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- Panie marszałku, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego w Rapor-
cie-Polska 2011 pokazało, że wo-
jewództwo świętokrzyskie miało  
w 2010 r. najwyższy wzrost PKB na 
mieszkańca w stosunku do 2007 r. 
Skąd tak wysokie tempo wzrostu? 

Adam Jarubas: - Z danych mi-
nisterstwa wynika, że nasz region  
w 2010 roku zanotował najwyższy 
w kraju wzrost PKB na mieszkańca 
w stosunku do roku 2007-  o ponad 
125 procent!  Ten wskaźnik poka-
zuje, że mimo globalnego kryzysu 
ostatnich lat, województwo dobrze 
sobie radzi. Rośnie nasza pozycja 
ekonomiczna. To oczywiście prze-
de wszystkim zasługa świętokrzy-
skich przedsiębiorców, ale też setek 
unijnych inwestycji prowadzonych 
w województwie w ostatnich la-
tach.  Uważam, że na  tę wysoką dy-
namikę wzrostu  miała także wpływ 
właściwa polityka Zarządu Woje-
wództwa - dobry wybór inwestycji 
i szybkie uruchomienie unijnych 
dotacji dla przedsiębiorców. Uzna-
liśmy, że w dobie kryzysu najpil-
niejsze są działania, które skutkują 
tworzeniem nowych miejsc pracy 
w regionie. A to wszystko przekłada 
się później na wysokość PKB. 

Oczywiście przed nami jeszcze 
daleka droga. Ciągle jesteśmy poni-
żej średniej krajowej, jeśli chodzi  
o PKB na „głowę mieszkańca”,  
a i 45 procent średniego unijnego 
PKB też nas nie zadowala. Ale ta 
najwyższa dynamika wzrostu spo-
wodowała, że w ciągu 3 lat Pro-
dukt Krajowy Brutto na mieszkańca 
wzrósł o około 4 punkty procento-
we w stosunku do średniej krajowej 
- z 77%  w 2007 r. do 81% w 2010 
r. Widać, że skutecznie nadrabiamy 
zaległości. Cieszy zwłaszcza to, że 
jako jedyne województwo z tzw. 
Polski Wschodniej znaleźliśmy się 

Adam Jarubas.

Świętokrzyskie w grupie  
„doganiających”

w drugiej - za „liderami” - grupie 
„regionów doganiających”, obok 
małopolskiego, łódzkiego i opol-
skiego. To naprawdę jest powód do 
satysfakcji.

 - Mówił Pan o inwestycjach 
unijnych – na jakim etapie jest re-
alizacja Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego, w ramach którego 
mamy do „skonsumowania” prawie 
726 mln euro unijnej pomocy? 

- Większość pieniędzy została 
już rozdysponowana. W tym roku 
będziemy ogłaszać ostatnie kon-
kursy - nabory projektów w ramach 
RPO. Dwa ostatnie  dotyczyć będą 
projektów w ramach działania „ba-
dania i rozwój” oraz związanych 
z tworzeniem nowych terenów 
inwestycyjnych. Pierwszy z tych 
konkursów, na projekty w działa-
niu „Rozwój innowacji, wspieranie 
działalności dydaktycznej i badaw-
czej szkół wyższych oraz placówek 
sektora „badania i rozwój” już zo-
stał ogłoszony.  Nabór wniosków 
potrwa do 7 października. Do po-
działu jest prawie 31 mln złotych,  
a zgłaszane projekty mogą liczyć na 
85 procent dofinansowania z RPO. 
Ale trzeba podkreślić, że większość 
samorządów i instytucji, które otrzy-
mały od nas dofinansowanie jest te-
raz na etapie przygotowywania lub 
realizacji swoich projektów. A to 
oznacza, że ten rok i kolejny będą 
szczególnie „obfitować” w inwesty-
cje realizowane z  unijnym dofinan-
sowaniem. Świętokrzyskie znalazło 
się na 8 miejscu w kraju pod wzglę-
dem tempa wydatkowania pienię-
dzy z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego i dzięki temu otrzymamy 
dodatkowe fundusze z Krajowej 
Rezerwy Wykonania. To rodzaj 
nagrody za sprawne i dobre wydat-
kowanie  pieniędzy.  Z tej rezerwy 

mamy przyznane około 174 miliony 
złotych. Propozycja podziału tych 
pieniędzy została już zatwierdzona 
przez Zarząd Województwa i Komi-
tet Monitorujący nasz Regionalny 
Program Operacyjny. Teraz trafiła  
do Komisji Europejskiej i czekamy 
na ostateczną decyzję. Liczymy na 
szybkie zatwierdzenie naszych pro-
pozycji, bo to pozwoli nam ogła-
szać konkursy na projekty - inwesty-
cje, które otrzymają dofinansowanie  
z tych dodatkowych środków z Kra-
jowej Rezerwy Wykonania. 

 - W jednym z wywiadów mówił 
Pan, że w ostatnich latach głównym 
wyzwaniem było sprawne wdroże-
nie funduszy pomocowych, a co 
przed województwem? 

 - Rzeczywiście głównym wy-
zwaniem minionej kadencji było 
sprawne wdrożenie funduszy po-
mocowych, które zostały postawio-
ne do dyspozycji województwa na 
lata 2007-2013. A przypomnę, że 
oprócz 726 mln euro z RPO, świę-
tokrzyskie otrzymało też 317,5 mln 
euro z programu Kapitał Ludzki i 527 
mln zł z regionalnego komponentu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Wykorzystując te pieniądze, 
postawiliśmy w pierwszej  kolejno-
ści na rozwój zaniedbywanej przez 
lata infrastruktury technicznej. Ale 
także na inwestycje w sferze zdro-
wia i kultury.  I naprawdę sporo 
udało się zrobić. Wspomnę choćby 
nowoczesne oddziały kardiochirur-

- Świętokrzyskie wchodzi w czas szczególnego nasilenia inwestycji 
unijnych. Szczyt przypada właśnie na lata 2011 – 2012 – mówi Marszałek 
Województwa Adam Jarubas.
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gii i neurochirurgii w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym, zmodernizo-
wane Świętokrzyskie Centrum On-
kologii, Europejskie Centrum Bajki 
w Pacanowie czy kończoną w tym 
roku budowę Międzynarodowego 
Centrum Kultur w Kielcach. 

A co przed nami? Na pewno 
kontynuowanie inwestycji, które 
już są w toku. O ile w 2010 r. z sa-
mego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego wydatkowane było około 
600 milionów złotych, to 2011 roku 
będzie to  już 1 miliard złotych. To 
pokazuje, że wchodzimy w czas 
szczególnego nasilenia inwestycji 
unijnych. Szczyt przypada właśnie 
na lata 2011 – 2012. Przed nami 
także rozsądne wydatkowanie po-
zostałych pieniędzy, łącznie z tymi, 
które otrzymaliśmy z Krajowej Re-
zerwy Wykonania. 

- Fundusze unijne przyznane dla 
regionu na lata 2007- 2013 kończą 
się, na co możemy liczyć w kolej-
nych latach?   

- Obecnie trwają prace nad przy-
szłym budżetem Unii Europejskiej 
po 2013 roku i dyskusje o przy-
szłym kontrakcie dla województwa. 
I to będzie strategicznie najwięk-
sze wyzwanie - skuteczne zabiega-
nie o zdobycie kolejnych środków 
unijnych dla województwa święto-
krzyskiego. Z ostatnich zapowiedzi 
przekazanych nam podczas spotka-
nia marszałków z unijnym komisa-
rzem ds. budżetu Januszem Lewan-
dowskim wynika, że w latach 2014 

– 2020 Polska może liczyć nawet 
na większe pieniądze niż obecnie. 
Mowa jest o około 80 mld euro, 
czyli o 12,5 mld więcej niż na lata 
2007 - 2013.  To dobra wiadomość.  
Można liczyć, że ten wzrost fundu-
szy dla kraju, przełoży się także na 
większe kwoty dla regionu. 

Z zapowiedzi wynika, że utrzy-
many ma być także program wspar-
cia dla pięciu województw Polski 
Wschodniej. To również bardzo 
ważne, bo te dodatkowe pieniądze 
dla regionów Polski Wschodniej,  
w tym województwa świętokrzy-
skiego,  pozwalają nam skutecznie 
zmniejszać dystans dzielący nas od 
mocniejszych ekonomicznie woje-
wództw.

- Województwo świętokrzyskie 
ma być organizatorem Forum Go-
spodarczego Polski Wschodniej. Co 
to za inicjatywa?  

- Urząd Marszałkowski wygrał 
konkurs organizowany przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści na przygotowanie Forum Gospo-
darczego Polski Wschodniej.  Przez 
pięć lat, zaczynając od grudnia tego 
roku, w stolicy regionu organizo-
wany będzie cykl spotkań gospo-
darczych, wzorowanych na Forum 
Ekonomicznym w Krynicy. Forum 
Gospodarcze będzie organizowane 
corocznie do 2015 roku i finanso-
wane z Programu Rozwoju Polski 
Wschodniej. W każdym ma uczest-
niczyć około tysiąca przedstawicieli 
świata biznesu, polityki i samorzą-

du. Wygraliśmy, bo - przede wszyst-
kim - mamy w Kielcach silny ośro-
dek targowy z dobrym zapleczem 
konferencyjnym, ale także miejsca 
noclegowe dla tysiąca osób… Jestem 
przekonany, że  kieleckie Forum bę-
dzie wspaniałą okazją do pokazania 
Kielc i całego województwa jako 
dobrego miejsca do prowadzenia 
inwestycji, lokowania pieniędzy  
i tworzenia nowych miejsc pracy. 

- Dziękuję za rozmowę. 
Iwona Sinkiewicz

W terminie od 3 październi-
ka 2011 r. do 18 listopada 2011 
r. Zarząd Województwa Święto-
krzyskiego będzie przyjmować 
wnioski o dofinansowanie projek-
tów od mikro i małych przedsię-
biorstw w ramach Działania 1.1 
Bezpośrednie wsparcie sektora 
mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw”, które jest współfinan-
sowane przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007-2013. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerami telefonu 
(41) 365 81 30 lub (41) 365 81 
34 oraz na stronie internetowej 
www.rpo-swietokrzyskie.pl 

Przedsiębiorco 
złóż wniosek!

Plany 
rozwojowe  
buskiego szpitala

Od kilku miesięcy jest dyrekto-
rem buskiego szpitala. Z wykształ- 
cenia jest doktorem nauk medycz-
nych, z zawodu wykładowcą aka-
demickim, pedagogiem, terapeutą  
i ratownikiem. O sobie mówi, że jest 
osobą odpowiedzialną i kreatywną, 
u innych ludzi ceni sobie szczerość 
i otwartość. Z Grzegorzem Gałusz-
ką, nowym dyrektorem szpitala, ro- 
zmawiała Anna Nowak. 

Proszę przybliżyć naszym Czy-
telnikom swoje bogate doświadcze-
nie zawodowe.

Pracę zawodową rozpocząłem 
jako Ratownik Medyczny w Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko- Grzegorz Gałuszka
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wego w Kielcach. W latach 2001-
2006 r. byłem dyrektorem Agencji 
Usług Medycznych i Rehabilitacyj-
nych „Maxmed” w Kielcach. Przez 
dwa kolejne lata pełniłem funkcję 
dyrektora ds. organizacji i nadzo-
ru ratownictwa medycznego w Za-
kładzie Opieki Doraźnej „Preks” 
w Starachowicach. Od 2009 r. je-
stem Dziekanem Wydziału Nauk  
o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekono-
mii Prawa im. Edwarda Lipińskie-
go w Kielcach. Rezultatem mojej 
działalności badawczej jest około 
65 prac opublikowanych w czaso-
pismach naukowych o zasięgu kra-
jowym i międzynarodowym, w tym 
6 prac punktowanych na Liście Fila-
delfijskiej oraz książka pt. „Pierwsza 
pomoc w nagłych wypadkach”.

Czy dużą zmianą w pana życiu 
był przyjazd do Buska związany  
z objęciem nowego stanowiska?

Lubię zmiany. Motywują mnie 
one do podejmowania nowych 
wyzwań, dodają mi nowej energii. 
Dzięki zmianom rozwijam się zawo-
dowo, poszerzam swoje horyzonty, 
rozwijam swoje pasje i zaintereso-
wania. 

W jakim stanie był Zespół Opie-
ki Zdrowotnej w Busku Zdroju po 
objęciu przez pana stanowiska dy-
rektora? 

Stan polskiej służby zdrowia, jak 
wszyscy wiemy, nie jest najlepszy. 
Na szczęście nasz szpital nie od-
zwierciedla ogólnie panującej sy-
tuacji w kraju. To dobra placówka, 
ale nie znaczy to, że jest doskonale. 
Jeszcze dużo przed nami, aby po-
prawić kondycję szpitala, dorównać 
najlepszym i odbudować zaufanie 
pacjentów. 

Z czego wynikały kłopoty od-
działu urologicznego i jak obecnie 
przedstawia się sytuacja buskiej 
urologii?

Kłopoty Oddziału wynikały tylko 
i wyłącznie z braku kadry lekarskiej. 
Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 
trzech specjalistów z zakresu urolo-
gii. Zakontraktowane mamy proce-
dury na Odział Urologiczny Dzien-
ny, który prężnie się rozwija i mam 
nadzieję , że niedaleka przyszłość 
pokaże, że była to decyzja słuszna.

Czy ma pan plan działania, aby 

buski szpital stał się placówką na 
wysokim poziomie?

Polityka kadrowa jest dla mnie 
zadaniem kluczowym. Uzupełnie-
nie brakującej kadry lekarskiej za-
pewni wzorcową opiekę medycz-
ną, podniesie jakość usług, a co za 
tym idzie zadowolenie pacjentów. 
Powoli, ale sprawnie udaje mi się 
osiągać swoje zamierzone cele. 
Zatrudniłem już kilku specjalistów 
m.in. chirurgów, urologów, aneste-
zjologa oraz specjalistów chorób 
zakaźnych.

