przyznany 47 

osobom na kwotę  – 167.878,49 
zł.

- zasiłek okresowy otrzymało 47 
osób na kwotę - 60.099,62 zł.

- zasiłek celowy otrzymało 98 osób 
na kwotę  - 22.362,78 zł.

Sławomir Wawrzeniec - kierownik 
GOPS.
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- usługi opiekuńcze pomocą ob- 
jętych było 5 osób – koszty 
32.209,83 zł

- odpłatność za pobyt w DPS – 16 
osób – koszty 243.909,84 zł.

- składki zdrowotne od zasiłków sta-
łych – 40 osób kwota 13.732,37 
zł.

- składki zdrowotne za osoby reali-
zujące kontrakt socjalny – 9 osób 
719,00 zł

- dożywianie na podstawie progra-
mu „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania” kwota ogółem 
109.626,29 zł z tego:

- zasiłek celowy dla 69 osób kwota 
- 45.362,16 zł.

- dożywianie uczniów (jedno danie 

gorące) 269 kwota - 45.778,50 zł.
- dowóz posiłku do szkół - 8.475,70 

zł.
- doposażenie punktów przygoto-

wywania i wydawania posiłków 
- 7.995,14 zł.

- zakup jednorazowych naczyń do 
wydawania posiłków - 2.014,79 
zł.

Świadczenia rodzinne ogółem 
2.386.933 zł. w tym:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

– 1.389.392,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tyt. uro-

dzenia dziecka, ilość osób 64 (be-
cikowe) -64.000,00 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne, ilość osób 
269 – 441.405,00 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne, ilość 
osób 144 – 492.136,00 zł.

Fundusz alimentacyjny, ilość 
osób 13 – 56.275,00 zł.

Pomoc na podstawie Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 
lipca 2010 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków realizacji progra-
mu pomocy dla rodzin rolniczych, 
w których gospodarstwach rolnych 
lub działach specjalnych produkcji 
rolnej powstały szkody spowodo-
wane przez powódź, obsunięcie się 
ziemi lub huragan w 2010 r. 

Ogółem liczba poszkodowa-
nych rolników – 651 na kwotę -
1.209.193,00 zł. z tego:

Miejscowość Liczba poszkodowanych 
rolników

Kwota wypłaconych zasiłków 
celowych

Harmoniny 8     12.000,00 zł.

Łęka 24     56.000,00 zł.

Nowy Korczyn 34     47.568,00 zł.

Ostrowce 8     14.000,00 zł.

Piasek Wielki 27     40.000,00 zł.

Parchocin 48     77.778,00 zł.

Pawłów 25     55.000,00 zł.

Podzamcze 8     19.000,00 zł.

Rzegocin 6     10.000,00 zł.

Ucisków 14     32.000,00 zł.

Sępichów 55    121.000,00 zł.

Stary Korczyn 38     72.000,00 zł.

Strożyska 51    103.000,00 zł.

Podraje 13     27.000,00 zł.

Żukowice 11     21.000,00 zł.

Winiary 17     27.000,00 zł.

Badrzychowice 43     83.000,00 zł.

Błotnowola 35     65.000,00 zł.

Brzostków 69    108.000,00 zł.

Czarkowy 42     88.000,00 zł.

Górnowola 25     42.847,00 zł.

Grotniki Duże 11     17.000,00 zł.

Grotniki Małe 28     55.000,00 zł.

Kawęczyn 11     16.000,00 zł.

Razem: 24 651  1.209.193,00 zł.

Powódź 2010  r.

Pomoc w formie zasiłku ce-
lowego do 6.000 zł  przeznaczo-
na była dla osób lub rodzin, które 
poniosły straty w gospodarstwach 
domowych (budynkach mieszkal-
nych, podstawowym wyposażeniu 
gospodarstw domowych) i znala-

zły się w szczególnie trudnej sytu-
acji, w której nie mogą zaspokoić 
niezbędnych potrzeb życiowych  
w oparciu o posiadane środki włas-
ne.

Zasiłek celowy dla rodzin po-
szkodowanych w wyniku wystą-
pienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych przeznaczony był 

na pierwszą pomoc, w szczególno-
ści na pokrycie w części lub całości 
kosztów zakupu żywności, leków  
i leczenia, opału, odzieży, niezbęd-
nych przedmiotów użytku domo-
wego.

Ogółem udzielono pomocy dla 
76 osób na kwotę – 178.500 zł.  
w tym:
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Miejscowość Liczba poszkodowanych  
osób/rodzin

Kwota wypłaconych zasiłków  
celowych

Nowy Korczyn 42       116.000 zł.

Czarkowy  21         35.500 zł.

Żukowice 3           8.500 zł.

Sępichów 2           3.000 zł.

Parchocin 2           1.000 zł.

Brzostków 1           6.000 zł.

Łęka 1           1.500 zł.

Podzamcze 1           1.500 zł.

Stary Korczyn 1           2.000 zł.

Winiary 1           1.500 zł.

Grotniki Duże 1           2.000 zł.

Razem: 76       178.500 zł.

Zestawienie udzielonej pomo-
cy w formie zasiłków celowych do  

20 tys. zł. z przeznaczeniem na 
remont lokali/budynków mieszkal-

nych zniszczonych w wyniku powo-
dzi, która miała miejsce w 2010 r.

Miejscowość Liczba poszkodowanych 
osób/rodzin

Kwota wypłaconych zasiłków 
celowych

Łęka 11       58.261,15 zł.

Podzamcze 13       66.862,42 zł.

Nowy Korczyn 71     673.043,93 zł.

Czarkowy 21     254.591,00 zł.

Żukowice 1      20.000,00 zł.

Stary Korczyn 10      33.960,00 zł.

Winiary 7      18.392,32 zł.

Grotniki Duże 17      99.691,28 zł.

Kawęczyn 10      42.107,53 zł.

Badrzychowice 27     116.761,98 zł.

Piasek Wielki 4      21.701,34 zł.

Górnowola 11      32.582,52 zł.

Ostrowce 5      16.978,00 zł.

Podraje 3      20.111,45 zł.

Harmoniny 7      35.749,00 zł.

Strożyska 11      48.580,54 zł.

Brzostków 47     210.473,39 zł.

Błotnowola 23     101.146,82 zł.

Parchocin 28     156.912,78 zł.

Pawłów 19      83.190,22 zł.

Sępichów 52     235.717,74 zł.

Ucisków 5      28.743,94 zł.

Grotniki Małe 17      71.756,72 zł. 

Rzegocin 6      26.719,80 zł.

Razem: 24 426   2.474.035,87 zł.

Zestawienie udzielonej pomocy 
w formie zasiłków celowych do 100 

tys. zł. z przeznaczeniem na remont 
lokali/budynków mieszkalnych zni- 

szczonych w wyniku powodzi, która 
miała miejsce w 2010 r.

Miejscowość Liczba poszkodowanych osób/rodzin Kwota wypłaconych zasiłków celowych

Nowy Korczyn 4     136.409,85 zł.

Żukowice 1      41.974,50 zł.

Grotniki Duże 1      28.585,21 zł.

Czarkowy 1      42.717,50 zł.

Razem: 4 7     249.687,06 zł.
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Rzeczywista liczba osób, któ-
rym udzielono pomocy w związku 
z powodzią w 2010 r. 445 - liczba 
świadczeń 509 - kwota świadczeń 
2.902.222,93 zł.

Ponadto w 2010 r. tut. OPS re-
alizował Projekt w Programie Ope-
racyjnym Kapitał Ludzki na rzecz 
aktywizacji osób bezrobotnych  
i zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym z terenu gminy Nowy 
Korczyn. Całkowita wartość Proje- 
ktu wynosiła 101.212,00 zł. w tym 
wkład własny gminy w kwocie 
10.627,29 zł. Ogólnym celem Pro-
jektu było zwiększenie aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych, bę-
dących długotrwale beneficjentami 
pomocy społecznej, zwiększenie 

kwalifikacji zawodowych, zdoby-
cie umiejętności umożliwiających 
ponowne wejście na rynek pracy 
i samodzielne poruszanie się po 
nim oraz doskonalenie umiejętno-
ści zawodowych. W Projekcie pt. 
„Program Aktywizacji Społecz-
no – Zawodowej Bezrobotnych  
w Gminie Nowy Korczyn” dzie-
więcioro mieszkańców z naszego 
terenu, dzięki środkom z Europej-
skiego Funduszu Społecznego uzy-
skało nowe kwalifikacje zawodowe 
oraz podniosło poziom motywacji 
do aktywnego poszukiwania pracy. 
W nabyciu tych umiejętności po-
magały im zajęcia z psychologiem, 
pracownikiem socjalnym oraz do-
radcą zawodowym. Tym razem 

przeszkoliliśmy większą grupę męż-
czyzn (5 osób) i zorganizowaliśmy 
im szkolenie z zakresu: Kierowca 
wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym + warsztaty aktywiza-
cji zawodowej i społecznej, oraz 
przeprowadzone zostało drugie szkole- 
nie dla 4 osób „Handlowiec z pra-
wem jazdy kat. B”. 

Uczestnicy Projektu z satysfak-
cją mówili o korzyściach jakie przy-
niósł im udział w zajęciach, przede 
wszystkim w nabyciu umiejętności 
efektywnego poszukiwania pracy.

 Sławomir Wawrzeniec
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  
w Nowym Korczynie

GminA noWy KoRcZyn 

mA noWeGo
seKReTARZA

Gmina Nowy Korczyn od 19 stycznia 2011 r. ma 
nowego sekretarza. Jest nim Józef Boduszek, mieszka-
niec Podzamcza, z tutejszym Urzędem Gminy zwią-
zany od lat. 

Józef Boduszek jest żonaty, ma dwóch synów – stu-
dentów. Posiada wykształcenie wyższe administracyj-
ne. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Urzędzie 
Gminy w Nowym Korczynie w Gminnej Służbie Rol-
nej na stanowisku instruktora rolnego. Po reorganizacji 
Gminnej Służby Rolnej pełnił funkcję inspektora do 
spraw Obsługi Rady Narodowej. Następnie był kierow-
nikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatel-
skich. W 1991 r. uchwałą Rady Gminy został powo-
łany na stanowisko Sekretarza Gminy Nowy Korczyn. 
Od 2002 r. do 2006 r. pełnił funkcję zastępcy wójta. 
W 2008 roku pracę swą rozpoczął w Urzędzie Gminy 
w Bejscach, gdzie do stycznia br. piastował tam stano-
wisko sekretarza. 

Jak widać Józef Boduszek jest człowiekiem, które-
go zarówno wykształcenie jak i bogate doświadczenie 
zawodowe, pozwolą jako sekretarzowi naszej gminy 
zapewnić sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy  
w Nowym Korczynie. Bowiem w świetle ustawy o pra- 
cownikach samorządowych głównym zadaniem sekre-
tarza gminy jest „organizacja pracy urzędu i zarządza-
nie jego zasobami ludzkimi”. Sekretarz zarządzając 
gminnym systemem kadr powinien dbać, aby pracow-
nicy podnosili swoje kwalifikacje, zajmować się orga-
nizacją szkoleń i prowadzeniem spraw doskonalenia 
zawodowego pracowników urzędu. Do jego obowiąz-
ków należy opracowanie zakresu czynności poszcze-
gólnych stanowisk pracy, a także dbanie, by przepi-
sy prawa, porządku i dyscypliny były przestrzegane. 
Chodzi tu głównie o poprawność formalno – prawną 
przygotowywanych dokumentów, czyli nadzór nad 
przestrzeganiem regulaminu, instrukcji i kodeksu po-
stępowania administracyjnego. Ponadto sekretarz wy-
konuje czynności kierownika urzędu pod nieobecność 
wójta lub jego zastępcy. Zatem jeżeli osoba na stano-
wisku sekretarza gminy sprawnie wypełnia swoje obo-
wiązki, to jej rola jest nieoceniona dla funkcjonowania 
urzędu gminy.

Anna Nowak
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Z dZiAłAlności ZGK
Dnia 25 lutego 2011 r. podczas 

sesji Rady Gminy w Nowym Kor-
czynie Czesław Bednarski, który 
pełni obowiązki dyrektora ZGK, do-
konał podsumowania działalności 
Zakładu w 2010 roku. 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Nowym Korczynie jest zakładem 
budżetowym, czyli samodzielną je 
dnostką organizacyjną sektora finan-
sów publicznych utworzoną do wy-
konywania wyodrębnionych zadań, 
nie mającą osobowości prawnej, 
odpłatnie wykonującą zadania, po-
krywając koszty swojej działalności 
z przychodów własnych.

W 2010 roku Zakład prowadził 
następujące rodzaje działalności:
- zaopatrzenie w wodę,
- usługa w zakresie odprowadzania  

i oczyszczania ścieków,
- gospodarka odpadami – wywóz 

śmieci,
- pozostała działalność usługowa 

–usługi koparką, transportowe, 
wykonywanie przyłączy, remonty 
dróg.  

Zaopatrzenie w wodę
Od 26 stycznia 2009 r. do 18 

maja 2010 roku Zakład Gospodar-
ki Komunalnej dostarczał wodę 
mieszkańcom gminy Nowy Korczyn  
z własnego ujęcia. Jednak po zala-
niu tego ujęcia w czasie ubiegło-
rocznej powodzi, od 19 maja 2010 
roku woda jest kupowana od Zakła-
du Usług Wodnych „Nida” w cenie 
brutto 1,84 zł/m3.

Ze względu na duże straty 
wody na sieci przesyłowej należy  
w najbliższym czasie podjąć działa-
nia zmierzające do ustalenia przy-
czyn występowania tych strat (czy 
to jest nieszczelność sieci, nielegal-
ny pobór, wadliwość opomiarowa-
nia). Dobrym rozwiązaniem byłby 
zakup dodatkowych liczników i do-
konywanie pomiarów na krótszych 
odcinkach, na które podzielona by-
łaby sieć. Działanie to wiązałoby 
się z dodatkowymi kosztami. Jednak  
w niedalekiej przyszłości powin-
no to doprowadzić do znaczącego 

zmniejszenia strat, w efekcie zwrotu 
poniesionych kosztów, a następnie 
do obniżenia cen wody. Zakład jest 
w trakcie przygotowania uprosz-
czonego kosztorysu dodatkowego 
opomiarowania, następnie przed-
stawi stosowne wnioski, których re- 
alizacja powinna doprowadzić do 
zamierzonego celu br.

