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Anna Nowak: Panie Przewodni-
czący, jakie są źródła Waszego suk-
cesu w zeszłorocznych wyborach 
samorządowych?

Krzysztof Gajek: W ostatnim 
czasie partia PSL była na fali, pomi-
mo słabych notowań we wcześniej-
szych sondażach. W tym korzyst-
nym trendzie szczególnie dobrze 
klasyfikuje się województwo świę-
tokrzyskie, które okrzyknięte zosta-
ło „zieloną wyspą”. Adam Jarubas, 
ja i Paweł Zagaja szliśmy razem 
uzupełniając się nawzajem. Ponad-
to bardzo ważne były bezpośrednie 
kontakty z ludźmi przed wybora-
mi, wsłuchiwanie się w ich proble-
my oraz zrozumienie ich potrzeb, 
oczekiwań. W naszych spotkaniach 
przedwyborczych uczestniczyło ba- 
rdzo wielu mieszkańców gminy 
Nowy Korczyn. Być może przez 
fakt, że razem prowadziliśmy kam-
panię, staliśmy się dla ludzi bardziej 
wiarygodni.

A.N.: To prawda, mieszkańcy 
naszej gminy obdarzyli Was ogrom-
nym kredytem zaufania. Jakie prze-
słanie towarzyszy Panu w pracy sa-
morządowej?

K.G.: My jako radni mamy słu-
żyć ludziom, a chcąc dobrze wyko-
nywać swą pracę, musimy być go-
towi na kompromis i współpracę ze 
wszystkimi w najważniejszych dla 
powiatu sprawach.  

A.N.: Jaka jest obecna Rada Po-
wiatu, jak się z nią współpracuje?

Krzysztof Gajek -  
Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego.

Zrozumieć potrzeby mieszkańców 
– rozmowa z Krzysztofem Gajkiem –  

Przewodniczącym Rady Powiatu Buskiego

Krzysztof Gajek, Adam Jarubas i Paweł Zagaja prowadzili wspólną 
kampanię wyborczą. „Razem dla Gminy Nowy Korczyn” to ich hasło 
będące wyrazem współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami samo-
rządu, a więc województwem, powiatem i gminą. W ubiegłorocznych 
wyborach wszyscy trzej odnieśli bezkompromisowe zwycięstwo. Adam 
Jarubas został Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego z wyni-
kiem ponad 31 tysięcy głosów, Krzysztof Gajek uzyskał 981 głosów  
i wybrany został przewodniczącym Rady Powiatu Buskiego, Paweł Za-
gaja natomiast został Wójtem gminy Nowy Korczyn z wynikiem 2500 
głosów.

K.G.: W obecnej radzie powia-
tu sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że 
PSL rządzi samodzielnie bez two-
rzenia koalicji. Partia ta zdobyła 13 
z 19 mandatów. Bardzo doceniam 
również merytoryczny wkład opo-
zycji, gdyż tworzą ją inteligentni, 
doświadczeni w pracy w samorzą-
dzie ludzie.  

A.N.: Jakim budżetem dysponu-
je powiat?

K.G.: Dochody tegorocznego 
budżetu powiatu określono w wy-
sokości 86 305 611 zł, natomiast 
wydatki będą wynosić 94 254 854 
zł. Deficyt budżetu powiatu w wy-
sokości prawie 8 mln zł zostanie 
pokryty kredytem.   

A.N.: Jakie zadania stoją przed 
powiatem w obecnej kadencji?

K.G.: Jako powiat jesteśmy w do-
syć korzystnej sytuacji, nasze zadłu-
żenie nie jest zbyt wysokie wzglę-
dem innych powiatów w Polsce. 
To dobry zaczyn, by korzystać ze 
środków unijnych. Do priorytetów 
w obecnej kadencji zaliczyć nale-
ży służbę zdrowia, edukację oraz 
zwalczanie skutków ubiegłorocznej 
powodzi.  

A.N.: Jak się układa współpraca 
z samorządami gminnymi, w szcze-
gólności z gminą Nowy Korczyn?

K.G.: Trudno po tych kilku mie-
siącach wypowiadać się na temat 
współpracy z samorządami gmin-
nymi, gdyż ta współpraca się do-
piero rozpoczyna, nie mniej jednak 
jest bezwzględnie konieczna, także  

w wymiarze finansowym. Ważne 
są spotkania z wójtami gmin, gdyż 
takie bezpośrednie kontakty i wy-
miana opinii są najlepszą drogą do 
dobrej współpracy. W tym miejscu 
chciałbym zaznaczyć, że Paweł Za-
gaja jako jeden z nielicznych wój-
tów korzysta z zaproszeń i uczestni-
czy w sesjach Rady Powiatu. Zależy 
mu więc na współpracy z powia-
tem. 

A.N.: Jakie plany względem 
gminy Nowy Korczyn ma powiat? 
Czy przewidziane są jakieś inwe-
stycje?  

K.G.: W tegorocznym budżecie 
powiatu przewidziano przebudowę 
odcinka o długości ok. 2 km drogi 
powiatowej Ostrowce-Kawęczyn-
Zabłocie-Zamoście za kwotę ok. 
350 tys. zł. Ponadto wspólnie z wój-
tem Pawłem Zagają oraz radnym 
powiatowym Krzysztofem Wojta-
siem planujemy zagospodarowanie 
szkoły w Piasku Wielkim. Ważne 
jest także bieżące utrzymanie Pla-
cówki Opiekuńczo – Wychowaw-
czej w Winiarach, nie ma planów 
likwidacji placówki. Dodatkowo 
na terenie gminy będą prowadzone 
prace związane z odmulaniem ro-
wów przy drogach powiatowych.

A.N.: Czy chciały Pan coś prze-
kazać mieszkańcom gminy Nowy 
Korczyn?
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K.G.: W tym miejscu w sposób 
szczególny chciałbym podziękować 
mieszkańcom gminy Nowy Korczyn 

za zaufanie i oddane głosy na moją 
osobę. Postaram się nie zawieść 
Państwa oczekiwań, jednocześnie 

zapraszam do współpracy.

A.N.: Dziękuję za rozmowę.

Dziewiąta sesja Rady Gminy odbyła się 15 kwiet-
nia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym 
Korczynie przy ul. Buskiej.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzed-
niej sesji radni zgłosili szereg interpelacji. A dotyczyły 
one m.in. melioracji szczegółowej, terminu realizacji 
drugiego etapu budowy drogi Winiary-Czarkowy, ter-
minu rozpoczęcia odmulania rowów przez Powiatowy 
Zarząd Dróg. Pytali także o umowy dotyczące sprze-
daży mieszkań w Domach Nauczyciela oraz o środki 
wpływające do budżetu gminy z tytułu ich sprzedaży.

W swym sprawozdaniu za okres między sesjami 
wójt Paweł Zagaja podziękował dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Nowym Korczynie, nauczy-
cielom i młodzieży za przygotowanie uroczystości 
upamiętniającej rocznicę śmierci papieża Jana Pawła 
II oraz  71 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, podczas któ-
rej posadzono Dąb Pamięci dla uhonorowania śmier-
ci porucznika Ludwika Borka zamordowanego przez 
NKWD w Katyniu. Ponadto poinformował o szkoleniu 
dla przedsiębiorców przeprowadzonym przez przed-
stawicieli PIP, PUP, ZUS, KRUS, o przeprowadzeniu 
„akcji sprzątania świata” w całości sfinansowanej przez 
gminę Nowy Korczyn. W okresie między sesjami od-
było się również spotkanie mieszkańców ul. Buskiej  
z przedstawicielem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg,  
a także spotkanie radnych i sołtysów z przedstawiciela-
mi Polskiej Grupy Biogazowej w związku z zaintereso-
waniem tej spółki budową biogazowni na terenie Pia-
sku Wielkiego i Badrzychowic. Wójt podkreślił także, 
że dokonano częściowego odbioru prac budowlanych 
projektu realizowanego na terenie Strożysk w ramach 
PROW na lata 2007-2013, obecnie ze względu na 

Z PosiedZenia Rady Gminy

prowadzone prace archeologiczne inwestycja została 
wstrzymana. 

W kolejnym punkcie obrad Komendant Zbigniew 
Percik poinformował o bieżącej działalności Straży 
Gminnej. Obecnie trwają prace nad porządkowaniem 
dokumentacji po poprzednikach, gdyż wiele spraw 
związanych z fotoradarem nie zostało merytorycznie 
zamkniętych. Dopiero po zakończeniu tych spraw 
Straż Gminna zajmie się bezpieczeństwem oraz upo-
rządkowaniem gminy. 

O bezpłatnym szkoleniu „Pieniądze na własną fir-
mę – źródła finansowania”, które zaplanowano na 6 
maja w Urzędzie Gminy przy ul. Buskiej, poinformo-
wała Iwona Sztorc z Ośrodka Promowania Przedsię-
biorczości w Busku Zdroju.

Jednym z zaproszonych na sesję gości był Janusz 
Kopaczek – prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Ja-
gielloński”. Podkreślił on, że głównym celem działal-
ności Organizacji jest reaktywowanie historycznego 
szlaku Kraków-Lublin-Wilno jako międzynarodowego 
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szlaku turystycznego oraz zapewnienie funkcjonowa-
nia na nim ruchu turystycznego. Zwrócił uwagę, że  
w dniach 1-14 lipca br. odbędzie się Podróż do prze-
szłości „Szlakiem Jagiellońskim” w 510 rocznicę Unii 
Mielnickiej. Zachęcał przy tym do wypromowania 
atrakcji turystycznej, która zachęcałaby turystów do od-
wiedzenia Nowego Korczyna. Zapewnił o wsparciu ze 
strony Organizacji w tych działaniach na etapie przy-
gotowania projektu, jak i potem w jego utrzymaniu.  
Podkreślił, że Nowy Korczyn był najważniejszym mia-

stem pomiędzy Sandomierzem a Krakowem i należy 
podjąć wszelkie starania, by przywrócić mu dawną 
świetność.     

Następnie radni rozpatrzyli projekty i podjęli 
uchwały w sprawach: uchwalenia zmian w budżecie 
gminy Nowy Korczyn  na 2011 rok, zaciągnięcia kre-
dytu długoterminowego, wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej, 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunal-
nych w drodze przetargu, likwidacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ostrowcach, przystąpienia do stowa-
rzyszenia pod nazwą Związek Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego, przyjęcia składki członkowskiej 
Gminy Nowy Korczyn na rzecz Stowarzyszenia „G5” 
działającego jako Lokalna Grupa Działania, uchwale-
nia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Nowym Korczynie.

Po udzieleniu przez wójta odpowiedzi na złożone 
interpelacje i przedstawieniu zapytań i wolnych wnio-
sków, dziewiąta sesja Rady Gminy w Nowym Korczy-
nie została zamknięta.

Monika Kulczyk
Obsługa Rady Gminy

WÓJT Gminy noWy KoRCZyn

Szanowny Państwo,

Wspólnie z samorządem rolniczym tj. Świętokrzyską Izbą Rolniczą, której delegatami z terenu gminy Nowy 
Korczyn są: Pan Norbert Szydłowski oraz Krzysztof Gajek pragnę zachęcić wszystkich rolników „naszej gminy” 
do składania na ręce Pana Jerzego Buzka - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Pana Jose Barroso 
 - Przewodniczący Komisji Europejskiej, podpisów pod protestem przeciwko dalszemu utrzymywaniu nierów-
nych warunków konkurencji rolników w UE m.in. poprzez nierówne dopłaty obszarowe dla rolników.

Z niepokojem zaobserwować można toczącą się dziś dyskusję na temat reformy Wspólnej Polityki Rol-
nej po roku 2013, która w dalszym ciągu nie daje równych warunków do konkurowania polskich rolników  
w UE.

Podpisując się pod petycją żądamy odejścia od niesprawiedliwych, historycznych tytułów do płatności, 
które wprowadzają zakłócenia w warunkach konkurencyjności i jednocześnie dyskryminują. 

Głos w petycji nie jest niczym innym niż głosem do równego traktowania. Nie możne dłużej trwać podział 
na tych z „piętnastki” i tych „nowych”. To jest wbrew podstawowym założeniom, które legły u podstaw two-
rzenia Wspólnej Europy. 

Podpisy pod petycją to również głos wsparcia dla działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawi-
ckiego do wypracowania nowych, sprawiedliwych zasad funkcjonowania naszego rolnictwa. Ustalenia obiek-
tywnych kryteriów w podziale środków prowadzących do wyrównania poziomów wsparcia i znaczącego 
uproszczenia polityki rolnej. 

Chcemy wyrównania szans rolników z Polski poprzez zwiększenie dopłat obszarowych w ramach  
Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Z terenu gminy Nowy Korczyn zebrano już ponad 600 podpisów, do końca czerwca podpisy można 
jeszcze składać w Urzędzie Gminy u pana Krzysztofa Wojtasia. Zwiększy to szansę na spełnienie postulatów 
zawartych pod petycją.

                                                                                   Wójt Gminy Nowy Korczyn
                                                                           Paweł Zagaja

ROlNicy GmiNy NOWy KORcZyN
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, tel. (41) 377-10-03, fax (41) 377-10-44
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TYSIĄC  KAPITALNYCH  PROJEKTÓW
Ponad sto tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego sko-
rzystało dotychczas z unijnego Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Są wśród nich dzieci, uczęszczające 
do nowych przedszkoli, uczniowie 
korzystający z dodatkowych lekcji, 
pracownicy i bezrobotni, podno-
szący swoje kwalifi kacje oraz osoby 
przedsiębiorcze, które dzięki Kapi-
tałowi Ludzkiemu mogły założyć 
własny biznes. Są to też osoby zagro-
żone wykluczeniem społecznym, 
z tak różnych powodów, jak choćby 
długotrwałe bezrobocie, niepełno-
sprawność czy uzależnienia.

Na dofi nansowanie projektów
z PO KL województwo świętokrzy-
skie otrzymało 317,5 mln euro (po-
nad 1,2 mld zł). Dotychczas za po-
średnictwem Świętokrzyskiego Biu-
ra Rozwoju Regionalnego i Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Kiel-
cach przyznano autorom projektów 
ponad 820 milionów złotych. 

Do tej pory pieniądze te zostały 
przeznaczone na realizację ponad 
tysiąca projektów ze sfer edukacji, 
rynku pracy i walki z wykluczeniem 
społecznym. Najwięcej z nich doty-
czyło organizacji dodatkowych za-
jęć w szkołach oraz tworzenia no-
wych przedszkoli. Tego typu pro-
jekty skierowane są m. in. do dzieci 
i młodzieży z obszarów wiejskich. 
Dotychczas z fi nansowanych przez 
UE zajęć pozalekcyjnych skorzysta-
ło 34 tys. świętokrzyskich uczniów, 
a z zajęć przedszkolnych – 8 tys. 
dzieci. Ponadto blisko 600 młodych 
ludzi, szczególnie uzdolnionych 
w przedmiotach matematyczno- 

przyrodniczych, otrzymało przyzna-
wane przez ŚBRR stypendia nauko-
we. 

Kapitał Ludzki dał również wie-
lu osobom możliwość doskonale-
nia swoich umiejętności oraz nauki 
nowych, lepszych profesji. Z pro-
jektów PO KL, w ramach których 
realizowane były różnego rodzaju 
szkolenia zawodowe, na przykład 
nauka języka angielskiego, czy ob-
sługa nowoczesnych maszyn bu-
dowlanych, skorzystało blisko 80 
tys. osób, zarówno pracujących, jak 
i odchodzących z rolnictwa, czy 
bezrobotnych. 

Elementem Kapitału Ludzkiego 
są także bardzo popularne dotacje 
dla osób fi zycznych na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej – 

możliwa do uzyskania kwota wspar-
cia to nawet 40 tys. zł. W fi rmach, 
które powstały w naszym regionie 
dzięki takim właśnie dotacjom, pra-
cę znalazło ponad 5 tys. osób.

Każdy mieszkaniec naszego wo-
jewództwa może być uczestnikiem 
projektu PO KL. Jak znaleźć projekt 
„dla siebie”? To proste. Wszelkie 
informacje o realizowanych właś-
nie przedsięwzięciach z PO KL są 
w internetowej bazie – tzw. „Mapie 
Projektów”, która znajduje się pod 
adresem www.projekty.efs.gov.pl. 
Mapa działa na zasadzie wyszu-
kiwarki, w której, po zaznaczeniu 
odpowiednich kryteriów, zaintere-
sowane osoby mogą znaleźć odpo-
wiedni dla siebie projekt. 

Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego, Piotr Żołądek, nadzorujący 
wdrażanie PO KL w naszym regionie: 

Województwo świętokrzyskie dobrze 
wykorzystuje pieniądze z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Na tle pozosta-
łych regionów jesteśmy na szóstym miejscu 
w kraju  pod względem zaawansowania 
w jego realizacji. Ale to nie tylko liczby 
i statystyki. To również realny wpływ na 
rozwiązywanie problemów naszego re-
gionu. Na przykład bezrobotni z gminy 
Nowy Korczyn przy pomocy miejscowego 
OPS, zyskali nowe kwalifi kacje na kursach 

zawodowych. Dodatkowo dzięki zajęciom z psychologiem i doradcą 
zawodowym nabyli umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki będzie realizowany w Polsce i w wo-
jewództwie świętokrzyskim jeszcze do 2013 r. Do dyspozycji wniosko-
dawców pozostało blisko czterdzieści procent kwoty, którą nasz region 
otrzymał na dofi nansowanie „kapitałowych” projektów. Można więc 
jeszcze skorzystać z szansy, jaką daje PO KL.



� Głos z Gminy Nowy Korczyn

Poseł Czesław Siekierski był organizarotem spotkania.

Unia eURoPeJsKa  
sZansą RoZWoJU  

WoJeWÓdZTWa 
śWięToKRZysKieGo
1 maja br. minęło dokładnie 7 lat odkąd Polska 

przystąpiła do Unii Europejskiej. Jak przez te lata 
zmienił się nasz kraj, a w szczególności wojewódz-
two świętokrzyskie? Na te i inne pytania opowiadał 
poseł do Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekier-
ski, który 27 kwietnia br. gościł w Kielcach. 

„Unia Europejska – Polska – województwo świę-
tokrzyskie, 7 lat po naszej integracji, perspektywy do 
roku 2020”, pod takim hasłem odbyło się seminarium, 
którego organizatorem był poseł Siekierski. Na spot-
kanie to zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych 
mediów oraz samorządowcy z naszego wojewódz-
twa.

- Nie ma takiego miejsca w Polsce, w regionie świę-
tokrzyskim, gdzie nie byłoby widać naszej obecności 
w Unii Europejskiej. Wyraża się to głównie poprzez 
wsparcie inwestycyjne, wsparcie budowy infrastruktu-
ry, pomoc dla rolnictwa – mówił poseł Siekierski. Te-
raz czeka nas kolejne wyzwanie, jakim będzie prezy-
dencja w Unii Europejskiej, którą Polska rozpoczyna 1 
lipca br. Poseł Siekierski podkreślił, że najważniejsze 
będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 
socjalnego, żywnościowego oraz rozwój rolnictwa. 

Podczas seminarium Jadwiga Głowienka, dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej omówiła stopień 
wykorzystania środków unijnych na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego. W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego do wykorzystania jest ponad 725 mln euro. 

Od początku realizacji programu ogłoszonych zosta-
ło 38 konkursów, w ramach których wpłynęło 1536 
wniosków o dofinansowanie. Do tej pory zawarto 892 
umowy o dofinansowanie i wypłacono blisko 1.116 
mld złotych. Do końca 2010 roku zrealizowano 271 
projektów, z czego 137 projektów dotyczyło sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw. Jak podkreśliła Ja-
dwiga Głowienka RPO przynosi już wymierne efekty 
– powstało 662 miejsca pracy, wybudowano 26 km 
nowych dróg, zmodernizowano ponad 124 km dróg 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

Na koniec głos zabrała dr Jolanta Kępa-Mętrak  
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, któ-
ra  omówiła  ewolucję zawodu dziennikarza. 

Idąc za tematem konferencji warto zaznaczyć, że 
na terenie gminy Nowy Korczyn też widoczne są środ-
ki unijne. Samorząd gminny, przedsiębiorcy, rolnicy 
z powodzeniem sięgają po środki pochodzące z UE. 
Przedsiębiorcy wzmacniają swoją konkurencyjność 
poprzez zakup sprzętu, wyposażenia, rolnicy uzysku-
ją dopłaty, a także środki na modernizację gospodar-
stwa rolnego, gmina natomiast inwestuje m.in. w in-
frastrukturę drogową, ochronę środowiska, jednostki 
kultury (GOK, stadion).

Anna Nowak

Na seminarium zaproszono przedstawicieli lolalnych mediów oraz samorządowców województwa świętokrzyskiego.
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samoRZąd WoJeWÓdZTWa WsPieRa edUKaCJę
Przed kolejnymi świętokrzyski-

mi szkołami otwiera się szansa na 
wzbogacenie się o nowoczesne po-
moce dydaktyczne. Sejmik podjął 
uchwałę o przyjęciu do realizacji 
„Świętokrzyskiego Programu Wspie-
rania Rozwoju Edukacji w 2011 
roku”. Na ten cel przeznaczono 2 
miliny złotych, za które zakupione 
zostaną tablice interaktywne oraz 
wyposażone pracownie językowe. 

To już trzecia edycja tego pro-
gramu. Do tej pory skorzystały  
z niego trzy szkoły z naszej gminy: 
Samorządowe Gimnazjum im. Św. 
Kingi i Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Nowym Korczynie oraz Szko-
ła Podstawowa w Brzostkowie. 

– Tablica interaktywna to o je-
den krok dalej w przyszłość. Za-
miast zwykłych tablic przydałyby 
się takie nowoczesne. Lekcje z tą 
tablicą są interesujące. To tak, jak-
by połączyć zwykłą tablicę z kom-
puterem – mówi Kasia, uczennica 
gimnazjum. Pod ogromnym wra-
żeniem tablicy interaktywnej są nie 
tylko uczniowie, ale również na-
uczyciele. Jolanta Kulik, która wraz 
z Barbarą Witkoś, Pawłem Kulikiem 
i Grażyną Kańską uczestniczyła  
w pracach nad przygotowaniem 
projektu o przyznanie pomocy 
rzeczowej dla gimnazjum w 2010 
r., wypowiada się na temat tablicy  
w samych superlatywach. – Zajęcia 
edukacyjne z tablicą interaktywną 
można realizować na każdym po-
ziomie edukacyjnym i na każdym 
przedmiocie. Wyznacznikiem nie są 
tu kompetencje komputerowe ucz-
niów i ich znajomość tablicy. Ucz-
niowie bardzo szybko opanowują 
te umiejętności i często przejmują 
od nauczyciela inicjatywę w obsłu-
dze nowego urządzenia. I oto właś-
nie chodzi – mówi Pani Jola. – Cie-
szymy się, że nasi uczniowie mają 
możliwość zdobycia umiejętności 
obsługiwania tablicy interaktywnej, 
której posiadaniem może poszczy-
cić się niewiele szkół. Zastosowanie 
tablicy na różnych przedmiotach 
uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole  

małgorzata Kowalińska, zastępca dy-
rektora Departamentu Promocji, Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
marszałkowskiego Województwa Święto-
krzyskiego: 

- Jesteśmy jedynym spośród regionów 
w Polsce, który zdecydował się na reali-
zację tego typu programu. Kiedy inaugu-
rowaliśmy go w 2009 roku, jego ideą były 
działania ukierunkowane na zmniejszenie 
dysproporcji pomiędzy miastem i wsią  
w obszarze edukacji. Zdawaliśmy sobie 
bowiem sprawę z tego, że jednym z wielu 
niekorzystnych zjawisk występujących na 
wsi jest wciąż niższy poziom wykształcenia jej mieszkańców, mniej-
sze aspiracje życiowe, trudniejszy dostęp do nowoczesnych technolo-
gii i infrastruktury szerokopasmowego Internetu. W roku 2010 program 
został zmodyfikowany i zaadresowany także do szkół funkcjonujących 
w miastach. Ogromne zainteresowanie placówek oświatowych udzia-
łem w dotychczasowych dwóch edycjach Świętokrzyskiego Programu 
Wspierania Rozwoju Edukacji świadczy o tym, że jego realizacja była 
prawdziwym strzałem w dziesiątkę. W latach 2009-2010 wsparcie fi-
nansowe i rzeczowe w ramach Programu otrzymało ponad 450 szkół  
z terenu województwa świętokrzyskiego. Placówki zostały wyposażo-
ne w nowoczesne pomoce dydaktyczne: interaktywne zestawy multi-
medialne, mobilne zestawy komputerowe, pracownie językowe oraz 
uczniowskie zestawy do kształcenia matematyki. 1500 nauczycieli 
przeszkolonych zostało w zakresie wykorzystania w swojej pracy dy-
daktycznej nowoczesnych technologii informatycznych. W zgodnej 
ocenie nie tylko świętokrzyskich pedagogów, ale także samorządow-
ców Program Wspierania Rozwoju Edukacji to jeden z najlepszych 
pomysłów realizowanych w województwie świętokrzyskim. Ogromna  
w tym zasługa inicjatora przedsięwzięcia marszałka Adama Jarubasa oraz 
Sejmiku, który zdecydował o jego finansowaniu. Możemy być dumni, 
że samorząd województwa świętokrzyskiego decyduje się nie tylko na 
rozwiązywanie doraźnych problemów, ale inwestuje w najmłodszych 
mieszkańców, którzy za kilkanaście lat stanowić będą o sile naszego 
regionu.

Nauka w takiej pracowni to dla uczniów prawdziwa przyjemność.
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i pomoże nam przygotować na-
szych uczniów do korzystania  
w przyszłości z nowych technologii 
i zdobyczy techniki – dodaje.

Zalety pracowni językowej,  
w którą wyposażona została Szko-
ła Podstawowa w Nowym Korczy-
nie, wymienia nauczycielka języka 
angielskiego, Aleksandra Jagielska: 
- Ważne, że obsługa tego sprzętu 
nie jest skomplikowana. Pracownia 
pomaga zarówno uczniom w rozwi-
janiu umiejętności językowych, jak 
i ułatwia pracę nauczycielowi. Nie 
musimy się nawzajem przekrzyki-
wać, za pomocą panelu sterowania 
podejmuję szybką decyzję, komu 
przydzielić zadanie i kto będzie 
współpracował ze sobą podczas 
jego realizacji.

Bieżący rok jest już trzecim,  
w którym realizowany jest Święto-
krzyski Program Wspierania Rozwo-
ju Edukacji. Poprzednie dwie edycje 
zakończyły się dużym sukcesem, to-
też 23 marca br. radni Sejmiku jed-
nogłośnie poparli kontynuowanie 
programu, którego podstawowym 
założeniem jest stworzenie w regio-
nie świętokrzyskim warunków rów-
nych szans edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży bez względu na miej-
sce ich zamieszkania i pobierania 
nauki. Możliwe to jest dzięki doin-
westowaniu szkół funkcjonujących 
na terenie lokalnych samorządów  
w nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne. 

Proponowane formy wsparcia 
szkół w ramach „Świętokrzyskiego 

Szkoła w Brzostkowie dwukrotnie otrzymała pomoc rzeczową. W 2009 r. była to tablica 
interaktywna (na zdjęciu), a w 2010 r. mobilny zestaw komputerowy-classmate.

Programu Wspierania Rozwoju Edu-
kacji w 2011 roku” to interaktywne 
zestawy multimedialne (kompu-
ter, tablica multimedialna, rzutnik 
multimedialny, oprogramowanie 
specjalistyczne) oraz niezwykle no-
woczesne wyposażenie pracowni 
językowych (meble, panel sterowa-
nia, słuchawki ucznia, pakiet pro-
gramów). – Mimo iż nabór wnio-
sków do III edycji programu został 
ogłoszony niedawno, otrzymujemy 
dziesiątki telefonów ze szkół zainte-
resowanych złożeniem wniosków. 
Na pewno wynika to z faktu, że 
zarówno tablice interaktywne, mo-
bilne zestawy komputerowe i sprzęt 
służący do nauki języków obcych 

nie stały się przysłowiowym „kwiat-
kiem do kożucha” i nie zalegają  
w szkolnych piwnicach, lecz są ma- 
ksymalnie wykorzystywane, a nau- 
czyciele niemal się ścigają, by pro-
wadzić zajęcia z ich wykorzysta-
niem - mówią Renata Świercz i Jolan-
ta Sikora z Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego.

Jak widać Świętokrzyski Pro-
gram Wspierania Rozwoju Eduka-
cji cieszy się ogromnym powodze-
niem, spotkał się z zadowoleniem 
nauczycieli i radością uczniów. Był 
więc strzałem w dziesiątkę! 

Opracowała 
Anna Nowak

Z myślą o PRZedsięBioRCaCh
25 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy przy ul. Buskiej w Nowym Korczynie odbyło 
się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przedsię-
biorców i pracodawców, zorganizowane z inicjatywy 
Wójta Gminy Nowy Korczyn, przy udziale Państwo-
wej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad 
spotkaniem objął starosta powiatu buskiego.

Podczas szkolenia poruszano różnorodną tematy-
kę. Omówiono działania profilaktyczne Państwowej 
Inspekcji Pracy wspierające pracodawców, w tym 
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program profilaktyczny na uzyskanie „Dyplomu PIP”,  
a także „ABC obowiązków pracodawcy” w dostosowa-
niu zakładu pracy do obowiązujących przepisów prawa 
i bezpieczeństwa pracy. Poruszono temat pośrednictwa 
pracy i wsparcia pracodawców w 2011 roku realizo-
wane przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju. 
Ponadto przedstawiono informacje na temat wysoko-
ści składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, 
zleceniobiorców oraz procedury ustalania składek wy-
padkowych dla  pracodawców.

Spotkanie poprowadzili: Stanisław Golmento i Ja-
nusz Czyż z Okręgowego Inspektoratu Pracy, Andrzej 
Materek – kierownik KRUS, Kątny Przemysław z ZUS 
oraz Ignacy Wach z PUP. 

Bezpośredni kontakt z pracownikami instytucji kon-
trolnych i rynku pracy z pewnością pozwoliły przyby-
łym na szkolenie przedsiębiorcom uzyskać dodatkowe 
informacji potrzebne do bezstresowego prowadzenia 
działalności gospodarczej.

A.N.

nowy Komendant straży Gminnej 
w nowym Korczynie

Straż Gminna w Nowym Kor-
czynie ma nowego komendanta. Na 
ogłoszony przed trzema miesiąca-
mi konkurs zgłosiło się pięciu kan-
dydatów, spośród których komisja 
wyłoniła najlepszego. Został nim 
Zbigniew Percik, mieszkaniec Jaku-
szowic w powiecie kazimierskim, 
który przez okres 20 lat związany 
był ze służbami mundurowymi.

Zbigniew Percik ma 51 lat, jest 
żonaty, ma dwie córki. Z zamiło-
wania jest wędkarzem, myśliwym 
i hodowcą psów. Swoją pracę za-
wodową rozpoczął w 1980 roku. 
Pracował jako geodeta najpierw  
w Wojewódzkim Biurze Geodezj 
i i Terenów Rolnych w Kielcach, od-
dział w Kazimierzy Wielkiej, potem 
w Wydziale Komunikacji w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Kazimierzy. 
Również jako geodeta pracował  
w Urzędzie Gminy w Czarnocinie. 
W roku 1991 związał się z policją 
w Kazimierzy Wielkiej, gdzie pra-
cował na wielu stanowiskach. Był 
w drużynie patrolowej, w sekcji 
kryminalnej, był również dzielni-
cowym oraz kierownikiem rewiru 
dzielnicowych. Do stycznia 2010 
r. pracował jako naczelnik sekcji 
prewencji i ruchu drogowego w 
stopniu nadkomisarza. Obecnie jest 
na emeryturze. Od 14 marca 2011 

r. pełni funkcję komendanta Straży 
Gminnej w Nowym Korczynie.   

Jak widać Komendant ma bardzo 
duże doświadczenie zawodowe, 
zarówno w pracy w samorządzie, 
jak i w policji, co zapewne pozwoli 
mu w taki sposób zarządzać Strażą 
Gminną, by zapewnić jej prawidło-
we funkcjonowanie. A do głównych 
zadań Straży Gminnej, zgodnie  
z ustawą o strażach gminnych (miej-
skich) należy ochrona spokoju i po-
rządku w miejscach publicznych. 
Ponadto, jak podkreśla Komendant, 

będą przeprowadzane systematycz-
ne działania mające na celu popra-
wę czystości naszej gminy, poprzez 
kontrole wywiązywania się właści-
cieli nieruchomości ze swoich obo-
wiązków określonych w regulami-
nie utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Nowy Korczyn. 
Będzie to główne i priorytetowe 
zadanie straży. Niewątpliwie przy-
czyni się to do zmniejszenia proble-
mu, jakim są pojawiające się niemal 
wszędzie „dzikie wysypiska” śmie-
ci.
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- Póki co zajmujemy się porząd-
kowaniem spraw po poprzednikach, 
którzy w gruncie rzeczy najwięcej 
czasu poświęcali na pracę z fotora-
darem – mówi Komendant. Wszyst-
kie sprawy związane z kontrolą pręd-
kości powinny być merytorycznie 
zakończone, a jak się okazało – nie 
były! W związku z tym przed roz-
poczęciem codziennej pracy Straży, 
konieczne jest zamknięcie tamtych 
spraw – dodaje. Jak się dowiadu-
jemy, rok 2009 udało się już prak-
tycznie doprowadzić do porządku. 
Sytuacja była tam o tyle prosta, iż 
należało sporządzić tylko odstąpie-
nia od ukarania z powodu przedaw-
nienia. Gorzej z rokiem 2010, wiele 
spraw nie można przedawnić. Nale-
ży więc sporządzać wnioski o uka-
ranie do sądu grodzkiego, z tym, że 
pieniądze te nie wpłyną niestety do 

budżetu gminy, ale pójdą na rzecz 
Skarbu Państwa. A koszty związane 
z przygotowaniem tych wniosków 
są obciążeniem dla gminy. Koniecz-
nością jest również umundurowa-
nie Straży Gminnej.

