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1 lipca br. Polska objęła pre-

zydencję w Unii Europejskiej. Na 

czym polega ta funkcja i z jakimi 

obowiązkami się wiąże?

Prezydencja, a ściślej mówiąc 
Przewodnictwo w Radzie Unii Eu-

ropejskiej, czyli jednym z organów 
decyzyjnych UE, dawniej zwanym 
„Radą Ministrów Unii Europejskiej”, 
jest okresem, w którym kolejne kra-

je wchodzące w skład Wspólnoty, 
na okres sześciu miesięcy przewod-

niczą posiedzeniom Rady UE, czyli 
spotkaniom ministrów 27 krajów 
członkowskich odpowiedzialnych 
za różne obszary, np. minister fi-

nansów, przemysłu i rolnictwa itd. 
Państwo sprawujące prezydencję 
przejmuje wówczas odpowiedzial-
ność za porządek obrad Rady UE  
i przewodzi jej posiedzeniom. Kie-

ruje podejmowaniem decyzji poli-
tycznych i legislacyjnych oraz, co 
szczególnie ważne, wypracowuje 
kompromisy pomiędzy poszczegól-
nymi państwami członkowskimi. 
Ponadto pełni funkcje reprezenta-

cyjne, uczestniczy w plenarnych 
posiedzeniach PE, wydaje dekla-

racje w imieniu Rady oraz bierze 
udział w posiedzeniach komisji Par-
lamentu Europejskiego. Reprezenta-

cja zewnętrzna obejmuje natomiast 
m.in. udział w konferencjach mię-

dzynarodowych.  
Kto na najwyższym szczeblu 

zajmuje się reprezentacją w ra-

  

 

– z Posłem do Parlamentu Europejskiego  

Czesławem Siekierskim rozmawiała Anna Nowak
mach prezydencji - premier czy 

prezydent?

Reprezentacją w ramach prezy-

dencji w Radzie Europejskiej, tak 
zwanych Spotkaniach Szczytu Eu-

ropejskiego, z udziałem premierów 
bądź prezydentów państw, z naszej 
strony uczestniczy Prezes Rady Mi-
nistrów, natomiast Prezydent RP 
uczestniczy w posiedzeniach szczy-

tu NATO. Prezydent też planuje 
złożyć wizytę w instytucjach Unii 
w czasie naszej prezydencji. Od 
wejścia w życie Traktatu z Lizbony 
Radzie Europejskiej przewodzi stały 
przewodniczący, obecnie na pierw-

szą połowę kadencji, to znaczy do 
grudnia 2011 jest to Herman van 
Ronpuy. Wiele osób myli ze sobą 
Radę Europejską z Radą Unii Euro-

pejskiej. Mianem Rady Europejskiej 
określa się tzw. Szczyt UE. Ma ona 
za zadanie wyznaczanie ogólnych 
kierunków rozwoju Unii i jej priory-

tetów politycznych. Rada Unii Euro-

pejskiej natomiast, jak już wcześniej 
wspomniałem, to organ decyzyjny 
UE, kiedy spotykają się odpowiedni 
ministrowie 27 krajów. 

Czy w związku z pełnieniem 

prezydencji Polska będzie miała 

większe możliwości wpływania na 

„bieg spraw europejskich?”

Odpowiedź na to pytanie jest 
złożona. Z jednej strony, dzięki pre-

zydencji Polska ma większe szan-

se na przedstawienie na forum UE 

priorytetów politycznych, na wy-

znaczenie najważniejszych obsza-

rów działań i na przekazanie włas-
nych pomysłów rozwoju. Z drugiej 
zaś Polska ma również obowiązek 
kontynuowania prac przedsięwzię-

tych jeszcze przed objęciem pre-

zydencji, realizowania tych, które 
są przewidziane na czas naszego 
przewodnictwa, zagwarantowania 
dobrego funkcjonowania instytucji  
i zapewnienia Unii ważnego miej-
sca w świecie.

Czy jako kraj przewodniczą-

cy Radzie UE możemy wywalczyć 

coś dla polskich rolników? Jaki bę-

dziemy mieć wpływ na decyzje po-

dejmowane w sprawach reformy 

Wspólnej Polityki Rolnej?

Rolnictwo i rozwój wsi jest jed-

nym z priorytetów polskiej prezy-

dencji. Musimy starać się wywal-
czyć jak najwięcej w celu rozwoju 
polskiej wsi i rolnictwa. Kwestią bar-
dzo trudną jest na przykład wyrów-

nanie wysokości dopłat dla rolników  
w UE. Powinniśmy uprościć Wspól-
ną Politykę Rolną, modernizować 
obszary rolne, wprowadzać nowe 
rozwiązania, poprawiające funkcjo- 
nowanie wsi i rolnictwa. Mamy 
duży wpływ na decyzje podej-
mowane w ramach reformy WPR. 
Parlament ma prawo współdecyzji 
obok Rady Unii Europejskiej, spot-
kania ministrów rolnictwa 27 kra-

jów członkowskich. Wiele będzie 
zależało od wielkości budżetu UE, 
o którym głównie decyduje Szczyt 
Europejski - Rada Europejska.

Co się dzieje w Polsce w związ-

ku z prezydencją? Czy przeciętny 

obywatel w ogóle to zauważa?

Przeciętny Kowalski z pew-

nością zauważył fakt przejęcia na 

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn!
W związku z działaniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmierzającymi do na-

leżytego przygotowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego lub powodzi na 
terenie Gminy Nowy Korczyn, prosimy o zgłaszanie się właścicieli działek, na których znajdują się 
duże złoża piasku, celem zawarcia stosownych porozumień pomiędzy gminą a właścicielem, na 
możliwość odpłatnego pozyskiwania piasku ze wskazanych złóż.

Gmina zabezpiecza środki transportu i sprzęt załadowczy we własnym zakresie.
Więcej informacji pod nr tel. 41 377 10 03
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okres sześciu miesięcy prezydencji  
w Radzie UE przez Polskę. Od dłuż-

szego czasu w mediach trwa kam-

pania informująca o tym przedsię-

wzięciu. Ponadto organizowanych 
jest ponad tysiąc trzysta wydarzeń 
kulturalnych, zarówno w kraju, jak 
i zagranicą, mających na celu przy-

bliżenie tego ważnego wydarzenia 
i promocję polskich regionów. Tak-

że i w naszych małych ojczyznach 
będą odbywały się różne wydarze-

nia, spotkania czy imprezy kultural-
ne związane z naszym przewodni-
ctwem w Unii.

W maju minęło 7 lat od akcesji. 

Czy Polska ma wpływ na ważne de-

cyzje instytucji Unii, np. przy obsa-

dzie kluczowych stanowisk?

Oczywiście, Polska ma wpływ 
na podejmowanie istotnych decy-

zji dotyczących Wspólnoty, szcze-

gólnie teraz, podczas sprawowa-

nia Przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej, dlatego będzie je 
proponować. Prowadzenie media-

cji i gwarancja jak najlepszych dla 
Europy kompromisów jest tego do-

bitnym przykładem. Jednak wkład 
Rzeczypospolitej w podejmowanie 

decyzji odnośnie obsadzania klu-

czowych stanowisk w instytucjach 
unijnych jest podobny jak wkład 
innych państw członkowskich, tu 
obowiązują określone klucze po-

działowe. Polska jako równorzędny 
członek Unii Europejskiej ma takie 
same prawa jak inne kraje UE, co 
jest podstawą, fundamentem istnie-

nia Wspólnoty. 
Dziękuję za rozmowę.

Anna Nowak

X sesja, którą poprowadził przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Kulik, rozpoczęła się od przyjęcia proto-

kołu z poprzedniej sesji oraz zatwierdzenia porządku 
obrad.

W swym sprawozdaniu z działalności między sesja-

mi wójt poinformował o podpisaniu umowy z Zarzą-

dem Powiatu Buskiego na dofinansowanie imprez kul-
turalnych organizowanych na terenie gminy, tj. Sobótek 
i Kingonaliów. Mówił też o przekazanej kwocie ok. 32 
tys. zł z Państwowego Funduszu Osób Niepełnospraw-

nych na modernizację ogrzewania centralnego w Sa-

morządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym 
Korczynie, którego całkowita wartość wyniesie ponad 
60 tys. zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 100 tys. zł otrzymała natomiast Ochotni-
cza Straż Pożarna z Nowego Korczyna na zakup samo-

chodu strażackiego przy symbolicznym wkładzie włas-
nym gminy wynoszącym 10 tys. zł. Wójt poinformował 
również, że w związku z zaleceniami pokontrolnymi 
Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzane są 
kontrole podatkowe sprawdzające powierzchnię zajętą 
pod działalność gospodarczą. Oprócz tego rozstrzyg-

nięto przetargi na remont dróg powodziowych Czar-

SESJA Z ABSOLUTORIUM W TLE

kowy – Gościniec oraz Podraje, wykonawcą którego 
będzie firma z Miechowa. Zgodnie z podjętą uchwałą 
ogłoszony został przetarg na zaciągnięcie kredytu dłu-

goterminowego.
Po przedstawieniu sprawozdania z działalności 

radni zadawali pytania dotyczące najbardziej nurtu-

jących kwestii. Poruszano sprawy wykaszania pobo-

czy przy drogach powiatowych, budowy przystanku  

Rower otrzymała od wójta Aneta Kukuła za zajęcie I miejsca  
w ogólnopolskim konkursie historycznym.

Absolutorium, przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, projekty na budowę odnawialnych 
źródeł energii, aktywizacja zawodowa niepeł-
nosprawnych, laureatka szczebla krajowego 
konkursu historycznego – o tych i innych spra-

wach mówiono w dniu 7 czerwca br. w Nowym 
Korczynie na prawie pięciogodzinnej sesji Rady 
Gminy.



4 Głos z Gminy Nowy Korczyn

w Winiarach, remontu mostu w Czarkowach. Kolejny-

mi postulatami radnych były: uporządkowanie placu 
przy przedszkolu w Nowym Korczynie, oczyszczenie 
rowów melioracyjnych, projektowanie przydomowych 
oczyszczalni, instalacja tzw. solarów oraz regulacja 
rzeki Nidy.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju Dariusz 
Szczepaniak, który w kilku słowach omówił specyfi-

kę działalności ośrodka, po czym odniósł się do rea-

lizowanego w bieżącym roku projektu „Nowy zawód 
– nowy start”. Projekt ten ma na celu aktywizację osób 
niepełnosprawnych, przez co zagrożenie wyklucze-

niem społecznym i zawodowym istotnie się zmniejszy. 
Dla 100 nie pracujących, korzystających z systemu po-

mocy społecznej oraz niepełnosprawnych osób prze-

widziane są bezpłatne kursy zawodowe i doszkalające 
z warsztatem aktywizacji zawodowej i społecznej. 

W porządku obrad czerwcowej sesji znalazł się 
również punkt poświęcony laureatce Ogólnopolskiego 
Konkursu „Losy Bliskich, losy Dalekich – życie Pola-

ków w latach 1914-1989” – Anecie Kukule, uczennicy 
PSP w Nowym Korczynie, która do konkursu przygo-

towywała się pod czujnym okiem nauczycielki historii 
Barbary Bonar. Za zajęcie I miejsca Aneta otrzymała 
jednorazowe stypendium oraz nagrodę książkową, od 
wójta Pawła Zagai natomiast rower, wręczony w czasie 
niniejszej sesji. 

Po tym miłym akcencie przyszła pora na omówie-

nie sytuacji finansowej gminy, a ta – jak podkreślił wójt 
– nie jest najlepsza. Część dochodów zaplanowanych 
w uchwalonym na 2011 rok budżecie nie jest możli-
wa do osiągnięcia. Chodzi tu mianowicie o wpływy 
ze sprzedaży mienia gminnego oraz z mandatów.  
W związku z tym istnieje obawa, iż na koniec roku 
gmina może stanąć nad finansową przepaścią z prawie 
60% zadłużeniem. Wójt wspominał też o złej kondycji 
finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przyno-

szącego duże straty, stąd konieczność stałego dotowa-

nia instytucji przez gminę. W związku z powyższym 
gmina nie może sobie pozwolić na remonty dróg lokal-
nych , tzw. „schetynówek” oraz budowę placów zabaw 
ze względu na brak środków na wkład własny. Nie uda 
się również zrealizować przydomowych oczyszczalni 

ścieków w takim zakresie, jak to było planowane. Na 
340 złożonych wniosków, gmina będzie w stanie wy-

konać 50-100 zbiorników.
Po przedstawieniu sytuacji finansowej radni rozpa-

trzyli projekty i podjęli jednogłośnie uchwały w spra-

wie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 
rok udzielając wójtowi absolutorium. Kolejne uchwa-

ły dotyczyły uchwalenia zmian w budżecie gminy na 
2011 rok, pozostawienia nadwyżki środków obroto-

wych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 
roku 2010 na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, za-

twierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorządo-

wego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie oraz 
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w No-

wym Korczynie, szczegółowych warunków funkcjono-

wania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływa-

nia członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie, 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, od-

raczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
gminy i jej jednostek organizacyjnych, mających cha-

rakter cywilno – prawny oraz  wskazania organów do 
tego uprawnionych.    

Odpowiadając na interpelacje radnych wójt zapew-

nił, że w miarę możliwości finansowych gminy będą 
realizowane zgłaszane potrzeby. 

Anna Nowak

Województwo małopolskie i świętokrzyskie będą wspólnie zabiegać  
o budowę połączenia drogowego z Warszawy do południowej granicy Pol-
ski, przez Kielce, Busko i Borusową. W Dąbrowie Tarnowskiej porozumienie 
intencyjne o współpracy i współdziałaniu  przy opracowywaniu koncepcji 
przestrzennej drogi, podpisali członek zarządu województwa świętokrzy-

skiego Jan Maćkowiak i wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela.  
Droga Kielce-Busko-Nowy Korczyn-Tarnów-Barwinek, która ma być 

alternatywą dla istniejącej drogi wojewódzkiej nr 977 i 973, znajdzie się  

POROZUMIENIE W SPRAWIE DROGI 
Kielce – Nowy Korczyn – Tarnów - Barwinek 

Roman Ciepiela - wicemarszałek Małopol-
ski i Jan Maćkowiak - członek zarządu wo-
jewództwa świętokrzyskiego.
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w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa mało-

polskiego i strategiach rozwoju obu regionów. 
Władzom województwa świętokrzyskiego zależy na dobrym połączeniu 

z Małopolską także dlatego, by zapewnić szybki i dogodny dojazd z Kielc do 
autostrady A4.- Wspólnie będziemy prowadzili przygotowania do budowy 
całej trasy i zabiegali o to, by ta droga znalazła się wśród krajowych priory-

tetów – podkreśla Jan Maćkowiak, członek zarządu województwa święto-

krzyskiego .
Przygotowanie koncepcji ma na celu wyznaczenie kilku wariantów prze-

biegu trasy, określenie głównych parametrów i rozwiązań technicznych oraz 
powiązań z istniejącymi układami dróg ponadlokalnych. Ma także oszaco-

wać koszty realizacji inwestycji. Koncepcja ma powstać do 2013 roku. - Kie-

dy połączenie przez Nowy Korczyn znalazło się w projekcie dokumentu 
rządowego „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, 
rozpoczęliśmy działania, które potwierdzą znaczenie tej inwestycji – mówi 
wicemarszałek Roman Ciepiela. – Opracowanie, które przygotujemy, będzie 
stanowiło argument w dyskusji nad szczegółami dotyczącymi inwestycji.

Elementem koniecznym do zrealizowania tej koncepcji komunikacyjnej 
jest budowa mostu w Nowym Korczynie, który połączy województwo świę-

tokrzyskie i małopolskie. Została już wydana decyzja środowiskowa, która 
kończy niezbędne formalności, konieczne do rozpoczęcia prac.

źródło: www.sejmik.kielce.pl

Powiatowy Inspektorat Wete-

rynarii w Busku-Zdroju przypo-

mina, że dokonanie uboju zwie-

rzęcia gospodarskiego (cielę do 6 

miesiąca życia, owca, koza, świ-

nia) w celu produkcji mięsa na 

użytek własny zgodnie z prawem 

jest możliwe po spełnieniu wy-

magań weterynaryjnych i poinfor-

mowaniu powiatowego lekarza 

weterynarii o zamiarze uboju co 

najmniej 24 godziny przed jego 

dokonaniem.

W razie niezastosowania się 

do tego zapisu, zgłoszenie takie-

go uboju po fakcie do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa skutkować będzie na-

łożeniem kary zgodnie z rozpo-

rządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 

2010 r. w sprawie wysokości kar 

pieniężnych za naruszenia prze-

pisów o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. U. Z 2010 r. 

Nr 93, poz. 600) w wysokości od 

100zł do 2 000 zł.

Dodatkowe informacje moż-

na uzyskać w siedzibie Powiato-

wego Inspektoratu Weterynarii  

w Busku-Zdroju ul. Objazdowa 

11 a także pod nr tel. 41 378 71 

67 lub 41 378 44 97.

Paweł Zagaja

Wójt Gminy Nowy Korczyn

SZANOWNI 
MIESZKAŃCY 
GMINY NOWY 

KORCZYN

Nawet 300 tysięcy złotych może otrzymać rolnik, którego gospodar-
stwo uległo zniszczeniu w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej. Wnioski  
o taką pomoc przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
do 29 sierpnia. 

W tym roku, oprócz rekompensaty szkód m.in. w wyniku powodzi czy 
osunięć ziemi, będzie ona przysługiwać również w przypadku wystąpie-

nia wiosennych przymrozków, ujemnych skutków przezimowania, suszy, 
nawalnego deszczu, huraganu, gradobicia, uderzenia pioruna lub lawiny. 
Pozostałe zasady naboru nie uległy zmianie. Podobnie jak w poprzednio, 
mogą ją otrzymać osoby fizyczne lub prawne oraz spółki osobowe, które są 
posiadaczami gospodarstwa rolnego o powierzchni min. 1 ha użytków rol-
nych lub nieruchomości, służącej do prowadzenia działalności rolniczej.

Maksymalnie rolnik może otrzymać 90% dofinansowania dla danej in-

westycji, czyli nawet 300 tys. złotych. Straty muszą jednak stanowić nie 
mniej niż 30% wartości średniej produkcji rolnej, a w środkach trwałych 
gospodarstw, takich jak: maszyny, budynki, hodowle i plantacje wielolet-
nie, przekroczyć 10 tys. zł. – Rolnicy powinni pamiętać, że wykazane straty 
muszą być potwierdzone przez komisję, powołaną przez wojewodę, ina-

czej wniosek zostanie odrzucony – przypomina Maria Kasterka, zajmująca 
się weryfikacją wniosków w świętokrzyskim oddziale ARiMR.