Obecnie trwają prace zmierza- 
jące do ponownego włączenia wła- 
snego ujęcia wody pitnej do eks-
ploatacji. Opracowano koncepcję 
modernizacji ujęcia oraz zmiany 
technologii, trwają też prace zmie-
rzające do uzyskania pozwolenia 
wodno-prawnego. Uruchomienie te- 
go ujęcia planowane jest na koniec 
marca.  

Odprowadzanie i oczyszczanie 
ścieków

Z kanalizacji korzystają dwie 
miejscowości: Nowy Korczyn i Gro- 
tniki Duże. Z 435 zamontowanych 
studzienek całorocznie eksploato-
wanych jest zaledwie 236 sztuk. 
W 2010 roku odprowadzono do 
oczyszczalni 29 137, 66 m3 ście-
ków. Jest to mała ilość ścieków  
w porównaniu z ilością odbiorców 
– średnio 10,3 m3 z gospodarstwa. 
Z 60 gospodarstw odprowadza-
nych jest miesięcznie zaledwie ok. 
1 m3 ścieków. Koszty utrzymania 
studzienki (prąd, usuwanie awarii) 
przewyższają uzyskiwane wpłaty.  
I tak w 2010 r. koszty utrzymania 
kanalizacji wyniosły 226 148 zł, 
podczas gdy przychody od odbior-
ców – 210 926 zł. 

Do głównych przyczyn pono-
szenia strat zaliczyć należy:
- konieczność całodobowej obsługi 

stacji wraz ze studzienkami wyni-
kająca z częstych awarii,

- brak punktu serwisowego na te-
renie Polski – zakup potrzebnych 
części instalacyjnych bezpośred-
nio u producenta w Niemczech,

- duża energochłonność systemu 
(opłaty miesięczne za zużytą ener-
gię elektryczną wynoszą ok. 14 
tys. zł przy stosunkowo niewiel-

kiej liczbie użytkowników sieci),
- kłopoty z egzekwowaniem zry-

czałtowanych opłat abonamento-
wych za zainstalowane a nieużyt-
kowane studzienki,

- brak możliwości przyłączenia no- 
wych użytkowników w końco-
wych odcinkach sieci z uwagi na 
uniemożliwienie osiągnięcia zało-
żonych parametrów technicznych 
zapewniających bezawaryjną pra-
cę,

- zastosowanie rozwiązań, które 
nie sprawdzają się na podmokłym 
terenie. 

Gospodarka odpadami –  
wywóz śmieci

Zakład Gospodarki Komunal-
nej ma podpisanych z mieszkańca-
mi 1 158 umów na wywóz śmieci. 
W 2010 r. sprzedano 17 093 szt. 
worków, 83 tony odpadów komu- 
nalnych oddano do utylizacji  
w Chmielniku i 135 ton w Staszo-
wie. Przychody z tytułu gospo-
darki odpadami wyniosły w 2010 
roku 135 645 zł, co stanowi wzrost  
o 12,4% względem roku 2009. 

Obecnie zakupione zostały po-
jemniki plastikowe o pojemnoś-
ciach: 180 litrów, 360 l oraz 1100 l. 
Bezpośrednio po zatwierdzeniu cen 
zostaną one rozwiezione mieszkań-
com wraz z umowami na odbiór 
składowanych w nich śmieci.

Niepokojącym zjawiskiem jest 
nasilające się zjawisko rozwiązywa-
nia umów na wywóz śmieci – łącz-
nie 83 odbiorców indywidualnych, 
7 instytucji.

Pozostała działalność usługowa
Ze względu na długą, mroźną  

i śnieżną zimę oraz zniszczenia  

Czesław Bednarski - 
p.o. Dyrektora ZGK
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dokonane przez powodzie i pod-
topienia w roku 2010 zapotrzebo-
wanie gminy na usługi świadczo-
ne sprzętem Zakładu było bardzo 
duże.

Do głównych zadań wykona-
nych przez ZGK w 2010 r. należa-
ło:
- akcja zabezpieczająca przed po-

wodzią,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- wymiana rurociągu na ul. Poczto-

wej i ul. Grotnickiej Dolnej,
- usługi związane z utrzymaniem 

czystości i zieleni w parku,

- asfaltowanie dróg gminnych,
- udrażnianie rowów przydrożnych 

i melioracyjnych, transport kamie-
nia do remontu dróg,

- likwidacja „dzikich wysypisk”,
- naprawa mostu w Żukowicach,
- wykonanie przyłączy wodnych do 

odbiorców indywidualnych.
W 2010 roku za pozostałą dzia-

łalność usługową Zakład osiągnął 
przychód w wysokości 322 445, 84 
zł, co stanowi 198% w porównaniu 
z rokiem 2009. W bieżącym roku 
powtórzenie tego wyniku jest nie-
możliwe. Gmina wycofała się ze 

zlecenia na utrzymanie parku, zima 
ma łagodny przebieg, a wykonanie 
zadań z zakresu utrzymania dróg 
jest znikome.

Na koniec 2010 r. środki pienię-
żne Zakładu wynosiły 132 095,54 
zł, należności natomiast 120 414,56 
zł. Ogółem rok 2010 zamknął się 
wynikiem dodatnim.

A.N.
Opracowano na podstawie 

informacji p.o. Dyrektora ZGK 
Czesława Bednarskiego na temat 

funkcjonowania Zakładu w 2010 r. 

noWA pAni sKARBniK 
W noWoKoRcZyŃsKim uRZĘdZie

25 lutego br. podczas sesji Rady 
Gminy w Nowym Korczynie radni 
powołali nowego „strażnika” fi-
nansów gminy. Została nim Joan-
na Parlak, mieszkanka Sępichowa, 
posiadająca wyższe wykształcenie 
ekonomiczne. Nowa Pani Skarbnik 
może się pochwalić wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym. Od 
2000 r. pracowała bowiem w Sta-
rostwie Powiatowym w Pińczowie 
na stanowisku Starszego Specjalisty 
w Wydziale Finansowym.

Najważniejsze sprawy, którymi 
będzie się zajmowała to planowa-
nie budżetu poprzez wykonanie na 
każdym etapie, do sprawozdawczo-
ści. Ponadto do jej zadań będzie 
należało kreatywne zarządzanie fi-
nansami oraz sprawowanie nadzo-
ru nad pracą referatu finansowego 
gminy.

Mamy nadzieję, że predyspozy-
cje osobiste, posiadane kwalifikacje 

zawodowe oraz doświadczenie na-
byte w księgowości pozwolą Pani 
Joannie w sposób odpowiedzialny 
i z należytą starannością wykony- 

Na dzień 31.12.2010 roku dług gminy bez odsetek 
wynosił 7 mln 739 tys. 354 zł. Na rok 2011 zaplano-
wano:

• dochody w kwocie 19 mln 551 tys. 196 zł.
• wydatki w kwocie  20 mln 966 tys. 775 zł.
• deficyt  w kwocie  1 mln 415 tys. 579 zł.

Spłaty rat kredytów z lat ubiegłych na ten rok wy-
niosą 1 mln 320 tys. 324 zł. 

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych licz-
bowych planowany kredyt wynosi 2 mln 735 tys. 903 
zł. i przeznaczony zostanie na spłatę rat kredytów oraz 

TRudnA syTuAcJA Gminy noWy KoRcZyn

wać swoje obowiązki na powie- 
rzonym jej stanowisku Skarbnika 
Gminy Nowy Korczyn.

Anna Nowak

dokończenie rozpoczętych inwestycji. W związku  
z powyższym na koniec roku dług bez odsetek wynie-
sie 9 mln 154 tys. 933 zł., co stanowić będzie 46,8%  
w stosunku do planowanych dochodów.

Należy jednak zaznaczyć, iż w budżecie zaplano-
wano kwotę 1 mln zł. ze sprzedaży składników mająt-
kowych, która nie zostanie zrealizowana ze względu 
na brak zainteresowania kupnem budynku m.in. po 
byłej szkole podstawowej w Piasku Wielkim. Sytuacja 
ta spowoduje utratę możliwości realizacji planowa-
nych inwestycji. Ponadto w dochodach budżetowych  
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TRudnA syTuAcJA Gminy noWy KoRcZyn

zaplanowano kwotę 1 mln 300 tys. zł. z mandatów, 
która również nie zostanie zrealizowana w całości, 
gdyż na dzień dzisiejszy brak jest przepisów wyko-
nawczych umożliwiających pracę fotoradaru na tere-
nie gminy. Taka sytuacja bardzo ogranicza możliwo-
ści gminy również w zakresie finansowania wydatków 
bieżących. Niewykonanie dochodów, o których mowa 
wyżej spowoduje wzrost wskaźnika długu do poziomu 
ponad 53%. 

Budżet gminy obciążony jest dodatkowo wykupem 
wierzytelności w Deutsche Banku za modernizację 
oświetlenia. W związku z wymianą lamp oświetlenio-

wych na dzień 31.12.2011 roku pozostanie do spłaty  
1 mln 137 tys. 966 zł. Spłata zobowiązania z tego tytu-
łu została w Deutsche Banku rozłożona do 2020 roku. 

Biorąc pod uwagę realne możliwości wykonania 
dochodów oraz wszystkie rodzaje zaciągniętych zobo-
wiązań dług gminy na koniec 2011 roku sięgnie po-
ziomu 59,7%. Podkreślić należy, że w ciągu ostatnich 
czterech lat zaciągnięto zobowiązania na kwotę 5 mln 
720 tys. 295 zł.

Joanna Parlak
Skarbnik Gminy Nowy Korczyn

Anna Nowak: Czym się zajmuje 
Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej?

Iwona Sztorc: Nasz Ośrodek jest 
fundacją założoną w 1991 r. przez 
Senatora RP Zbigniewa Romaszew-
skiego oraz TechnoServe, amery-
kańską organizację wspierającą roz-
wój przedsiębiorczości. Pracujemy 
z właścicielami małych i średnich 
przedsiębiorstw, samorządami lo-
kalnymi, rolnikami oraz młodzieżą. 
Przedsiębiorcy oraz osoby zaintere-
sowane zakładaniem własnej firmy, 
w ramach Punktu Konsultacyjnego 
mogą korzystać z bezpłatnych usług 
informacyjnych z zakresu podej-
mowania, prowadzenia działalno-
ści gospodarczej oraz możliwości 
uzyskania wsparcia finansowego. 
Natomiast organizacje pozarządo-
we, placówki oświatowe i instytucje  
(w ramach Regionalnego Ośrodka 
EFS) mogą uzyskać informacje nt. 
możliwości dofinansowania projek-
tów ze środków EFS, a także skorzy-
stać z kompleksowej pomocy przy 
aplikowaniu o nie.

A.N.: Ośrodek Promowania 
Przedsiębiorczości ma swą siedzi-
bę w Sandomierzu. Czy posiada on 
biura terenowe?

I.S.: Posiadamy biura terenowe 
w trzech miastach powiatowych re-
gionu: Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Staszowie i Busku-Zdroju. Wszyst-

pRZedsiĘBioRcZym Być

kich mieszkańców gminy Nowy 
Korczyn zainteresowanych bezpła- 
tnymi usługami zapraszamy do na-
szego biura w Busku-Zdroju, ul. Koś- 
ciuszki 60, pok. 103, tel. 41 378 13 
16.

A.N.: Ostatnio pojawiła się moż-
liwość uzyskania pożyczki dla osób 
otwierających własną firmę oraz 
mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw. Na czym polega ta oferta?

I.S.: Tak, od stycznia tego roku 
mikro, mali i średni przedsiębior-
cy mogą ubiegać się o pożyczki  
z Funduszu Pożyczkowego, który 
współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach I Osi prio-
rytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego. Pożyczki mogą być 
przeznaczone na rozpoczęcie lub 
kontynuację działalności gospodar-
czej. Sfinansowane nimi mogą być 
m.in.: zakup, budowa, rozbudowa 
lub modernizacja obiektów pro-
dukcyjno-usługowo-handlowych, 
wyposażenie w maszyny, urządze-
nia, aparaty, ręczne narzędzia pracy 
oraz zakup środków obrotowych. 

A.N.: Czy w 2011 roku będą 
organizowane szkolenia, z których 
mogliby skorzystać mieszkańcy na-
szej gminy?

I.S.: Tak. Wszyscy mieszkańcy 

gminy mogą uczestniczyć w bez-
płatnych szkoleniach. Na kwiecień 
i czerwiec zaplanowano jedno-
dniowe szkolenia „Krok po kroku 
do własnej firmy”, których celem 
będzie nabycie podstawowej wie-
dzy i umiejętności w zakresie za-
kładania i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. W maju 
i lipcu będzie można wziąć udział 
w szkoleniu „Pieniądze na własną 
firmę – źródła finansowania”, które 
pokaże, jak przezwyciężyć barierę 
związaną z brakiem wystarczają-
cych środków finansowych na za-
łożenie firmy. Z kolei na miesiące: 
kwiecień, maj, lipiec przewidziano 
3 szkolenia ,,Komputer i Internet  
w firmie” obejmujące obsługę pa-
kietu Office i Internetu. 

A.N.: Zachęcamy więc do korzy-
stania z ofert Ośrodka Promowania 
Przedsiębiorczości. Rozwój przed-
siębiorczości wśród mieszkańców 
naszego regionu pozwoli na jego 
rozwój gospodarczy i podniesienie 
poziomu życia mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę. 

Z Iwoną Sztorc – specjalistą ds. doradztwa i szkoleń w biurze tere-
nowym Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Busku-
Zdroju rozmawia Anna Nowak.

Iwona Sztorc
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nARodoWy spis poWsZechny 
ludności i  miesZKAŃ 2011

Kogo spiszemy
• osoby stale zamieszkałe i czaso- 

wo przebywające w mieszka-
niach, budynkach i pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami,

• osoby niemające miejsca zamie- 
szkania,

• mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania i in- 
ne zamieszkane pomieszczenia

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 
r. w drodze wywiadów telefonicz-
nych zostanie przeprowadzony spis 
kontrolny, który obejmie osoby za-
mieszkałe w wylosowanych miesz-
kaniach do tego spisu. Spis kontrolny 
przeprowadzany jest w celu spraw-
dzenia kompletności, poprawności 
danych i ich zgodności ze stanem 
faktycznym.