Udało mi się utworzyć sale ro-
dzinnych porodów oraz funkcjonu-
jącą przy Oddziale Ginekologiczno 
– Położniczym Szkołę Rodzenia. Ze 
środków pozyskanych od Starostwa 
Powiatowego oraz dzięki przychyl-
ności firmy MTC Medical Trading 
Company Sp.z.o.o., która jedno-
cześnie objęła patronat nad wspo-
mnianą Szkołą Rodzenia, zakupione 
zostały dwa nowoczesne, w pełni 
zautomatyzowane łóżka porodowe. 
Z opinii pacjentek wiem, że radykal-
nie poprawiło to warunki porodu, 
który przebiega w godnych, przy-
jaznych warunkach, a ma ogrom-
ny wpływ na poczucie komfortu 
oraz bezpieczeństwa dla rodzącej. 
Następnie, wdrożenie informatycz-
nych systemów usprawniających 
obieg dokumentacji medycznej pa-
cjentów. Uważam, że Elektronicz-
na Karta Pacjenta usprawni system 
lecznictwa medycznego i zmniejszy 
kolejki oczekujących na wizytę spe-
cjalistyczną. Wprowadzenie karty 
będzie moim priorytetem. Na po-
prawę warunków świadczeń zdro-
wotnych w naszym szpitalu wpłynie 
również modernizacja Oddziału In-
tensywnej Terapii, Bloku Operacyj-
nego oraz Izby Przyjęć. Realizacja 
tego zadania będzie w dużej części 
finansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej w Ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Wszystkie 
te działania usprawnią funkcjono-
wanie jednostki.

Myślę, że plany rozwojowe szpi-
tala to temat, który na bieżąco nabie-
ra rozpędu. Czas pokaże, co jeszcze 
będzie mi dane zrobić i czym się za-
służyć dla naszego szpitala. Jestem 
dopiero na początku swojej drogi 

jeśli chodzi o buski szpital, ale za-
pewniam, że dołożę wszelkich sta-
rań, aby osiągnąć zamierzone cele. 

Jak widzi pan współpracę z in-
nymi placówkami medycznymi  
w regionie czy w kraju?

Uważam, że współpraca oraz 
wymiana doświadczeń zawsze przy-
nosi pozytywne efekty, postaram się 
więc dołożyć jak najwięcej starań, 
aby kontynuować już istniejące kon-
takty oraz zabiegać o nowe.

Jakim człowiekiem jest pan  
w życiu prywatnym, a jakim w ży-
ciu zawodowym?

Jestem osobą kreatywną i odpo-
wiedzialną, posiadam umiejętności 
wytyczania i realizacji postawio-
nych sobie celów. Tego wymagam 
również od osób współpracujących 
ze mną. U innych cenię: szczerość, 
otwartość, kreatywność. Staram się 
odpowiedzialnie podchodzić do 
spraw zawodowych i rodzinnych. 
Sztuką jest rozdzielić  życie prywat-
ne od życia zawodowego, zwłasz-
cza że praca zawodowa wypełnia 
większość mojego czasu. Prywat-
nie mam wspaniałą żonę oraz dwie 
najcudowniejsze córeczki. Moja 
rodzina jest dla mnie największym 
skarbem, o który dbam i który cenię 
ponad wszystko. Każdą wolną chwi-
lę spędzam razem z nimi. 

Czy pańskie doświadczenie za-
wodowe zaprocentuje i pomoże 
odbudować mocno nadszarpniętą 
renomę szpitala, który mieści się 
przecież w jednym z najsłynniej-
szych miast uzdrowiskowych nie 
tylko w kraju, ale i za granicą?

Zrobię wszystko, żeby tak było. 
Jestem przekonany, że moje do-
świadczenie zawodowe, jak i konse-
kwencja w działaniu przełożą się na 
poprawę wizerunku naszego szpita-
la. Czuję się związany z Regionem 
Świętokrzyskim, bo tu się urodziłem 
i z nim związałem przyszłość moją 
i mojej rodziny. Każde moje poczy-
nania w mniejszym lub większym 
stopniu związane są z działaniem 
na rzecz rozwoju tego regionu, 
chciałbym również zasłużyć się dla 
społeczności buskiej.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Nowak
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szansa dla Świętokrzyskich szkół zawodowych

Program Operacyjny Kapitał Lu-
dzki wspiera świętokrzyską edukację  
w wielu różnych sferach. Elementem 
tego programu, który „zadedykowa-
no” szkołom zawodowym i innym 
placówkom o zawodowym profilu 
kształcenia, jest tzw. Działanie 9.2 
PO KL „Podniesienie atrakcyjności  
i jakości szkolnictwa zawodowego”. 
Aby zdobyć pieniądze, szkoła /lub 
inna instytucja/, musi złożyć do ŚBRR, 
w odpowiedzi na ogłoszony kon-
kurs z Działania 9.2 PO KL, wniosek  
o dofinansowanie swojego projek-
tu. Wniosek jest następnie oceniany,  
a pozytywna weryfikacja jest podsta-
wą do przyznania dofinansowania. 

W tym roku ŚBRR ogłosiło kon-
kurs na projekty dla szkół zawodo-
wych w I kwartale. Projekty są składa-
ne i oceniane etapami, w ramach tzw. 
rund konkursowych. Tegoroczne run-
dy konkursowe będą ogłaszane przez 
ŚBRR do momentu, dopóki nie okaże 
się, że zgłoszone i ocenione projekty 
pochłonęły całą dostępną na ten rok 
kwotę (30 mln złotych). 

Efekty naboru wniosków z Dzia-
łania 9.2, prowadzonego w ubie-
głych latach, to dofinansowanie 49 
projektów dla placówek szkolnictwa 
zawodowego w woj. świętokrzyskim. 
Złożone wnioski umożliwiły wspar-
cie szkół w szerokim zakresie - od 
dodatkowych zajęć dla uczniów, po-
przez doradztwo zawodowe dla mło-
dzieży, aż po finansowanie kosztów 
współpracy z firmami, w których ucz-
niowie mogą odbywać praktyki i sta-

że. Za unijne pieniądze szkoły mogą 
kupować nowoczesne wyposażenie  
i pomoce dydaktyczne oraz wprowa-
dzać nowe metody kształcenia, dzię-
ki którym uczniowie zdobywają taką 
wiedzę i kwalifikacje, jakie są oczeki-
wane na rynku pracy. 

Wśród placówek, które zdecydo-
wały się na napisanie wniosku, jest 
m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. – Złożony przez nas  
w 2008 r. projekt dla Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Specjalnej dał 
możliwość otrzymania prawie pół 
miliona złotych – mówi koordynator 

projektu „Krok w dorosłość – podno-
szenie jakości szkolnictwa zawodo-
wego przez SOSW w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim”, Rafał Maciak. – Dzięki 
tym pieniądzom organizowane są 
dodatkowe zajęcia dla uczniów, do-
radztwo zawodowe oraz szkolenie 
aktywizacyjne „Spadochron”. Jest to 
szczególne wsparcie dla uczniów 
szkoły specjalnej, czyli osób z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim. Pozwala ono, biorąc pod 
uwagę specjalne potrzeby młodzieży, 
przygotowywać do samodzielnego 
szukania wybranej pracy.

Anna Pałys

Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego, Piotr Żołądek: 

- Działanie 9.2 PO KL daje między innymi 
możliwość sfinansowania staży i praktyk za-
wodowych uczniów w przedsiębiorstwach. 
Taka współpraca przynosi korzyści dla oby-
dwu stron. Pozwala uczniom na zdobywanie 
doświadczenia zawodowego i doskonalenia 
kwalifikacji najbardziej efektywną metodą 
– poprzez praktykę; tym samym wzmacnia 
ich zdolności do zatrudnienia.

Dodatkowo staże i praktyki zawodowe są 
dla pracodawców jednym ze sposobów po-
znania kandydatów do pracy. Umiejętności 

praktyczne zdobyte przez ucznia to najbardziej pożądane przez pracodaw-
cę kwalifikacje.

Placówki w naszym regionie mogą starać się o pieniądze z unijnego programu Kapitał Ludzki

W ramach unijnego programu Kapitał Ludzki, który w naszym województwie wdraża Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego, szkoły zawodowe, technika i inne tego typu placówki mogą zdobywać fundusze na pro-
jekty podnoszące jakość kształcenia. Unijne dofinansowanie można przeznaczać m. in. na dodatkowe zajęcia  
i kursy dla uczniów, zakup nowoczesnych pomocy naukowych i organizację praktycznej nauki zawodu.

Szczegółowe informacje na temat Działania 9.2 PO KL można uzyskać  
na stronie www.pokl.sbrr.pl oraz pod numerem telefonu 41/ 335 06 03 
wew. 107.
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W poniedziałek, 5 września 
odbyła się XIII sesja Rady Gminy.  
W sesji, w charakterze zaproszo-
nych gości, uczestniczyli m.in. poseł 
na Sejm RP Krzysztof Lipiec, starosta 
buski Jerzy Kolarz, dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak, 
zastępca komendanta Wojskowej 
Komendy Uzupełnień mjr Mirosław 
Smerdzyński, wójt gminy Paweł Za-
gaja, skarbnik gminy Joanna Parlak, 
sekretarz gminy Józef Boduszek. 
Obrady prowadził przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Kulik.  

Po przyjęciu przez radnych po- 
rządku obrad oraz protokołu z po-
przedniej sesji głos zabrał wójt Pa-
weł Zagaja. Poinformował o roz-
strzygnięciu przetargu na remont 
dróg w miejscowości Stary Korczyn 
- Gościniec (156 tys. zł), Stojki - Wój-
towe Łąki (65 tys. zł) oraz Błotnowo-
la - Kępa Bolesławska (126 tys. zł) 
ze środków na usuwanie skutków 
powodzi. Wszystkie te odcinki dróg 
wykona firma CEWAP z Chmielnika. 
W ramach tych środków planowany 
jest także remont sieci kanalizacyj-
nej za ok. 50 tys. zł. 

Gmina Nowy Korczyn otrzy-
mała dotację od marszałka woje-
wództwa w wysokości 25 tys. zł na 
remont dróg dojazdowych do pól  
w miejscowości Parchocin. Również 
z marszałkiem podpisano umowę na 
realizację projektu „Indywidualiza-
cja nauczania i wychowania klas I-III 
w gminie Nowy Korczyn” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki o wartości ponad 96 tys. zł 
całkowicie sfinansowanego ze środ-
ków unijnych. Zakończył się także 
remont pomieszczeń w przedszkolu 
w Nowym Korczynie. 

Podczas Dni Województwa 
Świętokrzyskiego w Nowym Korczy-
nie nastąpiło uroczyste przekazanie 
jednostce OSP z Nowego Korczyna 
samochodu lekkiego marki „Renault 
Mascott”. Samochód kosztował po-
nad 108 tys. zł i zastąpił starego wy-
służonego „Żuka”. 

Podpisano umowę z firmą KO-
ZBUD z Mielca na modernizację 
centralnego ogrzewania w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczy-
nie. Po raz drugi ogłoszono przetarg 
na dzierżawę placu targowego w 
Grotnikach Dużych oraz  na lokal 
po dawnym przedszkolu w Brzost-
kowie. 

W wyniku ogłoszonego prze-
targu na zakup przez gminę Nowy 
Korczyn biletów miesięcznych dla 
uczniów dowożonych do szkół, spo-
śród trzech oferentów wyłoniono 
przewoźnika, który od 1 paździer-
nika będzie dowoził dzieci do szkół  
z terenu całej gminy. Jest nim PKS 
Busko-Zdrój. Wójt zwrócił uwagę, 
że wartość oferty PKS-u wynosi 157 
tys. zł i jest to o ponad 200 tys. zł 
mniej niż wydatkowano na ten cel w 
roku szkolnym 2010/2011.

Po wystąpieniu wójta głos za-
brał starosta buski Jerzy Kolarz. 
Włodarz powiatu poinformował  
o realizowanych przez powiat buski 
przedsięwzięciach na trenie gminy 
Nowy Korczyn, m.in. o odnowie-
niu blisko 90% dróg powiatowych.  
W związku z pracami nad projektem 
budżetu na 2012 r. starosta popro-

o oŚwiacie, drogach 
i zarządzaniu mieniem
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sił o zgłaszanie dróg powiatowych, 
które są w złym stanie technicznym 
i konieczny jest ich remont oraz  
o deklarację ze strony samorządu 
gminnego o wsparciu finansowym 
tych działań. Odniósł się także do 
złożonej przez wójta propozycji 
przekazania budynku po szkole  
w Piasku Wielkim na rzecz powiatu. 
Zwrócił uwagę, że zarząd powiatu 
nie widzi możliwości bezpośred-
niego przejęcia tego obiektu, gdyż 
nie jest w posiadaniu odpowiednich 
środków finansowych niezbędnych 
do jego adaptacji. Dodał, że dopiero 
w latach 2014-2020 po zakończeniu 
dotychczas rozpoczętych inwestycji 
w ramach tzw. „polityki społecznej” 
powiat mógły rozpocząć prace re-
montowe w tym budynku i przysto-
sować go jako dom opieki dziennej 
bądź całodobowej. Ze względu na 
bliskie sąsiedztwo z kościołem ogra-
niczone są możliwości zagospodaro-
wania tego obiektu. 

Starosta wspomniał również  
o przedsięwzięciach realizowanych 
przez powiat buski  wspólnie z gmi-
ną Nowy Korczyn tj. termomoderni-
zacja budynków użyteczności pub-
licznej oraz instalacja kolektorów 
słonecznych. Na zakończenie wyra-
ził nadzieję na dobrą dalszą współ-
pracę z Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego oraz wzajemne 
wspieranie się w działaniu wójt – 
starosta – marszałek.  

Po wypowiedzi starosty była 
możliwość zadawania pytań, zgła-
szano głównie prośby o wykaszanie 
poboczy przy drogach powiatowych, 
o odmulanie rowów, o remont drogi 

Kawęczyn – Zamoście – Zabłocie. 
Poruszono problem budowy tam 
przez bobry, pytano też, czy są plany 
zagospodarowania budynku szkoły 
w Ostrowcach. 