Mieszkańcy gminy Nowy Korczyn dokumenty mogą składać w Biurze 
Powiatowym ARiMR w Busku Zdroju przy al. Mickiewicza 27. Szczegóło-

we informacje na temat naboru oraz niezbędne formularze dostępne są na 
stronie internetowej Agencji.

Jest to już czwarty nabór wniosków w ramach działania „Przywracanie 
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk ży-

wiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. 
Zostało ono uruchomione przez Unię Europejską na wniosek ministra rol-
nictwa, po wystąpieniu zeszłorocznych powodzi. 

Więcej informacji na www.arimr.gov.pl 

POMOC Z ARiMR  

DLA POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW
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Andrzej Materek - kierownik KRUS.

Na podstawie art. 5a ustawy  
o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników, rolnik lub domownik który 
rozpoczyna prowadzenie pozarol-
niczej działalności gospodarczej lub 
rozpoczyna współpracę przy prowa-

dzeniu tej działalności, może nadal 

podlegać ubezpieczeniu społeczne-

mu rolników, jeśli:

1) podlegał temu ubezpieczeniu  

w pełnym zakresie z mocy ustawy 
nieprzerwanie przez co najmniej 

3 lata i nadal prowadzi działal-
ność rolniczą lub stale pracuje  
w gospodarstwie rolnym, obej-
mującym obszar użytków rolnych 
powyżej 1 ha przeliczeniowego, 
lub w dziale specjalnym produk-

cji rolnej,   
2) złoży w KRUS oświadczenie  

o kontynuowaniu tego ubezpie-

czenia w terminie 14 dni od roz-

poczęcia wykonywania pozarol-
niczej działalności gospodarczej 
lub rozpoczęcia współpracy przy 
prowadzeniu tej działalności (ak-

KIEROWNIK KRUS ODPOWIADA
Jestem rolnikiem, chcę prowadzić jeszcze działalność gospodarczą 

nierolniczą, ale obawiam się, że utracę ubezpieczenie KRUS. Czy jest 

możliwość dorobić na terenach wiejskich i pozostać w KRUS?

tualnie zgodnie z ustawą o swo-

bodzie działalności gospodarczej 
obowiązuje zasada tzw. „jedne-

go okienka”, czyli wszystkie nie-

zbędne formularze należy złożyć 
we właściwym Urzędzie Gminy, 
a stamtąd niezbędne dokumenty 
dotyczące ubezpieczenia społecz-

nego drogą elektroniczną trafią do 
właściwej jednostki KRUS), 

3) nie jest pracownikiem i nie pozo-

staje w stosunku służbowym, 
4) nie ma ustalonego prawa do eme-

rytury lub renty albo do świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych.
Reasumując, jeśli spełnia Pan te 

cztery warunki, ma Pan prawo wy-

boru ubezpieczenia KRUS. Ponadto  
nie czekając na wezwanie zobowią-

zany jest Pan do 31 maja każdego 
roku składać w KRUS zaświadcze-

nie właściwego urzędu skarbowe-

go o wysokości należnego podatku 
za poprzedni rok podatkowy. Jeśli 

kwota tego podatku nie przekro-

czy „rocznej kwoty granicznej” (za 

2010 r. było to 2863,00 zł) to pozo-

stanie Pan w dalszym ciągu w Na-

szym ubezpieczeniu. Jeżeli kwota 
podatku zostanie przekroczona lub 
jeżeli nie złoży Pan zaświadczenia 
w ustawowym terminie, to Pana 
ubezpieczenie w KRUS ustanie  
z dniem 31 maja i od 1 czerwca trafi 
Pan do ubezpieczenia w ZUS.

Odpowiadał Andrzej Materek 

Kierownik PT KRUS  
w Busku-Zdroju

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE…” 

KORCZYŃSKA ZE ZNAKIEM UNII
Jest uprawiana na terenie pięciu gmin województwa 

świętokrzyskiego – Nowego Korczyna, Solca Zdroju, 
Pacanowa, Wiślicy i Opatowca, a sprzedawana w po-

staci suszonych nasion. Charakteryzuje się delikatnym 
pozbawionym goryczy smakiem oraz bardzo cienką 
skórką. Fasola korczyńska – bo o niej mowa – znalazła 
się w lipcu 2010 roku w elitarnym gronie tradycyjnych 
produktów Unii Europejskiej zdobywając „chronione 
odznaczenie geograficzne”.

Tradycja uprawy fasoli na terenie Ponidzia jest bar-
dzo długa i sięga XVI wieku. Najszybszy rozwój pro-

dukcji tej strączkowej rośliny w okolicach Korczyna 
przypada na koniec lat 50. ubiegłego stulecia i związa-

ny był z okresem wylewania Nidy. Powodzie te nisz-

czyły wówczas uprawy innych roślin, a na zalanych 
terenach zaczęto masowo uprawiać fasolę. Najpopular-
niejszą jej odmianą na tym obszarze był „Jaś Karłowy” 
biczykowy. Dzięki sprzyjającym warunkom uprawy tej 

odmiany, uzyskiwano tu dorodne okazy fasoli o okre-

ślonej specyfice. I od tej pory zaczęto ją nazywać fa-

solą korczyńską. Duża koncentracja upraw przetrwała 
do dziś. Popularność i renomę fasoli potwierdzają wy-

różnienia otrzymywane przez ten produkt w konkursie 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, w tym pierwsza nagro-

da „Perła” otrzymana na targach POLAGRA w Pozna-

niu w 2004 roku. O wysokiej jakości naszej rodzimej 
fasoli świadczy również fakt, iż jest ona z powodze-

niem sprzedawana poza granicami kraju, zwłaszcza na 
rynku włoskim, francuskim czy hiszpańskim. 

Inicjatywa Marszałka

W 2006 r. z inicjatywy marszałka Adama Jaruba-

sa utworzono Stowarzyszenie Producentów Fasoli  
w Nowym Korczynie. Grupa inicjatywna liczyła wtedy 
34 osoby, spośród których wybrano pierwszy Zarząd: 
Wiesław Trela – prezes, Krzysztof Wojtaś – zastępca 
prezesa, Paweł Zagaja – sekretarz, Stefan Jasiak – czło-
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nek. W 2010 roku po złożeniu re-

zygnacji Pawła Zagai z pełnienia 
funkcji sekretarza Stowarzyszenia, 
nowym sekretarzem został Stefan Ja-

siak, a członkiem Zbigniew Jagiełło. 
Obecnie Stowarzyszenie liczy 1300 
członków, co świadczy o dużym 
znaczeniu uprawy dla mieszkańców 
tego regionu. Do głównych celów 
Stowarzyszenia należy działanie na 
rzecz dostosowania produkcji fasoli 
do warunków rynkowych, poprawy 
efektywności gospodarowania, pla-

nowania produkcji z uwzględnie-

niem jej ilości i jakości, organizo-

wania sprzedaży, a także ochrony 
środowiska naturalnego. Dzięki sta-

raniom Stowarzyszenia w kwietniu 
2007 r. fasola korczyńska została 
wpisana na Listę Produktów Trady-

cyjnych prowadzoną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym 
samym roku została też wyróżniona 
„Laurem Tradycji” – nagrodą przy-

znawaną przez marszałka Adama 
Jarubasa tym, których wyroby zna-

lazły się na ministerialnym spisie.  
Znak Unii

12 listopada 2009 roku w Dzien-

niku Urzędowym Unii Europejskiej 
został opublikowany wniosek zło-

żony przez Stowarzyszenie Produ-

centów Fasoli o rejestrację fasoli 
korczyńskiej jako Chronione Ozna-

czenie Geograficzne. Pół roku póź-

niej, 10 lipca 2010 roku produkt ten 
objęty został powyższym systemem 
jakości żywności. A co oznacza to 
określenie ChOG? Otóż Chronione 
Oznaczenie Geograficzne ozna-

cza nazwę produktu pochodzące-

go z określonego regionu, miejsca 
lub kraju, którego jakość, renoma 
lub inne cechy charakterystyczne 
są wynikiem danego pochodzenia 
geograficznego. Odnosi się ono do 
obszaru geograficznego, na którym 
odbywa się co najmniej jeden z eta-

pów produkcji danego wyrobu. 
Jakość może liczyć na wsparcie

Ponidziańscy plantatorzy, którzy 
chcą korzystać z chronionego ozna-

czenia muszą ten fakt zgłosić do 
Stowarzyszenia Producentów Fasoli 
nie później niż do 1 marca dane-

go roku. Po otrzymaniu certyfikatu 
zgodności produktu ze specyfikacją 
określoną we wniosku o rejestrację 
wytworzonego w ramach systemu 
ChOG producenci rolni przez 5 lat 
mogą ubiegać się o zwrot kosztów 
kontroli, po których wydaje się cer-
tyfikaty i świadectwa jakości oraz 
kosztów składek członkowskich, 
jakie ponoszą na rzecz grup produ-

centów. Maksymalna roczna kwota 
pomocy to 3 200 zł. Wsparcie to 
dotyczy rzeczywiście poniesionych 

i udokumentowanych kosztów, do 
naliczanej płatności nie jest wli-
czany podatek VAT. W tym roku 
wnioski do ARiMR o takie wsparcie 
złożyło tylko 13 rolników. Główną 
przyczyną tak małego zaintereso-

wania działaniem – zdaniem pre-

zesa Stowarzyszenia Wiesława Treli 
– jest zmiana formy dofinansowania 
produktu – z ryczałtu na refundację 
kosztów. Niewątpliwie rolnicy liczą 
też na wyższą cenę certyfikowanej 
fasoli. 

Opracowała Anna Nowak

Począwszy od XVI wieku faso-

la, podobnie jak mięso, należała 
do potraw odświętnych. Podawano 
ją w prostej postaci bezpośrednio 
po ugotowaniu, a później zaczę-

to ją przetwarzać, m.in. w postaci 
farszów do chleba i ciast. Ten dru-

gi sposób wykorzystania fasoli na 
słodko do ciast stał się popularny  
w XIX wieku. Obecnie powrócono 
do tradycyjnej uprawy i przypo-

mniano jej bogate walory kulinarne 
poprzez udostępnienie najciekaw-

szych potraw z fasoli m.in. w Restau-

racji „Gościniec” w Zamku Dersła-

wa w Busku-Zdroju czy Restauracji 
Kinga w Nowym Korczynie 

Tradycyjna kuchnia regionalna 
cieszy się popularnością wśród ku-

racjuszy i turystów. Sposób przy-

gotowania i podawania potraw jest 
zachowany wg tradycyjnych regio-

nalnych receptur. Poniżej prezentu-

jemy przepisy na potrawy z fasoli.

TARTA FASOLOWA

(potrawa otrzymała II nagrodę  
w kategorii produktu roślinnego w 
III edycji konkursu „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo” w 2003 roku)

Ciasto na tartę:
- 15 dag mąki
- 10 dag masła
- 3 łyżki wody

Masa fasolowa:
- szklanka białej fasoli

Tradycyjna kuchnia                                                

Stowarzyszenie Producentów  
Fasoli w Nowym Korczynie

Wiesław Trela

tel. 601 575 652
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- 2 cebule
- kilka suszonych grzybów
- 80 dag ostrego żółtego sera
- 2 jaja
- 2 łyżki oliwy
- majeranek, sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Masło drobno posiekać. Dodać 

mąkę szczyptę soli, wodę i szybko 
zagnieść ciasto. Odłożyć do lodów-

ki na 1 godzinę. Schłodzone ciasto 
rozwałkować. Włożyć do wysmaro-

wanej masłem formy do tart. Ciasto 
ponakłuwać widelcem i wstawić do 
piekarnika na 15 minut.

Masa fasolowa: Opłukaną fa-

solę zalać wrzącą wodą i odstawić 
na 3 godziny, po czym przecedzić, 
włożyć do garnka, wlać litr wody  
i ugotować. Osączyć i zemleć. Ce-

bulę pokroić w plasterki, zeszklić na 
oliwie i wraz z grzybami dodać do 
fasoli. Starannie wymieszać dodając 

żółtko, starty ser, przyprawy, a na 
koniec pianę ubitą z białek. Masę 
przełożyć na podpieczone ciasto  
i wstawić do nagrzanego piekarnika 
na 30 minut

TORT Z FASOLI

- 5 dag tartej bułki przesianej przez 
sitko

- 20 dag kwaśnego dżemu lub inna 
masa

- 2 dag tłuszczu do posmarowania

 Lukier:
- 30 dag cukru
- ½ szklanki wody
- aromat migdałowy

Sposób przygotowania: 
Formę posmarować tłuszczem, 

wysypać tartą bułkę. Wcześniej na-

moczyć fasolę (1 dzień), ugotować 
na półtwardo. Obrać ze skórki, prze-

trzeć przez ostre sito lub maszynkę.
Żółtka utrzeć z cukrem, wymie-

szać z fasolą, migdałami (lub aroma-

tem), tartą bułką i ubitą pianą z bia-

łek. Piec ok. 40 minut. Zimne ciasto 
przekroić, przełożyć kwaśnym dże-

mem lub inną masą. Na wierzchu 
polukrować.

Ciasto:
- 20 dag fasoli Jaś
- 8 jaj
- 25 dag cukru pudru (może być kry- 
ształ)

- 2 dag migdałów lub aromat mig-

dałowy

Uroczystego otwarcia nowo 
przebudowanego odcinka drogi wo-

jewódzkiej nr 973 na terenie gminy 
Nowy Korczyn dokonano 28 lipca 
2011 r. o godz. 13:00 w miejscowo-

ści Strożyska 
Na uroczystość tę przybyli 

m.in.: Adam Jarubas – Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Wojciech Płaza – dyrektor Świę-

tokrzyskiego Zarządu Dróg Woje-

wódzkich, Zygmunt Cieśla – prezes 
firmy CEZET ze Starachowic, Stani-
sław Klimczak – wicestarosta buski, 
Krzysztof Gajek – przewodniczący 
Rady Powiatu Buskiego, Paweł Za-

gaja – wójt gminy Nowy Korczyn 
Piotr Strach – zastępca wójta, Paweł 

DROGA W GMINIE NOWY KORCZYN ODDANA DO UŻYTKU

Symboliczne przecięcie wstęgi. Podziękowania dla marszałka  
Adama Jarubasa.

... oraz dla Wojciecha Płazy dyrektora 
ŚZDW w Kielcach.

Kulik – przewodniczący Rady Gmi-
ny w Nowym Korczynie, a także 
radni i sołtysi. 

Prace na odcinku Nowy Kor-
czyn - Dobrowoda, których łączna 
wartość wyniosła blisko 11,3 mln 
zł przeprowadził Świętokrzyski Za-

rząd Dróg Wojewódzkich. Pienią-

dze pochodziły w całości z budżetu 
województwa. 

Remont tej trasy przebiegał 
dwuetapowo. Najpierw przebudo-

wano 3-kilometrowy odcinek Piasek 
Wielki – Strożyska. Drugi etap obej-
mował odcinki Dobrowoda – Pia-

sek Wielki o długości blisko 2,5 km 
oraz odcinek Strożyska – Nowy Kor-
czyn o długości 3,4 km. W ramach 

robót budowlanych wzmocniono 
istniejącą konstrukcję nawierzchni 
i ułożono pakiet warstw bitumicz-

nych. Przebudowano zjazdy i za-

toki autobusowe oraz zamontowa-

no nowe wiaty przystankowe. Na 
długości całego odcinka odmulono 
istniejące rowy i oczyszczono ist-
niejące przepusty pod koroną drogi. 
Druga część inwestycji kosztowała 
6,2 mln zł. 

Na terenie gminy Nowy Korczyn 
droga nr 973 jest już w całości wyre-

montowana. Dzięki temu zwiększy 
się niewątpliwie komfort jazdy, ale 
przede wszystkim bezpieczeństwo 
podróżujących tą trasą. 

Anna Nowak
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NOWY ZAWÓD – NOWY START
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Busku – Zdroju od 2008 r. re-

alizuje Projekt „Nowy Zawód – Nowy 
Start”, który został opracowany w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 
„Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji”, Podziałanie 7.1.2 „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez powiatowe centra pomocy rodzi-
nie”. 

Idąc za hasłem Projektu „Nowy 
Zawód – Nowy Start”, Centrum daje 
możliwość podniesienia kwalifikacji 
osobom pozostającym bez zatrudnie-

nia, spróbowania swoich sił w nowym 
zawodzie, być może nowego startu  
w życiu. Na zmieniającym się rynku 
pracy coraz bardziej atrakcyjne kwalifi-

kacje mają jak najbardziej uzasadnione 
istnienie, wypełniają lukę jaka na tym 
rynku występuje. 

Głównym celem Projektu jest 
wzrost aktywności społecznej i zawo-

dowej klientów pomocy społecznej  
z terenu powiatu buskiego. Priorytetem 
Centrum jest praca z osobami niepeł-
nosprawnymi. Ten rodzaj działalności 
zamierzamy kontynuować, wspierać 
takie osoby, motywować do życia  
w pełnym wymiarze jako aktywne i po-

trzebne społecznie jednostki. W roku 
2011 w ramach Projektu „Nowy Zawód 
– Nowy Start”, PCPR w Busku-Zdroju 
zaktywizuje grupę 150 osób, w tym 
110 osób niepełnosprawnych.

Projekt ten zakłada realizację trzech 
integralnie połączonych zadań:
1. Aktywna integracja
2. Praca socjalna
3. Zarządzanie projektem

W bieżącej edycji Projektu zdecy-

dowano się na podpisanie formalnych 
porozumień z 4 organizacjami funkcjo-

nującymi na obszarze powiatu, a zrze-

szającymi osoby niepełnosprawne oraz 
reprezentującymi ich interesy. Są nimi: 

Polski Związek Niewidomych – Okręg 
Świętokrzyski – Koło Ponidzie; Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział 
Powiatowy w Busku-Zdroju; Polski 
Związek Głuchych – Terenowy Ośro-

dek Rehabilitacji i Wsparcia Społecz-

nego dla Osób Niesłyszących w Busku 
– Zdroju; Stowarzyszenie Świętokrzyski 
Klub „Amazonki” – Filia Busko-Zdrój.

Do końca 2011 roku zostaną zreali-
zowane następujące szkolenia:
• Usługa szkoleniowo – doradcza  

z warsztatami aktywizacji społecznej 
i zawodowej oraz elementami rehabi-
litacji – uczestnictwo 90 Beneficjen-

tów Ostatecznych, w tym 90 osób 
niepełnosprawnych,

• Opiekun osób starszych i niepełno-

sprawnych z prawem jazdy kategorii 
B – uczestnictwo 36 Beneficjentów 
Ostatecznych, w tym 5 osób niepeł-
nosprawnych,

• Opiekunka dziecięca – 8 Beneficjen-

tów Ostatecznych, w tym 2 osoby 
niepełnosprawne,

• Spawacz metodą MAG – 10 BO,
• Obsługa stacji paliw płynnych – 6 BO, 

w tym 3 osoby niepełnosprawne.
Znaczącym problemem osób nie-

pełnosprawnych są ograniczenia zwią-

zane z niemożnością swobodnego prze-

mieszczania się. W kwietniu 2011 roku, 
w ramach cross – financingu zakupiony 
został środek transportu do przewozu 
osób niepełnosprawnych biorących 
udział w Projekcie. Samochód Peugeot 
Export zakupiono za kwotę 119 500,00 
zł dzięki któremu możliwe będzie do-

wożenie osób mających trudności z po-

ruszaniem się na zajęcia szkoleniowe  
i do Biura Projektu.