Tematyka spisu
- stan i charakterystyka demogra-

ficzna ludności
- edukacja
- aktywność ekonomiczna osób
- dojazdy do pracy
- źródła utrzymania osób
- niepełnosprawność
- obywatelstwo
- migracje wewnętrzne
- migracje zagraniczne
- narodowość i język
- wyznanie 
- gospodarstwa domowe i rodziny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowa-
dzony na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 
roku, według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00. Spis reali-
zowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r.,  
Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.

- stan i charakterystyka zasobów 
mieszkaniowych (mieszkania i bu- 
dynki)

Metody spisu
Po raz pierwszy spis ludności  

i mieszkań zostanie przeprowadzo-
ny w formie elektronicznej, bez u- 
życia formularzy papierowych. Spis 
będzie realizowany metodą miesza-
ną, tj. z wykorzystaniem systemów 
informacyjnych oraz danych zebra-
nych w badaniu pełnym i reprezen-
tacyjnym, w następującej kolejno-
ści:
- pobranie danych z systemów in-

formacyjnych
- samospis internetowy, polegający 

na zaakceptowaniu lub korekcie 
danych pozyskanych z systemów 
informacyjnych; trwa w dniach od 
1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.

- wywiad telefoniczny przeprowa-
dzany przez ankietera statystycz-
nego; trwa w dniach od 8 kwiet-
nia do 30 czerwca 2011 r.

- wywiad przeprowadzany przez 
rachmistrza spisowego z wykorzy-
staniem przenośnego urządzenia 
elektronicznego; trwa w dniach od 
8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Pamiętajmy!
Rachmistrz spisowy będzie no-

sić w widocznym miejscu identyfi-

kator ze zdjęciem, imieniem i naz- 
wiskiem oraz pieczęcią urzędu sta- 
tystycznego, pieczątką imienną  
i podpisem dyrektora urzędu. Rach-
mistrz jest przeszkolony i zaprzysię-
żony.

Informacje zbierane w trakcie 
wywiadu będą wprowadzane bez-
pośrednio do urządzenia przenoś-
nego, w które będą wyposażeni ra- 
chmistrzowie i niezwłocznie prze- 
kazywane do bazy danych w GUS.

Ważne!
Wszystkie informacje zebrane 

podczas spisu są prawnie chronione 
w ramach tajemnicy statystycznej 
na zasadach określonych w art. 10 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz. U., Nr 
88, poz. 439, z późniejszymi zmia-
nami).

Dane zebrane w spisie zostaną 
odpersonalizowane. Mogą być wy-
korzystane jedynie do opracowań, 
zestawień, analiz statystycznych 
oraz do aktualizacji operatu do ba-
dań prowadzonych przez służby 
statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzysty-
wanie danych uzyskanych w spisie 
do innych celów niż wyżej wymie-
nione jest zabronione.

źródło: www.spis.gov.pl

WyBoRy sołTysóW ZA nAmi
W gminie Nowy Korczyn wybory sołtysów i rad 

sołeckich mamy już za sobą. Wybory w poszczegól-
nych sołectwach odbywały się od 31 stycznia do 23 
lutego br. W ośmiu miejscowościach nastąpiły zmiany 
na stanowisku sołtysa. W pozostałych szesnastu wsiach 
dotychczasowi sołtysi zostali obdarzeni zaufaniem 

mieszkańców na kolejną kadencję. W wyniku przepro-
wadzonych wyborów funkcję sołtysów w gminie Nowy 
Korczyn pełnią:
1. Badrzychowice – Nowicki Mariusz (nowy)
2. Błotnowola – Paw Bożena
3. Brzostków – Podkowa Zdzisław
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4. Czarkowy – Kopeć Tomasz (nowy)
5. Górnowola – Ragan Danuta (nowy)
6. Grotniki Duże – Nowak Krystyna
7. Grotniki Małe – Majcher Marek 
8. Harmoniny – Juszczyk Henryk (nowy)
9. Kawęczyn – Dubiniec Halina (nowy)

10. Łęka – Matuszewska Elżbieta
11. Nowy Korczyn – Misiaszek Jerzy
12. Ostrowce – Dybał Krystyna
13. Parchocin – Witkowska Stanisława
14. Pawłów – Ragan Feliks (nowy)

15. Piasek Wielki – Zębala Barbara (nowy)
16. Podraje – Frania Tadeusz
17. Podzamcze – Tomal Jan
18. Rzegocin – Lasak Jolanta
19. Sępichów – Borla Grzegorz
20. Strożyska – Trela Władysław
21. Ucisków – Ciepliński Jacek (nowy)
22. Stary Korczyn – Jagiełło Zbigniew
23. Winiary – Nowak Piotr
24. Żukowice – Trela Józef

nowa droga w gminie nowy Korczyn
Wyborcze obietnice z czasów kampanii zaczynają 

się powoli spełniać. Hasło „Razem dla Gminy Nowy 
Korczyn” nie było tylko pustym sloganem, ale wyra-
zem współpracy między poszczególnymi szczeblami 
samorządu, a więc województwem, powiatem i gminą. 
Niejednokrotnie na spotkaniach wyborczych obecne-
go już wójta Pawła Zagai, Adam Jarubas oraz Krzysztof 
Gajek deklarowali wspólną pracę dla dobra mieszkań-
ców gminy Nowy Korczyn. Efekty tej współpracy za-
czynają być widoczne. Dowodem tego jest gruntowna 
przebudowa drogi wojewódzkiej z Nowego Korczyna 
do Buska-Zdroju.  

Priorytet województwa
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na cze-

le z Marszałkiem Adamem Jarubasem jako oś priory-
tetową przyjął modernizację drogi nr 973 z Nowego 
Korczyna do Buska Zdroju, która od wielu lat była  
w opłakanym stanie. Nie poddawano jej przebudowie 
od blisko 30 lat. Głębokie koleiny, przełomy oraz licz-
ne ubytki w nawierzchni stanowiły prawdziwe utrapie-
nie dla podróżujących tą drogą kierowców. Przełom 
nastąpił w 2009 r. – przebudowano drogę na odcin-
ku Radzanów – Dobrowoda wraz z remontem mostu  
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w miejscowości Radzanów. Rok 2010 przyniósł prze-
budowę tej drogi na kolejnym odcinku Piasek Wielki 
– Strożyska. Za blisko 3 mln zł wzmocniono konstruk-
cję drogi w celu poprawy jej nośności i komfortu jazdy. 
Dla poprawy odwodnienia drogi przebudowano prze-
pusty zjazdowe, odmulono istniejące rowy i wykonano 
pobocza o odpowiednim spadku. Ponadto dostosowa-
no zatoki autobusowe do standardowych warunków.

Wkrótce nowa droga
W bieżącym roku trasa nr 973 przejdzie gruntowny 

remont na pozostałych odcinkach, czyli Dobrowoda 
– Piasek Wielki i Strożyska – Nowy Korczyn. - W 2011 
r. zamkniemy temat tej trasy. Będzie można wreszcie 
jeździć do Nowego Korczyna w dobrych warunkach 
– deklarował Marszałek Województwa Świętokrzyskie-
go Adam Jarubas na konferencji prasowej w Starostwie 
Powiatowym w sierpniu ubiegłego roku. Został już 
rozstrzygnięty przetarg na przebudowę tego odcinka. 
Wykonawcą zadania będzie Konsorcjum firm: CEZET 

oraz „CEZET BIS” ze Starachowic. Wartość inwestycji 
opiewa na 6 211 724,94 zł. W pierwszym etapie przed-
sięwzięcia wykonane zostaną roboty przygotowawcze, 
rozbiórkowe i ziemne. Docelowo trasa zyska nową 
nawierzchnię, zatoki dla autobusów, zjazdy do posesji  
i skrzyżowania boczne. Zbudowane także zostaną 
nowe chodniki, wiaty autobusowe i oznakowanie pio-
nowe. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na ko-
niec czerwca br.

Dla dobra Mieszkańców
Remont całości drogi Nowy Korczyn – Busko-Zdrój 

niewątpliwie przyczyni sie do poprawy warunków jaz-
dy kierowców. - Zwiększy się komfort jazdy, ale prze-
de wszystkim bezpieczeństwo podróżujących tą drogą 
– zapewnia pochodzący z Błotnowoli Adam Jarubas, 
któremu głęboko na sercu leży dobro i bezpieczeństwo 
Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn.

Anna Nowak

Uroczyste otwarcie indywidualnej wystawy Pana 
Jana Wielgusa pn. „Szlakiem Ponidzia” odbyło się 21 
stycznia 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego. XXXVI wystawę Galerii „Starostwo” otworzył 
Starosta Buski Jerzy Kolarz, który gorąco przywitał au-
tora prac – Pana Jana, podkreślając, że już po raz drugi 
udostępnia on swoje prace Galerii. Pierwsza jego wy-
stawa, na której prezentował swoje malarstwo, odbyła 
się w 2009 roku. Tym razem eksponowane prace to 
grafiki i akwarele przedstawiające szlaki Ponidzia i ro-
ślinność tego terenu. Starosta powitał również Wójta 
Gminy Nowy Korczyn Pawła Zagaję, Przewodniczą-
cego Rady Gminy w Nowym Korczynie Pawła Kulika,  
a także przybyłą młodzież szkolną oraz ich opieku-
nów.   

Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja wręczył 
Panu Wielgusowi list gratulacyjny, dziękując za do-
tychczasowy dorobek artystyczny, upowszechnianie 
kultury i twórczy wysiłek. Podkreślił, że to niezwykle 
budujące, że naszą lokalną społeczność reprezentuje 
osoba z tak wybitnymi osiągnięciami.

„sZlAKiem ponidZiA”  
– WysTAWA JAnA WielGusA W sTARosTWie poWiAToWym

do 25 marca 2011 roku w starostwie  
powiatowym w Busku-Zdroju można było 
podziwiać prace nowokorczyńskiego arty-
sty pana Jana Wielgusa.

Pan Jan Wielgus jest niezwykle skromnym człowie-
kiem, o artystycznej duszy. Malarstwo jest jego życio-
wą pasją. W swoim domu urządził prawdziwą galerię, 
w której znajdują się niezliczone ilości prac, nie tylko 
malarskich, ale i rzeźbiarskich, np. anioł z rozłożonymi 
skrzydłami wyrzeźbiony w kamieniu. Drugą jego pasją 
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jest fotografia. Pan Jan należy do Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Korczyńskiej. Przywiązanie do swej rodzi-
mej ziemi daje odzwierciedlenie w licznych pracach. 

A maluje głównie krajobrazy, zarówno farbami, jak  
i kredkami. Na szczególne upamiętnienie zasłużyła so-
bie rzeka Nida, która wielokrotnie pojawia się na jego 
obrazach. Inspiracją dla Pana Jana są częste spacery, 
podczas których wybiera miejsca i obiekty pojawiające 
się później w jego pracach. Często obcuje z przyrodą 
i to z niej czerpie natchnienie. Prace Pana Jana Wiel-
gusa prezentowane są na wielu wystawach, nie tylko 
na terenie województwa świętokrzyskiego, ale również 
poza nim. 

Dziękujemy Panu Janowi Wielgusowi za upo-
wszechnianie i rozwój kultury oraz życzymy dalszych 
sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i artystycz-
nym.  

 Anna Nowak

„Bo wszystko zaczyna się od przedszkola…” 

ofeRTA eduKAcyJnA punKTu pRZedsZKolneGo 
W noWym KoRcZynie nA RoK sZKolny 2011/2012

Do 31 marca 2011 roku Punkt 
Przedszkolny w Nowym Korczynie 
przyjmuje zapisy do dwóch grup 
wiekowych – grupa 3-latków i grupa 
4,5-latków. Zapraszamy rodziców 
do zapisu swych pociech. Staramy 
się zapewnić naszym wychowan-
kom jak najlepsze warunki sprzy-
jające prawidłowemu rozwojowi, 
zdobywaniu wiedzy i umiejętności 
oraz budowaniu systemu wartości 
i prawidłowych postaw moralno 
– społecznych.

OFeRUJeMy:
Dzieciom:

• Pobyt w bezpiecznych i funkcjo-
nalnych salach

• Wszechstronny rozwój dziecka 
poprzez zabawę i edukację

• Możliwość uczestnictwa w zaję-
ciach rozwijających uzdolnienia:
- plastyczne

- muzyczne
- taneczne

• Poszerzanie wiedzy o przyrodzie 
i otaczającym świecie

• Poznawanie i uwrażliwianie na 
piękno polskiej literatury dziecię-
cej

• Zgodne współdziałanie w zespole 
dziecięcym

• Rozwijanie pierwszych dziecię-
cych przyjaźni

• Poznawanie bliższych i dalszych 
okolic poprzez uczestnictwo  
w wycieczkach krajoznawczych

Rodzicom:
• Współudział w życiu przedszkola
• Zajęcia otwarte z udziałem rodzi-

ców
• Współpracę z logopedą z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Busku-Zdroju

Rodzicom i dzieciom:
Imprezy i uroczystości  organi-

zowane w przedszkolu:
- Pasowanie na przedszkolaka
- Wieczór Andrzejkowy
- Spotkanie z Mikołajem
- Przedszkolne Jasełka
- „Niech żyje Babcia i Dziadek”
- „W karnawale same bale”
- Marzanna – Powitanie Wiosny
- Piknik rodzinny – Dzień Matki, 

Ojca i Dziecka

Kadra pedagogiczna:
• Wysoko wykwalifikowana i stale 

doskonaląca się
• Stwarzająca doskonałe warunki 

do rozwoju dzieci poprzez różno-
rodne zabawy i zajęcia dodatko-
we

Grupa 4,5 - latków. Grupa 3 - latków.
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• Realizujemy program WSiP „Wesołe przedszkole  
i przyjaciele” zgodny z nową podstawą programową 
wychowania przedszkolnego MEN

Karty zgłoszeń należy pobrać u Dyrektora Szkoły 

Podstawowej (tel. 41 377 10 20). 
Zapisy przyjmujemy do 31.03.2011 r.

Bogusława Ziętara
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie

Dzień Babci i Dziadka to wspaniała okazja, by uświadomić dzieciom, jak wiele w ich życiu znaczą dziadko-
wie, ile miłości potrafią ofiarować i jakimi mogą być przyjaciółmi.