Od pół roku nasi strażnicy nie 
pracują z fotoradarem. Powodem 
tego jest nowelizacja ustawy o ru-
chu drogowym obowiązująca od 1 
stycznia br., do której nie ma jesz-
cze stosownych rozporządzeń wy-
konawczych. Zgodnie z nowymi 
przepisami urządzenia do mierze-
nia prędkości muszą być wyraźnie 
oznakowane i widoczne. Ustalony 
już został wzór znaku D-51, który 
informuje o fotoradarze. Znak ten 
będzie ustawiany w odległości za-
leżnej od dopuszczalnej prędkości 
na danej drodze. Dodatkowo obu-
dowa urządzenia będzie obowiąz-

kowo oznakowana żółtą odblasko-
wą folią. Jak podkreśla Komendant, 
nadal będą obowiązywały ustalenia 
z Komendą Powiatową Policji co 
do miejsca ustawienia fotoradaru, 
ale priorytetem będzie ustawianie 
w obrębie szkół, kościołów czy 
przejść dla pieszych. Jednak na wej-
ście w życie tych zmian musimy po-
czekać do lipca.

Od stycznia br. Straż Gminna  
w Nowym Korczynie ma swoją 
siedzibę przy ul. Tarnowskiej 5  
(w budynku GOK-u) i pracuje od 
poniedziałku do piątku w godz. 
7:30-15:30, tel. 41 377 17 35. Ko-
mendanta można zastać dwa razy  
w tygodniu w poniedziałki i czwart-
ki w godz. 7:30-15:30. 

Anna Nowak

Podczas szkolenia. Krok po 
kroku do własnej firmy...

Przed rozpoczęciem własnej 
działalności, konieczny jest spacer 
po urzędach oraz złożenie w nich 
odpowiednich dokumentów. Jako, 
że biurokrację mamy dość przeroś-
niętą, zwykle nie do końca wiado-
mo, od czego zacząć, co gdzie skła-
dać i w jakich terminach.

„Pieniądze na własną firmę 
– źródła finansowania” oraz „Krok 
po kroku do własnej firmy” to bez-
płatne szkolenia zorganizowane  
w Urzędzie Gminy w Nowym Kor-
czynie przy ul. Buskiej w dniach 6  
i 9 maja br. przez Ośrodek Promo-
wania Przedsiębiorczości w Sando-
mierzu. Celem szkoleń było nabycie 
podstawowej wiedzy i umiejętności 
w zakresie zakładania i prowadze-
nia własnej działalności gospodar-
czej, a także ukazanie sposobów 
przezwyciężenia bariery związanej 

Własna fiRma KRoK Po KRoKU

Każdy uczestnik szkolenia otrzy- 
mał materiały dydaktyczne.

Szkolenia prowadziły: Iwona 
Sztorc i Joanna Boduch-Paw.

....Pieniądze na własną firmę 
- źródła finansowania.

z brakiem wystarczających środ-
ków finansowych na założenie fir-
my. Szkolenia poprowadziły Iwo-
na Sztorc oraz Joanna Boduch-Paw  
z Biura terenowego Ośrodka Pro-
mowania Przedsiębiorczości w Bu-
sku- Zdroju.

Podczas szkolenia „Pieniądze 
na własną firmę – źródła finansowa-
nia”, na które przybyło 12 uczest-
ników, omówione zostały progra-
my pomocowe na lata 2007-2013. 
Przedstawiono zasady przyznawa-
nia dotacji z działania 6.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki do 40 
tys. zł oraz wsparcia pomostowego 
przez 6 miesięcy w wysokości ok. 
1000 zł. Wielu ważnych szcze-
gółów dowiedzieli się uczestnicy 
spotkania na temat działań Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Różnicowanie w kierunku działal-

ności nierolniczej” – dotacje do 100 
tys. zł oraz „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw” do 300 tys. zł

Na szkolenie „Krok po kroku do 
własnej firmy” przybyło 11 uczest-
ników. Zakres szkolenia obejmo-
wał: finansowanie działalności go-
spodarczej, zasady rejestracji firmy, 
wybór formy prawnej oraz formy 
opodatkowania, rozliczenia z ZUS, 
KRUS oraz pozostałe obowiązki 
przedsiębiorcy.

Tematyka szkoleń oraz przeka-
zane informacje z pewnością pomo-
gą w dokonaniu odpowiednich wy-
borów przed rozpoczęciem własnej 
działalności gospodarczej, a także 
już później w trakcie prowadzenia 
firmy.   

Anna Nowak
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CZy TWoJe dZieCKo doBRZe słysZy?
Zmysł słuchu czynny jest u dzie-

cka już od pierwszych dni życia. 
Słysząc mowę otoczenia dziecko 
uczy się ją naśladować, a wreszcie 
samo mówić. Uszkodzenie słuchu 
nawet w niewielkim stopniu opóź-
nia, ogranicza i utrudnia rozwój 
mowy małego dziecka, ale go nie 
uniemożliwia. Dlatego tak istotne 
jest podjęcie wczesnej rehabilitacji 
słuchu i mowy.

Obecnie dzięki zastosowaniu 
aparatów słuchowych o zaawanso-
wanej technologii oraz implantów 
ślimakowych dzieci z głębokim 
uszkodzeniem słuchu mogą rozwi-
jać mowę także drogą słuchową. 
Wczesna diagnoza uszkodzenia 
słuchu oraz wcześnie rozpoczęta 
rehabilitacja pozwalają dzieciom na 
wszechstronny ich rozwój.

Perspektywy rozwojowe dzie-
cka, u którego stwierdzono wadę 
słuchu, zależą nie tylko od stopnia 
utraty słuchu, ale w dużej mierze 
od warunków, w jakich przebiega 
proces wychowawczy. Wpływ śro-
dowiska oddziaływuje na psychikę 
dziecka oraz na sposób porozumie-
wania się z otoczeniem. Bardzo 
wiele zależy tu od rodziców, od ich 
świadomości sytuacji i gotowości 

Drogi Rodzicu!!!

JEŚli TWOJE DZiEcKO  
SŁABO SŁySZy lUB PRZyPUSZcZASZ,

ŻE mOŻE miEĆ PROBlEmy ZE SŁUcHEm
proponujemy bezpłatne konsultacje specjalistyczne:               

- surdopedagogiczne -                                             
- surdologopedyczne -           

- terapii integracji Sensorycznej -                                              
- EEG Bioofeedbacku -                                                                      

Doświadczeni specjaliści wykonają przesiewowe,  
komputerowe badanie słuchu i mowy, zdiagnozują w zakresie  

integracji Sensorycznej. Po wstępnej diagnozie dziecko  
będzie miało możliwość uczestnictwa zajęciach  ze specjalistami.

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych,
w którym mieszczą się szkoły dla dzieci z wadą słuchu

 Kielce, ul. Jagiellońska 30, tel. 41 366 18 67

Agata Karyś, iwona czarnecka
logopedzi ZPSW

współdziałania  w procesie rehabi-
litacji.

Im wcześniej rozpoznana jest 
wada słuchu i im wcześniej dziecko 
będzie rehabilitowane, tym więk-
szą ma ono szansę nauczenia się 
mowy, przeprowadzania prawidło-
wych operacji myślowych, a co za 
tym idzie na pełny rozwój ogólny. 
Dziecko z wadą słuchu ma szansę 
na prawidłowy rozwój, jeśli zostaną 
spełnione następujące warunki:
• wczesne uchwycenie i rozpozna-

nie wady słuchu
• wczesne wyposażenie w dobrze 

dopasowane aparaty słuchowe lub 
implant ślimakowy (w zależności 
od stopnia uszkodzenia słuchu)

• odpowiednią stymulację narządu 
słuchu

• wychowanie w mowie dźwięko-
wej

• systematyczną pracę nad syste-
mem słownikowo – gramatycz-
nym

Spostrzeganie otaczającej nas 
rzeczywistości odbywa się za po-
mocą receptorów. Im więcej recep-
torów bierze udział w spostrzega-
niu, tym spostrzeżenia są bardziej 
adekwatne do rzeczywistości. Pełne 
poznanie otoczenia może nastąpić 
jedynie wtedy, gdy sprawnie działa-
ją wszystkie receptory.

Rodzicu odpowiedz sobie na 
pytania:
- Czy moje dziecko reaguje, gdy 

mówię do niego normalnym gło-
sem? Pamiętaj jednak, że dzieci 
czasem słyszą tylko to, co „chcą”.

- Czy moje dziecko słyszy, gdy mó-
wię za jego plecami? Kiedy malec 
widzi twarz mówiącego, może 
wspomagać się odczytem z ruchu 
warg, dlatego twarz musi być nie-
widoczna. 

- Czy moje dziecko oglądając tele-
wizor ustawia go głośniej niż ja 
lub siada bardzo blisko?

- Czy moje dziecko jest nieusłucha-
ne, niegrzeczne zarówno w domu, 
jak i w przedszkolu? To czasem 
może wynikać z niedosłuchu.
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indyWidUaliZaCJa naUCZania  
w szkołach w gminie nowy Korczyn

W dniu 01.04.2011r. Świętokrzyskie Biuro Rozwo-
ju Regionalnego ogłosiło nabór wniosków dla organów 
prowadzących szkoły podstawowe z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego na realizację projektów syste-
mowych odejmujących programy indywidualizacji 
nauczania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście 
wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Program ma na celu wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych. 

Gmina Nowy Korczyn wystąpiła do ŚBRR w Kiel-
cach z wnioskiem o dofinansowanie w/w projektu. 
Projekt ten skierowany jest do uczniów klas I-III szkół 
podstawowych i ma na celu wsparcie wdrażania no-
wej podstawy programowej kształcenia ogólnego na 
I etapie edukacyjnym w zakresie indywidualizacji na-
uczania. W projekcje wezmą udział trzy szkoły pod-
stawowe, których organem prowadzącym jest Gmi-
na Nowy Korczyn, tj.: Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Nowym Korczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Starym Korczynie i Szkoła Podstawowa w Brzostko-
wie. Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas 
I-III, u których zdiagnozowano zaburzenia umiejętno-
ści szkolnych. Są to dzieci z problemami w zdobywa-
niu umiejętności matematycznych, mające trudności  
w czytaniu i pisaniu, dzieci z wadami postawy, z wada-
mi wymowy. Zakłada się również udział dzieci uzdol-
nionych językowo oraz w kierunku nauk matematyczno 
– przyrodniczych. Celem projektu jest wyeliminowa-
nie zidentyfikowanych u dzieci barier oraz rozszerze-
nie umiejętności u uczniów szczególnie uzdolnionych 

w kontekście dalszego procesu edukacji. Zakłada się 
realizację zajęć dodatkowych przez okres 2 semestrów 
odejmujących lata 2011-2012. 

W ramach pozyskanych środków (wnioskowane 
kwoty: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kor-
czynie – 36 264 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Starym Korczynie – 30 000 zł, Szkoła Podstawowa  
w Brzostkowie – 30 000 zł) zostaną przeprowadzo-
ne dodatkowe zajęcia dla dzieci z w/w zaburzeniami 
(łączna liczba godzin do zrealizowania we wszystkich 
szkołach: 750). Zostaną także zakupione pomoce dy-
daktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć (m.in. 
liczydła, gry matematyczne, gry edukacyjne, gry mul-
timedialne, klocki matematyczne, plansze, bajeczki lo-
gopedyczne, rebusy obrazkowe, książki, słowniki).

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na uczniów 
w ich dalszym etapie edukacji, ponieważ poprzez in-
dywidualizację nauczania i wyeliminowanie trudności 
w nauce będą oni chętniej podejmować nowe wyzwa-
nia i próby samodzielnego rozwiązywania problemów, 
zdobywać nowe umiejętności, angażować się w życie 
klasy i szkoły, co będzie przeciwdziałało zjawiskom ne-
gatywnym, takim jak np.: wagary, wykluczenie z grupy. 
Uczniowie uzdolnieni będą mogli rozwijać swoje za-
interesowania, brać udział w konkursach, olimpiadach 
i odnosić sukcesy, wzrośnie u nich poczucie własnej 
wartości.

Za przygotowanie projektu w poszczególnych szko-
łach odpowiedzialni są dyrektorzy szkół. Natomiast ko-
ordynatorem projektu jest Joanna Wilk pracownik Biura 
Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie.

Joanna Wilk

małżeńsTWa na medal

Leokadia i Czesław Pasternak. Marianna i Józef Zych.
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Złote Gody – wyjątkowe święto 
obchodzone po 50-ciu latach wspól-
nego pożycia małżeńskiego, święto 
miłości, zaufania i wzajemnego od-
dania, razem w zdrowiu i chorobie, 
w dobrej i złej doli, raz na wozie, 
raz pod wozem.

19 kwietnia 2011 r. cztery pary 
z gminy Nowy Korczyn, które mogą 
poszczycić się ponad półwiecznym 
stażem małżeńskim otrzymały Me-
dale za Długoletnie Pożycie Mał-

żeńskie. Na spotkanie z jubilatami 
przybył wójt Paweł Zagaja wraz  
z sekretarzem Józefem Boduszkiem. 
Odznaczeni zostali: Stanisława i Sta-
nisław Lizak z Żukowic, Zofia i Bole-
sław Wojniak z Błotnowoli, Marian-
na i Józef Zych z Piasku Wielkiego 
oraz Leokadia i Czesław Pasternak 
z Nowego Korczyna. Medale oraz 
legitymacje upamiętniające jubile-
usz wręczył dostojnym jubilatom 
wójt, składając serdeczne życzenia, 

by w zdrowiu doczekali świętowa-
nia Brylantowych Godów. Redakcja 
dołącza się do tych życzeń.

Pod koniec 2011 r. Urząd Gmi-
ny zaprosi na spotkanie rocznico-
we około 30 par, które w tym roku 
świętują Złote Gody. Pary te rów-
nież otrzymają medale i dyplomy 
nadane przez Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego.

Anna Nowak

Stanisława i Stanisław Lizak. Zofia i Bolesław Wojniak.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością: Pan Paweł 
Kulik- przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczy-
nie, Pan Paweł Zagaja – wójt i Pan Piotr Strach – za-
stępca wójta.

Po raz ostatni na spotkaniu obecna była Pani Da-
nuta Preficz, która odeszła na zawsze i którą w dniu 
27.04.2011 r. pożegnali na cmentarzu w Nowym Kor-
czynie członkowie Towarzystwa.

Pani Danuta Preficz aktywnie uczestniczyła w dzia-
łalności Towarzystwa w latach 2007-2011. Niezwykle 
miła, pogodna i ciepła, wspierała nie tylko swojego 
męża Pana Henryka Preficza w pełnieniu obowiązków 

R a Z e m  m o ż n a  W i ę C e J

W pięknie wyremontowanym Gminnym ośrodku 
Kultury w nowym Korczynie, zgromadzeni przy wspól-
nym stole w dniu 02.04.2011 r. członkowie Towarzy-
stwa miłośników Ziemi Korczyńskiej, dyskutowali  
i debatowali na walnym zebraniu na temat zrealizo-
wanych zadań w 2010 r. i wspólnych działań podję- 
tych w trosce o rozwój naszej gminy na 2011 rok. 

zastępcy przewodniczącego stowarzyszenia, ale swo-
im zaangażowaniem motywowała do działania wiele 
innych osób. Nieobojętne były jej losy i rozwój naszej 
gminy. Miała jeszcze wiele planów do zrealizowania. 
Pozostawiła swoich znajomych i przyjaciół w głębokim 
żalu i smutku. Na wspólnych spotkaniach Towarzystwa 
będzie bardzo brakowało obecności Pani Danuty, bo-
wiem była duszą Towarzystwa. Zawsze uśmiechnięta, 
kulturalna, jednoczyła wokół sobie wielu przyjaciół. 

Pani przewodnicząca- Ligia Płonka- niezwykle go-
rąco powitała także na zebraniu honorowego członka 
- Pana Jana Wielgusa, miejscowego artystę malarza  
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i podkreśliła jego artystyczne osiągnięcia i wkład w roz-
wój kultury na terenie naszego powiatu. 

Powitała także kandydatkę na honorowego członka 
Towarzystwa- Panią Marię Juszczyk. Krótko przedstawi-
ła zasługi i wkład Pani Marii w rozwój życia kulturalne-
go Towarzystwa i gminy. Także przez pamięć na zasłu-
gi męża Pana Edwina Juszczyka, zaproponowała Pani 
Marii, aby została honorowym członkiem Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Pani Maria uznała to 
za zaszczyt i wszyscy obecni z radością powitali ją  
w gronie członków Towarzystwa. 