Starosta zapewnił, że do 15 paź-
dziernika br. zakończony zostanie 
remont drogi powiatowej Kawęczyn 
– Zamoście – Zabłocie oraz że dla 
zwiększenia bezpieczeństwa część 
poboczy zostanie ponownie wyko-
szona. W kwestii bobrów to należy 
uzyskać od Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska zgodę na 
rozburzenia powstałych tam. Po-
informował, że powiat może od-
mulić rów przy drodze, ale nie ma 
możliwości sfinansowania zakupu 
przepustu. Zwrócił uwagę, że była 
propozycja powiatu, by przystąpić 
do projektu wykonania melioracji 
szczegółowej w poszczególnych 
miejscowościach, jednak nie było 
zainteresowania ze strony miesz-
kańców. Dodał, że zgodnie z art. 54 
prawa wodnego właściciel działki 
jest zobowiązany do odwodnienia 
swojej działki. Odnośnie zago-
spodarowania budynku po szkole  
w Ostrowcach starosta stwierdził, że 
możliwe jest utworzenie tam ośrod-
ka dziennego lub stałego pobytu dla 
osób starszych albo warsztatów.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad po wysłuchaniu starosty radni 
zgłaszali interpelacje do wójta gmi-
ny. Prosili m.in. o wykonanie zjaz-
dów z drogi Winiary – Czarkowy 
do czterech domostw, o równiarkę,  
o remont drogi Brzostków – Pod-
lesie oraz mostu w Kawęczynie,  
o zgłoszenie usterek wykonawcy 

drogi Kawęczyn – Radła, o uzupeł-
nienie poboczy przy drodze gmin-
nej w miejscowości Badrzychowice. 
Padły również pytania, kto był inicja-
torem podjęcia uchwały w  sprawie 
likwidacji Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej oraz zmiany przewoźnika 
dowożącego dzieci do szkół.

Po interpelacjach nastąpiło uro-
czyste wręczenie dyplomów oraz 
Krzyży Pamiątkowych Stanisławowi 
Gwoździowi z Piasku Wielkiego, 
Stanisławowi Kopciowi z Sępicho-
wa oraz Władysławowi Nowakowi  
z Piasku Wielkiego przez zastępcę 
komendanta WKU mjr Mirosława 
Smerdzyńskiego oraz wójta gmi-
ny Nowy Korczyn Pawła Zagaję  
w asyście posła Krzysztofa Lipca. Do 
grona odznaczonych należał także 
Władysław Zawada oraz Jan Żurek, 
jednak z uwagi na stan zdrowia nie 
mogli oni uczestniczyć w sesji.  

Następnie przedstawiciele Po-
wiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Busku-Zdroju poprzez 
prezentację multimedialną zapo-
znali zebranych z Powiatowym 
Programem Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w  Rodzinie na lata  
2011- 2015. Monika Maj poinformo-
wała o celach, charakterze działań,  
realizatorach oraz finansowaniu w/w 
programu. Zwróciła także uwagę 
na podjęcie działań przez PCPR  
w kierunku utworzenia Powiatowe-
go Ośrodka  Interwencji Kryzysowej 
w Busku-Zdroju. 

Radni rozpatrzyli projekty i pod-
jęli uchwały w sprawie uchwalenia 
zmian w budżecie gminy Nowy Kor-
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czyn na 2011 rok, zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy 
na lata 2011-2017 oraz zasięgnięcia 
od Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji informacji o kandydacie na ław-
nika, którym jest Adam Półtorak. 

W związku z włączeniem do 
obrad sesji wniosku wójta o prze-
dłużenie czasu obowiązywania do-
tychczasowych taryf dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę na terenie 
gminy Nowy Korczyn radni podjęli 
stosowną uchwałę wydłużającą w/w 
taryfę do 15 marca 2012 r. Oznacza 
to, że nie przewiduje się podwyżek 
do tego czasu.

Podczas rozpatrywania projek-
tu uchwały w sprawie likwidacji 
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w  Nowym Korczynie wójt podkre-
ślił, że podjęcie przedmiotowego 
projektu nie oznacza zamknięcia 
tej jednostki, wyprzedaży majątku 
i zwolnieniu pracowników, a jedy-
nie włączenie zakładu w struktury 
Urzędu Gminy. Poinformował, że 
włączenie zadań realizowanych 
dotychczas przez ZGK do zadań 

gminy stworzy możliwość wystę-
powania do Urzędu Skarbowego 
o zwrot podatku VAT, jak również 
pomniejszy koszt zadań realizowa-
nych dotychczas na rzecz gminy  
o wartość tego podatku. Zwrócił 
uwagę, że w tym roku Zakład otrzy-
mał łączną dotację w wysokości 
245tys. zł, gdyż świadczone usługi 
w zakresie zaopatrywania w wodę, 
odprowadzania ścieków i odbioru 
śmieci przynoszą straty. Dodał, że 
celem zmiany w funkcjonowaniu 
jednostki jest poprawa obecnej bar-
dzo trudnej sytuacji finansowej. Do 
dyskusji w przedmiotowej sprawie 
włączył się także poseł Krzysztof 
Lipiec, który zaproponował prze-
kształcenie zakładu w spółkę gmin-
ną. Wójt zwrócił jednak uwagę, że 
w naszej małej gminie nie spraw-
dziłoby się takie rozwiązanie, gdyż 
spółki pozostają na własnym rozra-
chunku i mają większą rację bytu  
w dużych aglomeracjach. 

Odpowiadając na interpelacje 
wójt wyjaśnił, że w związku z li-
kwidacją szkoły w Ostrowcach 
okazało się, że dotychczasowy ta-
bor dowożący dzieci do szkół jest 
niewystarczający i stąd ogłoszenie 
przetargu na dowóz. Korzystanie   
z zewnętrznego przewoźnika spo-
wodowane jest brakiem środków na 
zakup dodatkowego autobusu (ok. 
150-200tys. zł) oraz na generalny 

remont dwóch własnych. Poinfor-
mował, że od października usługi  
w tym zakresie będzie świadczył PKS 
Busko-Zdrój. Dodał, że przedsiębior-
stwo to jest zainteresowane zatrud-
nieniem zarówno dotychczasowych 
opiekunów jak i kierowców.   

Wójt poinformował, że remont 
drogi Winiary – Czarkowy zosta-
nie zakończony przez wykonawcę  
w najbliższych tygodniach. W kwe-
stii drogi Kawęczyn – Radła wójt zo-
bowiązał się rozpoznać temat. Nato-
miast w sprawie zgłaszanego mostu 
w Kawęczynie to zasadna jest jego 
nadbudowa i zostanie to zrobione  
w ramach posiadanych środków. 
Sprawa poboczy w Badrzychowi-
cach zostanie  rozeznana i podjęte 
zostaną działania.     

 W wolnych wnioskach oma-
wiano m.in. kwestię poprawy este-
tyki wokół pomnika w Czarkowach  
w związku ze zbliżającą się 100 
rocznicę upamiętniającą mające tam 
miejsce wydarzenia. W tym punk-
cie sesji komendant Straży Gmin-
nej przedstawił krótką informację  
z działalności straży. Poinformował 
o wprowadzonym systemie zmiano-
wym, o wspólnej służbie z policją,  
o przeprowadzonych kontrolach po-
sesyjnych oraz o pracy z fotoradarem 
przy drodze krajowej, wojewódzkiej 
i powiatowej. 

Monika Kulczyk

Zgodnie z przepisami ustawy  
z dn. 20 grudnia 1990 roku o ubez-
pieczeniu społecznym rolników (Dz.
U. z 2008 r. nr 50, poz. 291) z mocy 
ustawy, czyli obowiązkowo, ubezpie-
czeniu społecznemu podlega rolnik, 
którego gospodarstwo rolne obejmu-
je obszar użytków rolnych powyżej 
1 ha przeliczeniowego, jeżeli rolnik 
ten nie podlega innemu ubezpiecze-
niu społecznemu lub nie ma ustalo-
nego prawa do świadczeń z ubez-

kierownik krus odPowiada

pieczeń społecznych. Zgodnie z art. 
5 przepisy ustawy dotyczące ubez-
pieczenia rolnika stosuje się również 
do małżonka rolnika. Tak więc jeśli 
pańska żona nie podlega innemu 
ubezpieczeniu społecznemu, np.  
z tytułu zatrudnienia , nie ma ustalo-
nego prawa do renty lub emerytury to 
spełnia warunki do obowiązkowego 
ubezpieczenia społecznego KRUS. 
W związku z powyższym przy zgła-
szaniu siebie do ubezpieczenia powi-

nien Pan zgłosić również swoją mał-
żonkę. Składka za III kwartał 2011 r. 
od jednej osoby wynosi 345,00 zł. 

Odpowiadał Andrzej Materek 
Kierownik PT KRUS w Busku- Zdroju

Od 1 lipca 2011 r. otrzymałem od swoich rodziców na wyłączną 
własność grunt rolny o areale 3,75 ha fizycznych, co stanowi 3,40 ha 
przeliczeniowych. Ani ja, ani żona nigdzie poza rolnictwem nie pra-
cujemy. Czy w związku z tym, że grunt jest moją wyłączną własność, 
mogę nie zgłaszać żony do ubezpieczenia społecznego w KRUS.

Andrzej Materek
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Bo każde dziecko ma prawo do nauki…

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach w gminie Nowy Korczyn
W dniu 21 lipca 2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Indywidualizacja nauczania  

i wychowania klas I-III w Gminie Nowy Korczyn” na kwotę 96 264,00 zł w ramach POKL pomiędzy Świętokrzy-
skim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Gminą Nowy Korczyn. Projekt prowadzi Biuro Projektu w Biurze 
Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie z pełną dokumentacją merytoryczną i finansową wdrażanego 
projektu.

Od dnia 1 września realizację powyższego projektu rozpoczęły Szkoły Podstawowe w Nowym Korczynie,  
Starym Korczynie oraz w Brzostkowie. Zajęcia będą prowadzone do czerwca 2012 r. U dzieci w wieku młodszym 
w trakcie procesu dydaktycznego obserwuje się zaburzenia umiejętności szkolnych. Różna dojrzałość emocjonalna 
i społeczna, zróżnicowane temperamenty i preferowane style poznawcze, różne poziomy motywacji samodzielności 
czy wreszcie typy doświadczeń związanych ze środowiskiem rodzinnym – wszystkie te czynniki sprawiają, że żadne 
dziecko nie jest takie samo i w pracy z żadnym z nich nie można posługiwać się odgórnymi przyjętymi schematami, 
dlatego potrzebują one zindywidualizowanego systemu nauczania i wychowania. 

Jak podkreśla wójt Paweł Zagaja głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez  
indywidualizację procesu kształcenia dzieci, zapewnienie dzieciom objętych wsparciem oferty edukacyjnej zgodnie  
z jego możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz indywidualnymi potrzebami, a także stworzenie w szkołach 
warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy 
szkół w niezbędne materiały dydaktyczne i sprzęt.

Zgodnie ze zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniem, ze środków przeznaczonych na realizację projektu we 
wrześniu 2011 zostało zakupione wyposażenie - szafy, krzesełka, stoliki, telewizor, drukarka oraz pomoce dydaktycz-
ne m.in.: słowniki, gry logopedyczne, glottodydaktyczne gry planszowe, lustrzane pudełka, gry edukacyjne, liczydła, 
mata matematyczna, kalendarze, figury matematyczne na magnesie, klocki matematyczne, zestawy do nauki liczenia, 
krzyżówki matematyczne, magnetyczne ułamki, układanki geometryczne, patyczki do liczenia, lupa, foliogramy, puz-
zle logopedyczne, klocki LOGO, ćwiczenia do zajęć wyrównawczych, bajki dla dyslektyków, rebusy obrazkowe, mul-
timedialne gry językowe, fiszki angielskie. Łączna wartość wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych to 36 264,00 
zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny, każde dziecko na zajęciach otrzymało zeszyty oraz długopisy zakupione w ra-
mach projektu. Nauczyciele z pełnym zaangażowaniem realizują opracowany program motywując dzieci do nauki, 
aby osiągały coraz lepsze wyniki w nauce.

Joanna Wilk

BIURO PROJEKTU
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III  w Gminie Nowy Korczyn”

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie
ul. Tarnowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

tel. (41) 377 13 32, fax (41) 377 13 32, e-mail: boszs55@wp.pl
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… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Gmina Nowy Korczyn właśnie 
zakończyła realizację pierwszego 
etapu projektu pn. „Przebudowa 
drogi gminnej Winiary – Czarkowy” 
współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Działania 3.2 „Rozwój 
systemów lokalnej infrastruktury ko-
munikacyjnej” Oś 3 „Podniesienie 
jakości systemu komunikacyjnego 
regionu” Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2007-2013. 

Realizację tego zadania gmina 
rozpoczęła w lipcu ubiegłego roku 
po wyłonieniu w procedurze przetar-
gowej wykonawcy – firmy POLDIM 
z Jakubowic k/Proszowic. Przed re-
montem stan techniczny drogi po-
zostawiał wiele do życzenia. Liczne 
koleiny, wyrwy, nierówna szerokość 
jezdni, w dużej części nawierzchnia 
gruntowa – to wszystko zagrażało 
bezpieczeństwu i zdrowiu podró-
żujących tą drogą. Toteż właśnie 
wzrost bezpieczeństwa drogowego, 
poprawa jakości systemu komuni-
kacyjnego oraz zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej gminy Nowy 
Korczyn to główne cele przyświe-
cające realizacji projektu, którego 
całkowita wartość opiewa na 1 574 
731, 06 zł. Dofinansowanie ze środ-
ków unijnych wyniosło 944 838, 64 
zł, co stanowi 60% kosztów kwalifi-
kowanych. Pozostałe 40% kosztów 

nowa droga winiary - czarkowy

kwalifikowanych, w kwocie 629 
892, 42, pokryła gmina ze środków 
własnych.