Dnia 21.01.2011 wzorem lat ubiegłych w Szkole Podstawowej w Brzostkowie odbyła się uroczystość, której 
gośćmi byli babcie i dziadkowie uczniów. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Szkoły Joanna Chaczyk, która powitała 
przybyłych, złożyła gościom życzenia i zaprosiła do obejrzenia części artystycznej. 

Wiele radości i wzruszeń dostarczyły babciom i dziadkom występy dzieci z klas 0-III, które zaprezentowały 
wiersze, piosenki i tańce. Przygotowany montaż słowno – muzyczny wspierały wokalnie uczennice klasy V. Nad 
całością uroczystości czuwali nauczyciele: W. Grzyb, A. Szwed, R. Korczak, M. Kowalska.

Miłym akcentem był również słodki poczęstunek przygotowany przez wnuczęta. Babcie i dziadkowie przy 
ciastkach, kawie i herbacie przyjemnie spędzili czas wypełniony rozmowami, wspomnieniami i słuchaniem mu-
zyki.

dRoGA BABciu, dRoGi dZiAdKu!
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nie mA To JAK 
BABciA 

i dZiAdZiuś!
 Babcia i dziadziuś to jedne z najukochańszych 

osób w życiu każdego dziecka, no bo kto najlepiej zro-
zumie, przytuli, pomoże, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
wybaczy psoty, a czasami skarci, lecz zawsze docho-
wa powierzonej tajemnicy. Jeżeli zapytać o to malusz-
ków z Punktu Przedszkolnego w Nowym Korczynie, to  
z całą pewnością odpowiedzą bez wahania, że to właś-
nie babcia i dziadziuś. Oddani bezgranicznie swoim 
ukochanym wnukom. Zawsze pomocni, uśmiechnięci 
i nigdy niezmęczeni. 

Babcie obchodzą swoje święto 21 stycznia, a dzień 
22 stycznia to święto wszystkich dziadków. Ponieważ 
wnuczęta uwielbiają swoje babcie i dziadziusiów,  
w piątek 21 stycznia 2011 r. babcie i dziadkowie zostali 
zaproszeni do grupy 3-latków przez dzieci i panią wy-
chowawczynię Anitę Poborca, a we wtorek  25 stycznia 
do grupy 4-5 – latków przez panią wychowawczynię 
Agnieszkę Kowalską do przedszkola na część artystycz-
ną z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tej uroczystości to-
warzyszyła serdeczna, miła i rodzinna atmosfera.

Przedszkolaczki dziękowały swoim babciom i dzia- 
dziusiom, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i u- 
czestniczyły w tańcu. Trzylatki pięknie i wesoło zatań-
czyły poleczkę, a cztero i pięciolatki zaprosiły swoje 
babcie i dziadziusiów do wspólnego walczyka. Babcie 
były radosne, wzruszone i szczęśliwe, a niejednemu 
dziadziusiowi łza się zakręciła w oku. 

Dzieci popisywały się swoimi umiejętnościami ak-
torsko-tanecznymi przed tak szeroką i wspaniałą pub-
licznością, która nie szczędziła braw. Z samodzielnie 
wykonanymi laurkami dzieci składały życzenia stu lat 
życia w zdrowiu i szczęściu. 

Po części artystycznej wszyscy goście zostali zapro-
szeni na wspólny poczęstunek.

Anita Poborca
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„co musisZ WiedZieć o hiV i Aids?” 

KonKuRs poWiAToWy

Od 10 lat Krajowe Centrum, ds. AIDS prowadzi nieprzerwany proces 
edukacji społecznej, którego celem jest stopniowe zmniejszanie liczby 
zakażeń HIV i AIDS w społeczeństwie. Bardzo ważną kwestią jest, aby 
informacje dotyczące HIV i AIDS dotarły do każdego człowieka, łamiąc 
stereotypy „mnie to nie dotyczy”.

3 grudnia 2010 roku Kasia Kosiniak z kl. IIIb, Karolina Trela z kl. IIIa  
i Kacper Golba z kl. IIIb - uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. Św. 
Kingi w Nowym Korczynie, wraz z opiekunem Małgorzatą Jasiak, wzięli 
udział w konkursie powiatowym z zakresu profilaktyki HIV/AIDS pod na-
zwą „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”. Tematyka konkursu obejmowała: 
historię HIV/AIDS, drogi zakażenia wirusem HIV, zachowania bezpieczne, 
wrażliwość wirusa HIV na środki dezynfekcyjne, rozpoznawanie zakaże-
nia HIV, objawy AIDS, wiedzę na temat terapii i instytucji pomocowych. 
Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Techniczno - Informa-
tycznych w Busku-Zdroju we współpracy z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju oraz Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Busku-Zdroju. Honorowy patronat nad imprezą objął sta-
rosta buski Jerzy Kolarz. W przedsięwzięciu wzięło udział 9 szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu buskiego.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapo-
biegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową, wi-
rusowemu zapaleniu wątroby, jak również kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec ludzi żyjących z HIV i AIDS. 

Mimo trudnych warunków atmosferycznych Kasia, Karolina i Kacper 
wraz z opiekunką dotarli do Buska-Zdroju. Podczas konkursu uczniowie 
wykazali się zarówno ogromną wiedzą jak i entuzjazmem. Ich wysiłki zo-
stały docenione, ponieważ zajęli II miejsce, otrzymując puchar, dyplomy, 
książeczki o tematyce HIV/AIDS i drobne upominki. Brawa dla uczniów  
i naszego Gimnazjum!!!

Małgorzata Jasiak

doTAcJA dlA  
BiBlioTeKi 
sZKolneJ

W ubiegłym roku organizowana 
była akcja „Powódź. Pomagamy” bę-
dąca wspólnym przedsięwzięciem 
Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, Centrum Edukacji Oby-
watelskiej oraz Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Ak-
cja ta miała na celu pomoc szkołom 
i gminnym bibliotekom publicznym  
z terenów wiejskich i małych miast 
dotkniętych powodzią. 

Z możliwości uzyskania środków 
pomocowych skorzystała Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Nowym Kor- 
czynie otrzymując dotację w wy-
sokości 12 733,40 zł. Środki te 
zostały przeznaczone na odnowie- 
nie zniszczonego wyposażenia bi-
blioteki szkolnej, na zakup zbio- 
rów książkowych i multimedial-
nych oraz doposażenie pracowni  
w pomoce dydaktyczne.

Warto dodać, że szkolna biblio-
teka posiada również tzw. Centrum 
Informacji Multimedialnej pozyska-
ne z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Anna Nowak

Kasia Kosiniak, Karolina Trela i Kacper Golba.
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mulTimediAlne sZKoły 
W Gminie noWy KoRcZyn

Z terenu gminy Nowy Korczyn 
trzy szkoły (Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Nowym Korczynie, 
Szkoła Podstawowa w Brzostkowie 
oraz Samorządowe Gimnazjum) 
otrzymały pomoc rzeczową od Sej-
miku Województwa Świętokrzy-
skiego w ramach Świętokrzyskie-
go Programu Wspierania Edukacji  
w 2010 r. Głównym celem Pro-
gramu było stworzenie w regionie 
świętokrzyskim warunków rów-
nych szans edukacyjnych dla dzieci  
i młodzieży, bez względu na miej-
sce ich zamieszkania i pobierania 
nauki szkolej. Szczególny nacisk zo-
stał położony na: nabycie i rozwój  
u uczniów umiejętności korzystania 
z nowoczesnych technologii, w tym 
z komputera i Internetu, doskonale-
nie umiejętności posługiwania się 
językiem obcym oraz kształcenie 
umiejętności rozwijania i wykorzy-
stywania matematycznego myśle-
nia. Program ukierunkowano także 
na rozwój doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli w zakresie wyko-
rzystania nowoczesnych narzędzi 
dydaktycznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Nowym Korczynie otrzymała po-
moc rzeczową o wartości 17 744 zł, 
w postaci nowoczesnej pracowni 
językowej, w skład której wchodzi 
21 stanowisk uczniowskich, panel 
sterowania nauczyciela, słuchawki 
ucznia oraz pakiet programów. Pra-
cownia ta od grudnia 2010 r. służy 
uczniom do ciekawych zajęć. 

Pomoc dla Szkoły Podstawo-
wej w Brzostkowie to mobilny ze-
staw komputerowy, tzw. classmate 
o wartości 32 508,49 zł, składający 
się z notebooka nauczycielskiego, 

Współcześni uczniowie przywykli do obecności w swoim życiu codziennym komputerów, Internetu i in-
nych nowoczesnych technologii, więc tradycyjna tablica, kreda i gąbka to trochę za mało, by wzbudzić u nich 
zainteresowanie tematem lekcji. Dlatego też w 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie-
go przeznaczył pięć milionów złotych na zakup wyposażenia dla szkół, które pozwoli na prowadzenie zajęć 
lekcyjnych w sposób bardziej efektywny i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży.

Zestaw classmate w Szkole Podstawowej 
w Brzostkowie.

Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie. 
Panel sterowania nauczyciela.

Interaktywny zestaw multimedialny  
w Samorządowym Gimnazjum  

w Nowym Korczynie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Brzostkowie pracują na mobilnym 

zestawie komputerowym.

Nowa pracownia językowa w Szkole  
Podstawowej w Nowym Korczynie.  

21 stanowisk uczniowskich z zestawem  
słuchawkowym.

Uczniowie gimnazjum aktywnie uczest-
niczą w lekcji z wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej.

notebooków uczniowskich, rutera 
sieci bezprzewodowej, serwera, li-
cencjonowanego oprogramowania 
oraz programu eKlasa. Małe lap-
topy z ruchomymi w kilku płasz-
czyznach monitorami połączone 

bezprzewodowo w sieć można za-
pakować na specjalny wózek słu-
żący jednocześnie jako ładowarka. 
W praktyce zastosowanie zestawu 
może wyglądać tak, że uczniowie 
rozwiązują zadanie, a nauczyciel 
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sprawdza ich prace. Sprzęt jest do-
datkowo wzmocniony, obudowy są 
oporne na upadki i uderzenia. 

Wartość interaktywnego zesta-
wu multimedialnego, jaki otrzy-
mało Samorządowe Gimnazjum 
im. Św. Kingi to 17 645 zł. W jego 
skład wchodzi tablica interaktyw-
na współdziałająca z komputerem  
i projektorem multimedialnym. Tab-
lica ta pełni rolę wielkiego monitora 
reagującego na dotyk. Dzięki temu 
osoba stojąca przy tablicy może 
obsługiwać dowolny program uru-

chomiony w komputerze. Tablica 
posiada własne oprogramowanie 
pozwalające na robienie notatek 
i zapisywanie ich w pamięci kom-
putera. Ponadto można ją wykorzy-
stywać również jako tablicę magne-
tyczną. Dzięki dodawaniu nowych 
akcesoriów zwiększa się jej funk-
cjonalność.  

Liczne badania naukowe po-
twierdziły, że nauka przedmiotów 
szkolnych z wykorzystaniem mul-
timediów jest dużo skuteczniejsza, 
bardziej motywująca i zdecydowa-

nie atrakcyjniejsza dla uczniów, niż 
nauka z wykorzystaniem tradycyj-
nych metod. Dzięki sprzętowi mul-
timedialnemu, jaki otrzymały szkoły 
z gminy Nowy Korczyn, proces na-
uczania stanie się o wiele bogatszy, 
a dzieci i młodzież na pewno chęt-
niej będą się uczyć przedmiotów. 

Opracowała Anna Nowak na  
podstawie informacji otrzymanych 
od: p. Bogusławy Ziętary, p. Joanny 
Chaczyk oraz p. Jolanty Kulik.

sZKolne ZABAWy KARnAWAłoWe

28 stycznia 2011 r. w Punkcie Przedszkolnym w No-
wym Korczynie odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. 
W tym dniu sala przedszkolna została specjalnie przy-
strojona w bajecznie kolorowe i piękne dekoracje. Do 
tańca grał zespół muzyczny. Na balu karnawałowym 

TAŃce pRZeBieRAŃce pRZedsZKolAKóW

dzieci były przebrane za różne postaci z bajek. Przed-
szkolaki poza tańcem uczestniczyły w różnego rodzaju 
konkursach i zabawach. „Kaczuchy”, „Jedzie pociąg  
z daleka” i „Mam chusteczkę haftowaną” tanecznie za-
inspirowały wszystkich uczestników zabawy. 
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W trakcie balu dzieciaki wesoło i zgodnie się bawi-
ły. Brały udział w konkursach przygotowanych przez 
wychowawczynie Anitę Poborca i Agnieszkę Kowal-
ską.  Każdemu z dzieci została zrobiona pamiątkowa 
fotografia. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku. 
Maluchy spędziły niezwykle udany i wesoły dzień któ-
ry na długo zostanie w ich pamięci. 

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i przedszkola-
ki z Punktu Przedszkolnego w Nowym Korczynie ser-

decznie dziękują Panu Zbigniewowi Jaroszkowi oraz 
Panu Damianowi Kuciębie za wspaniałą oprawę mu-
zyczną tegorocznego Balu Karnawałowego, a rodzi-
com za zaangażowanie w przygotowanie pięknych, 
pomysłowych i różnorodnych strojów oraz pysznego 
poczęstunku. 

Anita Poborca

„dAleJ W TAny moi mili...”
Tegorocznej zabawie karnawałowej w Szkole Pod-

stawowej w Brzostkowie towarzyszyło motto:
„Dalej w tany moi mili  

byśmy w tańcu się zgubili.
By wytańczyć wszystkie żale, 
by się cieszyć w karnawale!”

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie zabawy 
karnawałowej w sobotę rozpoczynającą ferie zimowe. 
Tak też było w tym roku.

29 stycznia 2011r. od godz. 9.30 tłumnie zaczęli 
zjeżdżać do szkoły rodzice, przywożąc swoje pocie-
chy. Już na szkolnym korytarzu uczniowie „podrygiwa-
li” w rytm muzyki dobiegającej z sali gimnastycznej.

Co roku Rada Rodziców stara się, aby atrakcją im-
prezy karnawałowej był występ zespołu muzycznego. 
Członkowie zespołu nie tylko grali do tańca, ale rów-
nież organizowali zabawy dla dzieci. Dodatkową atrak-
cją była bajecznie kolorowa dekoracja sali gimnastycz-
nej. Wspaniała zabawa sprawiła, że dzieci opuszczały 
parkiet tylko w celu spożycia przygotowanych przez 
rodziców kanapek i słodkości.