Swobodny dostęp do siedziby Cen-

trum możliwy jest dzięki zakupionej  
w ramach „NZ-NS” jeszcze w roku 
2010 – platformie windowej służącej 
osobom o dysfunkcjach motorycznych 
i ruchowych. W chwili obecnej jeste-

śmy jedynym PCPR na terenie Woje-

wództwa Świętokrzyskiego, który jest 
w stanie zapewnić tego rodzaju obsłu-

gę osobom niepełnosprawnym. Ponad-

to w ramach własnego budżetu PCPR 
dostosowało pomieszczenia biurowe  
i zaplecze sanitarne do potrzeb osób 
poruszających się na wózku inwalidz-

kim. 
Zakładane rezultaty

W okresie do końca 2011 roku, 150 
beneficjentów, w tym 100 osób niepeł-
nosprawnych skorzysta z form aktywnej 
integracji, w tym z kursów i szkoleń, po 
których uczestnicy zdobędą stosowne 
certyfikaty i zaświadczenia;

Wzrośnie świadomość mieszkań-

ców powiatu buskiego oraz pracodaw-

ców na ttemat potrzeb i problemów 
osób niepełnosprawnych. Wzrośnie tak- 
że wiedza pracodawców na temat za-

trudniania osób niepełnosprawnych.
Reasumując

• Na ogółem 200 osób niepełnospraw-

nych aktywizowanych w wojewódz-

twie świętokrzyskim przy udziale 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego poprzez Program Ope-

racyjny kapitał Ludzki 2007-2013 – 
aż połowa jest uczestnikami Projektu 
„Nowy Zawód – Nowy Start” (dane 
ŚBRR),

• 4 edycje Projektu;
• 193 Beneficjentów Ostatecznych – 

 mieszkańcy Powiatu Buskiego;
• 111 zaktywizowanych osób niepełno-

sprawnych (stan na czerwiec 2011r.) 
• Min. 20% uczestników, którzy zna-

leźli zatrudnienie w następstwie 
otrzymanego wsparcia;

• Ponad 230 tys. PLN pozyskanych  
w ramach cross – financingu, w tym: 
winda wykorzystywana przez insty-

tucje powiatowe (Agencja Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, Po-

radnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
oraz Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie);

• Wydanie Poradnika dla osób niepeł-
nosprawnych w nakładzie 3 tys. eg-

zemplarzy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Nowy Zawód – Nowy Start”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 3708181 fax. 41 3788458
e-mail: centrum@centrumbusko.pl www.centrumbusko.pl 
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Punkt Informacji Turystycznej 
w Nowym Korczynie został uru-

chomiony w ramach projektu pn.  
„U źródeł pełnej mocy – kampa-

nia promocji turystycznej gmin 
Południowego Ponidzia: Nowego 
Korczyna, Pacanowa, Solca Zdro-

ju, Stopnicy i Wiślicy” współfinan-

sowanego przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013.

PUNKT INFORMACJI  
TURYSTYCZNEJ  

W NOWYM KORCZYNIE
W punkcie IT można nabyć ma-

teriały informacyjne (ulotki, foldery, 
mapy) na temat gminy Nowy Kor-
czyn oraz najbliższych okolic, a tak-

że dowiedzieć się o planowanych 
imprezach organizowanych przez 
władze samorządowe czy instytucje 
kulturalne. 

Zachęcamy inne gminy z powia-

tu buskiego do aktywnej wymiany 
informacji. Zainteresowani jesteśmy 
wzajemną promocją imprez i wyda-

rzeń odbywających się na tym ob-

szarze. Prosimy również o nadsyła-

nie folderów prezentujących uroki 

Państwa regionu, które moglibyśmy 
przekazywać zainteresowanym oso-

bom.
Przy okazji zwracamy się rów-

nież do Czytelników Biuletynu In-

formacyjnego „Głos z Gminy Nowy 
Korczyn” z prośbą o współpracę  
z wydawnictwem poprzez przesy-

łanie propozycji artykułów na adres 
redakcji glosnk@gmail.com, bądź 
dostarczanie ich do Punktu Infor-
macji Turystycznej. Zachęcamy do 
dzielenia się swoimi refleksjami czy 
interesującymi przeżyciami.

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Rynek 16, 28-136 Nowy Korczyn

czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-14.00   tel. 511 299 988   e-mail: turystyka@nowykorczyn.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

STO LAT MINĘŁO

Życzenia nie stu, lecz dwustu lat 
życia w zdrowiu otrzymała Pani Jó-

zefa Wojtal z Czarków, która 6 lipca 
obchodziła setne urodziny.

W tym wyjątkowym dniu dostoj-
ną Jubilatkę odwiedziła delegacja 
władz samorządowych z wójtem 
gminy Pawłem Zagają i sekretarzem 
Józefem Boduszkiem na czele. 
Przybył także kierownik placówki 
terenowej Kasy Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego Andrzej Ma-

terek wraz ze starszym inspektorem 

KRUS Dorotą Ziębą. Były życzenia, 
kwiaty, upominki, nie zabrakło rów-

nież tortu.
Pani Józefa urodziła się w 1911 

roku Przeżyła dwie wojny świato-

we oraz narodziny drugiej i trzeciej 
Rzeczpospolitej. Wychowała dwoje 
dzieci – syna i córkę, męża straci-
ła czterdzieści lat temu. Doczekała 
się pięciorga wnuków i dwojga pra-

wnuków. Obecnie Jubilatką opieku-

je się wnuk Jacek. Pani Józefa po-

mimo sędziwego wieku jest jeszcze  

w nie najgorszej kondycji. Gdy-

by nie złamana przed dwoma laty 
noga, która ją unieruchomiła, pew-

nie dzisiaj chodziłaby o własnych 
siłach. 

Jeszcze raz składamy Pani Jó-

zefie najserdeczniejsze życzenia 
dalszych długich lat w zdrowiu  
i szczęściu rodzinnym.

Anna Nowak
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ECHA ŚWIĘTOJANKI

Jeszcze czterdzieści lat temu – z 23 na 24 czerw-

ca u nas na Ponidziu autentycznie obchodzono zwy-

czaj sobótki. Pamiętam, jak w tę czarowną najkrótszą 
noc w roku okoliczne pola, pagórki rozbłyskały tysią-

cami ognisk. Widok ten budził zachwyt i miał w sobie 
magię tajemniczości. Wierzono bowiem, że palone  
w ten sposób ognie oczyszczają ziemię z wszelkich 
zarazków, szkodników, bronią uprawy przed klęskami  
i zapewniają urodzaj. 

Zwyczaj ten o pogańskim rodowodzie pokolenia 
naszych przodków niosły nam przez tysiąclecia, szko-

da więc, że my przekazujemy go swym dzieciom tyl-
ko w zmodyfikowanej formie – plenerowego widowi-
ska folklorystycznego. Na Litwie na przykład – z którą 
wiąże nas wiele wspólnych zwyczajów i obrzędów 
– 24 czerwca do dziś obchodzi się jako święto Kupały  
i dzień wolny od pracy. Litwini bawią się na różnych 
festynach i podobnie jak my wiją wianki - dziewczęta 
stroją nimi głowy, puszczają na wodę, wierząc w starą 
wróżbę. 

Sobótkowa noc, zwana też w niektórych dzielni-
cach naszego kraju kupalnocką, małą nocką lub nocą 
świętojańską (jak u nas), dla młodych oznaczała świet-
ną zabawę do białego rana. Gdy stos sobótkowy buch-

nął wysokim płomieniem, chłopcy przeskakiwali przez 
ogień, popisując się zręcznością i odwagą. Dziewczę-

ta zaś krążyły wokół ogniska i śpiewały obrzędowe 
pieśni. Następnie całą gromadą młodzież schodziła ku 
rzece. Panny rzucały na wodę uplecione przez siebie 
wianki, a chłopcy łowili je długimi tykami, bacząc, by 
wyłowić wianek upatrzonej dziewki. Dla dziewcząt los 
ich wianków był wróżbą związaną z zamążpójściem,  
a więc była to czarodziejska noc nadziei i zabawy. Dla-

tego warto podtrzymywać jej zwyczaje, bo rozrywka 

potrzebna jest i współczesnemu człowiekowi do rege-

neracji sił  witalnych – chęci do życia i do pracy. 
A jak z tej okazji bawili się nasi pradziadkowie, 

babcie i mamy pokazał nam (19 czerwca 2011 roku 
na korczyńskim festynie ludowym) dwudziestominuto-

wy występ artystyczny młodzieży gimnazjalnej w for-
mie przedstawienia plenerowego pt.: Sobótkowe ognie 
(przygotowanego pod kierunkiem: Grażyny Kańskiej, 
Marka Kwaśniewskiego i Jerzego Wilka).Wzięło w nim 
udział dziewięć dziewcząt: Marta Lis, Agata Krzan, Klau-

dia Wieczorek, Aleksandra Kanicka, Izabela Buczak, Jo-

anna Trela, Dorota Wiśniewska, Anna Kawa, Katarzyna 
Cerazy oraz dwudziestu czterech chłopców: Artur Pod-

siadło, Kamil Potoczny, Krzysztof Buczak, Tomasz Gru-

chała, Dawid Lis, Paweł Pasternak, Bartosz Dudek, Mi-
łosz Kucharski, Tomasz Bronkowski, Mateusz Nowak, 
Karol Cerazy, Patryk Minior, Dawid Spót, Adrian Gru-

chała, Dariusz Wolański, Michał Tomal, Marcin Tomal, 
Artur Lisek, Damian Buczak, Michał Lisek, Karol Dyba-

ła, Kamil Szczepaniak, Przemysław Kowalczyk, Paweł 
Wesołowski. 

Przyjemnie jest co roku w Nowym Korczynie na 
św. Jana, bo pod wpływem ludowych śpiewów odzywa 
się echo Nidy, zwołuje na festyn mieszkańców gminy  
i przybyłych gości, ożywia okoliczne pola i lasy, a wały 
i brzegi rzek mrugają ogniskami i ognikami świeczek  
w kolorowych – z polnych kwiatów i ziół - wiankach 
puszczanych na wodę. Oby więc ta tradycja dalej istniała  
i trzymała nas korzeniami w swej lokalnej kulturze, bo  
z niej czerpiemy swą tożsamość. A piękna ta nocy, niech 
życzy nam pogody, broni od wiatrów i nagłej wody!  - 
„Tak to matki nam podały, same także z drugich miały, 
że na dzień świętego Jana, zawżdy sobótka palona.”

G. Kańska

Gdy słońce Raka zagrzewa, (…) Sobótkę, jako czas niesie, Zapalano w Czarnym lesie…

Nowokorczyńskie Sobótki 2011
Pokaz aerobiku, sztuk walki, przejażdżka ciuchcią, 

konkurs tańca, konkurs na najpiękniejszy wianek, wy-

stępy młodych artystów – to tylko niektóre z atrakcji 
przygotowanych na coroczny festyn Sobótek, który się 

odbył 19 czerwca na Muszli Koncertowej w Nowym 
Korczynie. 

Sobótki – magiczny czas nocy świętojańskiej z 23 na 
24 czerwca, zgodnie z tradycją wśród Słowian obcho-
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1. Uczniowie kl. I ze Szkoły Podstawowej w Brzostkowie: Marty-
na Stępień, Agata Wawrzeniec, Kinga Piotrowska, Aleksandra 
Dziama, Sebastian Kucięba, Patryk Laskowski, Kacper Sza-
franiec, Wojciech Starościak

2. Frajdą dla dzieci była przejażdżka kolorową ciuchcią Krzysz-
tofa Dziekana

3. Uczniowie kl. I-III ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczy-
nie: Mateusz Skowron, Karolina Nowak, Bartosz Piasecki, 
Agnieszka Saltarska, Żaneta Ziemniak, Piotr Kuzon, Weronika 

dzony był jako święto ognia i wody, a jednocześnie jako 
święto miłości i płodności. Inna nazwa tej zaczarowanej 
nocy to święto Kupały – bogini miłości oraz leczniczych 
ziół i dobrych czarów. Najważniejsze i najbardziej po-

pularne obrzędy sobótkowe to taniec przy ogniu i rzuca-

nie wianków na wodę.  
Nowokorczyńskie Sobótki w tym roku rozpoczęły 

się nieco wcześniej, bo 19 czerwca. Zmienna pogoda 
– mżawka na przemian ze słonecznymi chwilami – nie 
zniechęciły przybyłych na plac obok muszli. Punktual-
nie o godzinie 16.30 na scenie pojawiła się gospodyni 
imprezy, Bogumiła Zawada pełniąca rolę konferansjerki, 
która przywitała zebranych oraz odczytała program im-

prezy. Po krótkim powitaniu przez wójta Pawła Zagaję 
rozpoczął się przegląd dorobku artystycznego placówek 
oświatowych z terenu gminy Nowy Korczyn.

Młodzi artyści w akcji

Jako pierwsi w przedstawieniu „Lato tuż, tuż” wy-

stąpili uczniowie kl. I ze Szkoły Podstawowej w Brzost-

kowie pod kierunkiem Grażyny Wawrzeniec. Wiele 
uśmiechu na twarzach zgromadzonej pod sceną pub-

liczności wywołała inscenizacja przygotowana pod czuj-
nym okiem Jolanty Kruk pt.: „Żuraw i czapla” w wykona-

niu uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie 
oraz piosenka „Żono moja” zaśpiewana przez Michała 
Gaja. W związku ze zbliżającym się Dniem Ojca ucz-

niowie wierszami i piosenkami dziękowali swoim rodzi-
com za miłość, opiekę i troskę. Piosenka „Drogi ojcze, 
droga matko” w wykonaniu Michała Gaja zakończyła 
wysęp. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowym 
Korczynie przedstawili pod kierunkiem Danuty Kostki 
„Bajkę o Jasiu Śmiecialskim”, o tematyce ekologicznej. 
W barwnych strojach ludowych zaśpiewały i zatańczyły 
natomiast dzieci z zespołu „Wianeczek” przygotowane 
przez Urszulę Strzelecką. Na zakończenie przeglądu ar-
tystycznego w pięcioosobowym składzie zaprezentowa-

ły się dziewczęta z Placówki Opiekuńczo – Wychowaw-

czej w Winiarach pod kierunkiem Beaty Smodrzewskiej 

Mącznik, Michał Gaj, Patrycja Dębska, Dawid Skorupa, Anna 
Nowak, Wojciech Mącznik, Aleksandra Kowalczyk, Anna  Ko-
walczyk

4. Zespół „WIANECZEK”: Marcelina Bania, Aleksandra Bielaś, 
Gabriel Cerazy, Joanna Cieplińska, Michał Grochowski, Karo-
lina Kaczmarczyk, Łukasz Kostka, Bartłomiej Masłowski, Bar-
tłomiej Misiaszek, Bartłomiej Niemiec, Bartosz Parlak, Justyna 
Pietrzyk, Kinga Pchała, Filip Równiak, Weronika Świech, Ma-
ria Wężowicz, Marzena Wężowicz, Julia Strach.

fot. 1

fot. 3

fot. 2

fot. 4
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5. Młodzież z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winia-
rach: Julita Mazur, Barbara Kojs, Aneta Kojs, Anita Mazur, 
Aleksandra Kliszewska   

6. Uczniowie kl. V-VI ze Szkoły Podstawowej w Nowym Korczy-
nie: Katarzyna Cerazy, Nikola Sput, Ewa Madej, Aleksandra 
Golik, Kinga Laszki, Klaudia Masłowska, Patrycja Sosowska, 
Angelika Opalińska, Aleksandra Motyl, Dorota Muzyk, Ga-
briela Sput, Dominika Świątek, Wiktoria Gawłowska, Paulina 
Bugaj, Aleksandra Puszyńska, Sylwia Kostka, Bartosz Kulik, 
Sandra Masłowska, Weronika Czyż, Marta Wężowicz, Anna 

Kucharska, Anna Antoszczyk, Weronika Piotrowska, Angelika 
Trawińska, Patrycja Cerazy, Kamil Buczak

7. Instruktorka „Fit-Sport” Ewa Kwiatkowska wraz ze swoimi 
podopiecznymi (Monika Adamczyk, Aleksandra Cabaj, Alek-
sandra Golik, Karolina Jaśkiewicz, Wiktoria Lachowicz, Kinga 
Laszki, Aleksandra Pałasińska, Angelika Trawińska, Angelika 
Wojcieszak)

8. W pokazie sztuk walki udział wzięli: Kamil Jaśkiewicz, Arka-
diusz Kręt, Adam Oracz, Marcin Pompa, Bartosz Kulik, Jakub 
Borek, Dominik Błach

fot. 5

fot. 7

fot. 6

fot. 8

oraz Anety Trutkowskiej. Następnie na scenę wkroczyły 
gimnazjalistki z klubu „Fit-Sport”, które wraz z instruk-

torką Ewą Kwiatkowską wykonały układ choreograficzny 
z pomponami w rytmie piosenki Shakiry „Waka Waka”. 
Po nich swój talent wokalny zaprezentowały siostry Ka-

sia i Ola Cerazy. 
Który najpiękniejszy?

Tradycyjnym punktem programu Sobótek jest kon-

kurs na najpiękniejszy wianek świętojański. W tym roku 
jurorzy w składzie: zastępca wójta Piotr Strach, przewod-

niczący RG Paweł Kulik oraz  radna Elżbieta Matuszew-

ska spośród pięciu wianków zgłoszonych do konkursu 
wybrali ten najpiękniejszy autorstwa Iwony Kowalczyk, 
która w nagrodę otrzymała żelazko.

Korczyńscy samurajowie
Niecodzienne widowisko – pokaz sztuk walki – mie-

li okazję obejrzeć widzowie zgromadzeni na nowokor-
czyńskim placu. Mistrz Świata i Europy Soke Mariusz 
Błaszkiewicz, który prowadzi zajęcia w klubie Deporti-

vo Wiolety Brody, zaprezentował wraz ze swoimi ucz-

niami pady, dźwignie, kopnięcia, przewroty, duszenia. 
Były także pokazy prawdziwej walki w wykonaniu po-

siadaczy czarnych pasów – Mateusza Zakrzewskiego 
oraz Michała Boruty, sam mistrz natomiast zaprezento-

wał sztukę władania samurajskim mieczem. Cały pokaz 
wzbudził duże zainteresowanie wśród publiczności, 
również tej najmłodszej.