Na ponad trzykilometrowym 
odcinku drogi położono nową na-
wierzchnię asfaltową poszerzając ją 
do szerokości 5 m. W ramach robót 
ziemnych odmulono rowy, wycięto 
krzewy po obu stronach jezdni, uzu-
pełniono pobocza ziemią, utwardzo-
no zjazdy na drogi gminne i działki 
rolników.

Znaczenie tej inwestycji dla mie- 
szkańców Winiar, Żukowic i Czar-
ków jest ogromne. Poprawią się 
bowiem warunki komunikacyjne, 
wzrośnie bezpieczeństwo podró-
żujących tą drogą – przede wszyst-
kim dzieci dojeżdżających do szkół 
głównie z Placówki Opiekuńczo 
- Wychowawczej w Winiarach, ale 
też z innych sołectw. Poprawi się 
również oznakowanie drogi, zmniej-
szy hałas i emisja spalin, dzięki cze-
mu ruch pojazdów na tym terenie 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM 
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013

nie będzie tak uciążliwy jak przed 
modernizacją drogi. 

Nie można również zapominać 
o tym, że przebudowa drogi Winia-
ry - Czarkowy korzystnie wpłynie na 
wzrost atrakcyjności turystycznej. 
Nowa droga ułatwi bowiem dojazd 
do cmentarza żołnierzy walczących 
tu w czasie I i II wojny światowej, 
nad którym góruje 9-metrowy po-
mnik „Ku chwale pierwszych bojów 
Józefa Piłsudskiego o niepodległość 
Polski”. Ponadto droga prowadzi 
również do parku podworskiego  
w Czarkowach, malowniczo poło-
żonego na wysokiej skarpie z liczny-
mi egzotycznymi gatunkami drzew  
i krzewów oraz pozostałościami za-
budowań gospodarczych. Jak widać 
korzyści płynące z przebudowy dro-
gi Winiary – Czarkowy bezspornie 
uzasadniają celowość realizacji in-
westycji.  

Anna Nowak
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likwidacja zgk i co dalej…?
rozmowa z Pawłem zagają – wójtem gminy nowy korczyn

W dniu 5 września Rada Gmi-
ny w Nowym Korczynie podjęła 
uchwałę o likwidacji istniejącego 
od 1993 r. Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej. O przesłanki skłaniające 
do wykonania takiego kroku oraz 
korzyści dla gminy płynące z takie-
go rozwiązania zapytaliśmy wójta 
Pawła Zagaję.

Anna Nowak: W jakiej kondycji 
finansowej jest obecnie ZGK?

Paweł Zagaja: Odpowiedzi na to 
pytanie nie można udzielić wprost. 
Należy tu podkreślić pewne fakty. 
Otóż Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Nowym Korczynie prowadzi 
w imieniu gminy Nowy Korczyn 
kilka zadań, które są jej przypisa-
ne ustawowo. Na podstawie usta-
wy o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków Zakład uzdatnia wodę  
z własnego ujęcia i sprzedaję ją 
m.in. mieszkańcom, podmiotom 
gospodarczym, jednostkom organi-
zacyjnym gminy. Ilość wody wypro-
dukowanej przez Zakład nie znajdu-
je pokrycia w odczytach z liczników  
u odbiorców. Mówiąc wprost są bar-
dzo duże straty wody. Jeśli chodzi  
o ścieki, to w ramach funkcjonującej 
oczyszczalni ścieków skanalizowa-
ne są dwie miejscowości Grotniki 
Duże i Nowy Korczyn. Zrzut ście-
ków do kanalizacji nie jest duży,  
a koszty wynikające z funkcjono-
wania oczyszczalni i kanalizacji 
są ogromne. Na podstawie ustawy  
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach zakład komunalny 
realizuje między innymi sprawy 
związane z gospodarką odpadami 
komunalnymi. Dodatkową działal-
nością Zakładu było wykonywanie 
zadań z zakresu zimowego utrzy-
mania dróg gminnych, bieżącego 
utrzymania dróg, na które składają 
się między innymi prace związane 
z kopaniem i odmulaniem rowów. 
Prawie wszystkie te zadania są to 
zadania niestety niedochodowe 
i generują straty. Rada Gminy na 
podstawie przedstawionych kalku-
lacji kosztów przez dyrektora ZGK 
była zmuszona do udzielenia do-
tacji przedmiotowej na 2011 rok  
w wysokości 245 tysięcy złotych,  

w tym do samej wody dotacja wy-
nosi 155 tysięcy złotych. 

A.N.: Jakie były główne powody 
skłaniające do likwidacji?

P.Z.: Na samym początku mu-
szę wyjaśnić, że to nie jest likwi-
dacja tylko przekształcenie ZGK. 
Przekształcenie nastąpi zgodnie  
z uchwałą Rady Gminy z dniem 
1 stycznia 2012 roku. Nazwa „li-
kwidacja” w uchwale Rady Gmi-
ny musiała się pojawić. Pod kątem 
prawnym nie byłoby możliwe włą-
czenie ZGK w struktury Urzędu 
Gminy, gdyby nie było wcześniej 
uchwały o likwidacji.  Głównym 
powodem przekształcenia ZGK  
w referat w Urzędzie Gminy jest  
czynnik ekonomiczny. Nie chodzi 
tutaj o oszczędności wynikające 
wprost z samego faktu przekształ-
cenia. Założenie jest takie, że gmi-
na realizując inwestycje związane  
z gospodarką komunalną będzie 
mogła odliczać podatek VAT. 

A.N.: Jakie korzyści dla gminy 
wynikają z przekształcenia?

P.Z: Tak jak wspomniałem 
wcześniej, gmina realizując inwe-
stycje związane z gospodarką komu-
nalną będzie mogła odliczać poda-
tek VAT. Dodatkowym argumentem 
przemawiającym za podjęciem 
takiego kroku jest fakt, że obecne 
przychody Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Nowym Korczynie 
będą dochodami budżetu gminy. 

Poprawią się przez to wskaźniki 
ekonomiczne, tj. wskaźnik długu 
oraz spłaty zadłużenia. 

A.N.: Na czym dokładnie pole-
ga przekształcenie tej jednostki bu-
dżetowej? Jak to będzie wyglądać 
od strony organizacyjnej czy rozli-
czeniowej?

P.Z.: Jest to kwestia czysto praw-
nie-organizacyjna. Z dniem 1 stycz-
nia 2012 roku pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej z mocy 
prawa staną się pracownikami Urzę-
du Gminy. Zarządzeniem z dnia 5 
września 2011 roku wyznaczyłem 
likwidatora Zakładu w osobie p.o. 
dyrektora Zakładu. Likwidator ma 
obowiązek m.in. opracować har-
monogram realizacji likwidacji Za-
kładu, zamknąć księgi rachunkowe 
Zakładu na dzień poprzedzający 
dzień likwidacji, uregulować zobo-
wiązania likwidowanego Zakładu, 
przedłożyć wójtowi zestawienie 
środków trwałych, inwestycji roz-
poczętych, wyposażenia, materia-
łów oraz środków zgromadzonych 
na rachunku bankowym likwido-
wanego Zakładu, dokonać proto-
kolarnego przekazania środków 
trwałych, wyposażenia i materiałów 
na podstawie przeprowadzonej in-
wentaryzacji w drodze spisu z na-
tury. Środki trwałe, wyposażenie, 
materiały i środki zgromadzone 
na rachunku bankowym zostaną  
z dniem 1 styczeń 2012 roku prze-
jęte przez gminę Nowy Korczyn .
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remontują drogi w gminie nowy korczyn

A.N.: A co ze sprzętem jaki obecnie ma na stanie 
Zakład, np. śmieciarka?

P.Z.: W związku z tym, że nie jest to likwidacja  
a przekształcenie mienie ruchome oraz budynki staną 
się własnością gminy. Samochody, koparki, śmieciarka 
będą wykonywały zadania tak jak do tej pory. 

A.N.: Jakie zadania będzie wykonywał Zakład po 
włączeniu w struktury urzędu?

P.Z.: Zadania będą wykonywane tak jak do tej pory. 
Gmina zamiast zlecania usług Zakładowi będzie te za-
dania bezpośrednio zlecać pracownikom zatrudnio-
nym w urzędzie.

A.N.: Co z własnym ujęciem wody, czy w planach 
jest ponowne wstąpienie do Związku Międzygminne-
go Nida 2000?

P.Z.: Przyznam szczerze, że temat ten jest przed-
miotem dyskusji prawie wszystkich komisji stałych jak 
i sesji Rady Gminy. Gmina w perspektywie ostatnich lat 
wstępowała i wychodziła ze związku dwa razy. Ostat-
nia decyzja Rady Gminy była podjęta w 2009 roku.  
W konsekwencji tej uchwały Gmina uruchomiła swoje 

stare – „nowe” ujęcie brzegowe w Nowym Korczynie. 
Wydatkowano na ten cel w tamtym czasie ponad 200 
tysięcy złotych. W wyniku powodzi w 2010 roku ujęcie 
to zostało zalane. Nakładem również dużych środków 
finansowych po blisko rocznej przerwie zostało ponow-
nie uruchomione. Na dzień dzisiejszy nie wykluczam, 
jak również nie potwierdzam, że Rada Gminy Nowy 
Korczyn podejmie po raz kolejny decyzję o ponownym 
wstąpieniu do Związku Międzygminnego Nida 2000  
z siedzibą w Starym Korczynie jako członek. Jeżeli za-
padłaby taka decyzja, z pewnością podyktowane bę-
dzie to przesłankami ekonomicznymi. Przypomnę, że 
nasza gmina była od samego początku zaangażowana 
w tworzenie tego związku, a inaczej mówiąc w budo-
wę stacji uzdatniania wody, która to zaopatrywałaby  
w wodę m.in. naszą gminę. Pomimo iż na dzień dzi-
siejszy gmina nie jest członkiem związku posiada zo-
bowiązania finansowe wobec niego z tytułu realizowa-
nych inwestycji.  

A.N.: Dziękuję za rozmowę.

Niektóre jeszcze trwają, inne za-
czną się niebawem, ale bez wątpie-
nia wpłyną na poprawę warunków 
jazdy. Mowa o remontach kilku od-
cinków dróg gminnych oraz drogi 
powiatowej na terenie gminy Nowy 
Korczyn. 

Powiat buski wspólnie z samo-
rządem gminy Nowy Korczyn rea-
lizują w naszej gminie projekt pn. 
„Przebudowa dróg powiatowych 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na te-
renie Powiatu Buskiego”. Remont 
dotyczy ponad kilometrowego 
odcinka drogi powiatowej relacji 
Ostrowce – Kawęczyn – Zabłocie 
– Zamoście na odcinku Kawęczyn 
– Zabłocie. Prace przy przebudo-
wie tej drogi, których planowana 
wartość wynosi blisko 400 tys. zł., 
rozpoczęły się od robót przygoto-

wawczych obejmujących wycinkę 
drzew oraz wykonanie podbudowy 
z kruszywa łamanego. Po wyrów-
naniu istniejącej nawierzchni mi-
neralno – asfaltowej położona zo-
stanie warstwa ścieralna o grubości  
4 cm. Planowane jest ułożenie prze-
pustów pod zjazdami oraz oczysz-
czenie rowów. Wykonawcą robót 
jest firma POLDIM z Tarnowa. Za-
kończenie prac przewidziane jest 
na połowę października. Cieszy 
fakt, że dzięki staraniom radnych 
Rady Powiatu z naszej Gminy oraz 
Wójta wkład w w/w budowę drogi 
jest niewielki i zamknie się kwotą 
ok. 15 tys. złotych. Przypomnieć na-
leży, że w poprzednim roku wkład 
gminy Nowy Korczyn przewidywał 
90 tysięcy złotych. 

Ze środków na usuwanie skut-
ków powodzi, za łączną kwotę 450 

Pks-em do szkoły
Do niedawna gmina Nowy Kor-

czyn będąc w posiadaniu trzech au-
tobusów szkolnych we własnym za-
kresie zapewniała dowóz dzieci do 
szkół. Od 1 października nowym 
przewoźnikiem jest PKS. Zmiana ta 
zaniepokoiła mieszkańców gminy, 

tys. zł  wyremontowane będą rów-
nież trzy odcinki dróg gminnych. 
Remontowane odcinki dróg to.: 
Stary Korczyn – Gościniec, Stoj-
ki – Wójtowe Łąki i Błotnowola – 
Kępa Lubawska. Przebudowę tych 
odcinków wykona firma CEWAP  
z Chmielnika. W ramach powyż-
szych środków zostanie wykonany 
także remont części studzienek ka-
nalizacyjnych. 

Gmina Nowy Korczyn otrzyma-
ła również dofinansowanie w wy- 
sokości 25 tys. zł. od Marszałka 
Województwa na remont odcin-
ka drogi dojazdowej do gruntów  
rolnych w miejscowości Parchocin 
na odcinku 450 mb. Jest to 50% do-
finansowanie, resztę kosztów gmina 
musi pokryć z własnych środków.

Anna Nowak

w szczególności rodziców dzieci  
w wieku szkolnym.

W połowie sierpnia br. gmina 
Nowy Korczyn ogłosiła przetarg 
na zakup biletów miesięcznych dla 
uczniów dowożonych do szkół. 
Spowodowane to było faktem, że 

po zlikwidowaniu szkoły w Ostro-
wcach dotychczasowy tabor dowo-
żący dzieci stał się niewystarczający. 
Gmina stanęła przed koniecznością 
generalnego remontu dwóch włas-
nych autobusów oraz zakupu kolej-
nego. Jednak z uwagi na trudną sy-
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Barwnym i ciekawym planem zajęć udało nam się 
zachęcić do udziału w  przedsięwzięciu grupę 38 ucz-
niów. Atrakcji było co niemiara. Harmonogram zajęć 
przewidywał wiele kolorowych gier, zabaw pełnych 
humoru. Dzieci pod czujnym i fachowym okiem wy-
chowawczyń: Aleksandry Jagielskiej i Longiny Szumi-
las-Cygan oraz dyrektor Bogusławy Ziętary miło i bez-
piecznie spędziły wakacyjny czas.  