W imprezie uczestniczyły również maluchy, które 
nie uczęszczają jeszcze do szkoły. Przebrane w pięk-

ne, kolorowe stroje karnawałowe były ozdobą zabawy. 
Zmęczone tańcami odpoczywały w sali zabaw, korzy-
stając z jej bogatego wyposażenia.                       

Tegoroczna zabawa karnawałowa byłą bardzo uda-
na i trwała do późnego popołudnia. Gdyby nie fakt, iż 
rozpoczynały się ferie zimowe, dzieci z żalem opusz-
czałyby szkołę.

M. Czupryna, M. Korczak

osTRoWiecKie BAloWAnie

28 stycznia 2011r. w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Ostrowcach odbyło się Święto Babci i Dziadka 
połączone z zabawą karnawałową. Na tę uroczystość 

przybyli licznie zaproszeni goście. Po powitaniu przez 
panią dyrektor Jadwigę KIiś wnuki – uczniowie klas 
0 - I przedstawiali montaż słowno-muzyczny. Dzieci  
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obdarowywały swoich dziadków uśmiechami i własno-
ręcznie wykonanymi upominkami.

Następnie uczniowie klas V-VI zaprezentowali 
przedstawienie pt.: „Kolędnicy”.

Po udanych występach wszyscy spotkali się na słod-
kim poczęstunku. Około godziny 16:00 przybył sania-
mi św. Mikołaj, który przyniósł dzieciom wór prezen-
tów.

Po pożegnaniu św. Mikołaja rozpoczęła się zabawa 
karnawałowa przy akompaniamencie zespołu muzycz-
nego. Zabawa trwała do wieczora.

Te coroczne spotkania w naszej szkole stały się tra-
dycją i cieszą się dużym zainteresowaniem społeczeń-
stwa. Dają możliwość spędzenia czasu ze znajomymi, 
dzielenia się swoimi przeżyciami, doświadczeniami, 
które stanowią odskocznię od problemów i stanowią 
atrakcję w codziennym życiu.

      Anetta Fortuna

ZABAWA choinKoWA W sTARym KoRcZynie
Zakończył się pierwszy semestr szkolnych bo-

jów. Dla uczniów był to czas wielu trudów - wzlotów 
i upadków. Aby uprzyjemnić uczniom zamknięcie 
pierwszego okresu, 29 stycznia w Szkole Podstawowej 
w Starym Korczynie – coroczną tradycją – odbyła się 
zabawa choinkowa. Oprócz dzieci, swoją obecnością 
szkołę zaszczycili rodzice, dziadkowie, ks. proboszcz 

Marek Małczęć, dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wy-
chowawczej w Winiarach Ligia Płonka, władze gmin-
ne w osobach wójta Pawła Zagai, jego zastępcy Piotra 
Stracha oraz przewodniczącego Rady Gminy Pawła 
Kulika. 

Po wystąpieniu pani dyrektor Bożeny Kruk, swój 
repertuar zaprezentowała orkiestra, młodzi muzycy ze 
Starego Korczyna zagrali popularne melodie, a utwo-
rem „Sto lat” złożyli życzenia  Babciom i Dziadkom. 

W dalszej części uczniowie, pod kierunkiem pań: 
Barbary Witkoś i Sylwii Cieplińskiej, zaprezentowali 
przedstawienie pt.: „Opowieść wigilijna” na podsta-
wie opowiadania Ch. Dickensa. Na szczególny po-
dziw zasługuje odtwórczyni głównej roli Monika Wa-
lasek, uczennica klasy VI, która dzielnie zniosła tremę 
i wygłosiła z pamięci kilkustronicowy tekst. Natomiast  
w klimat mroźnej zimowej nocy przeniosły widzów de-
koracje przygotowane przez panie Witkoś i Cieplińską 
oraz pana Arka Modzelewskiego, zwłaszcza gwieździ-
ste niebo wyglądało zjawiskowo, a swój wkład w jego 
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przygotowanie wniosła również uczennica – Paulina 
Ząbek.

Młodsze dzieci zdecydowanie bardziej ucieszyły 
się z odwiedzin Świętego Mikołaja, który starym zwy-
czajem przyniósł ze sobą wiele podarków. 

Nie obyło się bez tańców, do których przygrywał 
zespół muzyczny. Dzieci zmęczone pląsami na parkie-

cie, mogły poczęstować się pysznym ciastem przygoto-
wanym przez ich mamy. 

Wszyscy bawili się wyśmienicie, więc liczymy na 
kolejne spotkania w podobnej, ciepłej atmosferze.

C.S.,W.B.

JesT TAKA KuchniA...
Gmina Nowy Korczyn realizuje 

rządowy program „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”, którego ce-
lem jest wsparcie gmin w wypełnia-
niu zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym w zakresie doży-
wiania dzieci oraz zapewniania po-
siłku osobom jego pozbawionym, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
osób z terenów objętych wysokim 
poziomem bezrobocia i ze środo-
wisk wiejskich. Ponadto program za- 
kłada długofalowe działanie w za- 
kresie poprawy stanu zdrowia 
dzieci i młodzieży poprzez ogra-
niczanie zjawiska niedożywienia, 
upowszechnianie zdrowego stylu 
żywienia, poprawę poziomu życia 
osób i rodzin o niskich dochodach 
oraz rozwój w gminach bazy żywie-
niowej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem potrzeb dzieci i młodzie-
ży.

Gmina realizuje Program przy 
pomocy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz jednostki organi-
zacyjnej, jaką jest Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Nowym Korczynie. 
W szkole tej działa kuchnia szkol-
na, w której zatrudnione są cztery 
osoby na trzech etatach – kucharka, 
dwie pomoce kuchenne oraz inten-

dent. Dwa lata temu szkoła posta-
rała się o zezwolenie Sanepidu na 
catereing posiłków. Przygotowywa-
ne są tu posiłki dla ok. 400 uczniów  
i rozwożone do wszystkich szkół  
w gminie, czyli do Starego Korczy-
na, Brzostkowa oraz Ostrowiec. 
Dzieciom serwowane są zupki  
z wkładką albo drugie danie, a gdy 

na koniec miesiąca zostaje pienię-
dzy, to otrzymują również słodki 
dodatek.

Szkoła Podstawowa w Nowym 
Korczynie od pięciu lat przygoto-
wywała się do podniesienia stan-
dardów pracy poprzez cykliczne 
remonty całego zaplecza kuchenne-
go, zakup nowych mebli, urządzeń 
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ułatwiających przygotowywanie posiłków. Prawidłowe 
funkcjonowanie tego bloku żywieniowego możliwe jest 
dzięki dobrej współpracy szkoły i Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Nadmienieć należy, że szkolna kuchnia ucierpia-

ła w wyniku ubiegłorocznej powodzi. Mając jednak 
na względzie dobro dzieci, została oddana do użytku  
w pierwszej kolejności.

Anna Nowak

WĘdKARsKA pAsJA

„Ludzie zajmujący się wędkowaniem mogą się bar-
dzo różnić: są wśród nich pracujący z łopatą w ręku 
i wprawieni w obsłudze mikroskopu elektronowego. 
Zaczynają wędkować, kiedy są tak młodzi, że z tru-
dem mogą otrzymać kij w ręku i kończą, gdy są tak 
starzy, że ta sama trudność ich spotyka...”

Harrow B. Mills (tłum. A. Wołos 2003)

Wędkarstwo rekreacyjne jest jednym z najprzyjem-
niejszych sposobów spędzania wolnego czasu. Połów 
ryb na wędkę to bliski kontakt z naturą, czas na relaks, 
ale jednocześnie forma aktywanego wypoczynku.  
W regionie Nowego Korczyna ze względu na bliskość 
dwóch rzek Wisły i Nidy, wędkarstwo cieszy się dużą 
popularnością.

Nowokorczyńscy wędkarze spotkali sie w dniu 6 
lutego 2011 r. w sali OSP w Nowym Korczynie, aby 
podsumować rok 2010. Koło PZW Nowy Korczyn po-
wstało w latach sześćdziesiątych. Od 36 lat prezesem 
Koła jest Zygmunt Stefański, wiceprezesem – Włady-
sław Smoleń, sekretarzem – Janusz Magiera, skarbni-
kiem – Krzysztof Łoziński, a członkami zarządu – Jan 
Sikorski, Stanisław Gubała i Piotr Wesołowski. Konrolę 
nad działalnością organizacyjną, gospodarczą i finan-
sową Koła sprawuje Komisja Rewizyjna, w skład któ-
rej wchodzą: Zdzisław Wesołowski (przewodniczący), 
Stanisław Ostrowski i Leszek Szymański (członkowie). 

Na zebraniu sprawozdawczym obecny był czło-
nek Zarządu Okręgu PZW Kielce – Sebastian Gierek, 
władze samorządowe reprezentował natomiast Prze-
wodniczący Rady Gminy –  Paweł Kulik. Zarząd Koła  
w Nowy Korczyn w roku sprawozdawczym 2010 od-
był 7 posiedzeń, na którch omawiano tematy ochrony 
i czystości wód. Zajmowano się także sprawami finan-
sowymi i gospodarczymi Koła, podejmowano uchwały 
dotyczące wynagrodzenia skarbnika oraz wydatków 
Koła. 

W 2010 roku liczba członków Koła PZW w Nowy 
Korczynie zmniejszyła się. Przyczyną dużego spadku 
liczebności są różnego rodzaju nieporozumienia mię-
dzy Zarządami PZW Kielce i Tarnów, dotyczące użyt-
kowania wód Wisły wzdłuż jej lewego brzegu. Nadzór 
nad tymi wodami ma obecnie PZW Okręg Tarnów,   
z tego względu na wędkarzy z okręgu kileckiego cze-
kają duże opłaty. Ponadto od 3 lat nie jest podpisana 
umowa dzierżawy pomiędzy PZW Kielce a Regional-
nym Zarządem Gospodarki Wodnej Kraków, dotycząca 
dalszego użytkowania wód tzw. „starej rzeki” we wsi 
Podraje, a opłaty za nieużytek są bardzo wysokie. Zie-
mie te znajdują się poza strefą wałów wiślanych, więc 
podatkiem rolnym powinien być obciążony RZGW 
Kraków. Wówczas z całą pewnością szybko by się po-
zbyto tych nieużytków na rzecz gminy Nowy Korczyn, 
a wtedy wody te mogłyby zostać przekazane do użyt-
ku Koła PZW Nowy Korczyn. Miejsce to jest bowiem 
idealne do organizowania zawodów wędkarskich dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. Przewodniczący Rady Pa-
weł Kulik zobowiązał się poruszyć ten problem na po-
siedzeniu Rady Gminy, ponadto zadeklarował pomoc 
przy przydzielaniu lokalu pod siedzibę Koła.

Przy Kole PZW Nowy Korczyn działa również Spo-
łeczna Straż Rybacka, której komendantem jest Zyg-
munt Stefański. Współpracuje ona z Państwową Strażą 
Rybacką oraz Policją. Dużym problemem na naszym 
terenie jest kłusownictwo, polegające na łowieniu ryb 
na wodach otwartych bez karty wędkarskiej, nieprze-
strzeganie czasów ochronnych, wymiarów łowionych 
ryb, łowienie na niedozwolony sprzęt (sieci, więcierze, 
zastawki) oraz łowienie na tzw. szarpaka. Społeczna 
Straż Rybacka ma pełne ręce roboty, nie pomagają 
ostrzeżenia, mandaty czy upomnienia. Kłusownictwo 
ciągle się szerzy.

Na koniec spotkania zatwierdzono plany na 2011 
rok związane z działalnością Koła oraz współpracą  
z młodzieżą szkolną. Życzenia połamania kija w no-
wym sezonie złożone przez prezesa i przedstawicieli 
Koła zakończyły zebranie.

Oprac. Anna Nowak
na podstawie informacji od  

Prezesa PZW Nowy Korczyn
p. Zygmunta Stefańskiego
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WZmocnić sZeReGi 
noWoKoRcZyŃsKieJ oRKiesTRy

Ruszył czwarty nabór do Orkie-
stry Dętej im. Jana III Sobieskiego  
w Nowym Korczynie. Zajęcia od-
bywają się w poniedziałki i środy  
o godz. 16 w nowokorczyńskiej 
Organistówce, a prowadzi je kapel-
misrz Orkiestry Dętej Piotr Kliś.

Orkiestra Dęta przy kościele 
Trójcy Przenajświętszej w Nowym 
Korczynie została założona w 1690 
r. na mocy przywileju danego przez 
Jana III Sobieskiego. Jej działalność 
przerywana była wojnami i powsta-
niami. W czasach pokoju odradza-
ła się na nowo, dając świadectwo 
kultury na ziemi korczyńskiej oraz 
uświetniając uroczystości religijne  
i świeckie. W 1990 r. kapelmistrzem 
orkiestry został Piotr Kliś, który peł-
ni swoją funkcję do dnia dzisiejsze-
go. W tym czasie na próby zaczęła 
uczęszczać młodzież szkolna. Od 
1993 r. wzmocniony i rozbudowa-
ny skład orkiestry pozwolił regular-
nie uczestniczyć w wojewódzkich 
przeglądach strażackich orkiestr dę- 
tych. Dzięki współpracy z jednostką 
straży OSP Nowy Korczyn udało się 
pozyskać czapki, uzupełnić braki  
w umundorowaniu oraz zakupić 
nowe kurtki. Zaangażowanie człon-
ków orkiestry oraz pomoc ów-
czesnych władz samorządowych 
zaowocowało zakupem kompletu 
instrumentów.

Spotkanie organizacyjne, na którym obecni byli zastępca wójta Piotr Strach  
oraz proboszcz Grzegorz Kowalik.

Na początku roku 2009 orkie-
stra zaczęła funkcjonować jako sto-
warzyszenie. Jego członkami zostali 
w większości członkowie orkiestry, 
ale także jej sympatycy i sponsorzy. 
Możliwość skorzystania ze środków 
zewnętrznych otworzyła nowe szan-
se na działania związane z promocją 
kultury w środowiskach lokalnych. 
Dzięki zaangażowaniu członków 
stowarzyszenia, pomocy probosz-
cza parafii Nowy Korczyn ks. Grze-
gorza Kowalika i hojności parafian 
udało się zgromadzić środki własne 
w kwocie 5 570 zł oraz uzyskać do-
finansowanie w wysokości 20 000 
zł z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na re-
mont i zakup instrumentów. 