Kolejną atrakcją dla dzieci był konkurs rowerowy 
zorganizowany przez Leszka Chrobota, właściciela 
szkoły nauki jazdy „Elenauto”, który ufundował nagro-

dy dla zwycięzców. Uczestnicy konkursu mieli za zada-

nie pokonać rowerami tor przeszkód popełniając przy 
tym jak najmniej błędów. Trzy pierwsze miejsca zajęli 
kolejno: Łukasz Nowak, Wiktor Zych oraz Filip Strach  
i w nagrodę otrzymali medale, a także paletki, piłki, 
gry.

Sobótkowe ognie
Kulminacyjnym punktem wieczoru był plenerowy 
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85. ROCZNICA POWSTANIA OSP W STROŻYSKACH 

„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK...”
Jubileusz 85-lecia obchodziła w niedzielę 10 lipca 

br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strożysk. 
Obchody te połączone zostały z uroczystym przekaza-

niem oraz poświęceniem samochodu strażackiego.
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli 

zaproszeni goście: Prezes Zarządu Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w 
Kielcach poseł na sejm Mirosław Pawlak, Prezes Od-

działu Zarządu Powiatowego Związku OSP w Busku 
Zdroju Adam Pałys, Wiceprezes Oddziału Zarządu Po-

wiatowego ZOSP starosta buski Jerzy Kolarz, zastępca 
komendanta powiatowego PSP w Busku Zdroju st. kpt. 
Robert Bujny, Sekretarz Województwa Świętokrzyskie-

go Bernard Antos, Dyrektor Biura Europosła Siekierskie-

go Adam Stoksik, Wójt Paweł Zagaja, Prezes Zarządu 
Gminnego OSP Janusz Gajda. Oficjalną część uroczy-

stości poprowadził Komendant Gminny OSP Andrzej 
Wajs.

Święte powołanie
Punktualnie o godzinie 14 w kościele parafialnym 

pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Strożyskach 
proboszcz parafii ks. Piotr Figarski wspólnie z ks. Jaro-

sławem Ambrożym odprawili mszę świętą w intencji 
strażaków. W wygłoszonej homilii ks. Jarosław podkre-

ślił podobieństwo powołania strażackiego do kapłań-

skiego. – Wasze powołanie jest powołaniem świętym. 
Musicie strzec praw i zasad Bożych, gdyż jesteście 
strażnikami Przykazań Bożych – mówił kapłan. 

Po mszy św. wszyscy jej uczestnicy, w tym druho-

wie strażacy ze sztandarem miejscowej jednostki oraz 
15 okolicznych jednostek OSP przy dźwiękach Orkie-

stry Dętej z Nowego Korczyna pod batutą Mieczysława 

pokaz obrzędu „Sobótkowe ognie” przygotowany przez 
młodzież z Samorządowego Gimnazjum im. Świętej 
Kingi w Nowym Korczynie pod kierunkiem Grażyny 
Kańskiej. Wspólne tańce i śpiewy przy ognisku przy-

ciągnęły szeroką widownię, która nagrodziła młodych 
artystów gromkimi brawami.

Po części artystycznej i konkursowej imprezę plene-

rową uświetnił występ zespołu „Kwadrans” działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury. Znane przeboje w wy-

konaniu młodych artystów rozruszały nowokorczyńską 
publiczność przed zabawą taneczną, podczas której grał 
i śpiewał zespół „Vokall”.

Wśród atrakcji dla najmłodszych znalazła się rów-

nież kolorowa ciuchcia udostępniona przez Krzysztofa 
Dziekana do darmowej przejażdżki ulicami Nowego 
Korczyna, frajdą dla dzieciaków była także duża dmu-

chana zjeżdżalnia.
Wystawy i promocje
„Mój kraj – moja ojczyzna – moja miejscowość” – 

to nazwa wystawy zorganizowanej przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej, na której znalazły się 
prace uczniów z naszych szkół wyróżnione w konkur-
sie zorganizowanym w listopadzie ubiegłego roku. Wy-

chowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Winiarach na swoim stoisku prezentowali własno-

ręcznie wykonane prace plastyczne, które wystawiali na 
sprzedaż zarabiając w ten sposób na wakacje.

Podczas festynu propagowana była również ogólno-

polska kampania przeciwdziałania uzależnieniom pn. 
„Postaw na rodzinę”, gdzie ciekawe materiały edukacyj-
ne rozdawane były uczestnikom. Wszystkie występują-

ce dzieci otrzymały słodycze i napoje, a także nagra-

dzane były folderami o gminie Nowy Korczyn. Każda 
z placówek oświatowych otrzymała dyplom oraz piłkę, 

a nauczyciele dyplomy z podziękowaniami za przygo-

towanie inscenizacji. Zwycięzcy konkursów natomiast 
otrzymali nagrody rzeczowe: sprzęt AGD, turystyczny 
i sportowy. Stroną techniczną i nagłośnieniem festynu 
zajmowali się Edward Leśniak i Jerzy Wilk

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Nad bezpieczeństwem pożarowym w ciężkim sa-

mochodzie bojowym czuwał Komendant Gminny OSP 
Andrzej Wajs wraz ze strażakami z jednostki w Nowym 
Korczynie. Ochroną całości zajmowała się firma ”Co-

bra” wspierana przez policjantów z Komisariatu Policji 
w Solcu –Zdroju. Grille oraz zjeżdżalnię oferowała fir-
ma Hubo -Happy Shark – z Krakowa 

Organizatorami tegorocznych Sobótek byli Urząd 
Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Kor-
czynie przy dofinansowaniu przez Zarząd Powiatu Bu-

skiego. Patronat medialny objęli natomiast „Korso – ty-

godnik buski” oraz „Tygodnik Ponidzia”.
Anna Nowak, Bogumiła Zawada
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Przemarsz pododdziałów z kościoła na 
plac przy remizie.

Odznaczeni Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa.

Defilada pododdziałów na zakończenie 
uroczystości.

Na ręce prezesa OSP Strożyska Mariana 
Dębskiego przekazane zostały pamiątko-

we puchary.

wid Sosowski, Sławomir Walasek  
i Adam Opaliński. Powyższe odzna-

czenia wręczali Mirosław Pawlak 
oraz Adam Pałys

Odznakę Wzorowego Straża-

ka wręczył natomiast Adam Pałys 
w asyście Jerzego Kolarza nastę-

pującym druhom: Dawid Buczak, 
Sebastian Buczak, Damian Dryja, 
Krystian Dryja, Krzysztof Kaszuba, 
Mateusz Soja.

Samochód strażacki w prezen-

cie.
W kolejnym punkcie wójt gminy 

Paweł Zagaja przekazał jednostce 
OSP w Strożyskach samochód stra-

żacki marki Volkswagen Transpot-
rer. Pojazd ten udało się pozyskać 
dzięki wspólnym staraniom władz 
samorządowych, tj. wójta Pawła Za-

gai oraz marszałka Adama Jaruba-

sa. W Komendzie Powiatowej PSP  
w Busku-Zdroju wyremontowano 
go oraz doposażono zgodnie ze 
standardami strażackiego wozu.  
W tym wyjątkowym dniu kluczyki 
oraz dowód rejestracyjny wójt prze-

kazał na ręce kierowcy Tadeusza 
Dryi. Ksiądz proboszcz natomiast 
prosząc o wstawiennictwo św. 
Krzysztofa – patrona kierowców 
oraz św. Floriana – patrona straża-

ków pobłogosławił przekazany sa-

mochód.
Następnie głos zabrali zapro-

szeni gości, którzy w swych prze-

mówieniach okolicznościowych 
dziękowali za zaproszenie na pięk-

ny jubileusz 85-lecia istnienia jed-

nostki. Gratulowali także druhom 
strażakom otrzymanych odznaczeń 
za zasługi oraz życzyli dalszych 
sukcesów. Na ręce prezesa zarządu 
OSP Strożyska Mariana Dębskiego 

W pierwszym rzędzie od lewej Adam  
Pałys, Mirosław Pawlak, Bernard Antos,  

Jerzy Kolarz.

Wyremontowany i przekazany dla jednost-
ki OSP w Strożyskach samochód.

Wężowicza przeszli na plac przy 
remizie strażackiej. Tam dowódca 
uroczystości naczelnik OSP w Stro-

żyskach Tadeusz Kaszuba złożył 
Prezesowi Zarządu Związku OSP 
RP Mirosławowi Pawlakowi mel-
dunek gotowości pododdziałów, 
po czym poczet flagowy w skła-

dzie: Paweł Saltarski, Paweł Buczak  
i Przemysław Buczak przy dźwię-

kach hymnu państwowego dokonał 
podniesienia flagi państwowej na 
maszt.  

Następnie głos zabrał druh Wła-

dysław Trela, który powitał przyby-

łych na uroczystość i dokonał jej 
oficjalnego otwarcia. 

Medale i odznaczenia
Ten wyjątkowy jubileusz był 

również okazją do wręczenia od-

znaczeń i wyróżnień za dotychcza-

sową długoletnią nienaganną służbę 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej 
dla zasłużonych działaczy jednostki 
tutejszej oraz sąsiednich.

Złotym Znakiem Związku OSP 
RP odznaczeni zostali druhowie: 
Tadeusz Czupryna oraz Tadeusz 
Zych. 

Złoty Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymali: Ryszard 
Dębski, Witold Kaszuba, Grzegorz 
Kozak, Józef Król, Mariusz Wilk, Pa-

weł Saltarski.
Srebrne Medale trafiły do na-

stępujących druhów: Edward Sza-

franek, Damian Szafranek, Robert 
Średniawa, Sylwester Piotrowski.

Brązowy Medal natomiast otrzy-

mali druhowie: Damian Buczak, 
Paweł Buczak, Przemysław Buczak, 
Łukasz Saltarski, Mateusz Dębski, 
Kamil Dryja, Jarosław Gwóźdź, Ja-

cek Nowak, Adam Kwiecień, Da-
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przekazane zostały dwa puchary 
od posła na sejm Mirosława Paw-

laka oraz starosty Jerzego Kolarza. 
Odczytano również i przekazano  
w imieniu marszałka Adama Jaruba-

sa oraz komendanta powiatowego 
PSP Kazimierza Ścibiły dwa listy pa-

miątkowe, które zawierały życzenia 
wytrwania w tej pięknej idei, jaką 
jest poświęcanie własnego życia 
dla ratowania drugiego człowieka, 
wiele satysfakcji, spełnionej służby 
i działalności społecznej, a w życiu 
osobistym zdrowia i wszelkiej po-

myślności.
Trochę historii
Po słowach uznania i podzię-

kowania druh Władysław Trela 
przedstawił rys historyczny jednost-
ki OSP w Strożyskach powstałej  

w 1926 r. z inicjatywy księdza Jana 
Francuza, który był pierwszym jej 
prezesem. Pierwszym komendan-

tem natomiast był Stanisław Szafra-

nek. Dziewięć lat później ówczes-
ny sekretarz gminy Andrzej Wojsa 
został wybrany prezesem jednostki 
i to on zlecił budowę remizy stra-

żackiej. Wraz z wybuchem wojny 
straż zawiesiła swą działalność, by 
w 1942 r. wznowić ją. W 1972 r. 
podjęto decyzję o budowie nowego 
Domu Strażaka. Przy pracach tych 
brali też udział wszyscy członko-

wie jednostki, w 1976 r. nastąpiło 
uroczyste otwarcie budynku. Pod-

czas powodzi, jakie nawiedziły 
naszą gminę w 1997 r. oraz 2010 
r. strażacy ze Strożysk wykazali się 
dużym zaangażowaniem: uczestni-

czyli przy zabezpieczaniu wałów 
na Wiśle i Nidzie, przy ewakuacji 
zwierząt, a także przy usuwaniu 
skutków powodzi. Na przestrzeni 
85 lat istnienia jednostki zmieniał 
się jej zarząd oraz członkowie, jed-

nak nieprzerwanie straż ze Strożysk 
brała czynny udział w różnego ro-

dzaju akcjach, walcząc z żywiołami 
dla ratowania ludzkiego życia.  

Ostatnim punktem programu 
jubileuszowych uroczystości była 
defilada pododdziałów, którymi do-

wodził naczelnik OSP w Strożyskch 
Tadeusz Kaszuba, po czym jubilaci 
i zaproszeni goście udali się na po-

częstunek, będący okazją do roz-

mów i wspomnień. 
Anna Nowak

GIMNAZJALIŚCI PRZEJĘLI WŁADZĘ!

Władzę w Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-

go przejęli w dniu 5 maja br. młodzi mieszkańcy re-

gionu. W ławach radnych wojewódzkich zasiadło pra-

wie 200 uczniów świętokrzyskich gimnazjów. Obrady 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego odbywały się pod hasłem „Innowacje wokół 
mnie”. Gospodarzami spotkania byli przewodniczący 
Sejmiku Marek Gos i marszałek Adam Jarubas. Uczest-
niczyli w nim także Jan Maćkowiak - członek Zarządu 
Województwa, wicewojewoda Beata Oczkowicz oraz 
przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Doskonale-

nia Nauczycieli i Świętokrzyskiego Kuratorium Oświa-

ty w Kielcach. 
W role radnych wojewódzkich wcielili się ucznio-

wie Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w No-

wym Korczynie, Gimnazjum im. Karola Wojtyły- Pa-

pieża Polaka w Kostomłotach II, Gimnazjum w Zespole 
Placówek Oświatowych w Morawicy, Gimnazjum nr 1 
w Strawczynie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rako-

wie oraz Publicznego Gimnazjum we Wzdole Rządo-

wym. Aktywnymi uczestnikami obrad byli także laure-

aci konkursu „Moja innowacyjna szkoła”. 
Zasady funkcjonowania Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego przybliżył młodym mieszkańcom 
naszego regionu przewodniczący Sejmiku Marek Gos. 
- To właśnie w tej sali zapadają najważniejsze dla na-

szego województwa decyzje. W tym gmachu mieszczą 
się siedziby najważniejszych instytucji wojewódzkich: 
Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskiego Urzę-

du Wojewódzkiego oraz urząd największego powiatu  
w Polsce - powiatu kieleckiego. Jestem przekonany, że 
wśród was są nasi następcy, którzy za kilkanaście lat 
będą aktywnie działać w samorządach różnych szczeb-

li, zasiądą na tych samych miejscach w roli radnych 
wojewódzkich. Tego życzę wam z całego serca - mówił 
przewodniczący Sejmiku Marek Gos. 

Z kolei marszałek Adam Jarubas zachęcał święto-

krzyskich gimnazjalistów do aktywności w swoich 
środowiskach. - Bądźcie kreatywni, mobilizujcie się 
wzajemnie do działania. To wy jesteście przyszłością 
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Jan Maćkowiak, członek Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego.
- Województwo Świętokrzyskie sta-

wia na innowacyjność z kilku powodów. 
Strategiczny dokument Unii Europejskiej 
– „Europa 2020” wskazuje wyraźnie, że 
aby gospodarka Unii Europejskiej mogła 
konkurować z gospodarkami światowy-

mi, m.in. amerykańską i azjatycką, musi 
być innowacyjna. Stąd w naszych działa-

niach innowacyjność staje się zadaniem 
bardzo ważnym, a myślę, że w najbliższej 
perspektywie finansowej - po roku 2013 
– będzie wyzwaniem najważniejszym. 

Dlatego właśnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Święto-

krzyskiego pracuje już z powodzeniem Biuro Innowacji, dlatego powo-

łaliśmy Świętokrzyską Radę Innowacji, która skupia wybitne autoryte-

ty w dziedzinie innowacyjności, w końcu dlatego zaproponowaliśmy 
przeznaczenie środków z Krajowej Rezerwy Wykonania w ramach RPO 
WŚ na realizację Działania 2.1. czyli Rozwój innowacji oraz wspieranie 
działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek 
sektora „badania i rozwój” w niebagatelnej  kwocie 6 340 689 euro. 

Jako Zarząd Województwa uważamy, że przygotowanie naszej mło-

dzieży do uczestniczenia we wspomnianej aktywności Unii Europej-
skiej jest niezwykle ważne, dlatego staramy się inwestować w młodych 
ludzi, podejmować zadania w ten sposób, aby treści związane z po-

trzebą innowacyjności, kreatywności w biznesie i w nauce, były wśród 
młodzieży jak najmocniej akcentowane. Stąd właśnie liczne inicjatywy 
Urzędu Marszałkowskiego skierowane do świętokrzyskich uczniów, 
jak choćby konkursy, które mają pobudzać ich inicjatywę w kierunku 
wypracowywania ciekawych, niestandardowych pomysłów. Myślę, że 
Sejmik Młodzieżowy Województwa Świętokrzyskiego zorganizowany 
w tym roku pod hasłem „Innowacje wokół mnie”, a także towarzyszący 
mu konkurs „Moja innowacyjna szkoła” doskonale wpisały się w obraną 
przez nas drogę.

naszego regionu - podkreślał Adam 
Jarubas, który życzył młodym rad-

nym owocnych obrad. 
Ze swego grona młodzi radni 

wybrali prezydium Sejmiku. Prze-

wodniczącym został Krzysztof Ka-

czor z Gimnazjum w Morawicy. 
Swoich przedstawicieli w prezy-

dium Sejmiku miało także pozo-

stałych pięć szkół uczestniczących  
w spotkaniu. Uczestniczący w obra-

dach gimnazjaliści przez aklamację 
przyjęli rezolucję, w której apelują 
do władz o kontynuowanie działań 
mających wpływ na kształcenie mło-

dego pokolenia oraz równy dostęp 
do edukacji dla dzieci i młodzieży  
z miast i terenów wiejskich.