Pierwszego dnia dzieci przywitał wójt Paweł Zaga-
ja wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Pawłem 

Półkolonia letnia 2011 rok 
„na kolonii życie Płynie…”

w dniach od 1 do 12 sierpnia br. dzieci z gminy 

nowy korczyn dzięki centrum młodych rolników 

w warszawie przy współudziale urzędu gminy  

i Publicznej szkoły Podstawowej w nowym kor-

czynie mogły uczestniczyć w półkolonii letniej 

zorganizowanej na terenie szkoły.

Kulikiem. Uczestnicy półkolonii mogli poznać historię 
Nowego Korczyna i okolic (Wiślica, Czarkowy), odkryć 
na nowo uroki „naszej małej ojczyzny”, efektem cze-
go był konkurs plastyczny na temat zabytków naszej 
miejscowości. Koloniści  zwiedzili Centrum Pałacowe 
w Kurozwękach, podziwiali zagrody bizonów, mini-
zoo, ogromny potencjał energii spożytkowali na pla-
cu zabaw. Kolejnym wyzwaniem była  Jaskinia „Raj” 
z przepięknymi stalaktytami i stalagmitami. Tam też 
dzieci  przeniosły się na moment do czasów pierw-

tuację finansową gminy nie można 
było sobie pozwolić na takie kosz-
ty. Podjęto więc decyzję, że najlep-
szym pod względem finansowym 
wyjściem dla gminy będzie zlecenie 
dowozu zewnętrznemu przewoźni-
kowi. W podobny sposób postąpiły 
ościenne gminy, np. Wiślica, Pa-
canów czy Stopnica. Do przetargu 
ogłoszonego przez Urząd Gminy 
w Nowym Korczynie przystąpiło 
trzech przewoźników, spośród któ-
rych najkorzystniejszą ofertę przed-
stawiło Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Samochodowej w Busku Zdroju. 
Wartość oferty PKS wynosi 157 tys. 

zł. i jest o ponad 200 tys. zł niższa 
od kwoty wydatkowanej na ten cel 
w roku szkolnym 2010/2011, która 
to wówczas wyniosła 360 tys. zł. 
Gdyby gmina pozostała przy swo-
im dowozie, to w bieżącym roku 
szkolnym do powyższej kwoty 360 
tys. zł. należałoby doliczyć jeszcze 
kwotę ok. 150 tys. zł potrzebną na 
zakup kolejnego autobusu. Wyraź-
nie więc widać, że decyzja powyż-
sza jest przemyślana i podyktowana 
czynnikiem ekonomicznym gminy.    

Jak podkreśla wójt, PKS zaintere-
sowany jest zatrudnieniem zarówno 
dotychczasowych kierowców, jak  

i opiekunów. Zmiana przewoźnika 
nie będzie też miała negatywne-
go wpływu na wygodę i bezpie-
czeństwo dzieci. Wójt obala do-
niesienia, jakoby autobusy miały 
nie wjeżdżać do miejscowości,  
a przystanki były tylko przy głów-
nych drogach. Apeluje również  
o cierpliwość i wyrozumiałość, 
gdyż ustalenie nowej siatki dowo-
zów tak, by wszystko się zgrywało 
ze sobą, wymaga czasu.

Uzbrójmy się więc w cierpli-
wość i poczekajmy na rozwój sytu-
acji.

Anna Nowak
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szych Słowian zwiedzając Osadę 
Słowiańską. Podczas wyprawy do 
jaskini towarzyszył nam nie lada 
kompan – mały śliczny psiak, któ-
rego przygarnęła pani dyrektor.  
W Pacanowie – miasteczku Kozioł-
ka Matołka – dzieci przeniosły się  
w bajkowy świat spacerując po ECB. 
W upalne dni uczestnicy półkolo-
nii mogli się ochłodzić pływając  
w buskiej pływalni. Dwa wyjazdy 
na basen były ogromną atrakcją 
połączoną ze zwiedzaniem Parku 
Zdrojowego. Były konkursy i nagro-
dy. Nie mogło zabraknąć licznych 
gier sportowych. Wspólnie graliśmy 
w „Dwa ognie”, piłkę nożną i kosza. 
Odwiedziliśmy GOK w Nowym 
Korczynie oraz gminną bibliotekę. 
Dzieci w Dniu Bezpieczeństwa 
odwiedził pracownik  Państwowej 
Inspekcji Pracy w Kielcach wygła-
szając ciekawą prelekcję i organi-
zując dla dzieci zabawy na świe-
żym powietrzu. Koloniści korzystali  
z pracowni informatycznej, języ-
ka angielskiego, sali gimnastycznej  
i szkolnej świetlicy. Każdego dnia 
na dzieci czekało pyszne śniadanie, 
a po całym aktywnie spędzonym 
dniu dwudaniowy obiad. 

Na podsumowaniu półkolonii 
byli z nami: zastępca wójta Piotr 
Strach, przewodniczący RG Paweł 
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W 2011 r. Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” zorganizowała trzecią podróż promocyjną histo-
rycznym traktem łączącym niegdyś stołeczne zamki w Krakowie i Wilnie. Przez 14 dni odkrywaliśmy, jak on 
wyglądał przed 510 laty, gdy w Mielniku nad Bugiem doszło do kolejnej unii Polski z Litwą. Potwierdziło się, 
że Organizacja może i powinna budować na nim sieć tematycznych atrakcji turystycznych.

Kulik. Wszyscy szczęśliwi i zado-
woleni otrzymali plecaki od Urzę-
du Gminy, dyplomy i słodycze od 
dyrekcji. Były podziękowania dla 
kierownictwa półkolonii, organi-

zatorów, wychowawców, kierow-
cy oraz pań, które pomagały przy 
wydawaniu posiłków. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że mile spędziliśmy czas  

i życzymy, aby za rok było również 
na wakacjach bezpiecznie, cieka-
wie i wesoło. DO ZOBACZENIA  
W PRZYSZŁYM ROKU!!!

L.Sz.C

Podróż do PrzeszłoŚci 

„szlakiem jagiellońskim” 
wilno - lublin - kraków w 2011 r. do 1501 r.

w 510. rocznicę unii mielnickiej

Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Na wozie śladami królów w okolicach 
Nowego Korczyna.

Pałac w Radzyniu Podlaskim.

Uczestnikami dorocznego prze-
jazdu byli reprezentanci samorzą-
dów przynależących do Organizacji 
z Igołomi-Wawrzeńczyc, Opatow-
ca, Nowego Korczyna, Urzędowa, 
Bełżyc, Piszczaca, Radzynia Pod-
laskiego, Międzyrzeca Podlaskie-
go, Mielnika i Bielska Podlaskiego,  
a także pasjonaci „Via Jagiellonica” 
z Lublina i regionu oraz pracow-
nik Agencji Turystycznej „Wilejka” 
z Łodzi. Część osób wzięła w nim 
udział w ramach inauguracyjnego 
szkolenia kandydatów na przewod-
ników terenowych na „Szlak Jagiel-
loński” w granicach Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 

Z miasta unii do Wilna
Zgodnie ze zwyczajem 1 lipca 

obchodziliśmy w Lublinie utworze-
nie Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Najpierw podczas międzyna-
rodowej konferencji pt. „Europejska 

turystyka Zachód – Wschód”, zasta-
nawialiśmy się nad strategią uzyska-
nia wpisu na Listę UNESCO (m.in. 
zasadnością wpisania Sandomierza 
na listę pomników historii oraz po-
mysłem odbudowy w Mielniku mo-
stu na Bugu). Później Lubelskie Sto-
warzyszenie Turystyki Kulturowej 
„Zachód – Wschód” poprowadziło 
tematyczne zwiedzanie miasta „śla-
dami Unii Lubelskiej”, z udziałem 
osób przebranych w stroje z epoki. 

Następnego dnia w Lublinie za-
prezentowany został przebieg goś-
cińca litewskiego, po czym rozpo-
częliśmy realizację autokarowego 
programu zwiedzania poszczegól-
nych miejscowości, wzbogacone-
go w 2011 r. poprzez rysowanie 
ich historycznych planów z 1501 
r. Pierwsza taka prezentacja mia-
ła miejsce w Ostrowie Lubelskim, 
gdzie obejrzeliśmy też odremonto-

wany, miejski odcinek królewskie-
go traktu. Do Parczewa zawitaliśmy 
na Jarmark Jagielloński, gdzie wy-
stępowało m.in. bractwo rycerskie  
z Sandomierza. Mieszkańców zain-
teresowało również rysowanie pla-
nu miasta na historycznym Rynku. 

Na szczególną uwagę zasługu-
ją tegoroczne uroczystości w po-
bliskiej Przewłoce, a to za sprawą 
otwarcia w niej przez Urząd Miej-
ski w Parczewie Izby Historycznej 
Granicy Polsko-Litewskiej. W ten 
sposób miejscowy samorząd jako 
pierwszy odpowiedział na propozy-
cję Organizacji Turystycznej „Szlak 
Jagielloński” dotyczącą budowy 
tematycznej oferty turystycznej na 
„Szlaku Jagiellońskim”. Organiza-
cja udostępniła w tym celu kopie 
XVI-wiecznych map pozyskanych  
z Zamku Królewskiego w Warsza-
wie (kolekcja Niewodniczański). 
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Pomnik Unii Mielnickiej z 1501 r. Powitanie w Opatowcu, chlebem  
i … miodem.

Przed trumną króla Aleksandra 
Jagiellończyka.

Rysowanie planu Nowego Korczyna  
z 1501 r.

Z przewodnikiem świętokrzyskim, 
Markiem Juszczykiem przy kościele św. 

Stanisława w Nowym Korczynie.

Z kolei LSTK „Zachód – Wschód” 
– wspomagana przez firmę archeo-
logiczną „Archee” – przeprowadzi-
ło rekonstrukcję gościńca.

Mieszkańcy Piszczaca – pomi-
mo utrudnień pogodowych – tłum-
nie uczestniczyli w prezentacji 
traktu i ponownie zaangażowali się  
w jego program. Z kolei podróżni-
cy mieli okazję obejrzeć wykona-
ne niedawno malowidła na ścianie 
szkoły, nawiązujące do dziejów 
dawnego miasteczka. Stąd udaliśmy 
się do Mielnika, na uroczystość po-
święconą Unii Mielnickiej z 1501 r. 
Okolicznościowej sesji historycznej 
– ukazującej wydarzenie z czasów 
Aleksandra Jagiellończyka w szer-
szej perspektywie dziejów osady 
– towarzyszył program artystyczny  
w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół im. Unii Mielnickiej.

Z Wilna przez Lublin  
do Krakowa

W Wilnie zatrzymaliśmy się 
w Domu Kultury Polskiej (hotel  
i restauracja „Pan Tadeusz” – po li-
tewsku „Panas Tadas”). Jak zwykle 
byliśmy również serdecznie przy-
jęci przez przedstawicieli Muzeum 
Narodowego – Pałacu Wielkich 
Książąt Litewskich: do Giedyminasa 
Gendrėnesa dołączył Marijus Uzor-
ka. Zaprezentowali nam zarówno 
odbudowywany Pałac, jak również 
inne wileńskie zabytki, m.in. Wieżę 
Giedymina i katedrę. W tej ostatniej 
pokazano nam krypty, m.in. z trum-
ną króla Aleksandra Jagiellończyka. 
Byliśmy też w cerkwi, w której po-
chowano jego żonę, księżną Hele-
nę.

Jadąc ze stołecznego Wilna do 
Krakowa, zatrzymaliśmy się po raz 
pierwszy na rozpoznanie litew-

skiego Merecza. Po wkroczeniu do 
Polski odwiedzaliśmy po kolei miej-
scowości, w których pamięć o królu 
Aleksandrze jest wciąż żywa. Naj-
pierw Bielsk Podlaski, na którego 
Rynku naszkicowaliśmy plan miasta 
(w 1501 r. jeszcze drewnianego)  
i poszukiwaliśmy miejsc związanych 
z królem i jego rodziną. Uzupełnie-
niem była wizyta w Muzeum Małej 
Ojczyzny w Studziwodach. Dała 
ona okazję do pogłębienia wiedzy 
o życiu Białorusinów, od pokoleń 
związanych z ziemią, przez którą 
przebiegał królewski trakt.

Ponieważ trasa podróży Alek-
sandra – i generalnie trakt – wiod-
ła przez Mielnik, powróciliśmy 
do niego. Odtwarzanie jego pla-
nu sprzed 510. laty miało miejsce 
przed pomnikiem Unii Mielnickiej. 
Chcąc zaznaczyć nasze poparcie 
dla odbudowy mostu na Bugu udali-
śmy się również na ulicę Mostową, 
prowadzącą niegdyś na Zabuże,  
a ponadto – dla porównania – po-
płynęliśmy promem funkcjonu-
jącym od lat w innym miejscu.  
W Międzyrzecu Podlaskim oprócz 
dotychczasowych miejsc odwiedzin 
wybraliśmy też kapliczkę, uważaną 
przez mieszkańców za powstałą  

z wykorzystaniem polsko-litewskie-
go słupa granicznego.

Na miejsce pierwszej prezenta-
cji w Radzyniu Podlaskim – po jego 
przyłączeniu do reaktywowanego 
„Szlaku Jagiellońskiego” – obrany 
został dziedziniec pałacu, którego 
poprzednikiem był zamek, pamię-
tający czasy jagiellońskie. Kolejny 
pałac, o starszym pochodzeniu niż 
świadczy wygląd, napotkaliśmy  
w Kocku. Zainteresowanie podróż-
nych wzbudziła opowieść o dawnej 
szkole kalwińskiej. Z kolei powrót 
do Lublina dał nam okazję uzupeł-
nienia wiedzy o nim o historyczne 
rozplanowanie. Ważnym węzłem 
komunikacyjnym miasta była Bra-
ma Krakowska, wyznaczająca dal-
szy cel naszej podróży. 