Ponadto w 2010 r. budynek Or-
ganistówki, będący siedzibą orkie-
stry przyszedł gruntowny remont, 
w który włączyła się Gmina Nowy 
Korczyn, Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Korczyńskiej, parafia  
w osobie ks. Proboszcza Grzego-
rza Kowalika, Orkiestra Dęta, firmy 
działające na terenie Nowego Kor-
czyna i nie tylko oraz mieszkańcy. 
Dzięki temu budynek, który jeszcze 
niedawno był w opłakanym stanie, 
zyskał nowy wygląd i będzie służył 
jeszcze przez wiele lat.

W lutym ruszył czwarty nabór 
do nowokorczyńskiej orkiestry. Na 

spotkanie organizacyjne rozpoczy-
nające naukę gry na instrumentach, 
które odbyło się 2 lutego 2011 r.  
w Organistówce, przybyło  pięcio-
ro zainteresowanych. Wpływ na tak 
małą frekwencję miał zapewne fakt, 
że był to okres ferii zimowych. Wa-
runkiem uczestnictwa w zajęciach 
jest ukończenie przez dziecko 10 
roku życia. Ważne: jeżeli dziecko 
w przeszłości chorowało na zapale-
nie płuc, to nie może grać na instru-
mentach dętych! Zajęcia odbywają 
się nieodpłatnie. 

Na spotkanie organizacyjne 
przybyli również zastępca wójta 
Piotr Strach oraz proboszcz parafii 
ks. Grzegorz Kowalik popierający 
ideę stworzenia zajęć, które z pew-
nością sprawią, że dzieci i młodzież 
nie będą spędzać tyle czasu przed 
komputerem czy telewizorem. Wła-
dze gminy oraz proboszcz zobo-
wiązali się również do wsparcia tej 
inicjatywy.

Kilka pierwszych zajęć poświę-
conych było przede wszystkim na-
uce nut. Po opanowaniu tych pod-
staw rozpoczęła się dopiero nauka 
gry na instrumentach. Orkiestra 
Dęta w Nowym Korczynie posiada 
na stanie kilkanaście instrumentów, 
które zostały rozdane chętnym. Je-
śli ktoś posiada swój własny instru-
ment, to może się na nim uczyć 
grać. Obecnie zajęcia odbywają się 
w poniedziałki i środy o godz. 16  
i uczęszcza na nie  9 osób. 

Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze 
zapisać do nowokorczyńskiej orkie-
stry, to prosimy o skontaktowanie 
się z kapelmistrzem Piotrem Klisiem 
pod nr tel. 41 377 11 73.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych!

 Anna Nowak na podstawie: 
www.orkiestrank.cba.pl

Pierwsze próby gry na instrumentach.
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Gminny ośrodek Kultury oraz Gminna Bibliote-
ka publiczna w nowym Korczynie w okresie ferii 
zimowych 2011 r. prowadziły dodatkowe zajęcia  
i działania mające na celu zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży nie tylko z gminy, ale też 
przebywających gościnnie w naszej gminie.

feRie W Gminnym ośRodKu  
KulTuRy i GminneJ BiBlioTece puBlicZneJ
Swoje podwoje GOK udostęp-

niał codziennie od godziny 12.00. 
Często się jednak zdarzało, że mło-
dzież przychodziła już od godz. 
10 rano, by pograć w bilarda, te-
nisa stołowego, czy też skorzystać  
z komputerów i Internetu.

Prócz tego w bibliotece odbył 
się przegląd bajek dla dzieci, a  tak-
że głośne czytanie dzieciom przez 
przybyłe z nimi babcie i pracow-
ników biblioteki i GOK-u. Odbył 
się również konkurs plastyczny pn. 
„Moi Dziadkowie”, w którym dzie-
ci plastycznie przedstawiały wize-
runki swoich babć i dziadziusiów. 
Podczas ferii w bibliotece i GOK 
odbyło się też spotkanie, podczas 
którego nasi milusińscy rysowali 
swoje ulubione kotki – a to z oka-
zji Światowego Dnia Kota. Prace te 
można obejrzeć na wystawie w na-
szej bibliotece. 

Ponadto w miejscowej szkole 
podstawowej GOK zorganizował 
drugi już Feryjny Turniej Tenisa Sto-
łowego – tym razem po raz pierwszy 
o puchar przechodni Wójta Gminy 
(o tym osobny artykuł). Podczas ferii 
szczególnie dziewczęta zaintereso-
wane były nagrywaniem karaoke. 
Dziewczęta z miejscowych szkół 
uczestniczą też w bezpłatnych zaję-
ciach aerobiku w GOK-u. 

Podkreślić należy fakt zwięk-
szonego zainteresowania tymi zaję-
ciami. W czasie ferii młodzieżowy 
zespół wokalno – instrumentalny 
„Kwadrans” odbywał swoje próby, 
które zawsze są okazją do posłucha-
nia „żywej” muzyki. Tak też było  
i teraz. Próby te gromadziły wielu 

słuchaczy i fanów, szczególnie fa- 
nek tego zespołu. Natomiast prze-
glądanie przez młodzież filmów  
i przezroczy udostępnionych m.in. 
przez Pana Jana Wielgusa, a przed-
stawiających dawne zabawy, tań-
ce, imprezy udostępniał p. Jerzy 
Wilk. Młodzież ciekawią takie fil-
my, pokazujące rozrywki ich ró-
wieśników z czasów, kiedy jeszcze 
nie było komputerów, Internetu,  
a nawet telewizji.

Przy tej okazji chcę podkre-
ślić całokształt działalności artysty 
Pana Jana Wielgusa, w tym ciągłą 
współpracę z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury. Pan Jan przez dziesiątki lat 
utrwala na różne sposoby, różnymi 
technikami ludzi, życie, przyrodę 
Nowego Korczyna, dzięki czemu 
mamy możliwość obserwacji zmian 
zachodzących w życiu mieszkań-
ców, zachowaniach społecznych, 
także zmian w substancji architekto-
nicznej i przyrodniczej naszej miej-
scowości i całej gminy.

Chcę również przypomnieć 
wszystkim przybywającym do Gmi- 
nnego Ośrodka Kultury i Gminnej 
Biblioteki Publicznej o obowiązują-
cych regulaminach, które wskazują 
sposoby zachowania się, korzysta-

nia z pomieszczeń, urządzeń i za-
sobów internetowych (regulamin 
korzystania z komputerów i Inter-
netu w GOK znajduje się również 
na stronie www.nowykorczyn.pl). 
Podobne regulaminy obowiązu-
ją wszystkie placówki kulturalno 
– oświatowe, instytucje itp. i należy 
ich przestrzegać. Podkreślić chcę, 
że obiektem jest nie tylko budy-
nek Gminnego Ośrodka Kultury, 
ale również teren doń przylegają-
cy, który w naszym przypadku jest 
ogrodzony.

Tekst i foto Bogumiła Zawada
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słowa leopolda staffa z utworu „Wenus” „ona jest, ona żyje, wie-
czysta kobieta” posłużyły za motto imprezy zorganizowanej w dniu 8 
marca 2011 roku dla wszystkich pań z gminy nowy Korczyn.

I chociaż w Polsce Dzień Kobiet 
przestał być centralnie obchodzo-
ny w roku 1993, to każda okazja 
jest dobra do tego, aby się spotkać  
w miłej atmosferze. Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet świętowany 
w dniu 8 marca na stałe wpisał się 
do kalendarza dni świątecznych, 
aczkolwiek w Polsce nigdy nie był 
dniem wolnym od pracy, a sama 
idea tego święta ma wielu przeciw-
ników, w tym także kobiet.

Mimo niezbyt pozytywnej sła-
wy tego dnia - warto go uczcić. 
Jeśli swoje święto mają zakochani 
(Walentynki!), Górnicy, Hutnicy, 
Policjanci, Nauczyciele, Matki, Oj-
cowie (i wiele innych) – to dlaczego 
nie czcić Kobiet? W Europie po raz 
pierwszy Dzień Kobiet obchodzo-
no w dniu 19 marca 1911 r. (cho-
ciaż są i inne interpretacje). Święto 
to ustanowiono dla upamiętnienia 
walki kobiet o prawo do człowie-
czeństwa. 

Na imprezę pn. „Dzień Kobiet” 
w dniu 8 marca 2011 roku zapro-
szone zostały: radne Rady Gminy, 
sołtyski i członkinie rad sołeckich, 
żony radnych i sołtysów, pracow-
nice Urzędu Gminy i jednostek or-
ganizacyjnych gminy, dyrektorki, 
nauczycielki i pracownice szkół, 
ośrodków zdrowia, farmaceutki, 
pracownice banku, właścicielki, 
współwłaścicielki i pracownice firm 
i sklepów w gminie, członkinie To-
warzystwa Miłośników Ziemi Kor-
czyńskiej, Kół Gospodyń Wiejskich 
– Mieszkanki gminy Nowy Korczyn. 
Na uroczystość przybyły również  
władze gminy: Paweł Zagaja – Wójt 
Gminy oraz Piotr Strach – Wicewójt 
Gminy wraz z małżonką i córecz-
ką. 

„ona jest, ona żyje, wieczysta kobieta”
– dZieŃ KoBieT W noWym KoRcZynie

Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury wsparty przez władze 
samorządowe gminy. W tym dniu w nowokorczyńskiej remizie OSP mia-
ło miejsce przemiłe spotkanie, w którym uczestniczyła rekordowa – pra-
wie 200-osobowa reprezentacja Pań.

Prowadząca imprezę Bogumiła 
Zawada powitała zebranych, ży-
cząc wszystkim Paniom spełnienia 
wszystkich marzeń, zadowolenia  
z siebie, radości życiowej, aby każ-
dy kolejny dzień był   Dniem Kobiet 
w każdym tego słowa znaczeniu. 
Przedstawiając program zachęciła 
do obejrzenia  i wysłuchania:

• dzieci  z klasy V „b” miejscowej 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
przygotowanych przez Panią Lon-
ginę Szumilas-Cygan w spektaklu 
pt. „O Kobiety, jak wielka jest Wa-
sza potęga” w składzie: Masłow-
ska Klaudia, Laszki Kinga, Golik 
Ola, Sosowska Patrycja, Cerazy 
Katarzyna, Błach Dominik, Knap-
czyk Dominik, Grochowski Pa-
tryk, Cerazy Piotr i Sokół Patryk;

• młodzieży z Samorządowego Gi- 
mnazjum im. św. Kingi przygoto-
wanej przez Panią Grażynę Kań-
ską, dziewczęta i chłopcy mówili 
i czytali liryki wg następującej ko-
lejności: Haliny  Poświatowskiej 
– „To my …”: Karolina Półtorak,  
Marta Lis, H. Poświatowskiej - 
„No i co o niej wiesz…”: Tomasz 
Zapiórkowski i Tomasz Bronkow-
ski, K.I. Gałczyńskiego - „List jeń-
ca”: Kamil Szczepaniak, Michał 
Ofiara, Piotr Niedopytalski i Ar-
tur Podsiadło, K.I. Gałczyńskiego 
- „Pieśni”: Paweł Pasternak, Prze-
mysław Kowalczyk, Piotr Niedo-
pytalski, Tomasz Bronkowski, To-
masz Zapiórkowski, Władysławy 
Leżoń - „Dzień Kobiet 2011”: Kac-
per Golba, Katarzyna Boduszek,

 Katarzyna Cerazy i Weronika Sko-
rupa;

• zespołu wokalno – instrumental-
nego „Virago” w składzie: 
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Anna Krzyżańska, Łukasz Szumi- 
las i Adam Krzyżański.    

Wójt Paweł Zagaja witając przy-
byłe Panie złożył Im również życze-
nia zdrowia, radości, powodzenia, 
wszelkiej pomyślności oraz spełnie-
nia marzeń.

Jako, że rok 2011 ogłoszony zo- 
stał w naszym kraju Rokiem Marii 

Pani Joanna Chaczyk w 2009 
r. otrzymała zasłużony tytuł Belfra 
Roku w powiecie buskim, gdzie  
w tym samym plebiscycie drugie 
miejsce zajęła Pani Bogusława Zię-
tara, która też pełniła przez dwie 
kadencje (lata 1990-1998) funkcję 
Przewodniczącej Rady Gminy.

Pani Krystyna Janecka, która 
nie mieszka już w naszej gminie,  
pełniła przez jedną kadencję funk-
cję Przewodniczącej Rady Gminy, 
pracując wówczas na stanowisku 
Dyrektora Domu Dziecka w Winia-
rach, dziś dyrektorem tej placówki 
jest  Pani Ligia Płonka. 

Pani Władysława Leżoń – wie-
loletnia kierowniczka USC – pisze 
wiersze, podczas spotkania zapre-
zentowany został Jej wiersz.

Ponadto Pani Marysia Skrzy-
pek ze Starego Korczyna wykonuje 
przepiękne prace ręczne: haftuje 
haftem krzyżykowym i Richelieu; 
dzierga koronki p. Helena Łojek  
z Badrzychowic,

Marta Zych z Nowego Korczyna 
fotografuje, Jej prace pokazywane 
były na wernisażu w Buskim Samo-
rządowym Centrum Kultury, ma- 
luje i rysuje: Monika Wilk, Jolanta 
Kulik. Wymienione tu artystki udo-
stępniały swe prace na wystawy, 
bądź w celu promocji gminy na 
różnorakich spotkaniach. Wiele by 
tu wymieniać nazwisk byłych i obe-
cnych dyrektorek szkół, jednostek 
organizacyjnych gminy, Placów-
ki Opiekuńczo - Wychowawczej,  

Na spotkaniu Pań w Łęce obecni byli Zastępca Wójta Piotr Strach oraz Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek.

Curie-Skodowskiej prowadząca im-
prezę Bogumiła Zawada przypo-
mniała, że 100 lat temu - w roku 
1911 r. ta wielka uczona, otrzymała 
nagrodę Nobla z chemii za wydzie-
lenie czystego radu. Był to jej drugi 
Nobel – pierwszy – w roku 1903 
- otrzymała wspólnie z mężem Pio-
trem Curie z fizyki za badania nad 
odkrytym przez Antoniego Becque-
rela zjawiskiem promieniotwórczo-
ści. 