Młodzież uczestniczyła rów-

nież w interaktywnych naukowych 
pokazach z fizyki i chemii, podczas 
których uczniowie mogli zobaczyć 
ciekawe, całkowicie bezpiecz-

ne eksperymenty i doświadczenia 
ilustrujące podstawowe prawa fi-

zyczne i chemiczne. Z zaintereso-

waniem oglądała także pokazy ro-

botów, m.in. humanoidalne roboty 
podążające za światłem, reagujące 
na dźwięk, podążające po wyzna-

czonej trasie oraz roboty SUMO. 
Uczestnicy Sejmiku brali także 
udział w konkursach dotyczących 
innowacyjności przygotowanych 
przez ŚCDN, podczas którego wy-

korzystane zostały nowoczesne 
techniki głosowania i rozwiązywa-

nia testów. Młodzież musiała m.in. 
odpowiedzieć na takie pytania jak: 
„Ile waży korytozaur?”, „Jak nazy-

wa się jeden z najbardziej znanych 
i twórczych wynalazców na świe-

cie, przedsiębiorca, wynalazca fo-

nografu, żarówki i kineskopu?” czy 
„Jak się nazywa polski astronom, 
odkrywca pierwszych planet spoza 
układu słonecznego?”. Uczestnicy 
imprezy mogli wykazać się również 
wiedzą na temat regionu święto-

krzyskiego. 
Podczas spotkania wręczone zo-

stały także nagrody laureatom kon-

kursu „Moja innowacyjna szkoła” 
zorganizowanego przez Biuro Ko-

munikacji Społecznej i Biuro Inno-

wacji Urzędu Marszałkowskiego. 
Rezolucja V Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 5 maja 2011 roku.
„My, młodzież gimnazjalna 

województwa świętokrzyskiego, 
zgromadzona na Sejmiku Młodzie-

żowym Województwa Świętokrzy-

skiego, zwołanym pod hasłem „In-

nowacje wokół mnie”, rozumiejąc  
i doceniając rolę edukacji i nauki  
w innowacyjnym rozwoju nasze-

go regionu, apelujemy do władz  
o kontynuowanie działań mających 
wpływ na kształcenie młodego po-

kolenia oraz równy dostęp do edu-

kacji dla dzieci i młodzieży z miast 
i terenów wiejskich; w tym zabez-

pieczenie środków finansowych na 
budowę i rozbudowę bazy dydak-

tycznej oraz realizację unijnych 
programów edukacyjnych po to, 
aby:
- szkoła była otwarta na innowacje; 

nie tylko w świecie technologii, 
ale i w odniesieniu do procesów 
nauczania i uczenia się;

- korzystała z dobrodziejstw no-

wych technologii i przyczyniała 
się do powiększania wirtualnych 
zasobów edukacyjnych;

- aby uczniowie mogli czerpać  
z najnowszych osiągnięć techni-
ki i wykorzystywać je w szkolnej 
edukacji;

- aby uczniowie mogli rozwijać 
kreatywność, ciekawość świata, 
nabywali umiejętności wyszuka-

nia i przetworzenia informacji  
w wiedzę, podejmowali współ-
pracę z rówieśnikami z innych 
krajów, uczyli poruszania się po 
świecie informacji i otwartości na 
to, co nowe. 

źródło: sejmik.kielce.pl
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Aneta mieszka w Harmoninach, 
od nowego roku szkolnego rozpo-

cznie naukę w nowokorczyńskim 
gimnazjum. Jest skromną, ale nie-

zwykle zdolną osobą. Szkołę pod-

stawową ukończyła z wyróżnie-

niem. Jest typową humanistką, gdyż 
jej ulubione przedmioty to historia 
i język polski. Lubi też słuchać mu-

zyki i czytać książki – najbardziej 
przypadła jej do gustu „Ania z Zie-

lonego Wzgórza”.
Do konkursu składającego się 

z trzech etapów: szkolnego, woje-

wódzkiego i ogólnopolskiego Aneta 
przygotowywała się już od wrześ-
nia 2010 roku. Dwa pierwsze etapy 
konkursu polegały na przygotowa-

niu pracy opierającej się na źród-

łach historycznych. Na podstawie 
wspomnień, pamiętników, listów, 
rodzinnych zdjęć czy zebranych 
relacji miała opisać losy Polaków  
w okresie 1914-1989. Swoją pracę 
pt. „Kartki z życia mieszkańców wsi 
w powojennej rzeczywistości” Ane-

ta napisała w formie pamiętnika wy-

korzystując do tego wspomnienia 
swoich rodziców i dziadków z cza-

sów PRL-u. Praca ta powstała pod 
kierunkiem nauczycielki historii 
Barbary Bonar. Spodobała się Wo-

OGÓLNOPOLSKI SUKCES 
A N E T Y  K U K U Ł Y

jewódzkiej Komisji Konkursowej  
i została zakwalifikowana do etapu 
centralnego, który jak już wcześniej 
wspomniano, odbył się w Krako-

wie. 
Do ogólnopolskiego etapu kon-

kursu dostało się 18 uczniów szkół 
podstawowych z całej Polski. Wo-

jewództwo świętokrzyskie repre-

zentowało 3 uczniów, w tym Aneta. 
Ostatni etap przeprowadzony zo-

stał w formie ustnej. Każdy uczest-
nik, mając do dyspozycji 10 minut, 
musiał ustnie zaprezentować swoją 
pracę – uzasadnić wybór tematu, 
przedstawić swoje wnioski, sposób 
zbierania materiału źródłowego czy 
wykorzystaną literaturę, a także od-

powiedzieć na pytania dotyczące 
pracy i epoki. Najlepsza okazała się 
prezentacja Anety, gdyż to jej właś-
nie komisja przyznała tytuł laureata. 
W nagrodę otrzymała jednorazowe 
stypendium ufundowane przez Fun-

dację Armii Krajowej w Londynie 
oraz książkę ufundowaną przez Ma-

łopolskiego Kuratora Oświaty.
Sukces Anety Kukuły nie tylko 

ogromnie cieszy, ale budzi także 
podziw, gdyż pokonała ona wielu 
najlepszych historyków z całego 
kraju, a to nie lada wyczyn. 

Słowa uznania należą się rów- 
nież Barbarze Bonar, która przygo-

towywała Anetę do konkursu. Warto 
podkreślić, że to nie pierwszy sukces 
jej wychowanków na arenie krajowej.  
W ubiegłym roku szkolnym 3 miejsce 
w kraju zajął Paweł Bonar ze Szkoły 
Podstawowej w Ostrowcach uzysku-

jąc tytuł laureata etapu centralnego  
w konkursie historycznym „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego”. 
Uczeń Szkoły Podstawowej w No-

wym Korczynie Kamil Dryja zajął 
wówczas 10 miejsce w kraju. Ucz-

niowie p. Bonar od wielu lat zajmu-

ją czołowe miejsca w wojewódz-

kich etapach konkursów, takich jak: 
Konkurs Humanistyczny, Konkurs 
Mitologiczny, konkurs historyczny 
„Krąg”, „Moje Ponidzie”, „Europa 
w Szkole”, osiągają także wysokie 
noty w konkursach recytatorskich 
czy plastycznych. 

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczniom biorącym udział  
w różnorodnych konkursach za re-

prezentowanie naszej gminy i woje-

wództwa oraz życzymy im dalszych 
sukcesów.

Anna Nowak

Tytuł laureata, jednorazowe stypendium oraz na-

grodę książkową otrzymała Aneta Kukuła – uczen-

nica klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Nowym Korczynie w Ogólnopolskim Konkursie 
Tematycznym „Losy Bliskich i losy Dalekich – ży-

cie Polaków w latach 1914-1989”, który się odbył  
w dniu 4 czerwca br. w Krakowie.

Bogusława Ziętara, Aneta Kukuła i Barbara Bonar.

SPOTKANIE NA OLIMPIE – POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY
„Mitologia” jako zbiór niezwykłych opowieści o bogach i bohaterach starożytnej Grecji jest niesa-

mowitą lekturą przenoszącą nas w świat magii, gdzie wszystko jest możliwe. Jest to lektura, do czyta-

nia której nie trzeba uczniów szczególnie zachęcać.

W dniu 12 maja 2011 r. odbył się finał I Powiatowe-

go Konkursu Mitologicznego dla uczniów szkół podsta-

wowych. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Busku Zdroju oraz Powiatowy Ośrodek Doradz-

twa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
Konkurs ten wprowadził uczniów w tradycję kultury 
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europejskiej. Biorący w nim udział 
mieli okazję wykazać się znajomoś-
cią treści mitów greckich, poznać 
interesujące zjawiska kultury du-

chowej i życia mieszkańców staro-

żytnej Hellady, uświadomić sobie 
rolę związków między mitologią 
grecką a współczesnym językiem, 
wziąć udział w zdrowej rywalizacji 
międzyszkolnej.

Konkurs, zarówno na etapie 
gminnym jak i powiatowym miał 
formę pisemną. Zadania różniły się 
jednak skalą trudności i wymagały 
wiedzy humanistycznej oraz umie-

jętności kluczowych. 
Do finału konkursu zakwalifiko-

wało się 38 uczniów ze wszystkich 
gmin naszego powiatu, którzy zgod-

nie z regulaminem uzyskali ponad 
60% poprawnych odpowiedzi z za-

dań przygotowanych na etap gmin-

ny. Natomiast laureatami Powia-

towego Etapu Konkursu 
Mitologicznego zostało 
15 uczniów. Wśród nich 
znalazło się 3 uczniów  
z Ostrowiec i 4 z Nowe-

go Korczyna, których do 
konkursu przygotowywa-

ła p. Barbara Bonar, oraz 
uczennica z Brzostkowa 
przygotowywana przez 
p. Irenę Sadowską. 

Oto ich nazwiska:
Bernadetta Broda – SP Ostrowce
Paweł Błach – SP Nowy Korczyn
Milena Fortuna – SP Ostrowce
Katarzyna Kanicka – SP Ostrowce
Aleksandra Chaczyk – SP Brzost-
ków
Ewelina Parlak – SP Nowy Korczyn
Marcelina Półtorak – SP Nowy Kor-
czyn

Aleksandra Brzezińska – SP Nowy 
Korczyn

W nagrodę otrzymali oni dyplo-

my i książki ufundowane przez PO-

DiDN w Busku-Zdroju. 
Gratulujemy wszystkim ucz-

niom sukcesu i życzymy im kolej-
nych wyróżnień w przyszłym roku 
szkolnym.

Anetta Fortuna
Irena Sadowska

Wycieczka szkolna to forma nauczania, w której 
uczestnicy mają możliwość zdobywania nowej wiedzy 
przez bezpośrednie postrzeganie przedmiotów i zjawisk 
w naturalnych ich warunkach. Obcowanie z zabytkami hi-
storycznymi, dziełami sztuki i tworami przyrody dostarcza 
umysłowi spostrzeżeń i wrażeń oraz bodźców do rozwoju. 
Dlatego właśnie w naszej szkole co roku organizowane są 
wycieczki szkolne. 

W roku szkolnym 2010/2011 w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Starym Korczynie odbyły się 3 całodniowe 
wycieczki: do Bałtowa, w Góry Świętokrzyskie i do Inwał-
du. Dzięki tym wyprawom uczniowie poznali swój region, 
uczyli się właściwego zachowania poza obrębem szkoły, 
spędzali przyjemnie i pożytecznie czas. Wycieczki te były 
też okazją do poznania wychowanków oraz ich zachowa-

nia poza szkołą.
Jolanta Kruk

P O D R Ó Ż E 
K S Z T A Ł C Ą
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PRZEDSZKOLAKI  
W KUROZWĘKACH

W dniu 16 czerwca br. dzieci z Punktu Przedszkol-
nego w Nowym Korczynie odbyły wycieczkę do Ku-

rozwęk.
Niezwykłą atrakcją tejże wycieczki była możliwość 

zwiedzania hodowli bizonów amerykańskich. Dzie-

ci bardzo zaciekawiło oglądanie stada bizonów pod-

czas jazdy wozem „safari-bizon” między zwierzętami.  
W bezpośrednim kontakcie z nimi dzieci słuchały  
z zainteresowaniem opowiadania przewodnika o histo-

rii powstania stada. 
Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie 

wnętrz i piwnic kurozwęckiego Pałacu wraz z prze-

wodnikiem, który zapoznał dzieci z historią pałacu 
oraz zamieszkujących go rodów, a także z różnymi cie-

kawostkami. Zeszliśmy najpierw do podziemi pałacu, 
gdzie dzieci podziwiały m.in. broń rycerską oraz inne 
zabytkowe przedmioty. Potem zobaczyliśmy piękną 
salę balową, a następnie wyszliśmy na taras. 

Na terenie pałacowym znajduje się plac zabaw  
i wiele atrakcji dla dzieci. Nasze maluchy z wielką ra-

dością biegały, skakały, huśtały się na huśtawkach, jeź-

dziły ciuchcią. 
Po tak wielu atrakcjach dzieci zgłodniały, toteż 

wspólnie ze swoimi paniami oraz rodzicami upiekły 
sobie na grillu kiełbaski, które po takich wrażeniach 
bardzo im smakowały. 

To jednak nie był koniec niespodzianek. Na „de-

ser” czekała na dzieci przejażdżka koniem oraz spacer 
po kurozwęckim mini ZOO, w którym przedszkolaki 
zobaczyły: lamy, strusie, dziki, króliki, kozy oraz ptaki 
różnego gatunku. 

Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do naszego 
przedszkola. Wycieczka była bardzo udana.  

Anita Poborca

Dobrze, że armata nie była prawdziwa.

Przed kurozwęckim Pałacem.

Przejażdżka wozem safari-bizon.

Dzieciaki już nie mogły się doczekać na kiełbaski z grilla.

zkola. Wycieczka była bardzo uda
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Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy rad-

nej Rady Gminy Krystyny Szafraniec, Rady Sołeckiej 
oraz Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie, a przy-

byli na nie m.in.: wójt gminy Paweł Zagaja, zastępca 
wójta Piotr Strach, przewodniczący Rady Gminy Paweł 
Kulik, przewodniczący rady powiatu Krzysztof Gajek, 
dyrektor PSP w Starym Korczynie Bożena Kruk, dy-

rektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Ligia 
Płonka, Ksiądz Dziekan Marek Małczęć, nauczyciele, 
wychowawcy oraz rodzice ze swymi pociechami.

Gospodarzami imprezy byli Krystyna Szafraniec 
oraz Zbigniew Jagiełło. Po przywitaniu wszystkich ze-

branych prowadząca w kilku słowach przypomniała 
historię obchodów Dnia Matki. Podkreśliła, jak ważna 
jest rola matek w społeczeństwie i nie tylko w dniu ich 
święta należy darzyć je szczególnymi dowodami mi-
łości, ale każdego dnia w roku, bo „Mama jak wiosna, 
daje nam życie…”. 

Kolejnym punktem programu była część artystycz-

na w wykonaniu uczniów ze szkoły w Starym Korczy-

nie, które do występu przygotowywały się pod czuj-
nym okiem nauczycielek: Bożeny Kruk, Haliny Stulak 
i Jolanty Kruk. Dzieci zorganizowały koncert życzeń, 
podczas którego śpiewały piosenki i recytowały wier-
szyki ze specjalnymi dedykacjami dla swych rodziców. 
Składały im najserdeczniejsze życzenia płynące z ma-

łych, ale gorących serc. Widać było wielkie zaangażo-

wanie i przeżycie na małych twarzyczkach, ale także 
radość z tego, że mogły tam być ze swoimi rodzicami. 
W dowód wdzięczności za trud wychowania podaro-

wały mamom i tatom własnoręcznie wykonane laurki 
i upominki oraz małe bukieciki kwiatów. Wszystkim 
spodobał się również występ Michała Gaja, który za-

śpiewał pieśń w hołdzie Janowi Pawłowi, a także wy-

stęp zespołu młodzieżowego „Rozśpiewane Winiarki” 
pod kierunkiem Anety Trutkowskiej, Beaty Smodrzew-

skiej, Marii Laskorzyńskiej i Agnieszki Kawalec. 
Po występie młodzieży prowadząca przypomniała 

o zbliżającym się Dniu Dziecka słowami Juliana Ej-
smonda:

„A jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi,
Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat...
Spójrz w oczy swego dziecka,
w sercu Ci się radość zbudzi,
której nie zaćmi najsmutniejszy świat”.
- Musimy pamiętać, by każdy dzień był dniem dzie-

cka, dniem miłości, szacunku, zrozumienia dla naszych 
pociech, dniem przepełnionym troską o ich bezpie-

czeństwo oraz przyszłość – mówiła. Po czym złożyła 
dzieciakom serdeczne życzenia, do których przyłączyli 
się również wójt Paweł Zagaja oraz przewodniczący 
Krzysztof Gajek obdarowując dzieci słodyczami.

Po części oficjalnej i artystycznej nastąpiła część 
biesiadna, podczas której nie zabrakło pysznych ciast 
przygotowanych specjalnie na tę niecodzienną okazję. 
Swą grą na instrumentach dętych spotkanie uświetni-
ła młodzież z parafialnej orkiestry. Było miło, wesoło  
i gościnnie. Młodzież podziękowała władzom gminy 
za pomoc w reaktywowaniu działalności świetlicy wiej-
skiej, przyznanie środków na zakup pieca grzewczego 
i opału do świetlicy, przydzielone meble, zakupiony 
stół do bilarda oraz za pomalowanie lokalu świetlicy. 
Zaproszeni rodzice byli bardzo wdzięczni za zorgani-
zowanie imprezy, która pokazała, że mieszkańcy po-

trzebują integracji i przyjemnego sposobu spędzania 
wolnego czasu, a tym samym pamięci o tak ważnych 
datach w kalendarzu.

Krystyna Szafraniec

MAMA JAK WIOSNA W STARYM KORCZYNIE
W dniu 22 maja 2011 r. w sali OSP w Starym Korczynie uroczyście obchodzono Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień Dziecka.

MAMUSIU DROGA, MAMUSIU MIŁA…
Jak co roku dzieci z Punktu 

Przedszkolnego w Nowym Korczy-

nie uroczyście obchodziły Dzień 
Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka.   

Cała łąka dla mamy i taty
Pod takim hasłem przebiegały 

tegoroczne uroczystości z okazji 
Dnia Mamy i Taty w Punkcie Przed-

szkolnym w Nowym Korczynie. 
Maluszki z grupy Anity Poborcy 
zaprosiły swoich kochanych rodzi-
ców 25 maja br., a starszaki z grupy  
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Agnieszki Kowalskiej 26 maja. 
Wszystkie dzieci bardzo długo przy-

gotowywały się do tego ważnego 
występu. Uczyły się wierszyków, 
piosenek, a także układu tanecznego 
do zabawy ruchowej przy piosence. 
Występy dzieci odbyły się w pięk-

nie udekorowanych salach. Każdy 
przedszkolak z wielkim przejęciem 
recytował i śpiewał. Niejednemu 
rodzicowi zakręciła się łza w oku. 
Występy dzieci nagradzane były raz 
po raz gromkimi brawami.

Po występach przedszkolaki 
podarowały Mamusiom i Tatusiom 
własnoręcznie wykonane upominki 
oraz zaprosiły na słodki poczęstu-

nek. Była to chwila dzielenia się 
swoimi wrażeniami oraz zbierania 
pochwał przez małych artystów. 

Wszystkie dzieci nasze są…

1 czerwca wszystkie dzieci mają 
swoje święto. Każdy z nas jest dzie-

ckiem swoich rodziców, jednak to 
dla najmłodszych jest to szczególny 
dzień. Również w  naszym Punkcie 
Przedszkolnym był to wyjątkowy 
dzień. Ten dzień rozpoczął się dla 

Starszaki dziękują Mamusiom i Tatusiom.Dzień Dziecka w Przedszkolu.