Trakt do dawnej stolicy wiódł 
m.in. przez Bełżyce, w których od-
wiedziliśmy zamek (a dokładniej to, 
co po nim pozostało) oraz Rynek  
i przykościelny zdrój dedykowany 
Jagielle. W Urzędowie nasze dzia-
łania skoncentrowaliśmy na Rynku, 
ale nie tylko. W szczególny spo-
sób zainteresowaliśmy się wałami 
obronnymi, unikatowymi na skalę 
królewskiego traktu. Zwiedzając 
pobliskie Dzierzkowice odszukali-
śmy herb z posłańcem – ekspono-
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Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

wany na siedzibie Urzędu Gminy 
– nawiązujący do usług podwodo-
wych świadczonych niegdyś przez 
mieszkańców (stąd również nazwa 
pobliskiej osady Dzierzkowice - 
Podwody). 

Pierwsza wizyta w Stopnicy 
umożliwiła nam generalne zapo-
znanie się z dawnym miastem (jak 
zwykle rysowaliśmy kredą jego 
plan), ale również bliższe przyjrze-
nie się zamkowi, który niedawno 
przeszedł remont i oddany został 
do użytku na cele kulturalne. Stąd 
udaliśmy się już do Krakowa, gdzie 
naszym przewodnikiem był uczest-
nik tegorocznej podróży do Wilna. 
Wojciech Pająk – o którym mowa 
– w ciekawy sposób oprowadził nas 
królewskim traktem począwszy od 
Małego Rynku do Wawelu. W tam-
tejszej katedrze pokazał nam m.in. 
nagrobki jagiellońskie, spinając tym 
samym symbolicznie podróż Wilno 
– Kraków. 

Powrót z Krakowa do Lublina
W ten sposób zakończyła się 

ta część podróży, która w linii pro-
stej przebiegała całym „Szlakiem 
Jagiellońskim”. W 2011 r. wiodła 
ona najpierw do Wilna, zgodnie  
z zasadą, iż jedziemy na zmianę 
w różnych kierunkach. Teraz po-
została nam jeszcze droga do Lub-
lina. Przejeżdżając przez Gminę 
Igołomia-Wawrzeńczyce na dłu-
żej zatrzymaliśmy się tym razem  
w Wawrzeńczycach, by zapoznać 
się z dziedzictwem królowej Jadwigi 
(pomnik oraz przedstawienie grupy 
teatralnej). Kolejnym punktem przy-
stankowym były Koszyce, szczycą-
ce się miejską przeszłością osady  
z czasów przedjagiellońskich. 

Opatowiec, który niedawno do-
łączył do Organizacji, powitał nas 
chlebem i … miodem. Prezentacja 
jego zagospodarowania sprzed 510 
laty – gdy przejezdne były jeszcze 
historyczne drogi wylotowe z Rynku 
– spotkała się z zainteresowaniem 
mieszkańców, którzy podpowiada-
li możliwe rozwiązania. Aktywnie 
uczestniczyli oni również w zwie-
dzaniu kościoła podominikańskie-
go. Zanim wjechaliśmy do Nowe-
go Korczyna mieszkaniec gminy 
posiadający konie zaprosił nas na 

przejażdżkę dawnym gościńcem. 
Z kolei po zabytkowym centrum 
oprowadził nas przewodnik święto-
krzyski, Marek Juszczyk.

Kontynuując podróż nadwiślań-
skim odcinkiem „Szlaku Jagielloń-
skiego” dotarliśmy do Koprzywni-
cy. Szczególne wrażenia wywarł 
na nas późnoromański zespół koś-
cielno-klasztorny, świadek dawnej 
obecności cystersów. Najpierw by-
liśmy jednak w Rynku i tamtejszym 
pierwszym kościele parafialnym.  
W Sandomierzu pobyt trwał dłużej 
ze względu na szczególnie bogate 
dziedzictwo materialne. Pod czuj-
nym okiem przewodnika rysowali-
śmy historyczny plan miasta. Zwie-
dzając z nim Ratusz, Zamek, tzw. 
Dom Długosza i katedrę, przeko-
naliśmy się, że miasto zasługuje na 
wpis na listę pomników historii.

Bilans trzeciej podróży
Podróż promocyjna „Szlakiem 

Jagiellońskim” rozpoczęła się 1 
lipca i zakończyła 14 dnia tegoż 
miesiąca w Lublinie. Za jej sprawą 
upamiętniliśmy 510. rocznicę Unii 
Mielnickiej. Poznaliśmy również 
wybrane trasy, którymi Aleksander 
Jagiellończyk przemieszczał się 
pomiędzy Krakowem a Wilnem. 
Okazało się, że pamięć o nim kul-
tywowana jest przede wszystkim  
w Wilnie – ze względu na miej-
sce pochówku – oraz na Podlasiu,  
a więc na terenach przynależących 
niegdyś do Litwy. Ślady działalności 
króla odkrywaliśmy też w innych 
miejscach, co zobowiązuje do sta-
łego przypominania tej postaci.

Zdobyty w ten sposób mate-
riał wykorzystany zostanie zarów-
no przez uczestników podróży, 
jak i innych, do których dotrze 
nasz przekaz. Okazji będzie wie-
le. Dotychczas ukazały się relacje  
w niektórych mediach (m.in. kolej-
ny znaczący artykuł w „Tygodni-
ku Wileńszczyzny”). Organizacja 
Turystyczna „Szlak Jagielloński” 
jak zwykle zamieszcza informację  
o podróży na stronach interneto-
wych www.szlakjagiellonski.pl, 
czego uzupełnieniem będzie fotore-
lacja w kilku tysięcach egzemplarzy 
folderu na 2012 r. Pozyskane dane 
wykorzystają również przyszli prze-
wodnicy po „Szlaku Jagiellońskim”.

Każda ekspedycja jest również 
okazją do nasłuchiwania, w któ-
rym kierunku powinien iść roz-
wój wspólnej oferty turystycznej.  
W Przewłoce, koło Parczewa po-
twierdziło się, że możemy przyczy-
nić się do uruchomienia nowych 
atrakcji turystycznych. Naprzeciw 
tej potrzebie wychodzi decyzja 
Walnego Zebrania Organizacji 
Turystycznej „Szlak Jagielloński”  
o utworzeniu w 2012 r. Międzyna-
rodowego Parku Turystyczno-Kultu-
rowego „Via Jagiellonica”. Tematem 
przewodnim podróży do przeszłości 
w przyszłym roku będzie 580. rocz-
nica Unii Grodzieńskiej, stąd plany 
pierwszego wyjazdu na Białoruś.

Janusz Kopaczek
prezes Organizacji Turystycznej

„Szlak Jagielloński” 
Fot. Janusz Kopaczek, 

Bartosz Tratkowski
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Jak co roku w połowie sierpnia rozpoczyna się se-
zon dożynkowy, który jest okazją do dziękczynienia za 
zebrane plony. 15 sierpnia br. jako pierwsi na Ponidziu 
Święto Plonów obchodzili rolnicy z gminy Nowy Kor-
czyn. 

Podczas uroczystości dożynkowych w Starym Kor-
czynie swą obecnością zaszczycili m.in. zaproszeni go-
ście: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, wicewojewoda świętokrzyski Beata Oczko-
wicz, starosta buski Jerzy Kolarz, dyrektor Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 
Magdalena Kędzierska, komendant powiatowy KPP  
w Busku Zdroju Roman Sobczak, poseł Krzysztof Li-
piec, dyrektor biura poselskiego europosła Siekierskie-
go Adam Stoksik, przewodniczący rady powiatu bu-
skiego Krzysztof Gajek, a także włodarze gmin: Nowy 
Korczyn, Stopnica, Opatowiec i Wiślica.

Korona całorocznej pracy rolnika
Tegoroczne Dożynki Gminne zainaugurowała 

msza święta dziękczynna odprawiona przez księdza 
dziekana Marka Małczęcia. Po niej barwny korowód  
z wieńcami i chlebem przy dźwiękach parafialnej or-
kiestry dętej ze Starego Korczyna przeszedł na plac 
przed remizą strażacką, gdzie odbyła się oficjalna część 
poprowadzona przez radną Rady Gminy w Nowym 
Korczynie Krystynę Szafraniec. – Dożynki zawsze wy-
prawiano, gdy już skoszono wszystkie zboża. Najważ-
niejszym ich elementem był wieniec. Wiły go kobiety  
z kłosów zbóż. Musiały być w nim także kwiaty, jago-
dy, dorodne jabłka i kiście jarzębiny. Przybierano go 
jeszcze kolorowymi wstążkami i miał zwykle kształt pi-
ramidy lub korony – podkreślała w swoim wystąpieniu 
prowadząca. W konkursie na najpiękniejszy wieniec 
wzięły udział delegacje pięciu sołectw: Stary Korczyn, 
Winiary, Pawłów, Grotniki Małe i Brzostków. I to wie-
niec z tej ostatniej miejscowości uwity z kłosów zbóż 
na kształt korony udekorowany warzywami, owocami 
i kwiatami zajął zaszczytne pierwsze miejsce. Pozosta-
łym wieńcom przypadła sprawiedliwa druga pozycja. 
Watro wspomnieć, że zwycięski wieniec z Brzostkowa 
prezentowany był na dożynkach powiatowych w Tu-
czępach, gdzie zajął trzecie miejsce. 

By nikomu chleba nie zabrakło…
W przemówieniach okolicznościowych goście dzię-

kowali rolnikom za codzienny trud, za gospodarność, 
za troskę o lepsze jutro, życząc wytrwałości w ciężkiej 

kochamy cię,
chlebie nasz 

Powszedni
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pracy na roli. – Pragnę się pokłonić i złożyć wam hołd. 
Wiem, co to jest praca na roli, gdyż na roli się wycho-
wałem. Mam nadzieję, że pogoda, którą mamy od kil-
ku dni pozwoli na to, żeby żaden kłos na tej polskiej 
ziemi się nie zmarnował. Życzę wam, by nikomu nie 
zabrakło chleba. Ani tutaj na ziemi korczyńskiej, ani  
w powiecie buskim, ani w całym naszym kraju – mówił 
Jerzy Kolarz.

O starostach słów kilka
Prowadząca dożynki Krystyna Szafraniec podkreśli-

ła natomiast, jak ważny jest chleb w życiu człowieka. 
– Chleb jest symbolem urodzaju i dostatku, szacunku  
i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności 
i dzielenia się z drugim człowiekiem tym, co najlepsze  
i najszczersze – dodała. Po tych słowach starostowie 
dożynek wręczyli wójtowi dorodny bochen chleba 
upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. W tym roku 
starostami dożynek byli Urszula Gaj i Ryszard Pytlik. 
Pani Urszula pochodzi z Sępichowa. Wspólnie z mę-
żem i dziećmi prowadzą w Starym Korczynie gospodar-
stwo rolne o powierzchni 18 ha, które nastawione jest 
na hodowlę bydła oraz uprawę tytoniu i zbóż. Państwo 
Gajowie mają czworo dzieci. Najstarszy syn ukończył 
studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Dwie 
córki to studentki krakowskich uczelni. Najmłodszy 
syn, który prawdopodobnie obejmie gospodarstwo po 
rodzicach, kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Busku-Zdroju.

Ryszard Pytlik pochodzi ze Starego Korczyna. 
Wspólnie z żoną prowadzą gospodarstwo o powierzch-
ni 22 ha, które specjalizuje się w hodowli trzody chlew-
nej, uprawie tytoniu i zbóż oraz produkcji ziemniaków 
wczesnych. Państwo Pytlikowie mają troje dzieci. Naj-
starszy syn gospodaruje wspólnie z rodzicami i obej-
mie po nich gospodarstwo. Córka studiuje w Kielcach 
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, a najmłodszy 
syn we wrześniu rozpoczął naukę w Samorządowym 
Gimnazjum w Nowym Korczynie. Pan Ryszard Pyt-
lik od wielu lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Starym Korczynie, niegdyś jako prezes, obecnie jako 
członek.  

Na ludowo i z humorem
W części artystycznej wystąpiła młodzież ze Stare-

go Korczyna i Winiar, popis swych umiejętności dała 
również parafialna orkiestra dęta ze Starego Korczyna. 
Swój repertuar zaprezentował zespół folklorystyczny 
„Wiśliczanie”, a o dobry humor zgromadzonych za-
dbali kabaret „Pirania” oraz grupa „Swok Mateusz ka-
baretowo”.

Wystawę rękodzieła przygotował Gminny Ośrodek 
Kultury. Prezentowane tam były prace Agaty Kumor  
z Górnowoli oraz Marii Skrzypek ze Starego Korczyna. 
Pysznych regionalnych dań można było spróbować na 
stoiskach kół gospodyń wiejskich z Górnowoli, Starego 
Korczyna, Strożysk i Nowego Korczyna.  

Zwieńczeniem korczyńskich dożynek była zabawa 
taneczna, w czasie której grał i śpiewał zespół „Duex”.

Anna Nowak
Krystyna Szafraniec

Piknik Po górnowolsku
W dniu 20 sierpnia br. w Górnowoli odbył się piknik 

z okazji zakończenia żniw. Głównymi organizatorami 
byli Czesław Zawada radny Rady Gminy oraz Danuta 
Ragan sołtys Górnowoli. Wsparcia finansowego udzie-
lił Urząd Gminy w Nowym Korczynie. Do organizacji 
włączył się członek Rady Sołeckiej Bogdan Juszczyk, 
dużym zaangażowaniem wykazały się również panie  
z Górnowoli przygotowując potrawy na piknik.  