Szeregi Towarzystwa wzbogaciły się także o nową 
członkinię Panią Ewę Kwiatkowską, osobę niezwy-
kle żywiołową, z pomysłami, aktywnie uczestniczącą  
w życiu gminy. 

W kolejnym punkcie spotkania przewodnicząca 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej za 2010 r. i najważ-
niejsze zadania ujęte w planie na rok 2011. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej wg 
stanu na dzień 31.12.2010 r. liczyło 55 członków zwy-
czajnych i 3 członków honorowych, z tego 2 zamiej-
scowych. W 2010 r. przystąpiło do naszej organizacji 
pięciu członków. Odeszło z powodu śmierci dwóch. 

Działalność Towarzystwa w 2010 r. skupiała się 
głównie na organizowaniu imprez kulturalno – tury-
stycznych i historycznych dla mieszkańców gm. Nowy 
Korczyn. Ważnym zadaniem realizowanym w 2010 r. 
było także składanie wniosków o dotacje na cele statu-
towe organizacji.

Odbyło się jedno walne zebranie Towarzystwa, 7 
protokołowanych posiedzeń Zarządu, w których brali 
udział prawie wszyscy członkowie Zarządu, przewod-
niczący 3 Sekcji oraz przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej. Odbyły się także 3 ważne uroczystości orga-
nizowane przez Towarzystwo z udziałem wszystkich 
członków Towarzystwa, zaproszonych gości i miesz-
kańców gm. Nowy Korczyn oraz instytucji i organizacji 
wspierających. 

Członkowie Towarzystwa brali także udział w róż-
nych uroczystościach i imprezach organizowanych 

przez inne instytucje przy wsparciu i z inicjatywy na-
szego Towarzystwa. A były to m.in.: „Spotkanie Histo-
ryczne Szlakami Naszych Przodków” z okazji 750-le-
cia lokacji Nowego Korczyna, „Wieczór pieśni i poezji 
patriotycznej”, „Sobótki”, „Kingonalia”, „Pożegnanie 
lata”, „Dożynki Gminne”, spotkanie z członkami Sto-
warzyszenia „Szlak Jagielloński” w Placówce Opiekuń-
czo – Wychowawczej w Winiarach, „Targi kieleckie”. 

Zamierzenia i założenia do realizacji w 2011 r. 
1. Dalsze składania wniosków o fundusze unijne.

2. Dalsza współpraca z różnymi instytucjami gm. Nowy 
Korczyn

3. Współpraca z zaprzyjaźnionymi Stowarzyszeniami.

4. Wydawanie publikacji o naszej gminie. 

5. Współpraca ze sponsorami.

6. Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań i zamie-
rzeń statutowych.

7. Organizowanie różnych uroczystości kulturalno – tu-
rystycznych. 
Spotkanie sprawozdawcze miało także odświętny 

charakter. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych wszyscy życzyli sobie dużo zdrowia, wytrwało-
ści, spokoju, radości i spełnienia wszystkich planów. 
Uroczysty charakter podkreślały swoimi wspaniałymi 
występami siostry: Kasia i Ola Cerazy. Tradycyjnie na 
stole nie zabrakło białego barszczu oraz jajek. 

Podziękowania należą się Pani Helenie Niedźwiedź 
za przygotowanie smacznego poczęstunku, Pani Bo-
gumile Zawadzie za przygotowanie uroczystości oraz 
Panu Jerzemu Wilkowi za przygotowanie sali i opra-
wy technicznej, a także Panu Witoldowi Świechowi za 
przedświąteczny nastój. 

ligia Płonka
Towarzystwo miłośników 

Ziemi Korczyńskiej
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W szóstą rocznicę śmierci Jana PaWła ii

Z tej okazji uczniowie Gimna-
zjum Samorządowego im. Świętej 
Kingi pod opieką nauczycielki ję-
zyka polskiego Grażyny Kańskiej  
i katechety Krzysztofa Błach przygo-
towali okolicznościową akademię. 
W organizację akademii włączył 
się także pan Radosław Kornaś od-
powiedzialny za oprawę muzyczną 
oraz pan Leszek Chrobot, który przy-
gotował prezentację multimedialną  
o Janie Pawle II. Całość popro-
wadzili: Kacper Golba i Tomasz 
Zapiórkowski, którzy wcielili się  
w rolę konferansjerów.

Uroczystość rozpoczęła się  przy 
pomniku papieża modlitwą różań-
cową w intencji  rychłej beatyfikacji 
Jana Pawła II. Następnie wszyscy 
zebrani uczestniczyli w uroczystej 

Eucharystii pod przewodnictwem 
ks. Proboszcza Grzegorza Kowalika. 
Msza św. i homilia przygotowała ze-
branych do klimatu refleksji i wspo-
mnień o Słudze Bożym Janie Pawle 
II, przedstawionych przez uczniów 
gimnazjum w montażu słowno-
muzycznym. Akademia była ory-
ginalnym i jak najbardziej udanym 
połączeniem wspomnień o życiu   
i nauczaniu Jana Pawła II. Nie za-
brakło także  fragmentów poezji Ka-
rola Wojtyły. Zgromadzeni w świą-
tyni, nauczyciele i młodzież mogli 
przez kilkadziesiąt minut powrócić 
wspomnieniami do przeżyć związa-
nych z sylwetką tego Niezwykłego 
Człowieka. Na zakończenie przed-
stawiciele społeczności uczniow-
skiej udali się pod pomnik papieża 

Jana Pawła II, gdzie zapalili znicze  
i złożyli kwiaty.

W części artystycznej brali udział 
następujący uczniowie: Boduszek 
Wojciech, Bronkowski Tomasz, 
Buczak Izabela, Buczak Krzysztof, 
Cerazy Karol, Cerazy Katarzyna, 
Dudek Bartosz, Golba Kacper, Gru-
chała Tomasz, Kanicka Aleksandra, 
Przemysław Kowalczyk, Lis Marta, 
Podsiadło Artur, Półtorak Karolina, 
Stulak Wioleta, Wesołowski Paweł, 
Zapiórkowski Tomasz.

W chórku pieśni śpiewały: Ku-
kuła Sylwia, Kucharska Justyna, Wit-
kowska Kinga, Trela Joanna i Trela 
Karolina.

Krzysztof Błach

W sobotę 2 kWietnia 2011roku W kościele parafialnym pW. śWiętej trójcy W noWym 
korczynie zorganizoWane zostały obchody Vi rocznicy śmierci papieża jana paWła ii.

noWy KoRCZyn UCZCił Pamięć 

lUdWiKa BoRKa
W 71 rocznicę Zbrodni Katyńskiej dla uhonoro-

wania pamięci porucznika Wojska Polskiego Ludwika 
Borka w dniu 10 kwietnia 2011 r. posadzono w No-
wym Korczynie Dąb Pamięci. Ludwik Borek urodzony 
w Kawęczynie, zamordowany został strzałem w tył gło-
wy w Katyniu w 1940 roku przez NKWD.

Niedzielne uroczystości sadzenia Dębu oraz odsło-
nięcia tablic pamiątkowych połączone były z obcho-

dami I rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, w której 
zginęła elita państwa polskiego. W uroczystościach 
zorganizowanych przez władze samorządowe gminy 
Nowy Korczyn oraz Publiczną Szkołę Podstawową  
w Nowym Korczynie udział wzięli m.in. wicewoje-
woda świętokrzyski Beata Oczkowicz, starosta buski 
Jerzy Kolarz, przewodniczący rady powiatu Krzysz-
tof Gajek, wójt gminy Paweł Zagaja, zastępca wójta 
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Córka Ludwika Borka-Teresa Łuczka 
odsłania tablice pamiątkowe.

ludwik Borek urodzony 7 września 
1913 roku w Kawęczynie. Był synem To-
masza i Katarzyny. Miał troje rodzeństwa: 
siostry Różę i Józefę oraz brata Franciszka. 
Powszechną Szkołę Podstawową ukoń-
czył w Brzostkowie. Następnie kształcił się  
w Seminarium Nauczycielskim w Ję-
drzejowie, które ukończył w 1934 roku.  
W czasie nauki udzielał korepetycji z gry 
na skrzypcach. Po odbyciu służby woj-
skowej w Szkole Podchorążych Rezer-
wy Piechoty został nauczycielem Szkoły 
Powszechnej w Skarżysku Kamiennej. 
18 sierpnia 1934 roku zawarł związek 
małżeński z Władysławą Mikulską zamieszkałą w Nowym Korczynie,  
z którą miał córkę Teresę. Ćwiczenia wojskowe  odbywał w  Jarosławcu 
i w Kielcach – Bukówce. W 1939 roku zmobilizowany do Wojska Pol-
skiego, z przydziałem do baonu KOP „Ostróg”. Wywieziony do obozu 
w Kozielsku. Zamordowany w kwietniu 1940 roku w Katyniu. Lista wy-
wozowa NKWD nr  022/1 z 9 kwietnia 1940 roku poz. 3492.

Delegacja władz samorządowych - Krzysz-
tof Gajek, Paweł Zagaja i Paweł Kulik.

Symboliczne wkopanie Debu Pamięci 
przez Jerzego Kolarza i Pawła Kulika.

Występ uczniów z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Korczynie.

Wójt Paweł Zagaja, wicewojewoda Beata 
Oczkowicz, starosta Jerzy Kolarz i prze-

wodniczący RG Paweł Kulik.

Piotr Strach, przewodniczący rady  
gminy Paweł Kulik, a także rodzina 
Ludwika Borka z córką Teresą Łuczka  
i wnukami Tomaszem Łuczka i Ka-
tarzyną Masłowską na czele.

W samo południe w kościele 
parafialnym pod wezwaniem Świę-
tej Trójcy ks. proboszcz Grzegorz 
Kowalik wspólnie z ks. Stanisławem 
Hatnym i ks. Stanisławem Kruszyń-
skim odprawili mszę św. w intencji 
ofiar Katynia i Smoleńska. Po mszy 
św. uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Nowym Korczynie zapre-
zentowali część artystyczną przy-
gotowaną pod kierunkiem Barbary 
Bonar. Wzruszająca, podkreślająca 
tragedię ofiar Katynia akademia po-
ruszyła serca zgromadzonych, któ-
rzy uczestniczyli w „żywej” lekcji 
historii. Po przejściu na plac przy-
kościelny uroczystego odsłonięcia 

tablic pamiątkowych dokonała cór-
ka zmarłego porucznika Ludwika 
Borka – Teresa Łuczka wraz z wi-
cewojewodą świętokrzyskim i wój-
tem gminy Nowy Korczyn. O sym-
boliczne wkopanie Dębu Pamięci 
poproszeni zostali natomiast Jerzy 
Kolarz, Paweł Kulik oraz Katarzyna 
Masłowska. Następnie delegacje 
władz samorządowych oraz szkół 
złożyły kwiaty przed obeliskiem  
z tablicami pamiątkowymi.

Na zakończenie głos zabrał wójt 
Paweł Zagaja dziękując wszystkim 
tym, którzy się przyczynili do zor-
ganizowania i uświetnienia tej uro-
czystości. W szczególności dyrek-
cji Szkoły Podstawowej w Nowym 
Korczynie, delegacjom szkół pod-
stawowych z terenu gminy oraz sa-
morządowego gimnazjum, pocztom 
sztandarowym szkół oraz ochotni- 
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czych straży pożarnych. Podzię-
kował również za uświetnienie tej 
uroczystości przez Orkiestrę Dętą 
im. Jana III Sobieskiego. Ponadto 
podkreślił, że jest to wspaniała oka-
zja do zaszczepienia młodemu po-
koleniu pamięci o tragicznej historii 
wojny, widzianej przez pryzmat lo-
sów konkretnego człowieka.

Anna Nowak

PodRÓż do PRZesZłośCi 

sZlaKiem JaGiellońsKim
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„sanTo sUBiTo”

W wigilię święta Miłosierdzia Bożego w dniu 30 
kwietnia 2011 roku w kościele Św. Trójcy w Nowym 
Korczynie, podobnie jak w całym Kościele katolickim, 
odbyły się uroczystości przygotowujące wiernych do 
beatyfikacji papieża Jana Pawła II. 

Czuwanie modlitewne rozpoczęła o godzinie 19.30 
uroczysta Eucharystia. Po Mszy świętej młodzież gim-
nazjalna (Krzan Agata, Golba Kacper, Kowalczyk Prze-
mysław, Lis Marta, Podsiadło Artur, Zapiórkowski To-
masz, Półtorak Karolina, Stulak Wioleta, Cerazy Karol, 
Bronkowski Tomasz, Pietrzyk Marta, Buczak Izabela  
i Piotrowska Patrycja) pod kierunkiem Grażyny Kań-
skiej i katechety Krzysztofa Błacha przedstawiła spek-
takl słowno-muzyczny, ukazujący moment śmierci 
naszego Papieża, jego pogrzeb, na którym wierni na 
placu św. Piotra wznosili okrzyki „Santo subito”, doko-
nania, nauczanie i najważniejsze wydarzenia z życia  
i pontyfikatu Jana Pawła II. 

Po sześciu latach zadajemy sobie pytanie, czego 
nas papież Polak nauczył? Dlaczego tak szybko zo-
stał przez Kościół wyniesiony na Ołtarze? Wzruszają-
ce były te teksty, które mówiły o cudach dokonanych 
przez Jana Pawła II za jego życia i po śmierci. W scena-
riuszu wybrane były tylko niektóre z nich: 

Rafał z lubaczowa –16-letni Rafał z Lubaczowa, 
chorujący na raka węzłów chłonnych i podopieczny 
fundacji „Mam marzenie” poprosił o audiencję u Ojca 
Świętego. Jego prośba została spełniona. Pomimo ma-
łych problemów organizacyjnych 1 lipca 2004 r. chło-
pak wziął udział w prywatnej audiencji. W jej trakcie 
odbył kilkuminutową rozmowę z Ojcem Świętym. Jak 
się okazało, kilka miesięcy potem Rafał wyzdrowiał. 

Francesco – Pochodzący z Włoch Francesco cier-
piał na różne dolegliwości spowodowane niedoroz-
wojem układu odpornościowego. Chłopiec cierpiał na 
chroniczne zmęczenie i nieustannie trapiony był przez 
infekcje. W 2002 r., kiedy chłopiec miał 9 lat, wraz 
ze swoją mamą wziął udział we Mszy Świętej celebro-
wanej przez Jana Pawła II. W jej trakcie Ojciec Święty 
pobłogosławił dziecko. Po wyjściu z kaplicy, wszyst-
kie dolegliwości ustąpiły, a Francesco powiedział, że 
uczucie zmęczenia minęło. Młody Włoch przyznał, że  

w trakcie błogosławieństwa poczuł się tak, jakby na 
jego ciało z dłoni papieża spłynęło cudowne ciepło.

Angela Baronni – Pochodząca z Kanady Angela 
Baronni cierpiała na raka szpiku kostnego. W 2002 r., 
kiedy miała 16 lat brała udział w Światowych Dniach 
Młodzieży, które odbywały się w Toronto. W trakcie 
cyklicznej imprezy, dziewczyna spotkała się z Janem 
Pawłem II, który położył ręce na jej głowie i jej bło-
gosławił. Odbył z nią też krótką pogawędkę. Tuż po 
spotkaniu objawy choroby zaczęły ustępować, a An-
gela, która była zmuszona do poruszania się na wóz-
ku inwalidzkim, wstała o własnych siłach. Wkrótce jej 
lekarz prowadzący stwierdził, że Kanadyjka jest zdro-
wa. Przedstawiciel świata medycyny nie potrafił jednak 
znaleźć argumentów, które mogłyby racjonalnie wytłu-
maczyć tak nagły powrót Angeli do zdrowia.

 John Paul lieo – John Paul Lieo to chłopiec, który 
urodził się w Kanadzie. Został tak nazwany, ponieważ 
przyszedł na świat dzięki błogosławieństwu, które zo-
stało udzielone jego matce przez Jana Pawła II. Miesz-
kająca w Kanadzie i pochodząca z Chin pani Lieo przez 
lata nie mogła zajść w ciążę. Podczas audiencji u Jana 
Pawła II opowiedziała o swoim problemie. 

Dawid z Gdańska – Pochodzący z Gdańska Dawid 
cierpiał na raka nerek. Kiedy z 9-letnim chłopcem było 
już naprawdę źle, rodzice zabrali go do Watykanu, 
gdzie w Grotach Watykańskich przy grobie Jana Pa-
wła II modlili się o zdrowie dla syna. Lekarze, którzy 
nie dawali chłopcu większych szans na wyzdrowienie, 
musieli się bardzo zdziwić. Już po wyjściu z krypty 
chłopiec poczuł się znacznie lepiej i o własnych siłach 
zaczął chodzić.