3-latki w uroczystej akademii z okazji  
Dnia Matki.

dzieci niespodzianką. Przy wejściu 
do przedszkola witały ich kolorowe 
baloniki, które były zapowiedzią 
czekającej zabawy. W ten dzień 
wszystkie przedszkolaki otrzymały 
upominki. Największą radość spra-

wiła im zabawa w ogrodzie przed-

szkolnym. Dzieci grały w piłkę, 
budowały różne budowle z piasku, 
malowały kolorową kredą, przecho-

dziły przez czarodziejskie tunele,  
a także bawiły się chustą anima-

cyjną Klanza. Było przy tym dużo 
śmiechu i radości. A przecież o to 
chodziło w tym szczególnym dniu. 

Na zakończenie odwiedził dzie-

ci wójt Paweł Zagaja, który złożył 
im życzenia i obdarował słodkim 

upominkiem. Ten dzień skończył 
się szybko, a wszystkie dzieci wró-

ciły do domów, aby podzielić się 
wrażeniami ze swoimi rodzicami. 

Agnieszka Kowalska

PODSUMOWANIE PROJEKTU  
„PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY” 

„KAŻDE DZIECKO JEST  ZDOLNE”

Szkoły Podstawowe w Nowym 
oraz Starym Korczynie zakończy-

ły III etap Projektu „Pierwsze ucz-

niowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

W młodszym wieku szkolnym 
każde dziecko potrzebuje wsparcia 
dla efektywnej realizacji własnego 
potencjału. Warunkiem zdobywa-

nia doświadczeń i przekształcania 
ich w kompetencje jest aktywność 
własna ucznia. Istotą projektu było 
wspieranie rozwoju uczniów na-

kierowane na rozwój kompetencji 
kluczowych, poprzez praktyczne 
działanie dzieci pod kierunkiem 
nauczyciela. Wykorzystanie teorii 
Howarda Gardnera zapewniło ucz-

niom doświadczenia edukacyjne  
i społeczne na miarę ich zaintere-

sowań, uzdolnień, możliwości i po-

trzeb. 
W szkole w Nowym Korczynie 

ostatni etap projektu przebiegał pod Uczniowie ze szkoły w Nowym Korczynie z wychowawczynią Urszulą Strzelecką.
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Ostatnia lekcja, ostatni dzwo-

nek, ostatnie spotkanie z przyja-

ciółmi z klasy. W szkole spędzili 
razem 6 lat. Tu przeżywali radość 
pierwszych sukcesów i gorycz pora-

żek. Tu znaleźli przyjaciół i wspól-
nie poznawali otaczający świat. 
Skończył się pewien etap ich życia 
– czeka nowa szkoła, nowi koledzy 
i koleżanki, nowi nauczyciele.

We wtorek 21 czerwca br.  
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Nowym Korczynie odbyło się 
uroczyste pożegnanie szóstych klas, 
podczas którego absolwenci wspo-

minali szkolne chwile, dziękowali 
za trud włożony w wychowanie,  
a także snuli plany na przyszłość. 
Nie zabrakło gratulacji, życzeń oraz 
łez wzruszenia. 

Uczniowie ze szkoły w Starym Korczynie z wychowawczynią Jalantą Kruk.

hasłem „Kocham Cię Polsko”. Za-

jęcia rozplanowano na 48 godzin 
pozalekcyjnych oraz dwugodzinny 
pokaz efektów pracy, który to odbył 
się 3 czerwca 2011r. Prezentacja 
Projektu pt. ,,Jesteśmy małymi Pola-

kami, razem się uczymy i bawimy”, 
łączyła wszystkie aktywności dzie-

ci. Świetnie zaprezentowali się naj-
młodsi wychowankowie. W pierw-

szej części występu dzieci ubrane 
w stroje regionalne zaśpiewały 
piosenki o Polsce i przyśpiewki lu-

dowe z naszego regionu oraz zatań-

czyły krakowiaka. W drugiej części 

odegrały teatrzyk pt. „Zabawkowe 
ZOO” z wykorzystaniem pacynek, 
potem zaśpiewały i zagrały na in-

strumentach perkusyjnych piosen-

ki dziecięce. Rodzice i zaproszeni 
goście mogli obejrzeć również wy-

stawę prac plastycznych uczniów 
i prezentację zdjęć z zajęć projek-

towych i wycieczek. Po zakończe-

niu prezentacji dzieci otrzymały na 
pamiątkę maskotki projektu pacynki 
- myszki. Słodki upominek wręczy-

li dzieciom goście Przewodniczący 
Rady Gminy Nowy Korczyn – Pa-

weł Kulik i Zastępca Wójta – Piotr 

Strach. Rodzice też przygotowali 
dla swoich pociech upominki i po-

częstunek. 
W Publicznej Szkole Podstawo-

wej w Starym Korczynie również 
zakończono trzyletni projekt edu-

kacyjny ,,Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”. 
Przedsięwzięcie to było współfi-

nansowane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Wychowankowie szkoły w Sta- 
rym Korczynie pracowały nato-

miast w trzech Ośrodkach Zainte-

resowań wyposażonych w ciekawe 
środki dydaktyczne. Nauczycie-

le realizowali autorskie pomysły, 
wyzwalając własną kreatywność 
pedagogiczną. Praca z dziećmi 
prowadzona była podczas zajęć 
obowiązkowych w ramach realiza-

cji podstawy programowej oraz na 
dodatkowych zajęciach pozalekcyj-
nych. Umiejętności zdobyte przez 
dzieci niewątpliwie pomogą im  
w dalszym kształceniu.

Udział w projekcie był dla dzie-

ci wspaniałą przygodą pełną rado-

ści i pozytywnych emocji. W pełni 
potwierdziło się hasło: „Każde dzie-

cko jest zdolne”, a rolą dorosłych 
jest te zdolności dostrzec, rozwijać 
i wspierać. 

Urszula Strzelecka
Jolanta Kruk

„ALE TO JUŻ BYŁO…”
POŻEGNANIE KLAS SZÓSTYCH
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W uroczystości udział wzięli 
m.in.: wicewojewoda Beata Ocz-

kowicz, wójt gminy Paweł Zagaja, 
przewodniczący Rady Gminy Pa-

weł Kulik, radny powiatu buskiego 
Krzysztof Wojtaś, dyrekcja, grono 
pedagogiczne, rodzice oraz ucznio-

wie.
Poloneza czas zacząć
Tradycyjnie pierwszym punk-

tem programu był polonez w wyko-

naniu ubranych na galowo uczniów 
szóstych klas. Czas poświęcony na 
przygotowania nie poszedł na mar-
ne. Uczniowie byli gorąco oklaski-
wani przez rodziców i nauczycieli, 
zaprezentowali się bowiem znako-

micie.
Wypiekanie ucznia
Następnie odbyła się część arty-

styczna pt.: „Ale to już było…”, nad 
przebiegiem której czuwały Barbara 
Bonar i Danuta Kostka. Uczniowie 
w humorystyczny sposób wspomi-
nali lata spędzone w szkole czyniąc 
rachunek sumienia. Wbijanie szpi-
lek w krzesło nauczyciela, spanie 

z książką pod poduszką zamiast 
jej czytanie, wymowne milczenie 
podczas odpowiedzi – wszakże 
milczenie jest złotem, ściąganie 
na klasówkach – to tylko niektóre  
z grzeszków, do których przyznali 
się swoim nauczycielom. A zostać 
uczniem łatwo nie jest – przekony-

wała uczennica podając dokładny 
przepis tworzenia prawdziwego 
ucznia. Nie może tu zabraknąć ta-

kich składników jak: odwaga, nie-

śmiałość, wyobraźnia, wrażliwość, 
poczucie humoru oraz szczypta zło-

śliwości uformowanych na kształt 
osła, barana, cielęcia czy papugi. 
Po upieczeniu w temperaturze, jaką 
osiąga nauczyciel podczas furii, na-

leży udekorować w miarę artystycz-

nie lizusostwem i obłudą oraz po-

zorami pilności i stekiem kłamstw.  
– I w takiej formie oddajemy rodzi-
nie, by się cieszyła i społeczeństwu, 
by się męczyło – podkreśliła na ko-

niec.
Ewangelię klasową ku przestro-

dze i pociesze grzesznych serc ucz-

niowskich wygłosił jeden z uczniów 
wcielając się w rolę profesora, który 
przegonił szatana namawiającego 
do ściągania. Swoim uczniom pole-

cił natomiast, by „zasiedli do ksiąg, 
póki czas sądu nie nadszedł”.

Dziękujemy za wszystko
W kolejnej scenie szóstoklasi-

ści rozważali na temat przyszłości 
pełnej znaków zapytania. Bo nie 
wiadomo jeszcze, jak żyć, by żyć 
godnie i pełnią życia, jak radzić 
sobie z problemami codzienności.  
W trudnych chwilach zawsze 
można jednak liczyć na rodziców.  
I właśnie za trud wychowania, tro-

skę, przekazane wartości dziękowa-

li swym rodzicom wierszami oraz 
piosenką „Cudownych rodziców 
mam”.

Absolwenci złożyli także ser-
deczne podziękowania swym wy-

chowawczyniom, które zawsze 
cierpliwe i wyrozumiałe uczyły ich  
i wychowywały, pani dyrektor za 
troskę i wytrwałe dążenie w two-

rzeniu lepszych warunków do na-

Polonez w wykonaniu szóstoklasistów.

Nagroda od Wójta Pawła Zagai dla Anety Kukuły.

Wicewojewoda Beata Oczkowicz znalazła się w gronie zaproszonych gości.
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R O D Z I N N I E  W  B R Z O S T K O W I E
Przenoszenie na łyżce surowego jajka, trampolina, pyszne domowe ciasta oraz potrawy z grilla to tylko niektóre z atrakcji, 

jakimi można się było cieszyć podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowanego w niedzielę 29 maja br. w Brzostkowie.

uki, nauczycielom poszczególnych 
przedmiotów, kierując do nich sło-

wa Jana Pawła II, a także księdzu, 
który przez lata nauki szkolnej pro-

wadził ich drogą prawdy i miłości 
do Boga i człowieka. Tym wszyst-
kim osobom dedykowana została 
piosenka „Szczęśliwej drogi już 
czas…”.   

Ślubujemy
Uroczyste ślubowanie było 

kolejnym punktem programu. Po-

wtarzając za panią dyrektor szó-

stoklasiści ślubowali m.in. zdobytą 
wiedzę i umiejętności jak najlepiej 
wykorzystywać w dalszym życiu,  
a także zawsze sumiennie i uczciwie 
pracować. Po ślubowaniu nastąpiło 
uroczyste przekazanie sztandaru 
młodszym kolegom z klasy piątej, 
którzy od tej pory będą najstarszą 
klasą w szkole. Powinni więc god-

nie reprezentować społeczność 
uczniowską. „Pieśń pożegnalna”  
w wykonaniu absolwentów zakoń-

czyła ich występ.
Następnie głos zabrała dyrektor 

szkoły Bogusława Ziętara, która po-

dziękowała uczniom za sześciolet-
ni trud nauki i podkreśliła, że czas 
płynie nieubłaganie szybko. Wyda-

wać by się mogło, że tak niedawno 
zaczynali stawiać swoje pierwsze 
literki, a już opuszczają szkolne 
mury. Wyraziła także nadzieję, że 
z łezką w oku uczniowie będą wra-

cać do wspomnień ze swej pierw-

szej szkoły. Podziękowała również 
nauczycielom za kolejny rok wytę-

żonej pracy, a także rodzicom za 
współpracę, zaangażowanie, oka-

zaną życzliwość oraz otwartość na 
potrzeby szkoły.

Życzenia, gratulacje, nagrody
Najbardziej oczekiwanym mo-

mentem uroczystości było wręcze-

nie uczniom nagród i wyróżnień,  
a rodzicom – listów gratulacyjnych. 
Najwyższe średnie ocen w minio-

nym roku szkolnym uzyskali Aneta 
Kukuła i Dorota Muzyk – 5,36 oraz 
Paweł Błach – 5,27. Mateusz Kost-
ka natomiast uzyskał najlepszy wy-

nik ze sprawdzianu kompetencji po 

szkole podstawowej – 36 punktów 
na 40 możliwych. Ogólnopolskim 
sukcesem poszczycić się może Ane-

ta Kukuła, która zdobyła tytuł laure-

ata etapu centralnego w Ogólnopol-
skim Konkursie Tematycznym „Losy 
Bliskich i losy Dalekich – życie Po-

laków w latach 1914-1989”.   
Ważnym momentem było także 

wręczenie Dyplomów Przyjaciela 
Szkoły, które otrzymali: wicewoje-

woda Beata Oczkowicz, kierownik 
zamiejscowego oddziału w Busku 
Zdroju Świętokrzyskiego Kurato-

rium Oświaty Grażyna Kozioł oraz 
wójt gminy Nowy Korczyn Paweł 
Zagaja. 

Na zakończenie dyrektor szkoły 
pogratulowała uczniom osiągnięcia 
tak dobrych wyników w nauce i ży-

czyła im dalszych sukcesów w gim-

nazjum. Podziękowała raz jeszcze 
wszystkim zebranym życząc spo-

kojnego i bezpiecznego wypoczyn-

ku podczas wakacji.
Anna Nowak

Wśród zaproszonych gości 
obecni byli: wójt gminy Nowy Kor-
czyn Paweł Zagaja, zastępca wójta 
Piotr Strach, przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Kulik, przewodniczą-

cy Rady Powiatu Krzysztof Gajek. 
Licznie przybyli mieszkańcy zarów-

no Brzostkowa, jak i gminy Nowy 
Korczyn, nie zabrakło również dzie-

ci.
Piknik Rodzinny zorganizowany 

11 drużyn wzięło udział w rodzinnych 
zawodach sportowych.

Nagrody od wójta Pawła Zagai i dyrektor 
Joanny Chaczyk dla uczestników  

zawodów.

Potrawy z grilla serwował nauczyciel 
przyrody Roman Korczak.

przez dyrekcję, nauczycieli, rodzi-
ców oraz uczniów Szkoły Podsta-

wowej w Brzostkowie rozpoczęła 
część artystyczna w wykonaniu 
uczniów kl. 0-3 przygotowana pod 
czujnym okiem nauczycieli: Ani-
ty Szwed, Grażyny Wawrzeniec  
i Marioli Kowalskiej. „Najlepiej jest 
u mamy i taty” to tytuł akademii,  
w której poprzez wiersze, piosenki 
oraz tańce dzieci dziękowały swym 

rodzicom za trud wychowania. Skła-

dały swoim mamusiom i tatusiom 
najserdeczniejsze życzenia płynące 
prosto z serc. Dzieci wykonały rów-

nież trojaka, a także zaśpiewały i za-

tańczyły „Była sobie żabka mała”.
Po części artystycznej odbyły 

się rodzinne zawody sportowe, do 
których zgłosiło się 11 chętnych 
rodzin. Uczestnicy rywalizowali  
w wielu ciekawych konkurencjach, 
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takich jak: bieg z surowym jajkiem 
umieszczonym na łyżce, skoki  
w workach, z powiązanymi noga-

mi, a także pokonywanie toru prze-

szkód. Śmiechu i radości nie było 
końca. Wszyscy uczestnicy  nagro-

dzeni zostali upominkami i słody-

czami wręczonymi przez wójta Pa-

wła Zagaję i dyrektor szkoły Joannę 
Chaczyk. 

Podczas Pikniku można było 
zakupić pyszne domowe wypie-

ki przygotowane specjalnie na tę 

okazję przez mamy uczniów, a tak-

że skosztować kiełbasy i karkówki  
z grilla. Dzieci chętnie się bawiły 
na placu zabaw, ogromną frajdę 
sprawiła im również wielka tram-

polina. Miłośnicy doświadczeń 
chemicznych też znaleźli coś dla 
siebie. Grupa fascynatów fizyki  
i chemii pod kierunkiem nauczy-

ciela przyrody Romana Korczaka 
przedstawiła efektowne i bardzo 
ciekawe eksperymenty pełne bły-

sków i fajerwerków.

Ostatnim punktem programu 
była zabawa taneczna. A że pogo-

da dopisała, wszyscy zgromadzeni 
świetnie się bawili.  

Dyrekcja pragnie złożyć ser-
deczne podziękowania rodzicom, 
nauczycielom oraz wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do zorganizo-

wania w Brzostkowie corocznego 
Pikniku.

Anna Nowak

Słodkości przygotowane przez  
mamy uczniów.

Uroczysta akademia w wykonaniu  
uczniów klas 0-3.

Wiele radości miały dzieciaki  
na placu zabaw.

W HOŁDZIE ŚWIĘTEJ KINDZE

Bogumiła Zawada, Ligia Płonka, Piotr 
Strach i Marian Czaja.

Instruktorka Fit-Sport Ewa Kwiatkowska 
ze swoimi podopiecznymi.

Przypomnienie bogatej historii 
miejscowości, integracja miesz-

kańców, a także promocja gminy 
to główne cele przyświecające or-
ganizowanym od trzynastu lat no-

wokorczyńskim „Kingonaliom”. 
Ten coroczny festyn nawiązuje do 
XIII wieku i bytności świętej Kingi 
i księcia Bolesława Wstydliwego 
jako pary królewskiej władającej 
Nowym Korczynem w czasach jego 
największej świetności.   

W niedzielę 24 lipca 2011 r.  
z inicjatywy Urzędu Gminy, Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Nowym 
Korczynie oraz Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Korczyńskiej zor-

ganizowano trzynastą już edycję 
imprezy o historycznym charakte-

rze na cześć patronki Królewskiego 
Miasta. 

Punktualnie o godzinie 16:30 na 
scenie pojawił się wójt gminy Paweł 
Zagaja, który powitał wszystkich 
zebranych i życzył udanej zaba-

wy zarówno w swoim imieniu, jak  
i w imieniu marszałka Adama Ja-

rubasa. Po nim głos zabrali poseł 
Krzysztof Lipiec oraz radny Rady 
Powiatu Buskiego Andrzej Lasak. 
Swą obecnością zaszczycili rów-

nież: Jerzy Kolarz – starosta buski, 
Adam Stoksik - dyrektor Biura Posel-
skiego Czesława Siekierskiego oraz 
Robert Bujny zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Busku-Zdroju.

Wszystkich przybyłych na uro-

czystość powitała również kierow-

nik GOK Bogumiła Zawada pełnią-

ca rolę konferansjerki, która złożyła 
także serdeczne życzenia policjan-

tom z okazji ich święta oraz wszyst-
kim Kingom i Krzysztofom obcho-

dzącym w tym dniu imieniny.