A ten cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko 
mieszkańców, ale także przybyłych na wakacje do Gór-
nowoli gości, którzy pod świetlicę wiejską przychodzili 

Marszałek Adam Jarubas z wicewojewodą świętokrzyskim  
Beatą Oczkowicz
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W tym roku mieszkańcy powiatu buskiego zapro-
szeni zostali do Nowego Korczyna, by niedzielę 28 
sierpnia podczas corocznego festynu „Pożegnanie wa-
kacji” świętować Dni Województwa Świętokrzyskiego. 
Organizatorami imprezy byli: marszałek Adam Jarubas, 
przewodniczący sejmiku województwa Marek Gos, 

wraz z całymi rodzinami. Wszyscy 
zgromadzeni mogli skosztować bi-
gosu, przystawek oraz ciast przygo-
towanych specjalnie na tę okazję. 
Jak to na pikniku bywa serwowano 
również kiełbaski z grilla. Dzieciom 

największą frajdę sprawiły lody, 
były także dla nich owoce, słodycze 
oraz soczki. 

Przez cały czas trwania imprezy 
przygrywał zespół Royal, który za-
chęcał do wspólnego biesiadowa-

nia. A chętnych do zabawy nie bra-
kowało. Drewniana podłoga przed 
świetlicą wypełniona była po brzegi. 
Gośćmi imprezy byli wójt Paweł Za-
gaja oraz jego zastępca Piotr Strach.  

Anna Nowak

wojewódzkie w nowym korczynie
Integracja mieszkańców „małych Ojczyzn” poprzez wspólną zabawę, pokazanie lokalnych inicja-

tyw i dokonań inwestycyjnych, a także przybliżenie pięknych tradycji i dorobku kulturalnego gmin –  
to cele przyświecające cyklowi imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Marszałkowski pod 
hasłem „Świętokrzyskie pięknieje dla Ciebie”. 

Stoisko Biura Innowacji było szczególnie oblegane przez dzieci. Parodysta Jacek Pietrzak w roli Genowefy Pigwy.

starosta buski Jerzy Kolarz oraz wójt gminy Nowy Kor-
czyn Paweł Zagaja.

Oficjalnego otwarcia tegorocznego pikniku rodzin-
nego dokonali wójt Paweł Zagaja oraz Dariusz Detka 
– dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego, zachęcając licznie zgromadzonych na 
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wojewódzkie w nowym korczynie

placu obok muszli do wspólnej za-
bawy. A atrakcji przygotowano co 
niemiara, każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. 

Jako pierwszy na scenie pojawił 
się – zaproszony przez konferansjera 
Roberta Siwca – Wojciech Janeczek 
z Teatru Iluzji „Mefisto”, który prze-
niósł najmłodszych uczestników 
festynu do świata czarów i magii. 
Zespół „Fiesta” natomiast zaangażo-
wał publiczność do wspólnej pra-
wie trzygodzinnej biesiady zarówno  
w tradycyjnych, jak i nowoczesnych 
rytmach. W przerwach między wy-
stępami zespołu zgromadzonych 
zabawiał Eugeniusz Loska – gwiaz-
da śląskiej listy przebojów Telewizji 
Silesia. Uśmiech na twarzy widowni 
wywołał także parodysta Jacek Pie-
trzak – właściciel niezliczonej ilości 
twarzy i osobowości o niezwykłej 
skali głosu, który parodiował posta-
cie ze świata gwiazd muzyki, filmu  
i estrady. Wspólna zabawa trwała 
do późnej nocy, a do tańca przy-
grywał mieszkańcom gminy Nowy 
Korczyn i okolic zespół „Vokall”.   

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się liczne konkursy organi-
zowane pomiędzy występami po-
szczególnych artystów. Uczestnicy 
mogli się w nich wykazać wiedzą 
na temat zarówno gminy Nowy 
Korczyn, jak i całego województwa 
świętokrzyskiego odpowiadając na 
pytania z historii, topografii i najbar-
dziej znanych zabytków naszej „ma-
łej Ojczyzny”. Coś dla siebie zna-
leźli również początkujący artyści, 
dla których Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Korczyńskiej zorganizo-
wało plener malarski. Dzieci bio-
rące udział w konkursie, mając do 
wyboru różne techniki plastyczne, 
musiały stworzyć pejzaże związane 
tematycznie z nowokorczyńską zie-
mią. Nie zabrakło także lokalnych 
twórców i wykonawców rękodzieła 
artystycznego. Na wystawie przy-
gotowanej przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowym Korczynie moż-
na było podziwiać malarstwo, foto-
grafię, a także haft i szydełkowanie 
lokalnych artystów. Ogromną frajdę 
mieli najmłodsi uczestnicy festynu 
w czasie pokazu puszczania baniek 

Biesiada z zespołem Fiesta.

Najmłodsi uczestnicy festynu  
z Eugeniuszem Loską - gwiazdą śląskiej 

listy przebojów telewizji Silesia.

Uroczystego przekazania dowodu reje-
stracyjnego oraz kluczyków do samocho-

du pożarniczego dokonali starosta  
Jerzy Kolarz oraz wójt Paweł Zagaja.

Poświęcenie nowego auta marki  
Renault Mascott.

mydlanych. Odważne maluchy mo-
gły spróbować własnych sił, a chęt-
nych nie brakowało.

Obchody Dni Województwa 
Świętokrzyskiego w Nowym Kor-
czynie były okazją do przekazania 
miejscowej jednostce OSP samo-
chodu pożarniczego marki Renault 
Mascott, którego zakup w 90% dofi-
nansował Samorząd Województwa. 
Uroczystego przekazania w imieniu 
marszałka Adama Jarubasa dokona-
li starosta Jerzy Kolarz i wójt Paweł 
Zagaja. 

Podczas imprezy można było 
skorzystać z cennych porad i wska-
zówek pracowników wielu świę-
tokrzyskich instytucji i urzędów. 
Swoje stoiska w Nowym Korczynie 
miały m.in. Urząd Marszałkowski, 
Fundusz Pożyczkowy Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Zakład Doskonalenia 
Zawodowego, Bank Spółdzielczy, 
Świętokrzyska Izba Rolnicza, Wyż-
sza Szkoła Ekonomii i Prawa, Świę-
tokrzyska Szkoła Wyższa, Fundusz 
Poręczeniowy Województwa Świę-
tokrzyskiego. Szczególnie oblegane 
– zwłaszcza przez najmłodszych 
- było stoisko Biura Innowacji Urzę-
du Marszałkowskiego, na którym 
odbywały się pokazy fizyczne, che-
miczne, a także z zakresu robotyki.

Dni Województwa Świętokrzy-
skiego to nie tylko okazja do do-
brej zabawy, ale także zadbania  
o własne zdrowie. Swoje stoisko 
miał bowiem Wojewódzki Ośrodek 
Koordynujący Populacyjne Progra-
my Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi oraz Profilaktyki Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy  
w Świętokrzyskim Centrum Onko-
logii, którego pracownice udziela-
ły instruktażu samobadania piersi 
na fantomach i informowały panie 
o dostępnych programach profilak-
tycznych. Można było także skorzy-
stać z badań poziomu glukozy we 
krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, a także spirometrii, które pod 
czujnym okiem dyrektora Grzego-
rza Gałuszki wykonywały pracow-
nice Szpitala Rejonowego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdro-
ju. 

W niedzielne popołudnie pogo-
da dopisała w Nowym Korczynie.  
A dodając do tego moc atrakcji przy-
gotowanych specjalnie na obchody 
Dni Województwa Świętokrzyskie-
go, z pewnością festyn dostarczył 
zgromadzonym wielu niezapomnia-
nych wrażeń.  
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Patronat medialny nad imprezą 
objęli: Echo Dnia, Korso – tygodnik 
buski, Tygodnik Ponidzia, TVP Kiel-
ce, Radio Planeta, Radio FRI, Portal 

Uczestnicy I Gminnego Pleneru Malarskiego Początkujących Artystów Plastyków:  
Tadeusz Dudek (I miejsce), Sebastian Dudek (II miejsce), Wiktoria Kaleta (III miejsce), 
Konrad Nizioł, Marysia Półtorak, Justyna Bielaś, Aleksandra Bielaś, Weronika Świech, 
Sylwester Wolański, Eryk Modzelewski, Karolina Nowak, Kacper Cerazy, Dominik Wój-
cicki, Igor Nizioł, Patryk Jaroszek, Adrian Rygiel, Kacper Cygan, Tadeusz Orłowski, 
Mateusz Żelawski, Oliwia Juszczyk, Krystian Wolański, Łukasz Kostka, Alan Półtorak, 
Łukasz Nowak, Gabriela Czyszczoń, Angelika Trawińska, Weronika Czyż, Kacper Woź-
niak,  Wiktoria Lachowicz. 

Do świata magii przenióśł występ Wojcie-
cha Janeczka z Teatru Iluzji „Mefisto”.

Uczestnicy konkursu wiedzy o gminie 
Nowy Korczyn z wójtem Pawłem Zagają  
i prowadzącym Robertem Siwcem.

Festyn na pożegnanie wakacji cieszył się dużym zainteresowaniem.

Regionalny busko.com.pl, telewizja 
ponidzie.tv, Portal Informacji Kultu-
ralnej WDK w Kielcach.

Anna Nowak

w rocznicę walk 
o Prawa chłoPskie

Mieszkańcy Piasku Wielkiego 
i gminy Nowy Korczyn, delegacje 
gmin powiatu buskiego, poczty 
sztandarowe Polskiego Stronnictwa 
Ludowego z Buska-Zdroju i Nowe-
go Korczyna, Ochotniczych Straży 

Pożarnych, Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, gimnazjum im. Św Kingi  
w Nowym Korczynie, młodzież 
szkolna, parlamentarzyści Andrzej 
Pałys i Krzysztof Lipiec, władze 
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powiatu i gminy Nowy Korczyn ze 
starostą buskim Jerzym Kolarzem  
i wójtem Pawłem Zagają na czele 
uczestniczyli 4 września br. w co-
rocznie odbywającej się uroczysto-
ści przy obelisku „Ku pamięci walk 
o chłopskie prawa” w Piasku Wiel-
kim. 

Sprawiedliwie dzielić chleb
Niedzielne uroczystości rozpo-

częła msza święta dożynkowa od-
prawiona w kościele parafialnym  
w Piasku Wielkim przez probosz-
cza ks. Wiesława Wójcika. W swej 
homilii na okoliczność dożynek pa-
rafialnych kapłan nawiązał do wy-
darzeń sprzed 78 lat. – Nie nam są-
dzić, ale nam pamiętać o ludziach, 
którzy przed laty upomnieli się, by 
chleb był sprawiedliwie dzielony. 
Wierszem Cypriana Kamila Norwi-
da pt.: „Moja Ojczyzna” zakończył 
swą przemowę do wiernych. 

Po mszy świętej wszyscy zgro-
madzeni w kościele udali się pod 
pomnik, który wzniesiono w 1983 
roku „ku pamięci walk o chłopskie 
prawa i Polskę Ludową”. Tam pre-
zes Zarządu Gminnego PSL Janusz 
Gajda powitał wszystkich przyby-
łych, po czym przybliżył wydarze-
nia, jakie miały miejsce w Piasku 

Wielkim 78 lat temu. Następnie de-
legacje biorące udział w obchodach 
złożyły kwiaty u stóp obelisku od-
dając tym samym hołd uczestnikom 
manifestacji sprzed lat. 

W przemówieniach okolicz-
nościowych goście dziękowali za 
zaproszenie na niniejszą uroczy-
stość. Padło wiele słów szacunku 
dla chleba i ciężkiej pracy rolnika. 
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Zaproszeni goście podkreślali rów-
nież znaczenie dożynek, które są 
zwieńczeniem całorocznego trudu 
rolników.

Legenda Witosa
Po oficjalnej części odbyła się 

część artystyczna, w której ucz-
niowie ze szkoły podstawowej  
w Nowym Korczynie przygotowani 
pod kierunkiem nauczycielki Anity  
Poborcy wspominali wydarzenia, ja-
kie miały miejsce w 1933 r. w Piasku 
Wielkim. Przybliżyli również zgro-
madzonym sylwetkę Wincentego 
Witosa – czołowego przywódcy PSL 
- „Piast” i trzykrotnego premiera Pol-
ski, który za swą działalność został 
aresztowany i w procesie brzeskim 
skazany na półtora roku więzienia. 
Wincenty Witos był zwolennikiem 
ustroju parlamentarnego, chciał, by 
krajem rządzono sprawiedliwie i de-
mokratycznie. Pozostał symbolem 
dążeń chłopskich minionego okre-
su historycznego, politykiem dużej 
miary, którego imię do dziś wśród 
chłopów otoczone jest legendą. 

Anna Nowak

3 września 1933 r. w Piasku Wielkim podczas parafialnych doży-
nek, zorganizowanych przez Zarząd Powiatowy Stronnictwa Ludowe-
go, na które ówczesne władze nie wyraziły zgody, doszło do manifesta-
cji antyrządowej. Do rozpędzenia manifestantów policja użyła pałek,  
a następnie broni palnej. Śmiertelnie raniony został Aleksy Sokołow-
ski, kilku chłopów odniosło rany, wielu zostało dotkliwie pobitych. 
Aresztowano wówczas dziesięciu chłopów, spośród których czterech 
otrzymało wyroki więzienia.

Czarkowy zapisały się w histo-
rii jako miejsce chrztu bojowego 1. 
Pułku Piechoty Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego. To właśnie tu 
23 września 1914 r. doszło do naj-

bardziej krwawego starcia z rosyjską 
piechotą i sotniami kozackimi Kor-
pusu gen. Nowikowa. Z 30-osobo-
wego plutonu do końca ostatkiem 
sił bohatersko broniło się jedenastu 

legionistów. Poległych pochowano 
z honorami w zbiorowej mogile 
na cmentarzu w Gręboszowie. Tak 
więc niepodległość Polski nie była 
darowana. W walce o nią młodzi 

w hołdzie Poległym Pod czarkowami

Kombatant Adam Maj otrzymał z rąk wójta oraz komendanta WKU dyplom oraz Kombatancki Krzyż Pamiątkowy. 
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w hołdzie Poległym Pod czarkowami

bohaterowie, urodzeni w zaborczej niewoli, oddawali 
swe życie, idąc „jak kamienie przez Boga rzucane na 
szaniec”.