Emil Barbar – Emil Barbar urodził się z poważną 
chorobą mózgu, która uniemożliwiała mu chodzenie. 
Lekarze nie dawali chłopcu najmniejszych szans na to, 
że kiedykolwiek stanie o własnych siłach. W 1980 r. 
pochodzący z Australii chłopiec pojechał wraz ze swo-
ją mamą do Rzymu. Na Placu Świętego Piotra, chłop-
czyk zawołał papieża. Jan Paweł II podszedł do niego  
i dotknął jego głowy. Kiedy matka Emila powiedzia-
ła, co dolega jej synowi, papież polecił, by udała się  
z nim do Lourdes. Zapewnił też, że po wizycie w sank-
tuarium malec zacznie chodzić. Zgodnie z zaleceniem 
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oBChody śWięTa

KonsTyTUCJi 3 maJa
W noWym KoRCZynie

papieża matka zabrała go do miejsca kultu maryjnego. 
Kilka tygodni po powrocie do Australii chłopiec zaczął 
chodzić. Niedawno ukończył studia.

Piotruś – Pochodzący z Polski Piotruś cierpiał na 
raka mózgu. Zdaniem specjalistów, nie było szans na 
to, że malec powróci do zdrowia. W 1997 r. zdruzgo-
tana matka wysłała do papieża list, w którym opisała 
przypadek swojego syna. Wkrótce z Watykanu nade-
szła odpowiedź - kobieta znalazła w liście zapewnienie 
o modlitewnym wsparciu papieża. Nie minęło wiele 
czasu, a wszystkie objawy choroby u Piotrusia minęły. 
Lekarze po wykonaniu serii badań potwierdzili, że po 
guzie nie ma śladu.

Amerykanin – Pochodzący ze Stanów Zjednoczo-
nych mężczyzna cierpiał na raka mózgu. Zamożny 
Amerykanin pragnął przed śmiercią spotkać się z pa-
pieżem i jego życzenie się ziściło. W 1998 r. wziął 
udział we mszy papieskiej, która odprawiona została  
w Castel Gandolfo. Pomimo tego, że ów mężczyzna 
był Żydem, przyjął Komunię od Jana Pawła II. Po kilku 
tygodniach Amerykanin wrócił do zdrowia. Ten nie-
zwykły przypadek opisał kardynał Stanisław Dziwisz. 
To właśnie znajomy jego przyjaciela doznał cudowne-
go ozdrowienia. 

11-letnia Słowaczka – Córka pochodzącego ze 
Słowacji Tibora Uljackiego ciężko chorowała na bia-
łaczkę. W 2002 r. zrozpaczony mężczyzna w trakcie 
audiencji poprosił papieża o modlitwę w intencji córki. 
Dziewczynka wróciła do zdrowia. Rok później zdrowa 

już młoda Słowaczka przyjęła komunię z rąk Jana Pa-
wła II podczas Mszy, która została odprawiona w Bra-
tysławie.

Najważniejszym cudem było uzdrowienie francu-
skiej zakonnicy siostry marie Simon-Pierre. Ten cud 
został właśnie uznany przez Watykan. Chodzi o głośny 
przypadek uzdrowienia siostry zakonnej Marie Simon-
Pierre, która przez lata cierpiała na chorobę Parkinsona. 
Kilka lat temu zakonnica wyjawiła, że tuż po śmierci 
Jana Pawła II siostry z jej zgromadzenia zaczęły się za 
nią modlić do papieża. Efekty modlitwy były zdumie-
wające - 2 czerwca 2005 r. wszystkie objawy choroby 
całkowicie ustąpiły, a pochodząca z Francji siostra wró-
ciła do pracy. Zakonnica, która z powodu choroby nie 
mogła wykonywać swoich obowiązków, wróciła do 
pracy i jak twierdzą przedstawiciele Watykanu, pracuje 
teraz ciężej, niż kiedykolwiek. Nie przyjmuje też już 
żadnych lekarstw.

Cały montaż oprawiony był muzycznie przez pana 
Radosława Kornasia w wykonaniu chórku z gimnazjum 
w składzie: Kukuła Sylwia, Kucharska Justyna, Wit-
kowska Kinga, Trela Joanna i Trela Karolina. Ciekawą 
prezentację multimedialną przygotował pan Leszek 
Chrobot. Na zakończenie przed pomnikiem papieża 
młodzież złożyła zapalone znicze, a ks. Proboszcz po-
prowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego jako dzięk-
czynienie Bogu za dar Jana Pawła II.

Katecheta Krzysztof

Delegacja władz samorządowych - Piotr Strach, Paweł Kulik i Elżbieta Matuszewska.
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Nowokorczyńskie obchody Święta Konstytucji 3 
Maja zainaugurowała msza święta odprawiona o godz. 
11 w Kościele Św. Trójcy, w której uczestniczyła duża 
grupa wiernych, miejscowa straż, grupa kombatantów, 
poczty sztandarowe oraz orkiestra dęta im. Jana III So-
bieskiego.

Po nabożeństwie uczestnicy patriotycznej manife-
stacji przy dźwiękach orkiestry przeszli ulicami Nowe-
go Korczyna pod pomnik upamiętniający męczeństwo 
Polaków w okresie II wojny światowej. Przedstawiciele 
władz samorządowych – zastępca wójta Piotr Strach, 

przewodniczący Rady Gminy Paweł Kulik i radna El-
żbieta Matuszewska – złożyli wieniec oraz zapalili zni-
cze pod pomnikiem. 

Przewodniczący Rady Gminy w swym przemó-
wieniu podkreślił, że minęło już wiele lat, a my wciąż  
z ogromnym wzruszeniem śledzimy bieg historii i uro-
czyście obchodzimy rocznicę uchwalenia konstytucji 
3 maja. W tym roku minęło 220 lat od tego ważnego 
wydarzenia. Wiwat Maj, Trzeci Maj…! 

Anna Nowak

Przemarsz ulicami Nowego Korczyna.

PRZeGląd KaPel W noWym KoRCZynie
Trzydzieści cztery prezentacje konkursowe zespołów pieśni i tańca, kapel, solistów i zespołów 
śpiewaczych mieli okazję obejrzeć widzowie w Nowym Korczynie 3 maja 2011 roku podczas 

rejonowych eliminacji do XXXV międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem.

Oficjalnego otwarcia tegorocz-
nego przeglądu rejonowego dokonał 
zastępca wójta Piotr Strach witając 
wszystkich zebranych na placu przy 

Kapela Korczynianie wraz z zastępcą wójta Piotrem Strachem oraz przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Kulikiem.

Muszli Koncertowej. W konkursie 
wzięło udział 34 wykonawców z po- 
wiatu buskiego, kazimierskiego, piń- 
czowskiego, staszowskiego, sando- 

mierskiego, opatowskiego oraz 
gmin: Chęciny, Morawica, Sitków-
ka – Nowiny, Chmielnik. Były to 
kapele ludowe, zespoły śpiewacze,  



�� Głos z Gminy Nowy Korczyn

a także soliści instrumentaliści, śpiewacy oraz tancerze 
zespołów folklorystycznych. 

Po zakończeniu przesłuchań konkursowych pro-
wadząca festiwal – Karolina Opałko zaprosiła na scenę 
zespół dziecięcy „Wianeczek” ze Szkoły Podstawowej  
w Nowym Korczynie oraz solistę Patryka Pawlika, któ-
rzy swymi występami umilali czas oczekiwania na wy-
niki konkursu. 

Rada Artystyczna w składzie: Jerzy Gumuła – mu-
zyk WDK, Andrzej Piotrowski – choreograf i Ryszard 
Zięzio – etnograf, dokonali wyboru 20 najlepszych 

Buskowianie.Pacanowianie.

Wiśliczanie.Zespół dziecięcy Wianeczek.

Początkowo pogoda dopisywała, potem całkowicie się załamała.

wykonawców. Oceniano m.in. dobór repertuaru, 
gwarę, stroje ludowe oraz poziom artystyczny pre-
zentacji. Nominację do finału w Busku-Zdroju otrzy-
mali w kategorii instrumentalista: Artur Szczepanek 
z Chrobrza, Przemysław Barycki gm. Sitkówka - No-
winy, Stanisław Dufaj z Buska-Zdroju, Adam Kocerba 
z Działoszyc, Waldemar Nowak z Nowego Korczy-
na, w kategorii zespól folklorystyczny „Wiśliczanie”  
z Wiślicy, w kategorii solista: Cacylia Karbon z Mora-
wicy, Alfreda Nowak z Drochowa Górnego, Wanda  
Piekarska z Łabędziowa, Wiesław Szydłowski z Tar-
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łowa, w kategorii zespół śpiewaczy: „Kowalanki” gm. 
Sitkówka-Nowiny, „Bolechowiczanki” gm. Sitkówka-
Nowiny, „Brzezinianki” z Morawicy, „Pacanowianie” 
z Pacanowa, „Szewczanki” gm. Sitkówka-Nowiny, „Za-
wichost” z Zawichostu, w kategorii kapela: „Ponidzie” 
z Pińczowa, „Buskowianie” z Buska-Zdroju, „Działo-
szacy” z Działoszyc i „Pierzchniczanie” z Pierzchnicy.

Konkurs finałowy XXXV Międzynarodowych Bu-
skich Spotkań z Folklorem odbył się w dniach 21-22 
maja 2011 r. o godz. 11 w Busku-Zdroju. Wystąpili  
w nim zwycięzcy eliminacji rejonowych z Nowego 
Korczyna, Masłowa i Jędrzejowa. Laureaci otrzymają 
m.in. nagrodę Grand Prix im. Piotra Gana, nagrodę im. 
Haliny Szelestowej oraz statuetkę „Jana Muzykanta”. 

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę, 5 
czerwca, podczas koncertu galowego w Tokarni koło 
Kielc.

Organizatorami koncertu są: Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach, Buskie Samorządowe Centrum Kul-
tury, Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju, współor-
ganizatorami natomiast: Polskie Radio w Kielcach, Sta-
rostwo Powiatowe w Kielcach, Świętokrzyski Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach, 
Urząd Gminy w Nowym Korczynie, Gminny Ośrodek 
Kultury w Masłowie oraz Jędrzejowski Dom Kultury. 
Patronat nad festiwalem objął Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. 

Anna Nowak

„aBy Ziemia Była PięKna”

Wiedza ekologiczna stanowi integralną część pro-
gramu dydaktyczno-wychowawczego w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie. Jednym  
z podstawowych zadań nauczycieli i wychowawców 
jest zbliżenie uczniów do obcowania z przyrodą. 
Osiągamy to poprzez właściwą organizację spacerów, 
wycieczek turystyczno – krajoznawczych, urządzanie  
w klasach ekologicznych okien i kącików, jak również 
poprzez bezpośrednie działania na rzecz przyrody. 
Dzięki temu przyroda jest bardzo bliska naszym ser-
com. 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w No-
wym Korczynie od wielu lat włączają się także w or-
ganizację Dnia Ziemi. Święto Ziemi cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy to w tym 
roku z ogromnym zaangażowaniem przygotowali wy-

W latach 70-tych ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych obrońcy środowiska ogłosili dzień 22 
kwietnia Dniem Ziemi. Obchody tego dnia z czasem przyjęły się w innych krajach. W Polsce po raz pierw-
szy zorganizowano je w 1990 roku. Dziś jest to święto międzynarodowe. ludzie na całym świecie łączą się  
w obronie największego wspólnego dobra – domu całej ludzkości – planety Ziemi, której grozi zagłada 
ze strony człowieka.

stęp artystyczny pod hasłem „Aby Ziemia była pięk-
na”. Dnia 20 kwietnia 2011 roku na nowokorczyńskim 
rynku odbył się występ ekologiczny, podczas którego 
uczniowie klas IV-VI manifestowali prawa przyrody 
poprzez wiersze i piosenki. Barwny korowód uczniów 
przemaszerował ulicami Nowego Korczyna, prezentu-
jąc na transparentach proekologiczne hasła. Ucznio-
wie klas I–III nieśli kolorowe balony i kwiaty z bibuły. 
Następnie młodzież klas IV-VI zaprezentowała montaż 
słowno – muzyczny, w którym protestowała przeciw-
ko dalszemu niszczeniu otaczającego nas środowiska. 
Akcję wsparły także władze gminy w osobie zastępcy 
wójta Piotra Stracha, który podziękował dyrekcji oraz 
nauczycielce Danucie Kostce za inicjatywę. Obdaro-
wał także najmłodszych cukierkami zaznaczając, by 
papierki po nich trafiły do kosza.

Również przedszkolaki przyłączyły się do manifestacji
(fot. Jerzy Wilk).

Występ ekologiczny odbył się pod kierunkiem Danuty Kostki 
- nauczycielki przyrody (fot. Jerzy Wilk).
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Po występie wróciliśmy do szkoły i rozpoczęliśmy 
sprzątanie ulic Nowego Korczyna. Pocieszającym jest 
fakt, że co roku worków ze śmieciami jest coraz mniej. 
Świadczy to o tym, że świadomość ekologiczna miesz-
kańców naszej okolicy jest dość duża i wielu z nich po-
trafi zadbać o najbliższe otoczenie, w którym mieszka. 
Cieszymy się ogromnie, że coroczne promowanie dzia-
łań mających na celu ochronę środowiska naturalnego 
przynosi pozytywny skutek. Jesteśmy dumni z tego, że 
choć jesteśmy młodymi ludźmi, to już możemy uczest-
niczyć w rozwiązywaniu problemów ekologicznych. 
Nawet tych niewielkich, ale jakże ważnych dla Matki 
Ziemi. 

Należy jeszcze nadmienić, że wszystkim przed-
sięwzięciom związanym z obchodami Dnia Ziemi  
w naszej szkole towarzyszyły ogromne emocje i nie-
spotykany entuzjazm. Wszyscy bardzo pozytywnie 
oceniają taką formę promowania działań proekologicz-
nych, co dopinguje nas do przyszłorocznych prac nad 
organizacją Święta Ziemi. Dlatego słuszne okazują się 
słowa św. Franciszka z Asyżu: „Tobie została powie-
rzona Ziemia jak ogród, rządź nią z mądrością”.

Danuta Kostka 
i uczniowie z Koła Ekologicznego 

„EKO – maniacy”

Transparenty z proekologicznymi hasłami niesione przez  
uczniów (fot. Jerzy Wilk).

Uczniowie klas I-III z kolorowymi balonami i kwiatami  
z bibuły.

Jak się okazało, uczeń klasy IIIa 
Samorządowego Gimnazjum im. 
Św. Kingi w Nowym Korczynie 
Wojtek Zych był jednym z trzech 
uczestników, którzy rozwiązali 
zadania „na maksa” zdobywając 
równorzędne I miejsca. Gratula-
cje i uznanie należą się Wojtkowi 
tym większe, że konkurencja była 
bardzo duża – 233 świetnie przy-
gotowanych gimnazjalistów z ca-
łej Polski. „Gratuluję zwycięzcom  
i uczestnikom turnieju, którzy przy-

oGÓlnoPolsKi sUKCes 
W o J T K a  Z y C h a

jeżdżając do Pińczowa już osiągnę-
li sukces” - zaznaczył otwierający 
turniej Pan Jacek Piechota - Dyrek-
tor Regionalny Oddziału Detalicz-
nego PKO Banku Polskiego S.A.  
w Krakowie

Sukces Wojtka to efekt jego zain-
teresowań matematycznych, w tym 
zagadnień o tematyce ekonomicz-
nej, ale także potwierdzenie zasady 
„do trzech razy sztuka”. Będąc ucz-
niem klasy pierwszej Wojtek wziął 
udział w szkolnym etapie konkursu, 

w klasie drugiej zakwalifikował się 
do etapu ogólnopolskiego, a w trze-
ciej już wygrał finał ogólnopolski  
i to z wynikiem 25 punktów na 25 
możliwych. 

W nagrodę za swoje osiągnięcie 
otrzymał od organizatorów konkur-
su komputer przenośny, ale jeszcze 
większą nagrodą było udowod-
nienie sobie i innym, że skromny 
uczeń z niewielkiej miejscowości 
może osiągnąć wielki sukces. Wojt-
ka przygotowywała do konkursu 

11 marca 2011r. w Pińczowie miał miejsce Xii Ogólnopolski mię-
dzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej organizowany przez 
PKO BANK POlSKi SA i Gimnazjum nr 2 w Pińczowie. Konkurs po-
legał na rozwiązaniu w ciągu 90 min 5 zadań, w których trzeba było 
się wykazać niemałymi umiejętnościami w pokonywaniu problemów 
matematyczno-ekonomicznych. Wojtek Zych
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nauczycielka matematyki p. Barbara 
Kanicka. 

Należy dodać, że w bieżącym 
roku szkolnym nasz zwycięzca brał 

również udział w wojewódzkim 
konkursie przedmiotowym z bio-
logii, w którym dotarł aż do etapu 
finałowego i uzyskał tytuł finalisty. 

Opiekunem Wojtka w konkursie 
biologicznym była nauczycielka 
biologii p. Barbara Gajda.