Jako pierwsza na scenie poja-

wiła się przewodnicząca Zarządu 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Korczyńskiej Ligia Płonka, która 
przedstawiła historię Towarzystwa 
działającego od 1994 roku. W hu-

morystyczny sposób o historii No-

wego Korczyna opowiadał członek 
Zarządu Towarzystwa Marian Czaja, Widownia.
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Pokaz ratownictwa drogowego w wykona-
niu strażaków z OSP Nowy Korczyn.

Marta Haponowicz i Paweł Błaszakiewicz 
prowadzą kurs tańca w klubie  

Deportivo-Fitness Wiolety Brody.

Poseł Krzysztof Lipiec z wójtem  
Pawłem Zagają.

Wokalistki z zespołu Biesiada Polska  
z dziećmi biorącymi udział w konkursie.

Wystawa obrazów, fotografii i haftu zorga-
nizowana przez Gminny Ośrodek Kultury.

Zespół Kwadrans działający przy GOK  
w Nowym Korczynie.

prowadząc różnego rodzaju kon-

kursy i quizy z nagrodami.
Dużym zainteresowaniem pub-

liczności cieszył się pokaz tańca 
pary Marty Haponowicz i Pawła 
Błaszkiewicza prowadzących kurs 
tańca w klubie Deportivo Wiolety 
Brody. Zaprezentowali oni dwa ro-

dzaje tańca latynoamerykańskiego: 
cha-cha i jive. Po nich Ewa Kwiat-
kowska instruktorka „Fit-Sport” 
wraz z grupą swych podopiecznych 
z klubu (Karolina Jaśkiewicz, Kin-

ga Laszki, Aleksandra Cabaj, Marta 
Lis, Patrycja Kwiatkowska i malutka 
Amelka Przeniosło) dały pokaz ży-

wiołowej i pełnej energii rozgrzew-

ki, jaką wykonują na zajęciach. 
Pokaz tańca nowoczesnego dała  
z kolei młodzież z grupy „Blueey-

esgroup” przygotowana pod opieką 
Piotra Kałuckiego. A były to: Kinga 
Juszczyk, Karolina Czekaj, Paulina 
Żwirek, Aleksandra Satora, Katarzy-

na Jaros i Bernadetta Broda.
Uśmiech na twarzy widzów wy-

wołała scenka kabaretowa „Kopciu-

szek na wesoło”, odegrana przez 
uczniów nowokorczyńskiego gim-

nazjum, w której nie brakowało 
współczesnych elementów zarów-

no w dialogach, strojach jak i mu-

zyce. Do występu młodzież przygo-

towywała się pod czujnym okiem 
Grażyny Kańskiej, która w nagrodę  
za  pomoc w oprawie artystycznej 
wielu imprez kulturalnych i stałą 
współpracę z władzami samorządo-

wymi i Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury otrzymała od wójta serdeczne 
podziękowania oraz upominek. 

Gwiazdą wieczoru tegoroczne-

go festynu był zespół „Biesiada Pol-
ska”, który serwował rozbawionej 
publiczności najbardziej znane pio-

senki biesiadne. Były więc śpiewy, 

tańce, wesołe podrygiwanie w takt 
skocznych melodii, a także konkur-
sy z nagrodami. 

W tym samym czasie część 
publiczności zgromadziła się poza 
bramą wejściową na plac, by obej-
rzeć pokaz ratownictwa drogowe-

go w wykonaniu strażaków z OSP  
w Nowym Korczynie (Jacek Pio-

trowski, Dawid Boduszek, Woj-
ciech Boduszek, Michał Misiaszek, 
Michał Stefański, Michał Rasiński, 
Michał Boduszek). Zaprezentowa-

li oni działania ratownicze po wy-

padku samochodowym z udziałem 
poszkodowanego kierowcy. Zało-

żeniem pokazu było przybliżenie 
pracy służb ratunkowych na miej-
scu wypadku drogowego. Pokaz ten 
cieszył się ogromnym zainteresowa-

niem.
Kolejnym punktem programu 

był występ formacji „Kwadrans” 
działającej przy Gminnym Ośrod-

ku Kultury, w skład której wchodzą: 
Klaudia Szafranek, Piotr Gawlik, 
Paweł Krzan i Patryk Pawlik Młodzi 
artyści wykonywali znane przeboje 
disco polo, które rozruszały kor-
czyńską publiczność przed zabawą 
taneczną. A wieczorem do tańca 
porywał zespół „Top Secret”. Pomi-
mo padającego deszczu chętnych 
do zabawy pod gwiazdami nie bra-

kowało.

Przez cały czas trwania festy-

nu można było podziwiać przy-

gotowaną przez Gminny Ośrodek 
Kultury wystawę obrazów, fotogra-

fii i haftu miejscowych artystów.  
A były to zdjęcia plenerowe Marty 
Zych z Nowego Korczyna, obrazy 
i fotografie Jana Wielgusa z No-

wego Korczyna, haft krzyżykowy  
i Richelieu oraz koronkowe obrusy 
i serwetki Marii Skrzypek ze Sta-

rego Korczyna, haft Agaty Kumor  
z Górnowoli i Ewy Kordek z Nowe-

go Korczyna oraz Zygmunta Ber-
nata z Parchocina. Wszyscy artyści 
otrzymają dyplomy okolicznościo-

we za udostępnienie swych prac 
na wystawę. Wspólne stoisko miało 
również Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Korczyńskiej i Punkt Informa-

cji Turystycznej, na którym można 
było nabyć książki, foldery i ulotki 
dotyczące największych atrakcji za-
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równo nowokorczyńskiej ziemi, jak 
i całego województwa świętokrzy-

skiego. Do podejmowania nauki  
w Centrum Kształcenia Zawodo-

wego w Busku-Zdroju zachęcały 
na swym stoisku promocyjnym na-

uczycielki tejże szkoły Ligia Kaleta 
i Małgorzata Szymczak. Firmowe 
gadżety rozdawali też pracownicy 
„Korso – tygodnika buskiego”.

W programie znalazły się rów-

W niedzielę 24 lipca 2011 roku 
szesnastoosobowa grupa młodzie-

ży z Samorządowego Gimnazjum 
im. Świętej Kingi w Nowym Kor-
czynie, chcąc, jak co roku, uczcić 
święto swej Patronki, przedstawiła 
scenkę kabaretową. Została ona 
przygotowana w ramach projektu 
edukacyjnego, w którym młodzież 
miała dokonać samooceny i przed-

stawić ją w wybranej formie tea-

tralnej. 
Wybór padł na kabaret pt.: Kopciu-

szek na wesoło i okazał się trafny. 
Bystry odbiorca bez trudu dostrze-

że w krzywym zwierciadle obraz 
kwiatu naszej latorośli. Jednak re-

alizatorzy tego przedsięwzięcia 
chcieli, żeby ich widowisko nie 
tylko zabawiło publiczność, ale 
i na coś zwróciło jej uwagę. To 
„coś” to nie tylko zło, które tkwi 
w młodzieży – dorośli też powinni 
zajrzeć do tego lusterka. Zobaczy-

liby, co sami psują i to, że nasza 
młodzież potrafi być też: przed-

siębiorcza, operatywna, odważna 
i inteligentna. Bowiem jej grupka 
występująca w niedzielę w kor-
czyńskiej muszli koncertowej ze-

brała się w wakacje, odważyła się 
wystąpić pierwszy raz w kabarecie 
(trudnej formie teatralnej) przed tak 
szerokim audytorium. A niektórzy 
wyszli na scenę z przysłowiowej 
łapanki (bez żadnej próby), bo 
trzeba było zastąpić tych, którzy 
nie wstawili się z różnych wzglę-

dów. Wśród dublerów była nawet 
uczennica ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostkowie, którą uważamy 
za największą bohaterkę spośród 

nież takie atrakcje jak: kiermasze, 
grille, ogródki piwne oraz weso-

łe miasteczko dla najmłodszych. 
Techniczną obsługą całej imprezy 
zajmował się Jerzy Wilk - pracow-

nik GOK.
Organizatorami tegorocznych 

„Kingonaliów” byli Urząd Gminy 
oraz Gminny Ośrodek Kultury przy 
dofinansowaniu przez Zarząd Po-

wiatu Buskiego. Patronat medialny 

nad imprezą objęli natomiast: Echo 
Dnia, Tygodnik Ponidzia, Korso 
– tygodnik buski, portal regionalny 
busko.com.pl oraz Portal Informacji 
Kulturalnej województwa święto-

krzyskiego, wiele informacji o Kin-

gonaliach znalazło się też na portalu 
naszego województwa: wrota-swie-

tokrzyskie.
Anna Nowak

Bogumiła Zawada

następującego grona młodych ar-
tystów: 

DUBLERZY:

- Iwona Kowalczyk ze SP w Brzost-
kowie (Brzydkie Kaczątko)

- Izabela Kowalczyk, ubiegłoroczna 
absolwentka gimnazjum (Księż-

niczka na ziarnku grochu)
- Kamil Szczepaniak (Książę)
- Izabela Buczak (Córka Złej Maco-

chy)
- Dominika Skowron (Wróżka)

POZOSTALI WYKONAWCY:

- Karolina Wójtowicz (Córka Złej 
Macochy)

- Dominika Kuzon (Kopciuszek)
- Monika Kucięba (Córka Złej Maco-

chy)
- Joanna Trela (Zła Macocha)
- Marcelina Jaroszek (Roszpunka)
- Karol Cerazy (Król)

- Bartosz Dudek (Woźnica)
- Agata Kuzon (Dziewczynka z za-

pałkami)
- Karolina Baran (Czerwony Kaptu-

rek)
- Anna Sroka (Królewna Fiona)
- Artur Lisek (Detektyw)

Cały zespół teatralny wraz z opie-

kunką Grażyną Kańską składa 
Jerzemu Wilkowi ogromne po-

dziękowanie za pomoc w nagra-

niu playbacku do przedstawionej 
scenki kabaretowej. Zaś Urzędowi 
Gminy w Nowym Korczynie, Wój- 
towi Pawłowi Zagai oraz Kiero- 
wnik Gminnego Ośrodka Kultury 

w Nowym Korczynie Bogumile 

Zawadzie dziękujemy za nagrody 

(napoje, słodycze i książki).

Grażyna Kańska
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Z CYKLU LEGENDY ŚWIĘTOKRZYSKIE

„O DRZEWACH  
SPEŁNIAJĄCYCH ŻYCZENIA”

Dawno, dawno temu wzdłuż 
najpiękniejszej rzeki Polski – Wi-
sły, między Buskiem a Szczucinem, 
między Pawłowem a Błotnowolą, 
znajduje się piękna wieś – Brzost-
ków (dawniej Brzeskow). Nie ma 
tu zbyt wiele zabytków, ale są tu 
najpiękniejsze drzewa, które latem 
wabią zielonymi liśćmi i świeżością 
powietrza. Chcę Wam opowiedzieć 
legendę, która jest związana z nimi 
i z miejscowością, w której miesz-

kam. A było to tak:
Stare drzewa rosnące nad Wi-

słą znają wiele ciekawych tajemnic 
ludzi, szczególnie młodych. Nasto-

latki chcąc się wyżalić, nie chodzą 
do rodziców, ponieważ uważają, że 
oni nie są w stanie ich zrozumieć. 
Wieść niesie, że kiedyś w naszej 
wsi mieszkała młoda dziewczyna. 
Miała śliczne brązowe oczy i dłu-

gie blond włosy. Była tak piękna, 
że wszystkie koleżanki zazdrościły 
jej urody. Wielu chłopców kochało 
się w niej. Niestety ona nie czuła się 
szczęśliwa, ponieważ zakochała się 
bez wzajemności w chłopaku z są-

siedniej wsi. Dziewczyna najpierw 
od swojej babci, potem od matki 
usłyszała opowieść o drzewach 
zwanych „brzostkami”, które raz  
w roku spełniają jedno życzenie 
młodzieży. I tak też się stało z moją 
bohaterką – Zosią. Nie mogła prze-

stać myśleć o chłopaku swoich ma-

rzeń – Janku. Było to wczesną wios-
ną. Zakochana dziewczyna wybrała 

się nad Wisłę, gdzie rosło najwię-

cej „brzostek”. Usiadła pod jedną  
z nich i zaczęła szlochać. 

W pewnej chwili drzewo prze-

mówiło ludzkim głosem:
- „Czemu płaczesz dziewczy-

no?” - zapytało.
- „Bo jestem nieszczęśliwie za-

kochana” – odpowiedziała Zosia.
- „Na pewno wiesz, że jutro jest 

dzień, w którym spełniamy marze-

nia. Przyjdź w samo południe, po-

myśl życzenie, a na pewno się speł-
ni!!! – pocieszyło dziewczynę.

Zosia bardzo przejęła się tymi 
słowami. Nawet trudno jej było za-

snąć w nocy. Niestety następnego 
dnia nie mogła przyjść o umówio-

nej godzinie pod drzewo, ponieważ 
czekała ją ciężka praca w polu. My-

ślami jednak wciąż tam była. Kiedy 
wieczorem pobiegła pod drzewo  
i wypowiedziała życzenie, usłysza-

ła tylko cichy szmer. Dopiero po 
chwili dotarło do niej, że marzenie 
się nie spełni. Pocieszała ją jednak 
myśl, że może … za rok się uda.

Ze złości zaczęła szybko biec 
dróżką do domu. Jej wielkie łzy 
spadały na czarną ziemię. W pew-

nej chwili potknęła się o kamień  
i upadła. Nie miała siły się podnieść, 
usiadła, obejrzała się za siebie i zo-

baczyła, że na drodze, po której 
biegła, przed chwilą wyrosły małe 
drzewka – „brzostki” – to jej łzy 
miały taką silną moc. Popatrzyła się 
przed siebie i ujrzała idącego w jej 

kierunku Janka. Wrażenie było tak 
silne, że straciła przytomność. Po 
jakimś czasie poczuła na swym ra-

mieniu rękę. Przestraszyła się, lecz 
gdy otworzyła oczy, ujrzała… swo-

jego ukochanego. Delikatnie wziął 
ją na ręce i zaniósł pod jej ulubione 
drzewo, pod którym myślała tylko  
o nim, o wielkim uczuciu do niego. 

„Jaki on piękny” – pomyślała. 
Leżała na jego kolanach, wiatr po-

wiewał cichutko i bezszelestnie. 
Zamknęła oczy, aby jak najdłużej 
zatrzymać tę chwilę. Cieszyła się 
myślą, że Janek jest przy niej. Zasta-

nawiała się, czy to aby nie sen? Nie, 
to nie był sen.

- „Czy zostaniesz ze mną na za-

wsze? – zapytała Zosia.
- „Tak, na zawsze, najdroższa” 

– odpowiedział.
Nagle zerwał się wiatr. Drze-

wa przechylały się to w jedną, to  
w drugą stronę, tak jakby miały się 
za chwilę złamać. Zrobiło się ciem-

no i głucho. Pioruny zaczęły mocno 
rozświetlać niebo. W pewnym mo-

mencie jeden z nich uderzył w parę 
zakochanych…

Legenda głosi, że ich ciała 
za pomocą czarów zamieniły się  
w drzewo, które kształtem przypo-

mina klęczącego mężczyznę i leżą-

cą na jego kolanach dziewczynę.  
I dziś we wsi Brzostków (w XVIII 
wieku wieś zmieniła swoją nazwę) 
jest dróżka wśród „brzostków”  
i duża stara brzoza, przy której mło-

dzież wypowiada swe życzenia. 
Marzenia te często się spełniają. 

Aleksandra Szybka

Brzostków

ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU GMINNEGO OSP RP
W dniu 26 czerwca 2011 r. w remizie OSP w No-

wym Korczynie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W Zjeździe uczestniczyli delegaci z poszczegól-
nych jednostek OSP z terenu gminy Nowy Korczyn 
oraz goście zaproszeni w osobach: Starosta Buski Jerzy 
Kolarz, Wójt Gminy Paweł Zagaja, Prezes Zarządu Od-

działu Powiatowego ZOSP RP w Busku Zdroju Adam 

Pałys, Komendant Powiatowy PSP w Busku Zdroju Ka-

zimierz Ścibiło.
Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarzą-

du złożył jego prezes Janusz Gajda, a z działalności 
Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Ryszard Pytlik. 
Zarząd Związku otrzymał absolutorium jednogłośnie  
w głosowaniu jawnym.

Następnie wybrano nowy Zarząd na 5-letnią kaden-
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cję, w skład którego weszli przedstawiciele z poszcze-

gólnych jednostek OSP. Skład prezydium przedstawia 
się następująco:
1. Janusz Gajda – prezes
2. Zbigniew Jagiełło – wiceprezes
3. Artur Gruchała – wiceprezes
4. Andrzej Wajs – komendant gminny
5. Józef Boduszek – sekretarz
6. Jerzy Misiaszek – skarbnik
7. Franciszek Stachurski – członek 

Wybrano również delegatów na Zjazd Powiatowy 
ZOSP RP w Busku Zdroju, którymi zostali członkowie 
prezydium Zarządu. Przedstawicielami do Zarządu Od-

działu Powiatowego ZOSP RP w Busku Zdroju zostali 
Janusz Gajda oraz Andrzej Wajs.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Zygmunt Boduszek – przewodniczący
2. Krzysztof Parlak – sekretarz
3. Piotr Cabaj – członek

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach, oprócz 
podziękowań, życzeń i gratulacji dla ochotników za 
bezinteresowną i ofiarną służbę, zwracali uwagę na 
sukcesy, jakie osiągnęły Młodzieżowe Drużyny Pożar-
nicze w zawodach krajowych i zagranicznych w kate-

gorii CTiF oraz konkursach wiedzy pożarniczej.
Gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi. Życzy-

my dużo wytrwałości i satysfakcji z pełnionych funkcji 
oraz pracy społecznej w dziedzinie ochrony przeciw-

pożarowej.
Redakcja

19 ORAZ 26 MAJA 2011 R. NA BOISKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KORCZYNIE  
ODBYŁY SIĘ GMINNE ZAWODY W TRÓJBOJU ORAZ CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW. NA TRÓJBÓJ SKŁADAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE KONKURENCJE: BIEG 
NA 60 METRÓW, SKOK W DAL, RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ, W CZWÓRBOJU DOSZEDŁ 
JESZCZE BIEG NA 1000 METRÓW.

Najlepsi w trójboju w kategorii chłopców okazali 
się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Kor-
czynie z opiekunem Arkadiuszem Modzelewskim. 
Miejsce drugie zajęli chłopcy z SP Nowy Korczyn, 
przygotowani przez Agatę Boduszek, trzecie uczniowie 
z Brzostkowa pod kierunkiem Anity Szwed. Na miejscu 
czwartym znaleźli się zawodnicy z SP Ostrowce, któ-

rych przygotowała Małgorzata Łuczka. Nie gorzej wy-

padły dziewczyny, pierwsze miejsce zajęły uczennice 
SP Ostrowce, drugie zawodniczki z Nowego Korczyna, 
trzecie z Brzostkowa, zaś czwarte ze Starego Korczyna. 