Nawiązując do znanych ko-
biet przekazana została informacja  
o znanych i szczególnie cenionych 
kobietach z naszej gminy. Wszyst-
kie kobiety są kobietami pracujący-
mi, bo jesteśmy żonami, mamami, 
niańkami, wreszcie babciami - czę-
sto przy tym pracujemy zawodowo.  

Również między nami jest wie-
le kobiet szczególnie zasłużonych. 
Na przykład Pani doktor Alicja 
Wesołowska – Kierownik Ośrodka 
Zdrowia w Nowym Korczynie w I 
kadencji obecnych rad w latach: 
1990-1994 - pełniła funkcję radnej 
Rady Powiatu Buskiego, przez 5 ka-
dencji była również radną w naszej 
gminie.

Pani Bogusława Maria Adlis 
– Kierownik Ośrodka Zdrowia  
w Brzostkowie w 2010 roku oraz  
w 2011 r. wygrała w cuglach plebis-
cyt o zaszczytny tytuł Lekarza Po-
wiatu Buskiego – zdobyła najwięcej 
głosów i pierwsze miejsce, była też 
radną naszej Rady Gminy.
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Dzień Kobiet zorganizowany przez panie 
z Łęki.

Miłą niespodziankę z okazji Dnia Kobiet zrobili panowie z Urzędu Gminy zapraszając 
Panie na kawkę i coś słodkiego.

właścicielek czy współwłaścicielek 
i pracownic różnych firm, pracow-
nic banku i działaczek społecznych, 
które przez lata przyczyniały się do 
kulturalnego rozwoju gminy.

Po wstępnych powitaniach czas 
umilały wszystkim występujące 
dzieci i młodzież, po czym zespół 
„Virago” świetnym występem do-
wiódł swego profesjonalizmu. Zasta-
wione słodkościami stoły szwedzkie 
przyciągały oczy, a tortowe ciasta 
przekazane bezpłatnie przez Pana 
Władysława Smolenia - właściciela 
firmy TARKOR - wraz z serdeczny-
mi życzeniami pogody ducha, roz-
pływały się w ustach Pań. Wzrok 
przyciągała również scenografia  
z mottem imprezy oraz  gałęzie, na 
których pojawiły się wiosenne list-
ki i kwiaty pigwowca i wykonane 
rękodzielniczo bajecznie kolorowe 
kwiaty z bibuły.

Impreza nie skończyła się tylko 
na występach, gdyż Panie zachę-
cone skocznymi utworami zespołu 
„Virago” przestawiły krzesła z wi-
downi czyniąc tym miejsce dla tań-
ców i zabaw.

Nie obyło się też bez wspól-
nych śpiewów i przyśpiewek. Nie-
stety, ponieważ impreza odbywała 
się w dzień powszedni - jej zakoń-
czenie musiało nastąpić wcześniej 
niż byśmy na to miały ochotę.  

Niezmiernie usatysfakcjonowane  
Panie dopominały się u Wójta  
o większą częstotliwość takich im-
prez, na co p. Paweł Zagaja zapro-
sił już na wspaniałą zabawę za rok,  
a prowadząca przypomniała, że 
przed nami są takie imprezy w gmi-
nie jak: Sobótki, Kingonalia i Pożeg-
nanie wakacji.

Na zakończenie padły słowa 
podziękowania: dla wszystkich Pań 
– za przybycie i wspaniałą wspólną 
zabawę, wymienianym już opieku-
nom oraz występującym, zespoło-
wi, dyrekcjom: Publicznej  Szkoły 
Podstawowej i Samorządowego 
Gimnazjum, Panu Władysławowi 
Smoleniowi, władzom samorzą-
dowym gminy oraz pracownikom 
Straży Gminnej i Gminnego Ośrod-
ka Kultury.

Karl Kraus - znany pisarz i dzien-
nikarz  austriacki (1874–1936) po-
wiedział: Prawa kobiet to obowiąz-
ki mężczyzn - wówczas wypowiedź 
ta miała uzasadnienie, ale czy dziś 
wymowa jej jest taka sama?

Bogumiła  Zawada 
Kierownik GOK
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KAlendARium 
WydARZeŃ 

KulTuRAlnych 
KWiecieŃ-mAJ 

2011
- Rocznica śmierci Jana Pawła II 

(część artystyczna, msza świę-
ta) – kwiecień 2011 r. 

- Pierwsza rocznica katastrofy 
pod Smoleńskiem – uroczysta 
msza św. o godz. 12:00, sa-
dzenie Dębów Pamięci, odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej 
ofiary Katynia i Smoleńska – 10 
kwietnia 2011 r.

- Dzień Ziemi – impreza ekolo-
giczna – 20 kwietnia 2011 r.

- Światowy Dzień Książki – wy-
stawa w Gminnej Bibliotece 
Publicznej – kwiecień 2011 r.

- Przegląd Kapel – XXXV Buskie 
Spotkania z Folklorem – 3 maja 
2011 r., godz. 15:00

- Święto Konstytucji, Dzień Fla-
gi – uroczysta msza święta – 3 
maja 2011 r.

- Uroczystości z okazji beatyfika-
cji Jana Pawła II – maj 2011 r.

- Rocznica zamordowania przez 
hitlerowców członków Armii 
Krajowej w Nowym Korczynie 
(część artystyczna, msza świę-
ta) – maj 2011 r.

- Dzień Patronki Samorządowe-
go Gimnazjum w Nowym Kor-
czynie – maj 2011 r.

- Gminne Zawody Pożarnicze 
– maj 2011 r.

Szczegółowe informacje do-
tyczące powyższych wydarzeń 
kulturalnych będą znane w póź-
niejszym terminie.

KoRcZin i BolesłAW WsTydliWy
Dawno, dawno temu panował 

w Polsce król Bolesław Wstydliwy, 
władca potężny, surowy, ale dla 
swych poddanych dobry i łaskawy. 
Często też na prośbę ludu uwal-
niał więźniów. Zdarzyło się, że był 
wśród jeńców ułaskawiony młody 
Litwin imieniem Korczin, szlachcic 
i sierota, bo rodzice zginęli podczas 
najazdu Tatarów. On sam ledwie 
uszedł z życiem. Chcąc pomścić 
swoich rodziców, pragnął służyć 
królowi Polski, o którym słyszał 
wiele dobrego. Wyruszył więc do 
ogromnego lasu, zwanego Puszczą 
Bolesławską, gdzie król miał swoją 
siedzibę. Gdy po długiej podróży 
dotarł do bramy zamku, ogarnął 
go znany  mu z dzieciństwa wielki 
strach, gdyż zamek został napadnię-
ty przez wojska tatarskie! W jednej 
chwili przed oczami Korczina sta-
nął obraz śmierci rodziców, pożar 
wsi, ludzkie jęki i wołanie o pomoc. 
Przerażony chłopiec zaczął uciekać. 
Biegł, biegł prosto przed siebie, byle 
dalej od zamku… Jednak zatrzymał 
się zawstydzony i pomyślał: „Nie je-
stem godzien zostać rycerzem, gdyż 
rycerz tak by nie postąpił”. Postano-
wił sprowadzić pomoc. Niestety, 
wokół zamku rósł gęsty las, a do 
najbliższej wioski było bardzo dale-
ko. Zamartwiony usiadł na kamieniu 
pod rozłożystym dębem i zmęczo-
ny usnął. Miał bardzo dziwny sen. 
Oto z nieba schodzi kobieta ubrana 
w białe szaty, a w rękach dzierży 
piękny srebrny miecz. Zbliża się 

do niego i daje mu miecz, mówiąc: 
„Korczinie, ratuj króla, szybko, bo 
może być za późno”.

Nagle chłopiec przebudził się  
i ze zdziwieniem spostrzegł, że… 
w lewej ręce trzyma ten sam miecz, 
który otrzymał od tajemniczej, pięk-
nej Pani. Podniesiony na duchu  
i  uzbrojony w cudowny miecz po-
śpieszył na ratunek królowi. Kiedy 
dotarł do bram zamku, znów ogar-
nął go przejmujący strach. Lecz 
przezwyciężył go i wszedł do środ-
ka. Z głębi zamku usłyszał wołanie 
o pomoc. W mgnieniu oka prze-
biegł wielką, ciemną sień i wbiegł 
do komnaty, z której dochodził 
głos. Jego oczom ukazał się przera-
żający widok: król bronił się przed 
nacierającym na niego potężnym 
Tatarem. Młodzieniec jednym su-
sem doskoczył do oprawcy króla  
i wbił mu miecz prosto w serce. Wte-
dy stała się rzecz dziwna – wszyscy 
Tatarzy atakujący zamek zamienili 
się w obłoki ciemnej pary, obłoki te 
złączyły się w jedną wielką chmurę, 
która zaczęła wznosić się coraz wy-
żej i wyżej, aż w końcu rozpłynęła 
się w promieniach słońca. Król zo-
stał uratowany. 

Gdy po paru miesiącach król 
doszedł do zdrowia, postanowił 
wykarczować las wokół zamku,  
a zamek otoczyć fosą. I stanął pięk-
ny, duży gród, nazwany od imienia 
dzielnego chłopca, który uratował 
króla – Nowym Korczynem.     

Krzysztof Raczyński

pRZepisy KulinARne,
KTóRe WARTo ZnAć

BOGRACZ – ZUPA GULASZOWA
Składniki:
1 kg wołowiny, 10 dag smalcu, 2 - 3 cebule, 40 dag ziemniaków, ½ 

słoiczka przecieru pomidorowego, 1 łyżka keczupu, 2 - 3 łyżeczki kminku, 
6 ząbków czosnku.

Przyprawy: sól, pieprz, papryka słodka i ostra, gałka muszkatołowa, 
magii, 2 jaja na lane kluski, mąka. 
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pRZepisy KulinARne,
KTóRe WARTo ZnAć

Sposób przygotowania:
Pokroić w kostkę mięso i podsmażyć na smalcu. Po-

siekać cebulę i 4 ząbki czosnku. Dodać oba składniki 
oraz kminek. Dolać pół szklanki wody. Dusić do mięk-
kości. W trakcie uzupełniać wodą. Ziemniaki (kostecz-
ka) ugotować w osobnym naczyniu i dodać do mięsa 
wraz z wodą. Przygotować ciasto na lane kluski: jajka 
wymieszać z taką ilością mąki, żeby uzyskać gęstą, kle-
istą masę, którą w małych kawałkach (lub strumieniem) 
wrzucać na gotującą się zupę

Gotować do czasu, gdy kluski wypłyną na po-
wierzchnię. Uzupełnić wodą, dodać keczup i koncen-
trat pomidorowy (zupa ma być dosyć gęsta). Doprawić 
solą, pieprzem, gałką muszkatołową, papryką ostrą 
i słodką, magii oraz pozostałymi 2 ząbkami czosnku. 
Najlepiej smakuje na drugi dzień. 

SChAB GOTOWANy Z MAJONeZeM
Składniki:
2 kg schabu, 2 l wody, 2 łyżki majonezu, 1/3 szklan-

ki soli, ½ łyżeczki pieprzu, ½ łyżeczki pieprzu zioło-
wego, 4 ząbki czosnku.

Przyprawy: majeranek, ziele angielskie, liść lauro-
wy, kolendra, papryka, goździki.

Sposób przygotowania:
Wieczorem pierwszego dnia wymieszać wodę  

z przyprawami i majonezem tak, aby utworzyła się  
w miarę jednolita zawiesina. Zalewę zagotować i ostu-
dzić. Dodać mięso, ponownie zagotować i utrzymywać 
w stanie wrzącym przez 5-10 minut. Następnie zdjąć 
garnek z ognia i całość zostawić na noc.

Rano zagotować ponownie i gotować 5-10 minut. 
Zostawić do ostygnięcia. Schab podajemy pokrojony  
w plastry na zimno z sosem tatarskim bądź innym lub 
nawet sam. Świetny do kanapek. Można podać również 
na ciepło np. z sosem grzybowym lub kaparowym.

Sos kaparowy: zasmażyć masło z mąką, lecz nie 
zrumienić, jeżeli sos ma być biały; rozprowadzić zim-
nym rosołem. Wrzucić kapary, cukier i sok cytrynowy 
do smaku i chwilę pogotować. Sos ten powinien być 
zawiesisty, aby nie spłynął z potrawy. 

„ŚNIeżKA” – DRINK
Składniki:
1/3 szklaneczki adwokatu (likieru jajecznego), kost-

ki lodu, uzupełnienie szklaneczki do pełna lemoniadą 
cytrynową lub Spritem, sok z ¼ limonki.

Sposób przygotowania:
Wlać do szklaneczki likier jajeczny, wrzucić spo-

ro kostek lodu, wcisnąć limonkę, uzupełnić lemoniadą 
lub Spritem. Wymieszać.

CIASTO ANANASOWO – ORZeChOWe  
Z MASą SeROWą

Składniki ciasta:
3 jajka, 1 szklanka cukru, 2 szklanki mąki, ½ szklan-

ki posiekanych orzechów, 1 puszka ananasów razem  
z sokiem, 1 łyżeczka sody.

Składniki masy:
1 kg zmielonego gęstego sera, 1 szklanka cukru pu-

dru, ½ litra śmietany kremówki 36%, cukier wanilio-
wy.

Sposób przygotowania ciasta:



�� Głos z Gminy Nowy Korczyn

Jajka ubić z cukrem „do białości”, dodać mąkę, 
orzechy, pokrojone ananasy, sodę i sok z ananasów. 
Delikatnie wymieszać. Ciasto piec w blaszce o wy-
miarach ok. 24 x 40 cm, w temp. 160 - 180 stopni, 
45-55 minut. Ciasto trzeba upiec bez termoobiegu. Po 
upieczeniu jest trochę suchy, ale na drugi dzień owoce  
i masa oddaja swoja wilgoć.

Sposób przygotowania masy:
Ser wymieszać z cukrem pudrem. Śmietanę ubić, 

dodając na koniec cukier waniliowy. Powoli dodawać 
ją do sera. Masę wyłożyć na jedną połowę ostudzone-
go ciasta. Przykryć drugą częścią ciasta. Wierzch moż-
na polać czekoladową polewą lub udekorować w inny 
sposób. 

źródło: „Aktualności rolnicze”, Styczeń 2011
fot. internet

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.

feRyJny TuRnieJ 
TenisA sTołoWeGo 
o puchAR WóJTA

Ferie to okres szczególny dla dzieci i młodzieży 
– okres wypoczynku i rekreacji.