Barbara Kanicka

naJlePsZa sTRona WWw 
maRCina masłoWsKieGo

W dniu 28 kwietnia 2011 roku 
w Zespole Szkół Techniczno-Infor-
matycznych w Busku-Zdroju odbył 
się finał X–jubileuszowego konkur-
su na najlepszą stronę internetową 
dla uczniów gimnazjów powiatu 
buskiego. Konkurs dotyczył wyko-
nania strony www na temat: „Odna-
wialne źródła energii w mojej miej-
scowości, gminie, powiecie”.

Marcin Masłowski – uczeń klasy 
III „a” Samorządowego Gimnazjum 
im. Św.  Kingi w Nowym Korczy-
nie zajął w/w konkursie  I miejsce. 
Praca Marcina była oryginalna, 
zaś wykorzystane w niej materiały  
w większości jego autorstwa. Do 
wykonania strony www użył wie-
lu nowoczesnych i zaawansowa-
nych programów komputerowych. 
Samodzielnie wykonywał zdjęcia  
w najbliższym regionie.

Konkurs jest jednym z wielu 
działań starostwa powiatu buskiego 
w ramach programu pn. „Ziemia dla 
człowieka, człowiek dla ziemi”, ma-
jącego na celu promowanie i wspie-
ranie proekologicznych zachowań 
wśród dzieci i młodzieży.

Przedmiotem prac komisji była 
ocena techniczna i merytoryczna 
nadesłanych prac w postaci stron in-
ternetowych. Poprzez udział w kon-
kursie młodzież mogła m.in. poznać 
podstawowe pojęcia ekologiczne, 
kształtować odpowiedzialność za 
stan środowiska przyrodniczego, 
pogłębiać wiedzę z informatyki, jak 
również doskonalić umiejętności 
informatyczne poprzez wykorzysta-
nie różnorodnych technik.

Marcin otrzymał nagrodę – 
urządzenie wielofunkcyjne Epson 
Stylus SX125, nagrodę książkową 
„100 Parków Świata” oraz pendrive 
Kingston.

Swoją pracę wykonał pod kie-
runkiem p. Leszka Chrobota z Sa-
morządowego Gimnazjum im. Św. 
Kingi w Nowym Korczynie

Tekst i foto leszek chrobot

Marcin prezentuje swoją stronę www.

Wręczenie nagród za zajęcie pierwszego miejsca.

Zwycięzcy konkursu - Marcin Masłowski, Wojciech Kumoń i Oskar Tobołkiewicz.
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JaK PRZedsZKolaKi 
Zimę żeGnały

Zaszumiały wody, popłynęły lody,
Popłynęły lody.

Wiosenka, wiosenka!
Popłynęły lody!

Wiosenka, wiosenka.
Popłynęły lody.

Tymi słowami przedszkolaki  
z Punktu Przedszkolnego w Nowym 

Przedszkolaki wyruszają pożegnać zimę (fot. Agnieszka Kowalska).

Korczynie żegnały zimę, a witały 
wiosnę.

Zapoznawanie dzieci z tradycja-
mi ludowymi może w przedszkolu 
odbywać się w sposób bardzo cie-
kawy i interesujący. Właśnie takim 
pięknym ludowym zwyczajem jest 
topienie marzanny – kukły ze słomy 

– symbolizującej zimę i chodzenie 
z „gaikiem – maikiem” jako sym-
bolem nadchodzącej wiosny. Tak 
było też w tym roku w przedszkolu. 
Wszystkim dzieciom bardzo udzielił 
się nastrój tego podwójnego święta: 
pożegnania zimy i powitania wios-
ny.

Nasze maluchy z pomocą swo-
ich rodziców wykonały z różnych 
materiałów ekologicznych koloro-
we marzanny. Gdy nadszedł długo 
oczekiwany dzień, wszystkie przed-
szkolaki z piosenką na ustach szły  
w barwnym korowodzie. Po spale-
niu marzanny, dzieci przeszły uli-
cami w pobliżu przedszkola niosąc 
„gaik – maik” – przystrojony zieloną 
bibułą i kolorowymi kwiatami.

Warto nadal kultywować ten 
piękny ludowy zwyczaj.

Anita Poborca

Wszystkie marzanny spłonęły na stosie 
(fot. Agnieszka Kowalska).

Krótka wzmianka recenzenta na temat 
spektaklu profilaktycznego wg scenariusza 
Katarzyny dąbkowskiej w reżyserii andrzeja 
majczaka

CZy WysTaRCZy sPoJRZenie...
W życiu rzadko się zdarza, aby samo spojrzenie 

drugiego człowieka coś w życiu zmieniło, ale wierzy-
my, że można się zakochać od pierwszego wejrzenia  
i można też kogoś zaczepić wzrokiem lub skarcić, przy-
wołując go do porządku. Na to pewnie i coś więcej 
liczyli realizatorzy spektaklu Spójrz na mnie... Teatru 

Profilaktycznego z Krakowa oraz organizatorzy i spon-
sorzy tego widowiska w Samorządowym Gimnazjum 
im. Św. Kingi w Nowym Korczynie (dyrektor Barbara 
Karnawalska i Urząd Gminy w Nowym Korczynie), któ-
re odbyło się 18 kwietnia 2011 r.

„Spójrz na mnie... to spektakl o rozpaczliwym szu-

fot. Leszek Chrobot
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kaniu miłości i zainteresowania, zwróceniu na siebie 
uwagi – zarówno w relacjach damsko – męskich jak  
i rodzinnych. Jest to historia pełna zaskakujących zwro-
tów akcji i komicznych sytuacji, takich jak przypadko-
we wygranie castingu na modela przez Grześka (To-
masz Buczkowski), a nie Justynę (Aleksandra Soroko), 
ale i dramatycznych momentów, kiedy chłopak znajdu-
je przyjaciółkę pobitą przez nieznajomego mężczyznę 
z klubu, który podał jej środki odurzające.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie powstała po to, by ofiary były bardziej chronione,  
a przemoc w stosunku do dzieci stała się zabroniona. 
Spektakl z jednej strony zwraca uwagę na pozytywne 
aspekty ustawy, dzięki którym ofiary mają dostęp do po-
mocy i są odseparowane od agresora – sytuacja Grześ-
ka, ale z drugiej przestrzega przed bezmyślnym nagi-
naniem prawa i jego konsekwencjami – które ponosi 
Justyna. Aktualność tematu, wartka akcja i nastoletni 
bohaterowie, przeżywający swoje dramaty, sugestyw-
nie przedstawione przez dwójkę aktorów, są atutem 
przedstawienia, które porusza także takie problemy, 
jak alkoholizm w rodzinie, brak zainteresowania rodzi-
ców dziećmi, dopalacze i inne używki, a także moralne 
wybory między dobrem a złem, odwagą cywilną, lojal-
nością a tchórzostwem.”

Na ile jednak ta poruszona w spektaklu problema-
tyka dotarła do naszej gimnazjalnej młodzieży – oto 
jest pytanie. Cieszy, że do kogoś – tak, ale smuci, że 
do wielu, do których przede wszystkim była kierowana 
– już niecałkowicie. Nużyły przydługie dialogi. Ciągle 
ci sami i tylko dwoje aktorów, fatalna akustyka sali, mo-
ralizatorskie wywody prelegentów z mankamentami 
nagłośnienia - to i aż przez prawie godzinę przemęczo-
nego gimnazjalistę wyczerpało, a nie nawróciło. Nie-
których tak przerosło, że nawet krzykliwa i drapieżna 

fot. Leszek Chrobot

muzyka i scenografia nie zdjęły im kapturów z głów ani 
nie wyjęły słuchawek z uszu. 

Kto by się tam doszukiwał sensu drogi życia, poko-
nywania piętrzących się trudności w biało-czarno-czer-
wonych barwach scenografii i kreskach perspektywicz-
nie zbiegających się w jednym punkcie – prowadzących 
do celu… Co tam dla nich trudności – najłatwiej żyć                 
z dnia na dzień, później się zobaczy… Tylko co?! – oto 
drugie pytanie. O odpowiedź na nie często martwimy 
się tylko my – dorośli, którzy już na własnym grzbiecie 
poczuli ciężar odpowiedzi – rodzice, szkoła, władze. 
Młodzież zaś w coraz większym stopniu woli tkwić              
w letargu niemocy i narzekać – że musi chodzić do 
szkoły, uczyć się każą, zdobywać zawód, szukać pracy 
(której nie ma), wykonywać, jak się znajdzie. A może 
lepiej uciec… I właśnie przed konsekwencjami tych 
ucieczek m.in. takie spektakle i prelekcje – póki jest 
czas – przestrzegają! Bogaty ten, kto uważnie obejrzy, 
wysłucha i odniesie do swojego życia, sposobu postę-
powania…

Grażyna Kańska

W szkole Podstawowej w Brzostkowie od trzech lat realizowany 
jest projekt pod nazwą „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy” w ramach unijnego Programu operacyjnego Kapitał ludzki.

Celem Projektu jest wdrożenie 
elastycznego modelu edukacji do-
stosowanego do indywidualnych 
potrzeb i możliwości uczniów z wy-
korzystaniem nowatorskich metod  
i treści kształcenia. Rozwój uczniów 
odbywa się w oparciu o teorię inte-
ligencji wielorakich Howarda Gard-
nera. Wykorzystanie w praktyce tej 
teorii zapewni uczniom doświad-
czenia edukacyjne i społeczne na 
miarę ich zainteresowań, uzdol-

PieRWsZe UCZnioWsKie dośWiadCZenia 
dRoGą do WiedZy

nień, możliwości i potrzeb. Zakłada 
ona, że każde dziecko jest zdolne, 
ma swoje mocne i słabe strony, 
które trzeba równomiernie rozwi-
jać. Bazą do prowadzenia zajęć są 
Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, 
w których są różne, dostosowane 
do rodzajów aktywności i inteligen-
cji pomoce (gry, układanki, klocki, 
książki, instrumenty, mikroskop, 
akcesoria sportowe). Praca z dzieć-
mi prowadzona jest w formie zajęć 
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pozalekcyjnych. Udział w Projekcie 
jest wartościowym doświadczeniem 
dla wszystkich uczestników.

Od ubiegłego roku dodatkowo 
dzieci mogą korzystać z sali za-
baw, która powstała dzięki współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Nasze 
Powiśle”. Projekt prowadziły Anita 
Szwed, Wiesława Grzyb i Grażyna 
Wawrzeniec.

Grażyna Wawrzeniec
Anita Szwed

Wesoła ZeRÓWKa W BRZosTKoWie

W Szkole Podstawowej w Brzo-
stkowie utworzony został oddział 
przedszkolny, do którego uczę-
szczają dzieci 5 i 6 letnie. 

Tematyka zajęć dotyczy między 
innymi zabaw, rodziny, świąt, zdro-
wia, otaczającego świata przyrody, 
przywiązania do ojczyzny i życia  
w społeczeństwie. Zajęcia ułatwiają 
zrozumienie pojęć matematycznych,  
a także zapoznanie się z graficznym 
obrazem liter i cyfr. Dzieci bardzo 
chętnie uczestniczą w zabawach dy-
daktycznych, ruchowych i plastycz-
nych. Chętnie uczą się piosenek  
i wierszyków. Maluchy korzystają 
z pięknie wyposażonej sali zabaw, 
bawią się również na placu zabaw. 
Dzieci w zerówce przebywają w at-
mosferze pełnej życzliwości i wza-
jemnego zaufania, dzięki czemu 
czują się bezpiecznie. W zerówce 
realizowany jest program WSiP „Ra-
zem w przedszkolu” zgodny z nową 
podstawą programową wychowania 
przedszkolnego MEN.

Dzieciom w zajęciach towarzy-
szy pacynka słonia Izydora – postać 
przewodnia po stronicach książe-
czek dla dzieci. Jej obecność tworzy 

Po zabawie jest też czas na naukę. Dzieci prezentują swoje prace.

Świetnie wyposażona sala zachęca maluchów do zabawy.

Zabawy na świeżym powietrzu.

atmosferę zabawy, skupia uwagę 
dzieci i sprzyja nawiązaniu dobrego 
kontaktu emocjonalnego z wycho-
wankami. 

Tradycją zerówki stały się uro-
czystości, w czasie których zerów-
kowicze recytują wiersze, śpie-
wają piosenki, tańczą. W grudniu 
odwiedza dzieci Święty Mikołaj, 
uczestniczą w jasełkach i spotka-
niu opłatkowym. W styczniu biorą 
udział w akademii z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, w maju hucznie 
obchodzą Dzień Matki. Bardzo 
dobrze układa się współpraca z ro- 
dzicami, którzy angażują się w ży- 
cie zerówki poprzez pomoc w or- 
ganizowaniu uroczystości i spot- 
kań. 

mariola Kowalska
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8 kwietnia 2011 roku ucznio-
wie klas IV–VI Szkoły Podstawowej  
w Brzostkowie pojechali na wy-
cieczkę do Wiślicy. Opiekunami 
grupy byli p. Irena Sadowska, p. 
Aneta Szwed i p. Roman Korczak. 
Celem wyprawy było zwiedzanie 
zabytków tej pięknej miejscowości 
oraz udział w warsztatach edukacyj-
nych pt.: „Co kryją herby?”

Najpierw podczas wykładu ucz- 
niowie dowiedzieli się skąd się 
wzięły herby i co oznaczały. W ce- 
lu zapoznania najmłodszych z pod-
stawami heraldyki uczniowie udali 
się do sali muzealnej Domu Dłu-
gosza, jak również do Bazyliki Na-
rodzenia Najświętszej Marii Panny 
z 1350 roku ufundowanej przez 
Kazimierza Wielkiego jako pokuta 
za zabójstwo kanonika Marcina Ba-
ryczki. Są to miejsca, gdzie po dziś 

dzień znajdują się oryginalne herby 
rodzinne, ziemskie i rycerskie. Póź-
niej w gotyckich piwnicach Domu 
Długosza każdy spróbował swoich 
sił przy tworzeniu własnego herbu 
rodzinnego. Na zakończenie war-
sztatów uczniowie otrzymali dyplo-
my Mistrzów Heraldyki.

Dodatkową atrakcją wycieczki 
było zwiedzanie podziemi Bazyliki, 
w których znajdują się pozostało-
ści dwóch wcześniejszych romań-
skich kościołów z XII i XIII wieku 
oraz unikatowa Płyta Orantów da-
towana na 1175r. Niezapomniane 
wrażenia uczniowie wynieśli także  
z Pawilonu Archeologicznego, gdzie 
zobaczyli kościół św. Mikołaja z X 
wieku wraz z dobudowaną w XI w. 
kaplicą grobową oraz misę chrzciel-
ną, służącą do chrztów zbiorowych, 
datowaną na 880 r.

Wspaniałą pamiątką z wyciecz-
ki są zdjęcia, które można zobaczyć 
na blogu Muzeum Regionalnego  
w Wiślicy.

Pomimo zimnego i bardzo wie- 
trznego dnia, wycieczka była uda-
na, a uczniowie chętnie deklarują 
udział w następnej takiej imprezie.

irena Sadowska

Dzieci prezentują swoje prace.

Co KRyJą heRBy?

Uczniowie podczas tworzenia własnych 
herbów rodzinnych.

ZeBRania sPRaWoZdaWCZo-WyBoRCZe osP  
W Gminie noWy KoRCZyn

W dniach od 22.01. do 26.03.2011 r. w jed-
nostkach OSP w gminie Nowy Korczyn odbyły się 
zebrania sprawozdawczo – wyborcze, w których 
oprócz czynnych członków OSP uczestniczyli rów-
nież członkowie honorowi i wspierający, przedsta-
wiciele posłów, władz gminy oraz Komendy Powia- 

towej PSP w Busku-Zdroju, a także członkowie Za-
rządu Gminnego OSP w Nowym Korczynie. Na wal-
nych zebraniach dotychczasowe zarządy OSP zło-
żyły sprawozdania z działalności i sprawozdania 
finansowe oraz przedstawiły plany działania na 2011 r. 
Również komisje rewizyjne  przedstawiły sprawozdania 
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Z CyKlU leGendy śWięToKRZysKie –

 „TaJemne PRZeJśCie”
W miejscu, gdzie Nida wpada 

do Wisły, obecnie widoczne jest 
wzniesienie, tam ojciec Bolesława 
Wstydliwego – Leszek Biały, wy-
budował dawno temu zamek. Było 
to w Nowym Korczynie w roku 
1212. Po kilkudziesięciu latach Bo-
lesław Wstydliwy rozbudował go 
i zamieszkał w nim wraz ze swo-
ją żoną Kingą, księżną węgierską. 
Żyło im się dobrze w tych pięknych 
stronach, między dwiema rzekami 
Nidą i Wisłą, aż do czasu najazdu 
Rusinów, którzy spustoszyli i spa-
lili miasto. Po odbudowie zamku  
w obawie przed następnymi na-
jazdami wydrążono przejście pod-
ziemne łączące ów zamek z gro-
dem z Wiślicy. Którędy przebiegała 
trasa tunelu, nikt nie wie, ani też jak 

długo go budowano. Pewnego razu, 
gdy część wojska opuściła zamek, 
aby chronić wozy kupieckie przed 
rabusiami, Rusini pewni, iż zamek 
pozostał bez załogi, napadli na nie-
go. Pewni zwycięstwa okrążyli go 
nocą, planując napaść o świcie. Jed-
nak straż zamkowa pojmała zwia-
dowcę wroga i torturami zmusiła go 
do mówienia. W ten sposób załoga 
zamku dowiedziała się, co zamie-
rzają najeźdźcy. Książę wysłał po-
słańca podziemnym tunelem, o któ-
rego istnieniu nie wiedzieli Rusini, 
by sprowadzić pomoc z grodu wiśli-
ckiego. Tymczasem pewni zwycię-
stwa najeźdźcy rozpoczęli o świcie 
oblężenie zamku nie wiedząc, że 
tajemnym tunelem juz podążyła 
pomoc oblężonym. Ranek spowił 

WielKie GRilloWanie
Długi majowy weekend rozpoczął sezon biesiad 

towarzyskich pod chmurką, na których możemy się 
cieszyć świeżym powietrzem oraz smakiem grillowa-
nych potraw. Z chęcią zamieniamy wygodne kuchenki 
na trochę trudniejsze w obsłudze, ale pełne charakteru 
grille. W pięknej scenerii nawet zwykła kiełbasa sma-
kuje nadzwyczajnie, a zimne piwo to najwyborniejszy 
trunek pod słońcem. Jak sprawić, by spotkanie przy gril-

ze swojej działalności oraz wystąpiły z wnioskiem  
o udzielenie absolutorium zarządom OSP.