W czwórboju w kategorii chłopców najlepiej wypadli 
uczniowie z SP Nowy Korczyn, miejsce drugie zajęli 
zawodnicy z Brzostkowa, trzecie ze Starego Korczyna. 
Jeśli chodzi o dziewczęta, to najlepiej się spisały uczen-

nice ze Starego Korczyna, na drugiej pozycji uplasowa-

ły się zawodniczki z Nowego Korczyna, miejsce trzecie 
przypadło dziewczętom z Brzostkowa. 

Wszystkim tym, którzy brali udział w zawodach 
serdecznie gratulujemy.

Anna Nowak
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TURNIEJ NOWY KORCZYN 
CUP 2011 ROZSTRZYGNIĘTY

Turniej NOWY KORCZYN CUP 
2011 zorganizowany przez Klub 
Sportowy „Wisła Nowy Korczyn” 
przy wsparciu władz gminy oraz do-

finansowaniu ze środków Starostwa 
Powiatowego odbył się w dniach 
16-17 lipca br. w Brzostkowie na 
boisku sportowym przy Szkole Pod-

stawowej. Do turnieju zgłosiło się 
11 niezrzeszonych drużyn z gminy 
Nowy Korczyn oraz gmin ościen-

nych.

Sobotnie popołudnie należa-

ło do młodzieży. W rozgrywkach 
udział wzięły 4 drużyny: Nowy 
Korczyn, Solec Zdrój, Oblekoń  
i Brzostków. Wyniki końcowe przed-

stawiały się następująco: pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z Korczyna, 
drugie z Brzostkowa, trzecie wywal-
czyła drużyna z Oblekonia. W tej 
kategorii najlepszym bramkarzem 
został Michał Borczuch, najlepszym 
piłkarzem – Kamil Jasiak, królem 
strzelców natomiast został Mateusz 
Starościak.

Niedziela, 17 lipca przywitała 
wszystkich palącym słońcem, co nie 
zniechęciło zawodników do gry i ry-

walizacji. A tego dnia zagrały dwie 
drużyny żeńskie oraz pięć drużyn 
oldbojów. Z drużyną z Opatowca 
zagrały dziewczęta z Nowego Kor-

czyna wygrywając po zaciętej walce 
1:0. Najlepszą zawodniczką została 
Anna Rumaf, a bramkarką – Magda-

lena Religa. 

W rozgrywkach oldbojów udział 
wzięły następujące drużyny: Nowy 
Korczyn, Piekarnia „Tarkor”, Brzost-
ków, Strożyska i Opatowiec. Me-

cze tych pięciu drużyn rozegrane 
zostały systemem każdy z każdym. 
Po kilku godzinach zmagań na mu-

rawie na podium stanęła reprezen-

tacja Nowego Korczyna, na drugiej 
pozycji uplasowała się Piekarnia 
„Tarkor”, trzecie miejsce przypadło 
drużynie z Opatowca. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został Jakub 
Lizak, piłkarzem – Jacek Nizioł,  
a strzelcem – Piotr Kłusak. 

Wszystkim zwycięskim druży-

nom oraz wyróżnionym zawodni-
kom zostały wręczone puchary, dy-

plomy, statuetki i piłki.

W weekendowych rozgrywkach 
swym faworytom kibicowali przy-

byli na zawody mieszkańcy nie tyl-
ko Brzostkowa, ale i gminy Nowy 
Korczyn. W niedzielne popołudnie 
swą obecnością zaszczycili rów-

nież Starosta Buski Jerzy Kolarz 
oraz Wójt Gminy Paweł Zagaja, 
którzy otrzymali od prezesa „Wisły” 
Łukasza Paska pamiątkowe statuetki  

Drużyny z Nowego Korczyna odniosły bezkompromisowe zwy-

cięstwo w tegorocznym wakacyjnym turnieju piłki nożnej wygry-

wając zarówno w rozgrywkach młodzieżowych, dziewcząt, jak  

i oldbojów. 

Kapitan zwycięskiej drużyny oldbojów.

Kapitan zwycięskiej drużyny  
młodzieżowej z Nowego Korczyna.

Pamiątkowe statuetki dla starosty i wójta 
od prezesa Wisły.

Drużyny dziewcząt z Opatowca i Nowego Korczyna.
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Przygotowania do nowego sezo-

nu upływały głównie na obserwowa-

niu efektów pracy budowlańców na 
stadionie, którzy po długim okresie 
wyczekiwania w końcu rozpoczęli 
prace modernizujące obiekt. Lato 
upłynęło również pod hasłem trans-
ferów. Nazwiska mogły robić wra-

żenie. Adam Swoszowski, Łukasz 
Krzemiński oraz popularny „Klan 
Fetelów” w osobach braci Tomka, 
Kamila i najmłodszego Piotrka, prze- 
niesionego z drużyny juniorów. Po 
tych transferach co niektórym chy-

ba zagotowało się w głowach. Zna-

ne nam wszystkim powiedzenie że: 
„nazwiska nie grają”, idealnie odda-

je sytuację Wisły. Przedsezonowe 
założenia zakładały 4 miejsce po 
rundzie jesiennej. Do górnolotnych, 
by nie powiedzieć wręcz utopijnych 
planów dostosował się również tre-

ner Modzelewski. 28(!) punktów  

ZROBILIŚMY KROK DOTYŁU, 
CZAS NA DWA DO PRZODU

Oldboje.

Nowy Korczyn górą!

z podziękowaniami za wsparcie 
sportowej inicjatywy.

W trakcie trwania turnieju orga-

nizatorzy zapewnili zawodnikom  
i kibicom zaplecze kulinarne, gdzie 
można się było posilić pysznymi 
kiełbaskami z grilla, a także ugasić 
pragnienie zimnymi napojami. 

Turniej Piłki Nożnej NOWY 
KORCZYN CUP 2011 podobnie 
jak w poprzednich latach miał na 
celu integrację społeczności gminy 
poprzez uczestnictwo w masowych 
imprezach w zakresie kultury fi-

zycznej, a także wdrażanie sporto-

wej rywalizacji oraz propagowanie 
zdrowego stylu życia poprzez różne 
formy aktywności społecznej. 

Anna Nowak

w trakcie rundy jesiennej to dużo, 
bo pełna pula to 36, a przy założe-

niu, że gramy z takimi drużynami jak 
MKS Busko-Zdrój, Świt Ćmielów, 
Zorza Tempo Pacanów czy chociaż-

by Kamienna Brody, misja wręcz 
niemożliwa. Coach Wisły jednak 
podjął się wykonania „mission im-

possible”. Już pierwszy pojedynek 
pokazał to najdobitniej. Ewidentnie 
przewaga Wisły nie pozwoliła na 
to, by na inaugurację zdobyć choć 
punkt w meczu z Baszta Rytwiany. 
Kolejny mecz i kolejna „wtopa”, bo 
tak należy nazwać remis z Agrico-

lą Łoniów. Do końca rundy Wisła 
nie szalała z wynikami. Sokół, Piast 
Osiek i w ostatniej kolejce Stal Ku-

nów – to jedyne drużyny, które Wi-
sła potrafiła pokonać. Dokładając 
do tego trzy remisy otrzymujemy 
„jesienny wynik końcowy”, czyli 12 
miejsce i mimo bardzo wyrównanej 

tabeli, sytuacja nie do pozazdrosz-

czenia. 
Zima to z reguły „martwy okres”, 

ale nie ta. Wybór nowych władz 
klubowych to najbardziej istotna 
zmiana. Do zarządu weszli ludzie 
młodzi, nie mający wcześniej kon-

taktu z futbolem od strony sterowa-

nia klubem. Prezesem został Łukasz 
Pasek, a skład uzupełnili Ireneusz 
Jaroszek, Michał Szczerba i Anna 
Król. Jedyną osobą, która pozostała 
ze „starych” władz był Paweł Kulik. 

Jeśli chodzi za to o pierwszy ze-

spół to wartościowe transfery do-

konane zostały pod koniec okna 
transferowego. Paweł Niedziela 
przyszedł, by wzmocnić środek 
pola, a  Grzegorz Gajewicz miał za-

stąpić młodego Łukasz Żwirka, na 
którego po rundzie jesiennej spad-

ła fala krytyki. Doszli również Ma-

ciej Domagała, Grzegorz Molenda 
i Krystian Szczepański, ale chyba 
nie warto wspominać o tych trans-
ferach. Z tej trójki do końca dotrwał 
jedynie ostatni z wymienionych,  
a swoją „nagrodę” otrzymał w Bu-

sku, gdzie na murawę wyszedł  
w podstawowej „11”. Wznowienie 
rozgrywek zakończyło się poło-

wicznym sukcesem. Remis z Basztą 

I stało się… To zdanie choć krótkie i niedokończone, oddaje wszystko. 

Nic dodać, nic ująć i choć plan był bardzo ambitny przez następny sezon 

będziemy się „taplać w B- klasowym bajorku”, ale od początku.
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to nie trzy punkty, które przed 
meczem zakładał Modzelewski,  
a jedynie remis. Rewanżowy mecz  
z Agricolą zakończył się sukcesem 
i na derby do Stopnicy Wisła udała 
się w bojowych nastrojach. Jednak 
niedziela, podobnie jak i ponie-

działek nie była dla Wisły dobrym 
dniem. Porażka po wyrównanym 
meczu dawała nadzieję że „z tej 
mąki będzie chleb”. Nerwowo zro-

biło się w poniedziałek. Do klubu 
napłynęła informacja, że w skutek 
złamania przepisów Wisła traci trzy 
punkty uzyskane w meczu z Agrico-

lą, a ich bezpośredni rywal w wal-
ce o utrzymanie te punkty zyskuje. 
Afera dobrze wszystkim już znana, 
znów postawiła pod znakiem zapy-

tania utrzymanie nowokorczyńskiej 
drużyny. Wiślacy odreagowali całą 
tą sytuację w Wielką Sobotę, kiedy 
to w Jachimowicach urządzili sobie 
ostre strzelanie aplikując rywalom 
5 bramek. Dwa tygodnie po „aferze 
walkowerowej” wybuchła kolejna. 
Tym razem w „ruch poszła trener-
ska karuzela”, choć włodarze nie 
zakręcili nią zbyt mocno, bowiem 
już pierwsze nazwisko okazało się 
być ostatnim. Porażka ze Starem, 
brak widocznych efektów motywa-

cji zawodników i pada stwierdze-

nie, że: „Arek sobie nie radzi, trzeba 
tutaj kogoś wziąć, kto tym wstrząś-
nie”. A słowo ciałem się stało… i już 
w środę „urząd” trenera piastował 
Lech Malczewski. Tej idei przyświe-

cał jeden cel – utrzymanie. Debiut 
nowego szkoleniowca i od razu 
zwycięstwo, GKS Górno przegrywa 
z Wisłą 2:1 i to na własnym obiek-

cie. Kolejne mecze nie były jednak 
tak udane. Kolejne porażki oddalały 
utrzymanie i choć na chwilę – po 
zwycięstwie nad Zorzą Tempo Pa-

canów – wróciła nadzieja, to kolej-
ne mecze z Buskiem oraz Piastem 
Osiek te nadzieje rozwiały. Bowiem 
na tamten moment nie dość, że Wi-
sła musiała liczyć na 6 punktów  
w dwóch ostatnich meczach to do-

datkowo, musieli liczyć na korzyst-
ne wyniki Baszty Rytwiany oraz 
Stali Kunów. Plany zburzyła jednak 
porażka Wisły w Brodach, sytuacja 
stawała się dramatyczna i w tym 
momencie jedynie potknięcie Stali 

w meczu z drugą od końca Agricolą 
dawało Wiśle nadzieje. Tak się jed-

nak nie stało i na jeden mecz przed 
zakończeniem rozgrywek Wisła zo-

staje zdegradowana do B-klasy. 

Niepoprawni optymiści wciąż 
żyli nadzieją. Jedni liczyli na otrzy-

manie „z nieba” jakiegoś walko-

wera, inni upatrywali swoich szans  
w odwołaniu złożonym w sprawie 
walkowera za mecz z Agricolą,  
a jeszcze inni z ogromnym zainte-

resowaniem śledzili informacje na 
temat KSZO Ostrowiec i Juventy 
Starachowice. Pierwszy z klubów 
od lat boryka się z problemami fi-

nansowymi i jego los stoi pod zna-

kiem zapytania, który dodatkowo 
potęguje bardzo trudna sytuacja ka-

drowa zespołu. Juventa zaś z dniem 
30 czerwca straciła głównego spon-

sora i od lipca przeszli oni na „gar-
nuszek” miasta. Co to miało wspól-
nego z nami? Teoretycznie nic, 
jednak w praktyce ta sprawa mogła 
nas niemal wybawić. Warunek jed-

nak był jeden – Wisła musiała wy-

grać ostatni mecz ze Stalą i liczyć na 
maksymalnie remis Baszty w meczu  
z Agricolą. Wisła jednak nie po-

trafiła sobie pomóc i ostatni mecz 
przegrała 4:1, tym samym kończąc 
sezon na 13 pozycji wyprzedzając 
jedynie „czerwoną latarnię” ligi 
– Sokoła Jachimowice. 

Teraz piłkarze i działacze plują 
sobie w brodę, bowiem okazało się 
że z ligi spadły jedynie dwie, a nie 
jak wcześniej zapowiadano czte-

ry drużyny. Na chwilę obecną nic 
nie da się już zrobić dla utrzymania  
A-klasy, więc zarząd przygotowuje 
się do rozgrywek B-klasy, w których 
Wisła zmierzy się z drużynami: 
Jawornik Gorzków, Źródło Solec 
Zdrój, GTS Raków, GKS Świnia-

ry, Zorza Czajków, GKS Szydłów, 
Victoria Bizon Kurozwęki, Nidzica 
Dobiesławice, Piast II Stopnica, Vic-

toria II Skalbmierz, Sparta II Kazi-
mierza Wielka.

Zarząd szuka również trenera,  
a z potencjalnymi kandydatami już 
prowadzi rozmowy. Nowy szkole-

niowiec Wisły skład będzie opierał 
głównie na wychowankach klubu. 
Sprzeczne informacje krążą wo-

kół osoby Adama Swoszowskie-

go. Jedne źródła mówią, że Adam 
odejdzie, drugie negują te pogłoski,  
a informują o pozostaniu i dokupie-

niu do niego jednego lub dwóch 
zawodników z Krakowa. Drużynę 
uzupełnią juniorzy, którzy na sta-

łe dołączą do seniorskiej ekipy.  
A wszystko po to, by w czerwcu 
2012 r. w Nowym Korczynie odbyło 
się piłkarskie święto już na nowym 
obiekcie przy ulicy Rzeźniczej…

M.H.M

KRZYŻÓWKA 
ROZWIĄZANIE

Miło nam poinformować, 

że „Krzyżówka wiosenna” 

zamieszczona w poprzednim 

numerze naszego pisma nie 

sprawiła Państwu najmniej-

szych problemów. Poprawne 

rozwiązanie (hasło) brzmiało: 

„Dzień Matki”. Spośród pra-

widłowych odpowiedzi wy-

losowaliśmy zwyciężczynię, 

a została nią Pani Kazimiera 

Juszczyk z Nowego Korczyna, 

która z rąk Wójta Pawła Zagai 

otrzymała nagrodę. Gratuluje-

my!
Zwyciężczyni konkursu Pani Kazimiera 
Juszczyk wraz z wójtem i wicewójtem.
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Poziomo:       Pionowo: 

3. Pierwotna nazwa KS „Wis a” Nowy Korczyn    1. Kwalifikowalne we wniosku o dofinansowanie 

4. Wypoczynkowy lub zdrowotny     2. !wi"to plonów 

8. „Pi"kna” odmiana fasoli      5. S ynna jaskinia pod Kielcami 

10. Mi o#ników Ziemi Korczy$skiej     6. Upragnione przez uczniów 

12. Przeno#ny, u%ywany na biwaku     7. „Europejskie Centrum…..” w Pacanowie 

13. Miejscowo#& po o%ona pomi"dzy N. Korczynem a Stro%yskami  9. Gospodarz powiatu 

15. Szpital dla tr"dowatych znajdowa  si" na tej ulicy   11. Maj'tkowe sk adane przez radnych 

16. Zwo uje j' przewodnicz'cy rady     12. Ba agan, nieporz'dek

17. Np. wulkaniczny      13. Imi" %e$skie, którego zdrobnienie brzmi Ula 

21. W nim daty       14. Leci z niego woda 

23. Nie dowiemy si", jak smakuje, a% si" zepsuje    17. Podobno nie daj' szcz"#cia 

24. Obchodzi imieniny 26 lipca     18. Symbol pracowito#ci

25. Odwieczny powód s'siedzkich sporów    19. Domek dla rybek 

29. Korczy$ska wpisana na List" Produktów Regionalnych  20. Gimnazjalny lub maturalny 

30. Idzie do$ absolwent podstawówki     22. Codziennie po dobranocce 

32. Rodzaj lodów w waflu      26. Rozbudowana apostrofa otwieraj'ca utwór literacki  

34. Z nakr"tk', jest elementem po 'czenia gwintowego   27. Nasza ojczyzna 

35. Nazwa kopca w Czarkowach     28. Nazwisko marsza ka województwa #wi"tokrzyskiego 

36. Wonna ro#lina, symbol Prowansji     30. Miejsce kl"ski Spytka z Melszyna (4 maja 1439r.) 

37. Okrasa 31. Autor dzie a „Roczniki, czyli kroniki s awnego Królestwa  

38. Impreza plenerowa organizowana w N. Korczynie od 13 lat Polskiego”

39. Dialog       32. Zbiór ro#lin uprawianych na nasiona 

        35. Do pisania na tablicy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach u o%one od 1 do 20 utworz' has o. Odpowiedzi prosimy wysy a& na 

adres redakcji do 15 wrze#nia br. z dopiskiem „Krzy%ówka wakacyjna”. Spo#ród prawid owych rozwi'za$ wylosujemy nagrod".

13



36 Głos z Gminy Nowy Korczyn

Głos z Gminy Nowy Korczyn - Biuletyn Informacyjny
Wydawca: Urząd Gminy Nowy Korczyn, www.nowykorczyn.pl
Redaktor naczelna: Anna Nowak, tel. 788 069 602
Redakcja: Paweł Zagaja, Ligia Płonka, Bogumiła Zawada, Barbara Karnawalska, Bogusława Ziętara, Jadwiga Kliś, Joanna 
Chaczyk, Bożena Kruk
Adres redakcji: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, e-mail: glosnk@gmail.com 
Skład i druk: ZP „STEMAG” 28-100 Busko-Zdrój, ul. Młyńska 15, tel. 41 378 12 87, email: stemag@vp.pl
Nakład: 500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania materiałów.
Drukarnia nie odpowiada za błędy redakcji.