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował zatem dla 
uczniów naszych szkół feryjny Turniej Tenisa Stoło-
wego. W tym roku Pan Paweł Zagaja – Wójt Gminy 
Nowy Korczyn ufundował Puchar Przechodni, który 
otrzymywać będzie szkoła z największą liczbą punk-
tów uzyskanych przez uczniów za zdobycie konkret-
nego miejsca w końcowej tabeli wyników.

W piątek 4 lutego br. o godz. 
10.00 w miejscowej szkole podsta-
wowej zebrała się grupa uczniów 
– miłośników tenisa stołowego,  
a także rodzice i nauczyciele w-f:  
P. Kulik – z Samorządowego Gimna-
zjum w/m, ze Szkoły Podstawowej 
w Nowym Korczynie: M. Łuczka, 
B. Rozborska, A. Szwed - ze Szko-
ły Podstawowej w Brzostkowie,  A. 
Modzelewski - ze Szkoły Podstawo-
wej w Starym Korczynie. Obecne 
były również Panie dyrektorki: B. 
Ziętara (SP Nowy Korczyn) i J. Cha-
czyk (SP Brzostków). Podkreślić na-
leży fakt uczestniczenia w turnieju 
naszego dzielnicowego p. Piotra 
Bonara, który mówił o bezpieczeń-

stwie zarówno w domu, szkole, jak 
i na drogach oraz przekazał dzie-
ciom ulotki na ten temat i specjalne 
nalepki np. na plecaki.

 Bogumiła Zawada – kierownik 
Gminnego Ośrodka Kultury w No-
wym Korczynie witając zebranych, 
życzyła uczestnikom doskonałych 
wyników i gry fair-play oraz podzię-
kowała  p. B. Ziętarowej - dyrektor 
miejscowej szkoły podstawowej za 
udostępnienie szkoły na tę okolicz-
ność. Powołana Komisja Sędziowska 
w składzie: Arkadiusz Modzelewski 
– przewodniczący, Paweł Kulik i Je-
rzy Wilk – członkowie  przystąpiła 
do pracy zgodnie z opracowanym 
regulaminem.

Przed rozpoczęciem rozgrywek 
uczestnicy otrzymali na wzmoc-
nienie po batoniku oraz wodę mi-
neralną i ciasteczka, rodzice i na-
uczyciele zaś rozgrzewali się kawą 
i herbatą.

Do ogłoszonego wcześniej tur-
nieju udział w rozgrywkach zade-
klarowało 45 uczniów, ale udział 
wzięło 24 uczestników, gdyż wie-
lu zdziesiątkowała grypa. Chłop-
cy z Samorządowego Gimnazjum  
i dziewczęta i chłopcy ze szkół pod-
stawowych w Nowym Korczynie  
i Brzostkowie, a także z Jędrzejo-
wa rozegrali turniej na 3. stołach 
w 3. kategoriach: I. Dziewcząt, II. 
Chłopców – uczniów gimnazjum  
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Puchar dla zwycięskiej drużyny ze Szkoły Podstwowej  
w Brzostkowie wręczył Wójt Paweł Zagaja.i III. Chłopców – uczniów szkoły podstawowej (poni-

żej artykułu zamieszczona jest lista uczestników).
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I:  dziewczęta
- Szczepaniak Karolina - I miejsce
- Wiśniewska Ewa - II miejsce
- Chaczyk Joanna  - III miejsce
Kategoria II:  chłopcy – szkoła podstawowa
- Borla Sebastian - I miejsce
- Strach Filip  - II miejsce
- Nowak Mateusz - III miejsce
Kategoria III:  chłopcy gimnazjum
- Wojciech Boduszek - I miejsce
- Wojtasik Karol - II miejsce
- Wiktor Zych  - III miejsce

Puchar dla zwycięskiej drużyny Szkoły Podstawo-
wej w Brzostkowie wręczył Wójt Gminy Paweł Zagaja, 
który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w 
turnieju, pogratulował zwycięzcom oraz życzył im dal-

szych sukcesów nie tylko w tej dyscyplinie sportowej. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczo-

we w postaci rakietek do tenisa stołowego firmy Atemi. 
Dodatkowo wszyscy uczestnicy za udział w turnieju 
uhonorowani zostali wyróżnieniami na piśmie. 

Takie dodatkowe zajęcia podczas ferii obrazują za-
interesowania dzieci i młodzieży. 

Cieszy nas duże zainteresowanie grami sportowy-
mi, rozwijającymi tężyznę fizyczną, a jednocześnie 
stanowi oderwanie od siedzącego trybu życia przed 
komputerem – tak powszechnego dzisiaj szczegól-
nie wśród młodzieży. Należy dodać, że p. Jerzy Wilk  
z GOK-u zapewnił również nagłośnienie i oprawę mu-
zyczną turnieju. 

Bogumiła Zawada
Kierownik GOK w Nowym Korczynie
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WisłA noWy KoRcZyn mA noWeGo pReZesA

Nowym prezesem „Wisły” został Łukasz 
Pasek, 28-letni mieszkaniec Nowego Kor-
czyna, który 12 lat był związany z nowo-
korczyńska piłką - w latach 1995-2007 grał  
w drużynie „Wisły”. Ukończył on Akademię 
Świętokrzyską na kierunku politologia, uzy-
skując w 2008 roku tytuł magistra. Obecnie 
prowadzi działalność gospodarczą w No-
wym Korczynie.

Po dokonaniu najważniejszego wyboru 
prezesa przystąpiono do wyłonienia członków zarządu 
Klubu, którymi zostali: Ireneusz Jaroszek (skarbnik), Pa-
weł Kulik, Anna Król oraz Michał Szczerba (sekretarz).

Wójt Gminy, Paweł Zagaja, obecny na zebraniu 
Klubu, pogratulował nowym władzom oraz życzył 

wielu sukcesów. Jednocześnie zadeklarował 
wspieranie sportu przez gminę, a sam jako 
kibic K.S. „Wisła” obiecał, że będzie się sta-
rał jak najczęściej bywać na meczach dopin-
gując naszą drużynę. 

Ustępujący prezes Piotr Strach podzięko-
wał w swoim imieniu oraz w imieniu zarządu 
kończącego kadencję za wieloletnią współ-
pracę. Z racji swojego doświadczenia obie-
cał służyć nowym władzom swą pomocą.

Życzymy nowemu prezesowi wiele wytrwałości 
i sukcesów w prowadzeniu Klubu, a naszej drużynie 
osiągania jak najlepszych wyników w sportowych roz-
grywkach. 

Anna Nowak

14 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
Klubu Sportowego „Wisła” Nowy Korczyn, na którym dokonano wyboru nowego prezesa Klubu. 

oKRes pRZyGoToWAWcZy, 
cZyli WisłA „RoBi” siłĘ

Ciężka i wytężona praca to 
chleb powszedni piłkarzy Wisły  
w okresie zimowym. Piłkarze mimo 
mrozu raz w tygodniu mają trening 
biegowy ulicami Nowego Korczy-
na, a także dojeżdżają do Rataj 
Słupskich, by trenować w tamtejszej 
hali. Treningi odbywają się również 
w sali gimnastycznej przy Gimna-
zjum im. Świętej Kingi na siłowni, 
którą zawodnicy mają do dyspozy-
cji raz w tygodniu. Na siłowni znaj-
duje się  sprzęt należący zarówno 
do gimnazjum, jak i do KS „Wisła”. 
(Sprzęt dla klubu został zakupiony 
za pieniądze pozyskane w 2010 r. 
w ramach „Programu – Świętokrzy-
ska Akademia Sportu na Obsza-
rach Wiejskich”, którego celem był 
rozwój sportu i kultury na szeroko 
rozumianych obszarach wiejskich 
poprzez wspieranie inicjatyw spo-
łecznych, takich jak: organizacja 
imprez masowych, organizacja za-
wodów sportowych i innych przed-
sięwzięć służących upowszechnia-
niu sportu i kultury fizycznej oraz 
zachęcających do uczestnictwa  
w różnych formach aktywności ru- 
chowej. W ramach tego programu 
w 2010 r. na terenie gimnazjum zor-
ganizowany został turniej w konku-
rencjach siłowych „Nowy Korczyn 
Cup 2010”, w którym udział wzięli 
uczniowie gimnazjum oraz szkoły 

Trener Arkadiusz Modzelewski daje przykład.
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KAlendARZ 
p iłKARsKi 

KWiec ieŃ-mAJ 
2011

- 3 kwietnia, 15:00 – Baszta Ry-
twiany - Wisła Nowy Korczyn 
(stadion w Rytwianach)

- 10 kwietnia, 15:00 – Wisła 
Nowy Korczyn - Agricola Ło-
niów (stadion w Pacanowie)

- 17 kwietnia, 11:00 – Piast Stop-
nica - Wisła Nowy Korczyn 
(stadion w Stopnicy)

- 23 kwietnia, 15:00 – Sokół Jachi-
mowicz - Wisła Nowy Korczyn 
(stadion w Jachimowicach)

- 1 maj, 15:00 – Wisła Nowy Kor-
czyn - Star Starachowice (sta-
dion w Pacanowie)

- 8 maj, 15:00 – GKS Górno - 
Wisła Nowy Korczyn (stadion  
w Górnie)

- 15 maj, 15:00 – Wisła Nowy 
Korczyn - Świt Ćmielów (sta-
dion w Pacanowie)

- 22 maj, 15:00 – MKS „Zdrój” 
Busko-Zdrój - Wisła Nowy Kor-
czyn (stadion w Busku-Zdroju)

- 15 maj, 15:00 – Wisła Nowy 
Korczyn - Zryw Zbigniewice 
(stadion w Pacanowie).

podstawowej w Nowym Korczynie. 
Za pozyskane pieniądze w wyso-
kości 10 tys. zł zakupione zostały 
nagrody oraz trzy urządzenia na 
siłownię, które za zgodą dyrektor 
gimnazjum Barbary Karnawalskiej 
zostały ulokowane w szkole. – przy-
pis redakcji). 

Jeśli chodzi natomiast o sparin-
gi, to Wiślacy zagrali dwa. Pierw-
szy został rozegrany w Krakowie 
na sztucznej murawie, gdzie pod-
opieczni Arkadiusza Modzelewskie-
go zmierzyli się z Orłem Bębło, któ-
ry obecnie prowadzony jest przez 
byłego trenera Wisły, Aleksandra 
Bystronia. Pierwszy sparing wypadł 
niekorzystnie, a porażka 4:0 musia-
ła dać do myślenia. Tydzień później 
Wisła zmierzyła się z Jawornikiem 
Gorzków. Na zamarzniętym boi-
sku w Cudzynowicach był remis po 
dwa i na szczęście obeszło się bez 
kontuzji, o które nie ciężko na takiej 
murawie.

Najbardziej budująca jest ka-
dra, jaką dysponuje trener Modze-
lewski. Zdarza się bowiem, że na 
treningu pojawia się 20 osób, a na 
dotychczasowych sparingach miał 
do dyspozycji odpowiednio 25 i 24 
graczy.

W grupie tej są testowani za-
wodnicy. Piątka graczy wykazuje się 
swoimi umiejętnościami i przeko-
nuje do siebie trenera. Wśród tych 

zawodników są zarówno piłkarze, 
którzy nie są związani z żadnym 
klubem, jednak nie da się ukryć, że 
najlepiej prezentują się piłkarze Ni-
dzicy Dobiesławice. Nie zanosi się 
też na żadne ubytki.

Przed Wisłą kolejne sparingi 
i wytężona praca, by 3 kwietnia 
udanie wznowić rozgrywki święto-
krzyskiej A-klasy w meczu z Basztą 
Rytwiany. Szerzej i na bieżąco na: 
www.wislanowykorczyn.pl.

Z ostatniej chwili.
4:2 dla Korony Kielce to wynik 

meczu sparingowego rozegranego 
15 marca br. na stadionie Korony 
na boisku bocznym pomiędzy Ju-
niorami Starszymi Korony Kielce  
a Wisłą Nowy Korczyn. 

Bramki dla naszej drużyny strze-
lili Michał Róg i Krzysztof Stokło-
sa. Warto podkreślić, że w Koro-
nie Kielce gra wychowanek Wisły 
Michał Piotrowski, który w tym 
meczu dla swojej drużyny strzelił 
dwa gole. Mimo wszystko na słowa 
uznania zasługuje postawa zawod-
ników Wisły, którzy udowodnili, że 
jednak potrafią tworzyć kolektyw 
i pomagać sobie na boisku, a nie 
tylko krzyczeć i wprowadzać ner-
wową atmosferę. Oby tak w lidze 
panowie…

M.H.M

… a jego podopieczni patrząc na  
ćwiczącego trenera …

…i na treningach 
dają z siebie wszystko.
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Piękna kobieta to:
a) raj dla oczu,

b) piekło dla duszy,
c) czyściec dla portfela.

Panienka do narzeczonego:
- Po ślubie będę dzielić z Tobą smutki i kłopoty!

- Dziękuję miła, ale ja nie mam żadnych kłopotów.
- Po ślubie będziesz miał…

Żona do męża:
- Kochanie, powiedz mi coś słodkiego…

- Nie teraz, jestem zajęty.
- Kochanie, no powiedz mi coś słodkiego…

- Naprawdę, teraz nie mam czasu.
- Ale kochanie, chociaż jedno słówko…

- Miód i odczep się!

Żona do męża w czasie kłótni:
- Mam nadzieję, że w raju kobiety są oddzielone  

od mężczyzn.
- Oczywiście, inaczej cóż to byłby za raj?

Blondynce dzwoni telefon w torebce.
Grzebie, grzebie i po chwili niepowodzenia mówi:

- No tak, pewnie zgubiłam.

Rozmawiają dwie znajome:
- Zawsze marzyłam o rowerze, żeby tak  

popedałować dla zdrowia na świeżym powietrzu.
- I co, mąż spełnił twoje marzenie?

- Częściowo – przeniósł moja maszynę do szycia  
na balkon…

Rozmawiają dwie kobiety:
- Twój mąż pamięta datę waszego ślubu?

- Na szczęście nie.
- Na szczęście?

- Wspominam mu o rocznicy kilka razy w roku  
i zawsze dostanę coś fajnego…

Czym jest miłość między kobietą a mężczyzną?
- Światłem życia.
A małżeństwo?

- Rachunkiem za to światło…
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