W wyniku wyboru w większości zarządów zaszły 
personalne zmiany, a prezesami poszczególnych za-
rządów OSP wybrani zostali:

Nowy Korczyn – Janusz Gajda
Stary Korczyn – Zbigniew Jagiełło
Sępichów – Paweł Brzeziński
Strożyska – Marian Dębski
Czarkowy – Artur Gruchała
Piasek Wielki – Artur Guła
Parchocin – Edward Kwas
Błotnowola – Łukasz Kapusta
Brzostków – Józef Oszywa
Na walnych zebraniach wybrano również komisje 

rewizyjne, których przewodniczącymi zostali:
Nowy Korczyn – Zygmunt Boduszek
Stary Korczyn – Jan Madej
Sępichów – Mieczysław Wcisło
Strożyska – Stanisław Król
Czarkowy – Stanisław Masłowski
Piasek Wielki – Zbigniew Pechciński
Parchocin – Zbigniew Kawa
Błotnowola – Marian Kapusta
Brzostków – Tadeusz Pasternak

Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału 
Gminnego oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP. Zjazd Gminny delegatów odbę-
dzie się 26 czerwca 2011 r. w remizie OSP w Nowym 
Korczynie.

zamek gęstą mgłą unoszącą się  
z obu rzek. Jakież było zdumienie 
najeźdźców, gdy na murach do-
strzegli zarysy postaci rycerzy, któ-
rych według wiedzy ich szpiegów 
nie powinno być przecież w zamku. 
Rusini, naród przesądny, wierzący 
w zabobony, uznali za czary poja-
wienie się rycerzy z mgły i w popło-
chu uciekli. Na zamku zapanowała 
wielka radość, która wynagrodziła 
wszelkie trudy związane z budową 
podziemnej drogi.

Niestety w 1657 roku zamek 
korczyński został doszczętnie zra-
bowany i spalony podczas potopu 
szwedzkiego, a tajemne przejście 
zostało zasypane. Niewiadomo, 
gdzie znajdowało się wejście do lo-
chu. Jednak opowieści o jego istnie-
niu krążą do dzisiaj wśród miesz-
kańców Nowego Korczyna i okolic. 
Na tego, kto znajdzie wejście do 
lochu, czeka nagroda.

Piotr Wesołowski 
Podzamcze 

lu było prawdziwą przyjemnością? Warto uwzględnić 
w majówkowym menu gusta wszystkich gości, niech 
każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na to, czy 
jest wielbiciela mięsa, drobiu czy ryb.

ŁOSoŚ Z RUSZTU mARyNOWANy

Składniki:
- łosoś patroszony lub 6 gotowych dzwonek
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- marynata do ryb (150 ml oliwy wymieszać z posieka-
ną natką pietruszki, solą i białym pieprzem)

- cytryna, listek laurowy, ząbek czosnku, limonka.

Sposób przygotowania:
Łososia opłukać, oczyścić z łusek, ponownie opłu-

kać, osuszyć, pokroić na dzwonka, skropić sokiem  
z cytryny, posmarować marynatą wymieszaną z list-
kiem laurowym i posiekanym ząbkiem czosnku, odsta-
wić na 30 minut w chłodne miejsce, by ryba nabrała 
aromatu, każdy kawałek ryby położyć na kawałku folii 
aluminiowej, zawinąć szczelnie, ale luźno, ułożyć na 
ruszcie, piec po 10–15 minut z każdej strony, podawać 
z pokrojoną na plasterki lub cząstki limonką (wcześniej 
trzeba ją dokładnie wyszorować i sparzyć wrzątkiem). 
Do marynaty zamiast czosnku można dodać listki po-
siekanej bazylii, tymianku, rozmarynu albo mieloną 
kolendrę.

KOTlEciKi JAGNięcE

Składniki:

- 8 kotletów jagnięcych z kostką
- marynata do baraniny (z wyszorowanej cytryny otrzeć 

skórkę, wycisnąć sok, wymieszać z 2 posiekanymi 
ząbkami czosnku i listkami rozmarynu, połączyć ze 
150 ml oliwy z oliwek)

- sól, czarny mielony pieprz
- cytryna
- pęczek pietruszki

Sposób przygotowania:
Kotleciki opłukać, osączyć, umieścić w szklanym 

naczyniu, zalać przygotowaną marynatą, odstawić na 
godzinę w chłodne miejsce, by mięso nabrało aroma-
tu, osączyć z marynaty, oprószyć pieprzem, ułożyć na 
ruszcie, piec po ok. 10 minut z każdej strony, polewa-
jąc w czasie pieczenia marynatą, upieczone kotleciki 
oprószyć solą, cytrynę wyszorować, sparzyć wrząt-
kiem, skórkę zetrzeć na wiórki, wymieszać z drobno 

posiekaną natką pietruszki, kotleciki posypać miesza-
niną natki i skórki z cytryny, przed podaniem można 
skropić sokiem z cytryny. Do marynaty można dodać 
1–2 łyżki musztardy, która nada potrawie przyjemny, 
ostry smak.

GRillOWANA PiERŚ Z KURcZAKA Z PAPRyKą

Składniki:
- 4 pojedyncze piersi z kurczaka
- 4 łyżki oliwy
- po strąku żółtej, zielonej i czerwonej papryki
- przyprawa do grilla
- cytryna
- gałązki rozmarynu
- 15 dag sera żółtego w kawałku

Sposób przygotowania:

Mięso natrzeć przyprawą do grilla. Papryki pokro-
ić w paski. Ser pokroić w słupki. W każdej piersi kur-
czaka naciąć kieszeń. Umieścić w niej paski papryki  
i ser. Mięso przełożyć na folię, skropić oliwą, obłożyć 
plasterkami cytryny, dodać po gałązce rozmarynu. Za-
winąć w folię, grillować na gorącym ruszcie około 25 
minut.

BANANy Z miODEm Z GRillA

Składniki:
- 4 banany
- wiśnie koktajlowe lub z konfitury 
- 4 łyżki posiekanych orzechów laskowych 
- cytryna 
- 2 łyżki masła  
-  po łyżeczce miodu i brandy

Sposób przygotowania:

Banany obrać ze skórki, skropić sokiem z cytry-
ny, żeby nie ściemniały, ułożyć na aluminiowej fo-
lii. Masło rozpuścić w rondelku, połączyć z miodem  
i alkoholem. Posmarować banany. Można też posypać 
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odrobiną cynamonu. Przełożyć na 
rozgrzany ruszt i grillować około 
15 minut. Gorące banany posypać 

koktajlowymi wiśniami i orzecha-
mi. Deser podawać z kulką lodów 
waniliowych i bitą śmietaną. Można 

też polać rozpuszczoną czekoladą.

źródło: www.polki.pl

TURnieJ 
WiedZy 

PożaRniCZeJ
W dniu 16 marca 2011 roku 

w Samorządowym Gimnazjum 
w Nowym Korczynie odbył  się 
Turniej Wiedzy Pożarniczej,  
w którym wzięli udział uczniowie 
szkół z terenu naszej gminy. 

Turniej podzielony był na 
dwie kategorie Szkoły Podstawo-
we i Gimnazjum. Na szczeblu 
gminnym w kategorii podstawó-
wek najlepsi okazali się uczniowie 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Starym Korczynie, zajmując 
kolejno pierwsze miejsce Paweł 
Pytlik i drugie Paweł Witkoś. 
Trzecia lokata należała do repre-
zentanta Szkoły Podstawowej 
w Nowym Korczynie Dominika 
Borguś. Nadmienić trzeba, że 
o drugie miejsce odbyła się do-
grywka pomiędzy Pawłem Wit-
koś a Dominikiem Borguś. Górą 
okazał się ten pierwszy.

Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Urząd Gminy 
w Nowym Korczynie oraz pa-
miątkowe dyplomy, a pozostali 
uczestnicy zostali uhonorowani 
nagrodami pocieszenia. Jednakże 
najważniejszą nagrodą w tym tur-
nieju był awans do etapu powia-
towego, który odbył się 1 kwiet-
na br. w siedzibie Państwowej 
Straży Pożarnej w Busku-Zdroju.  
W etapie tym przedstawiciele na-
szej gminy nie zdołali zająć czoło-
wych miejsc, jednakże należą im 
się gratulacje za reprezentowanie 
swoich szkół i osiągnięty wynik. 
Za przygotowanie uczniów do 
turnieju odpowiedzialni byli: Ar-
kadiusz Modzelewski oraz Jacek 
Ciepliński.

Arkadiusz modzelewski

PiłKaRsKa Wiosna 
RoZPoCZęTa

Wiele emocji przysporzyły kibi-
com pierwsze mecze Wisły tej wios-
ny. Od względnie udanej inaugura-
cji przez zwycięstwo bez punktów, 
emocjonujące derby, kończąc na 
wysokim świątecznym zwycięstwie 
i pierwszomajowej porażce.

Baszta Rytwiany - Wisła Nowy 
Korczyn 2:2 (0:0) 

Bramki: K. Fetela, m. Róg
Dla Wisły „wiosna” zaczęła się 3 

kwietnia, meczem z Basztą Rytwia-
ny. Remis uratowany w ostatnich 
sekundach meczu spowodował, że 
Wiślacy z mieszanymi uczuciami 
wracali do domu. Przed spotkaniem 
zakładali bowiem zdobycie trzech 
punktów, ale przebieg meczu  
i okoliczności, w jakich wyrównali 
stawiał przedmeczowe zapowiedzi  
w zupełnie innym świetle. 

W pierwszej połowie mecz był 
wyrównany ze wskazaniem na Basz-
tę. Chwilę po rozpoczęciu drugiej 
połowy Wisła objęła prowadzenie 
po bramce z rzutu karnego Kamila 
Fetela, jednak proste błędy w obro-
nie spowodowały, że dwadzieścia 
minut później na jednobramkowym 
prowadzeniu byli już gospodarze  
z Rytwian. Wisła udowodniła, że 
zawsze gra do końcowego gwizd-
ka i po rzucie wolnym ze swojej 
połowy i sporym zamieszaniu pod 
bramką Baszty, gola na wagę jedne-
go punktu strzelił Michał Róg. 

Wisła Nowy Korczyn -  
GKS Łoniów 1:0 (1:0) 
Bramka: Ł. misiewicz 

(Tydzień później ŚZPN zweryfiko-
wał wynik tego spotkania na 0:3)  

Mecz odbył się na boisku w Pa-
canowie przy bardzo silnym wie-
trze, często uniemożliwiającym roz-
grywanie składnych akcji. W tych 

warunkach lepiej odnalazła się Wi-
sła, która w pierwszej odsłonie gra-
ła z wiatrem. Wykorzystała jedną  
z kilku dogodnych okazji, a bramkę 
zdobył Łukasz Misiewicz.

W drugiej części meczu, gra sta-
ła się bardziej wyrównana, przez 
co było więcej fauli. Od 70 minuty 
Wisła grała w przewadze jednego 
zawodnika, bowiem jeden z obroń-
ców z Łoniowa obejrzał drugą żółtą, 
a w konsekwencji czerwoną kartkę. 
Mimo to gracze GKS nie zamierzali 
składać broni, szukając sposobu na 
zdobycie bramki. Tego jednak nie 
znaleźli i mecz zakończył się zwy-
cięstwem grającej w roli gospodarza 
drużyny Wisły. 

Wynik napawał optymizmem, 
a sytuacja w tabeli stawała coraz 
bardziej klarowna i utrzymanie 
stawało się coraz bardziej real-
ne. Jednak tydzień po tym meczu, 
dzień po meczu z Piastem Stopnica  
(o nim za chwilę), do klubu dotarła 
fatalna wiadomość. Wydział Gier 
ŚZPN zweryfikował wynik meczu 
na 0:3, zabierając tym samym Wi-
śle 3 punkty i oddając je tym sa-
mym ekipie z Łoniowa. W uzasad-
nieniu „wyroku” WG wskazuje na 
§11 pkt. 4, który najogólniej rzecz 
ujmując mówi, że w meczu senio-
rów nie może zagrać junior, który  
w tym samym terminie (weekendzie)  
w drużynie juniorów zagrał więcej 
niż 45. I faktycznie w składzie na 
tamten mecz był Piotr Fetela, który 
w meczu juniorów zagrał 60 minut, 
co automatycznie dyskwalifikowa-
ło go z gry w niedzielnym meczu. 
Z drugiej jednak strony te przepisy 
są już od około pięciu lat, a jednak 
nie do końca były egzekwowane, 
kierując się tym,  by zawodnik nie 
grał w jednym terminie więcej niż 
90 minut.
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Piast Stopnica - Wisła Nowy  
Korczyn 1:0 (0:0)

A-klasowe derby Ponidzia przy-
pominały troszkę Wielkie Derby 
Europy pomiędzy Realem Madryt 
a Barceloną. Piast podobnie jak 
Barca był drużyną dominującą,  
a Wisła przyjęła strategię Realu, sta-
wiając na solidną obronę i szybką 
kontrę. Szkoda tylko, że w Stopni-
cy nie wygrała drużyna nastawiona 
na szybki kontratak. Podopieczni 
Arkadiusza Modzelewskiego mieli 
swoje okazje zarówno w pierwszej, 
jak i w drugiej połowie. Najlepsze 
w pierwszej połowie zmarnowa-
li Tomasz Fetela i Mariusz Król,  
a w drugiej dwustuprocentową 
zmarnował Paweł Niedziela, który 
po strzale Mariusza Króla dobija-
jąc piłkę „wyplutą” przez bramka-
rza uderzył w poprzeczkę. Było to 
w końcówce meczu, kiedy rywale 
mieli już na koncie trafienie Piotra 
Rajcy. Tak więc klasyk dla Stopnicy, 
która z każdym kolejnym meczem 
jest coraz bliżej historycznego 
awansu do klasy okręgowej.   

Sokół Jachimowicz - Wisła Nowy 
Korczyn 0:5 (0:2) 

Bramki: m. Król x 2, T. Fetela  x 2, 
R. Zając

W Wielką Sobotę, Wiślacy urzą-
dzili sobie wielkie strzelanie na 
boisku w Jachimowicach. Wysokie 

KalendaRZ 
P iłKaRsKi 
CZeRWieC 

2011
-  środa 1 czerwca – Zorza - Tem-

po Pacanów - Wisła Nowy Kor-
czyn  

- niedziela 12 czerwca – Wisła 
Nowy Korczyn - Piast Osiek 
(boisko w Pacanowie)

-  niedziela 19 czerwca – Kamien-
na Brody-Wisła Nowy Korczyn

- czwartek 23 czerwca – Wisła 
Nowy Korczyn - Stal Kunów 
(boisko w Pacanowie)

zwycięstwo nad outsiderem rozgry-
wek, poprawiło morale drużyny, 
a piłkarze z radością mogli rozpo-
cząć świętowanie. Dwa razy na li-
stę strzelców wpisali się Mariusz 
Król oraz Tomasz Fetela. Jedno tra-
fienie zaliczył Rafał Zając, dla któ-
rego było to debiutanckie trafienie 
w tym sezonie. Wbrew pozorom to 
bardzo ważne zwycięstwo, bowiem 
strata jakichkolwiek punktów w tym 
meczu spowodowałaby, że Wisła 
praktycznie już teraz powiększyła-
by grono B- klasowców.   

Wisła Nowy Korczyn -  
Star Starachowice 1:2(0:2) 

Bramka: m. Róg
Spotkanie z wyżej notowanym 

rywalem zakończyło się nieznacz-
nym zwycięstwem Staru. Bramki 
znów padały po prostych błędach 
defensywy, a że przydarzyły się one 
już w pierwszym kwadransie gry, to 
niemal od samego początku Wisła 
musiała gonić wynik. Na otarcie łez, 
honorową bramkę zdobył Michał 
Róg, dla którego to już drugie wio-
senne trafienie a trzeba zauważyć, 
że w tej rundzie wchodzi on na boi-
sko jedynie z ławki rezerwowych. 
Jeśli chodzi o grę Wisły, to nie była 
ona najlepsza, co zresztą spowodo-
wało dużą falę krytyki na trybunach. 
Najbardziej oberwało się trenerowi 
Modzelewskiemu…

co dalej…?
… który kilka dni później pożeg-

nał się z posadą. Na to miejsce zo-
stał „powołany” Lech Malczewski, 
który jest dobrze znany na Ponidziu, 
jako że jeszcze przed rozpoczę-
ciem sezonu był trenerem buskiego 
MKS-u. Zadaniem nowego trenera 
jest oczywiście utrzymanie drużyny  
w A-klasie, a także – a może przede 
wszystkim – poprawienie stylu gry 
zespołu.

m.H.m

Od 16 marca 2011 roku w Sa-
morządowym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Nowym Korczynie 
czynny jest  gabinet USG.

W każdą środę od godziny 9 
można wykonać badania tarczycy, 
gruczołów piersiowych oraz jamy 
brzusznej. USG wykonuje dr Mar-
cin Kwapisz.

Zainteresowanych badaniami za- 
praszamy do zapisów w Ośrodku 
Zdrowia.

UsG W noWym KoRCZynie
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Czaszka jednego z odkrytych szkieletów.  
© Krzysztof Mazur Grupa AVCISSA.

Ekipa wykopaliskowa. 
© Armand Zyzman Grupa AVCISSA.

Eksploratorzy przy pracy. 
© Krzysztof Mazur Grupa AVCISSA.

Groby wczesnośredniowieczne ułożone 
były w rzędach o przebiegu północ-połu- 
dnie. Zmarli spoczywali na wznak w pozy-
cji wyprostowanej. © Krzysztof Mazur Gru-
pa AVCISSA.

Ściana z ciosów wapienia odkrytego po-
mieszczenia. © Krzysztof Mazur Grupa 
AVCISSA.

ślady sPRZed 6 TysięCy laT W sTRożysKaCh
Z dr Krzysztofem Tunia z instytutu archeologii i etnologii Polskiej akademii nauk w Krakowie rozmawiała anna nowak

Anna Nowak: W sobotę 21 maja 
br. zakończyły się prace archeolo-
giczne w Strożyskach. Proszę przy-
pomnieć, jak się wszystko zaczęło 
z tymi wykopaliskami.

Krzysztof Tunia: Zaczęło się  
w sposób nietypowy. Podczas prac 
związanych z budową chodników, 
boiska i placu zabaw w Strożyskach 
natrafiono na szkielety ludzkie. 
Reakcja firmy wykonującej prace 
budowlane oraz władz samorzą-
dowych była prawidłowa – wstrzy-
mano prace i zgłoszono sprawę do 
prokuratury i na policję. Ta jednak 
pospieszyła się i potraktowała spra-
wę jak współczesne morderstwo.  
W efekcie rozkopano nieznane 
wcześniej stanowisko archeologicz-
ne.

A.N.: W jaki sposób dotarła do 
Pana wiadomość o znaleziskach?

K.T.: Drogą okrężną, przez poli-
cję i prokuraturę. Gdy dotarłem na 
miejsce, od razu stwierdziłem, że 
zamiast śladów morderstwa trzeba 
szukać historii sprzed wielu wie-
ków. Tego typu sprawy powinny 
być zgłaszane przede wszystkim ar-
cheologom. 

A.N.: Z jakiego okresu pocho-
dziły szczątki, na które natrafiono 
podczas prac budowlanych?

K.T.: Były to dwa szkielety doro-
słych i jeden dziecka, pochodzące  
z czasów wczesnego średniowiecza, 
tj. XI-XII wiek, początki państwowo-
ści polskiej, rozbicia dzielnicowego. 
Jest to bardzo interesujący, ale dość 
słabo znany w tym regionie okres 
w naszych dziejach. Znaleziska te 
są więc bardzo cennymi naukowo 
źródłami poznania wczesnej histo-
rii tego regionu.

A.N.: Od razu przystąpiliście do 
dalszych prac archeologicznych?

K.T.: Nie, gdyż był to okres póź-
nojesienny, prace archeologiczne 
nie mogły trwać w tym czasie. Przez 
zimę załatwiliśmy sprawy formalne 
z Wojewódzkim Urzędem Ochro-
ny Zabytków oraz z właścicielem 
inwestycji, czyli gminą Nowy Kor-
czyn. Nasze prace rozpoczęliśmy 
na wiosnę tego roku. Bezpośrednio 
prace w terenie realizowane były 
przez firmę AVCISSA. Po oczyszcze-
niu terenu specyficznymi metodami 
archeologicznymi – za pomocą ło-
paty, potem szpachelki, a następ-
nie pędzla, mogliśmy we właściwy 
sposób określić, z czym dokładnie 
mamy do czynienia.

A.N.: Jakie były wasze wnioski?
K.T.: Na pagórku w Strożyskach 

nawarstwiły się ślady osadnictwa, 
począwszy od młodszej epoki ka-
mienia – neolitu (6 tys. lat temu). 
Znajdują się tam pozostałości osied-
la z tego okresu, nieznane w tej 
okolicy, bardzo cenne naukowo 
znaleziska. Kolejne ślady wskazują 

Krzysztof Tunia.
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Profil jamy zasobowej z epoki brązu.  
© Krzysztof Mazur Grupa AVCISSA.

Najwięcej czasu pochłaniało wypreparo-
wanie szkieletów i przygotowanie ich do 
dokumentowania. Na zdjęciu eksplorato-
rzy przy pracy. © Krzysztof Mazur Grupa 

AVCISSA.

Ostatni etap prac wykopaliskowych- 
badanie wschodniej części cmentarzyska 

wczesnośredniowiecznego. 
© Krzysztof Mazur Grupa AVCISSA.

Podwójny pochówek kobiety z dzieckiem. 
© Krzysztof Mazur Grupa AVCISSA.

Zorganizowany dla szkół Dzień otwartych 
drzwi na wykopaliskach cieszył się dużym 

zainteresowaniem.

na istnienie zupełnie innej osady 
z epoki brązu (4 tys. lat temu). Jak 
już było sygnalizowane wcześniej, 
znajduje się tam olbrzymie cmen-
tarzysko z okresu wczesnego śred-
niowiecza. Mamy również pozo-
stałości nowożytne wsi Strożyska 
(XV-XVII wiek) w postaci zagłębionych  
w ziemię chat, obiektów o charakte-
rze gospodarczym. 

A.N.: Z jakimi dokładnie znale-
ziskami z poszczególnych okresów 
mieliście do czynienia?

K.T.: Znaleziono około 450 
obiektów archeologicznych. Zna-
leziska z neolitu to przede wszyst-
kim ceramika. Wszystko to, co było 
stworzone z materiałów organicz-
nych (skórzana odzież, drewniane 
sprzęty), nie miało szans na zacho-
wanie. Natomiast raz wypalona 
glina może w dobrym środowisku 
istnieć przez tysiąclecia. Ponadto 
siekiery kamienne, krzemienne, 
narzędzia służące do czyszczenia 
skór, czy obróbki drewna: rozmaite 
skrobacze, drapacze, przekłuwacze 
– to przedmioty, na które natrafili-
śmy. Podobne mamy znaleziska 
z epoki brązu, głównie ceramika  
i wyroby kamienne. Pomimo, że  
w tym okresie kamień wychodził 
już z użytkowania i częściej stoso-
wano miedź czy brąz, to jednak nie 

udało nam się niestety znaleźć np. 
siekiery wykonanej z brązu czy też 
brązowych ozdób.

A.N.: Z okresu wczesnego śred-
niowiecza pochodzi cmentarzysko, 
o którym Pan mówił. czy w gro-
bach, oprócz szczątków, były jesz-
cze jakieś przedmioty?

K.T.: Na obszarze 20 arów, któ-
re przebadano bardzo dokładnie, 
znaleziono szczątki ludzkie pocho-
dzące z wczesnośredniowieczne-
go cmentarzyska. W sumie znale-
ziono 80 grobów szkieletowych.  
W czasach pogańskich był zwy-
czaj wkładania do grobów boga-
tego wyposażenia. Natomiast we 
wczesnym średniowieczu, kiedy 
wprowadzano chrześcijaństwo do 
Polski, w zasadzie zabronione było 
wyposażanie zmarłych. Mimo to po 
kryjomu wkładano do grobu różne 
przedmioty. Udało nam się zna-
leźć gliniane grzechotki w grobach 
dziecięcych, pierścionki, ozdoby 
głowy w grobach kobiet, czy też 
noże żelazne umieszczane w gro-
bach mężczyzn. W kilku grobach 
natrafiliśmy na małe monety, które 
w tym okresie funkcjonowały. Są to 
bardzo cenne z naukowego punktu 
widzenia znaleziska.

A.N.: co się stanie z tymi zna-
leziskami po opracowaniu nauko-
wym?

K.T.: Wszystkie przedmioty, któ-
re odkryliśmy, trafiły do Pracowni 
Archeologicznej w Igołomi. Część 
z nich musi być badana w spe-
cjalistycznych laboratoriach. Aby 
precyzyjnie określić chronologię, 
stosuje się bardzo skomplikowaną 
i kosztowną metodę węgla radioak-
tywnego. Po przeprowadzeniu ko-
niecznych badań naukowych, war-
to upamiętnić wyniki tych naszych 
wykopalisk. Dobrym pomysłem 
byłoby stworzenie małej lokalnej 
izby pamięci, czy regionalnego mu-
zeum, gdzie znaleziska te byłyby 
wyeksponowane. Z pewnością ta-
kie działania przyczyniłyby się do 
promocji tego terenu.

A.N.: Niewątpliwie byłby to 
dobry sposób na promocję gminy 
Nowy Korczyn. 

Dziękuję za rozmowę.
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Krzy ówka wiosenna

Poziomo: 
1. Pierwszy bia y zwiastun wiosny 
4. W tym miesi cu przychodzi wiosna 
6. Z nim do wi cenia 
8. W herbie Nowego Korczyna jest ich dwa 
10. Wpada do Wis y w gminie Nowy Korczyn 
11. Na g owie Araba 
14. Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
16. Gospodarz gminy 
19. Zawsze na wierzch wyp ywa 
20. Dom … - XVI-wieczny budynek Akademii w 

Nowym Korczynie 
22. Murowany wzniesiony przez Kazimierza 

Wielkiego
23. Miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu 
25. Wyczekiwana po zimie 
26. Ucz szczaj  do niej uczniowie 
28. Leczony trwa tydzie , a nieleczony 7 dni 
30. Nowokorczy ski klasztor 
32. Tafla lodu dryfuj ca na powierzchni wody 
34. Spi trza wod  rzeki 
35. Podejmuje uchwa y na sesji 
36. Inaczej jab ecznik 
37. Wielkanocne ciasto 
38. Charakterystyczny d wi k wydawany przez 

bociana 

Pionowo: 
2. Górna ko czyna 
3. „Kotki” na wierzbie 
4. Topiona wraz z odchodz c  zim
5. Bia y w kinie 
7. Stolica województwa wi tokrzyskiego
9. Malinowy w Solcu 
12. Np. ser, mleko, mas o
13. Bia y w koszyczku do wi cenia 
15. Nazwa szlaku Kraków-Lublin-Wilno 
17. Pojawia si , gdy wieci s o ce i pada deszcz 
18. Imi  m a w. Kingi 
19. D ta im. Jana III Sobieskiego 
21. Regionalny parlament 
24. Niebia ski podczas pieczenia ciast 
26.   Nowokorczy ska wi tynia ydowska 
27. Przeprowadzana w celu zbadania opinii 

publicznej 
28. Patronka Samorz dowego Gimnazjum w 

Nowym Korczynie 
29. Na sklepowych pó kach
31. Do gry w tenisa 
32. S u y do siedzenia 
33. Zdobywca nagrody 
37. Czerwieni si  w zbo u
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach u o one od 1 do 7 utworz  has o. Odpowiedzi 
prosimy wysy a  na adres redakcji do ko ca czerwca br. z dopiskiem „Krzy ówka wiosenna”.  

Spo ród prawid owych rozwi za  wylosujemy nagrod

Poziomo:
1. Pierwszy biały zwiastun wiosny
4. W tym miesiącu przychodzi wiosna
6. Z nim do święcenia
8. W herbie Nowego Korczyna są dwa

10. Wpada do Wisły w gminie Nowy Korczyn
11. Na głowie Araba
14. Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
16. Gospodarz gminy
19. Zawsze na wierzch wypływa
20. Dom … - XVI-wieczny budynek Akademii w Nowym Korczynie
22. Murowany wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego
23. Miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu
25. Wyczekiwana po zimie
26. Uczęszczają do niej uczniowie
28. Leczony trwa tydzień, a nieleczony 7 dni
30. Nowokorczyński klasztor
32. Tafla lodu dryfująca na powierzchni wody
34. Spiętrza wodę rzeki
35. Podejmuje uchwały na sesji
36. Inaczej jabłecznik
37. Wielkanocne ciasto
38. Charakterystyczny dźwięk wydawany przez bociana

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone od 1 do 10 utworzą hasło. Odpowiedzi prosimy wysyłać na 
adres redakcji do końca czerwca br. z dopiskiem „Krzyżówka wiosenna”. Spośród prawidłowych rozwiązań wylosujemy nagrodę.

Krzy ówka wiosenna

Poziomo: 
1. Pierwszy bia y zwiastun wiosny 
4. W tym miesi cu przychodzi wiosna 
6. Z nim do wi cenia 
8. W herbie Nowego Korczyna jest ich dwa 
10. Wpada do Wis y w gminie Nowy Korczyn 
11. Na g owie Araba 
14. Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
16. Gospodarz gminy 
19. Zawsze na wierzch wyp ywa 
20. Dom … - XVI-wieczny budynek Akademii w 

Nowym Korczynie 
22. Murowany wzniesiony przez Kazimierza 

Wielkiego
23. Miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu 
25. Wyczekiwana po zimie 
26. Ucz szczaj  do niej uczniowie 
28. Leczony trwa tydzie , a nieleczony 7 dni 
30. Nowokorczy ski klasztor 
32. Tafla lodu dryfuj ca na powierzchni wody 
34. Spi trza wod  rzeki 
35. Podejmuje uchwa y na sesji 
36. Inaczej jab ecznik 
37. Wielkanocne ciasto 
38. Charakterystyczny d wi k wydawany przez 

bociana 

Pionowo: 
2. Górna ko czyna 
3. „Kotki” na wierzbie 
4. Topiona wraz z odchodz c  zim
5. Bia y w kinie 
7. Stolica województwa wi tokrzyskiego
9. Malinowy w Solcu 
12. Np. ser, mleko, mas o
13. Bia y w koszyczku do wi cenia 
15. Nazwa szlaku Kraków-Lublin-Wilno 
17. Pojawia si , gdy wieci s o ce i pada deszcz 
18. Imi  m a w. Kingi 
19. D ta im. Jana III Sobieskiego 
21. Regionalny parlament 
24. Niebia ski podczas pieczenia ciast 
26.   Nowokorczy ska wi tynia ydowska 
27. Przeprowadzana w celu zbadania opinii 

publicznej 
28. Patronka Samorz dowego Gimnazjum w 

Nowym Korczynie 
29. Na sklepowych pó kach
31. Do gry w tenisa 
32. S u y do siedzenia 
33. Zdobywca nagrody 
37. Czerwieni si  w zbo u
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach u o one od 1 do 7 utworz  has o. Odpowiedzi 
prosimy wysy a  na adres redakcji do ko ca czerwca br. z dopiskiem „Krzy ówka wiosenna”.  

Spo ród prawid owych rozwi za  wylosujemy nagrod

Pionowo:
2. Górna kończyna
3. „Kotki” na wierzbie
4. Topiona wraz z odchodzącą zimą
5. Biały w kinie
7. Stolica województwa świętokrzyskiego
9. Malinowy w Solcu

12. Np. ser, mleko, masło
13. Biały w koszyczku do święcenia
15. Nazwa szlaku Kraków-Lublin-Wilno
17. Pojawia się, gdy świeci słońce i pada deszcz
18. Imię męża św. Kingi
19. Dęta im. Jana III Sobieskiego
21. Regionalny parlament
24. Niebiański podczas pieczenia ciast
26. Nowokorczyńska świątynia żydowska
27. Przeprowadzana w celu zbadania opinii publicznej
28. Patronka Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie
29. Na sklepowych półkach
31. Do gry w tenisa
32. Służy do siedzenia
33. Zdobywca nagrody
37. Czerwieni się w zbożu