Dla upamiętnienia tych bohaterskich czynów,  
w miejscu dawnej bitwy dzielnego plutonu wzniesio-
no pomnik „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Pił-
sudskiego o niepodległość Polski”, którego odsłonięcia 
dokonał w 1928 r. prezydent Ignacy Mościcki. Pomnik 
ten nie dotrwał jednak do naszych czasów. W 1945 r. 
został wysadzony w powietrze przez wkraczającą na 
te tereny Armię Czerwoną. I musiało upłynąć ponad 
pół wieku od zburzenia, aby nastały inne czasy, któ-
re pozwoliły na odbudowę w mozolnym trudzie tego 
monumentu, głoszącego sławę Legionów. W 1992 r. 
na cmentarzu wojskowym w Czarkowach odbyła się 
uroczystość ponownego odsłonięcia odbudowanego 
pomnika Zwycięstwa Legionów, według tego samego 
projektu prof. Konstantego Laszczki.

Od tamtej pory co roku w rocznicę zwycięskiej bi-
twy Legionów odbywa się na wzgórzu w Czarkowach 
patriotyczna manifestacja połączona z uroczystą mszą 
świętą. Także i w tym roku  w niedzielę, 25 września, 
tradycji stało się zadość. W uroczystościach pod po-
mnikiem udział wzięli zaproszeni goście: Krzysztof 
Lipiec i Marek Kwitek – posłowie na sejm RP, Jerzy 
Kolarz – starosta buski, Krzysztof Gajek – przewod-
niczący Rady Powiatu Buskiego, Roman Sobczak 
– komendant Komendy Powiatowej Policji w Busku-
Zdroju, Robert Bujny – zastępca komendanta Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku 
Zdroju, ppłk Jarosław Molisak – komendant WKU  
w Busku-Zdroju. Obecne były poczty sztandarowe: 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło 
w Busku-Zdroju, Związku Kombatantów RP i Byłych 
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Więźniów Politycznych koło Batalionów Chłopskich  
w Nowym Korczynie, a także ochotniczych straży po-
żarnych i szkół z terenu gminy Nowy Korczyn. Przy-
były delegacje Placówki Opiekuńczo – Wychowaw-
czej w Winiarach, Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Korczyńskiej oraz władz samorządowych gminy Nowy 
Korczyn z wójtem Pawłem Zagają na czele.

Nie krwi, lecz potu trzeba…
Mszę świętą polową w hołdzie poległym celebro-

wał proboszcz parafii Stary Korczyn ksiądz dziekan 
Marek Małczęć w asyście księdza prałata Stefana Ro-
gali. – Ogarnijmy sercem, pamięcią i modlitwą wszyst-
kich, których przyjęła ta urodzajna ziemia – prze-
mawiał do wiernych ksiądz prałat podkreślając, że  
w dzisiejszych czasach potrzeba zaangażowania, mą-
drego myślenia i mądrych decyzji w wolnym demokra-
tycznym kraju. – Ojczyzna, nie krwi, której zbyt wiele 
przelało się na niwach Polski, ale potu potrzebuje – sło-
wami tymi kapłan zakończył swą homilię.

Po mszy świętej u stóp monumentu złożono wień-
ce i kwiaty, zapłonęły także znicze pamięci. Następnie 
orkiestra dęta ze Starego Korczyna pod batutą Marcina 
Saltarskiego odegrała „Rotę” –  patriotyczną pieśń, któ-
ra przez lata towarzyszyła najbardziej doniosłym wyda-
rzeniom w historii naszego narodu. 

Kolejnym punktem niedzielnych uroczystości był 
montaż słowno muzyczny przygotowany przez mło-
dzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Kor-
czynie oraz z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Winiarach. Niezwykłe skupienie i powaga panująca 
zarówno wśród artystów, jak też odbiorców to elemen-
ty, które pozwoliły wczuć się w nastrój tej podniosłej 
chwili. Przedstawione fragmenty poezji niepodległoś-
ciowej, a także pieśni patriotyczne wzbudzały refleksję 
i pobudzały wyobraźnię słuchaczy.

Pamiętajcie o tym miejscu
W przemówieniach okolicznościowych goście 

wspominali bohaterski bój stoczony na tej ziemi we 
wrześniu 1914 r. przez żołnierzy Legionów Polskich. – 
To właśnie w Czarkowach została złożona danina krwi 
w walce o wolność i wydźwignięcie do niepodległego 
bytu naszej Ojczyzny – podkreślał wójt Paweł Zagaja. 
– Pamiętajcie o tym miejscu. Nie bójcie się być patrio-
tami. Służcie Polsce najlepiej jak potraficie. Bo zwy-
ciężyć i spocząć na laurach, to klęska – przywoływał 
słowa marszałka Piłsudskiego poseł Krzysztof Lipiec. 

– Dzisiaj nie musimy walczyć bagnetem o niepodle-
głość, dzisiaj o tę niepodległość musimy dbać -  apelo-
wał starosta Jerzy Kolarz.

Na zakończenie uroczystości wójt serdecznie po-
dziękował gościom oraz mieszkańcom gminy Nowy 
Korczyn za udział w tej patriotycznej manifestacji.

Anna Nowak 

idziemy na grzyby…
Grzyby zawierają niewiele substancji odżywczych, 

są przez to niedoceniane w codziennej kuchni. Mają 
wprawdzie dość dużo białka, ale jest ono jednak słabo 
przyswajalne, przez co same grzyby są ciężkostraw-
ne. Ale przecież grzyby to rarytas jadany od czasu do 
czasu. Warto więc zapomnieć o ich ciężkostrawności 

i jeść grzyby dla ich smaku i aromatu. Tym bardziej, 
że podawać je można w postaci bardziej przyswajal-
nej, np. kiszone, w postaci rozdrobnionej jako surów-
kę lub jako składnik sałatek mieszanych. W połączeniu  
z innymi produktami można otrzymać z nich potrawę  
o wyższej, uzupełnionej wartości odżywczej. 
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Niektóre gatunki grzybów można kupić w sklepie 
(pieczarki, boczniaki), są bowiem uprawiane. Po inne 
trzeba się wybrać w plener. Owocna wyprawa do lasu 
to bardzo kusząca propozycja. Należy się jednak liczyć 
z faktem, iż grzyby jadalne niejednokrotnie łatwo jest 
pomylić z bardzo podobnymi grzybami niejadalnymi 
lub wręcz trującymi (często śmiertelnie!). Aby temu za-
pobiec, należy zbierać tylko i wyłącznie tzw. „pewnia-
ki” – grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, że 
ich spożycie nie spowoduje zatrucia organizmu. Poniżej 
prezentujemy kilka przepisów na potrawy z grzybów.

GRZyBy SMAŻONe PANIeROWANe 
Do panierowania nadają się zwłaszcza kanie. Nie 

myje się grzybów przed panierowaniem, a jedynie 
oczyszcza. Grzyby panieruje się jak sznycle cielęce. 

Panierunek: 
3 dag mąki, 1 jajo, 8 dag tartej bułki, 6 dag tłuszczu, 

4 dag masła 
Wykonanie: 

1. Grzyby osolić, panierować w mące, roz-
mąconym jaju i tartej bułce (ta kolej-
ność jest istotna). Panierunek przycis-
nąć dokładnie rękami. 

2. Kłaść grzyby na rozgrzany tłuszcz  
i smażyć na silnym ogniu z dwóch 
stron na złoty kolor. 

3. Pod koniec smażenia dodać 2 
dag masła i dosmażyć na małym 
ogniu. Lepiej smakują egzem-
plarze o grubszym miąższu. 
Chodzi o to, aby panierunek 
„nie zagłuszył” smaku grzyba. 
ChRUPIąCe GRZyBKI 
Składniki: 
1 kg grzybków, np. podgrzyb-

ków (mogą być pieczarki), mąka, bu-
telka piwa, 2 jajka, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, zioła prowansalskie, ostra 
papryka w proszku, vegeta, olej do głębo-
kiego smażenia. 

Sos: śmietana 30%, 3 łyżki majonezu, pę-
czek szczypiorku, świeże zioła, sól, pieprz, sok z cy-
tryny, cukier. 

Wykonanie: 
1. Grzyby oczyścić i ugotować w osolonej wodzie. Od-

cedzić, przelać zimną wodą, odstawić. 
2. Do wysokiej miski wlać świeżo otwartą butelkę piwa, 

wbić 2 jajka, zmiksować, dosypać mąkę i proszek do 
pieczenia, zmiksować na gładką maź o konsystencji 
gęstej śmietany.

3. Ciasto doprawić vegetą, papryką, ziołami prowansal-
skimi. 

4. Grzybki moczyć w cieście i wrzucać na dobrze roz-
grzany olej, którego powinno być powyżej 2 szkla-
nek. 

5. Smażyć do zrumienienia. 
Przygotowanie sosu: 
Śmietanę mieszamy z drobno pokrojonym szczy-

piorkiem, ziołami, majonezem. Doprawiamy sokiem  

z cytryny (kilka kropel), solą i pieprzem, odrobina cu-
kru nie zaszkodzi. Grzybki po usmażeniu dobrze jest 
osączyć z tłuszczu na ręczniku papierowym. Maczamy  
w sosie i zjadamy. 

ŻUReK Ze ŚWIeŻyMI GRZyBAMI 
Składniki: 
1,5 szklanki żuru naturalnego, 1,5 l bulionu, 0,5 

kg borowików (mogą być mieszane: borowiki, koźlaki, 
podgrzybki i kurki), 1 listek laurowy, 3 ziarna ziela an-
gielskiego, 6 ziaren pieprzu, 1 cebula, 15 dag wędzone-
go boczku, 0,5 kg ziemniaków, 0,5 szklanki śmietany. 

Wykonanie: 
1. Oczyszczone i umyte grzyby pokroić w paski, wrzu-

cić na wrzącą wodę i gotować 10 min., odlać na sito  
i przelać gorącą wodą. 

2. Do bulionu wrzucić listek laurowy, ziele angielskie  
i pieprz. 

3. Włożyć grzyby i pokrojone w kostkę ziemniaki 
i gotować. 

4. Kiedy ziemniaki będą miękkie, wlać żur 
(nie wcześniej, bo pozostaną twarde pod 

wpływem kwasu). 
5. Wędzony boczek pokroić w ko- 
stkę, zesmażyć i dodać pokrojoną 
cebulę. Przyrumienić i wrzucić do 
zupy. 
6. Zdjąć z ognia, doprawić śmieta-
ną. 

FLACZKI Z KANI 
Składniki: 
Kanie, marchewka, cebula, 2 

kostki rosołowe, majeranek, gałka 
muszkatołowa, imbir, 2 łyżki mąki, 

łyżka oleju, sól, pieprz, ziele angiel-
skie, liść laurowy. 

Wykonanie: 
1. Marchewkę skrobiemy i kroimy, naj-

lepiej w słupki. Następnie wrzucamy ją 
do garnka i gotujemy około 10 minut w li-

trze wody. 
2. W czasie, gdy marchewka się gotuje, kroimy ka-

pelusze kani (pozbywając się wcześniej nóżek), tak 
aby kawałki przypominały flaczki, czyli w poprzek 
blaszek. 

3. Na patelni smażymy pokrojoną w kostkę cebulę. Po 
zeszkleniu wsypujemy do niej pokrojone kanie i mie-
szamy. Potrawa zaczyna syczeć i gwałtownie tracić 
na objętości. 

4. Mieszając od czasu do czasu grzyby, wracamy do wy-
waru na marchewce – dorzucamy do niej dwie kostki 
rosołowe. 

5. Po ok. 5 minutach duszenia grzybów z cebulą prze-
rzucamy zawartość patelni do garnka z wywarem 
marchwiowo – rosołowym. 

6. Dolewamy wody, dodajemy sporo majeranku, ziele 
angielskie, liść laurowy, odrobinę gałki muszkatoło-
wej, imbiru, następnie doprawiamy do smaku solą  
i pieprzem. 
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7. W czasie, gdy w garnku składniki zaczynają prze-
gryzać się z przyprawami, zajmujemy się przygoto-
waniem zasmażki. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy 
dwie łyżki mąki. Prażymy ją parę chwil (aż mąka 
lekko ściemnieje), a następnie dodajemy łyżkę oleju  
i całość mieszamy. 

8. Trzymamy jeszcze chwilę na ogniu, a następnie roz-
prowadzamy szklanką wywaru z garnka i wlewamy 
wszystko do prawie gotowej już potrawy. Gotujemy 
całość 10 minut, w razie potrzeby dosalamy do sma-
ku, nalewamy na talerze i... smacznego. 

KReM Z BOROWIKóW 
Składniki: 
50 dag świeżych grzybów (borowiki), 3 duże kape-

lusze suszonych prawdziwków, 1 mała cebula, 2 mar-
chewki, 2 pietruszki, 1/8 średniego selera, 2 ziemniaki, 
1-2 ziarna angielskiego ziela, 5 ziaren czarnego pieprzu, 
1 łyżeczka jarzynki, 1 łyżeczka margaryny, 1 szklanka 
gęstej śmietany, 1 łyżeczka mąki, posiekana natka pie-
truszki, pieprz, sól. 

Wykonanie: 
1. Grzyby suszone umyć, zalać 4 szklankami ciepłej 

przegotowanej wody i odstawić na noc. 
2. Ugotować do miękkości w wodzie, w której się mo-

czyły. Odcedzić, wywar zachować. Grzyby osączyć 
na sitku, pokroić w cienkie paseczki. Odstawić. 

3. Świeże grzyby dokładnie oczyścić, opłukać, pokroić 
w paseczki. 

4. Zrumienić na tłuszczu wraz z pokrojoną w kostkę ce-
bulą. Dodać do wywaru, w którym gotowały się grzy-
by. 

5. Dodać oczyszczone i umyte warzywa wraz z przypra-
wami. Gotować do miękkości. Zmiksować. 

6. Dodać ugotowane grzyby, doprawić solą i pieprzem. 
Śmietanę rozprowadzić z mąką, wlać do zupy i goto-
wać jeszcze 5 min. Przed podaniem posypać natką 
pietruszki.

źródło: „Aktualności rolnicze” 
październik 2009

Pożar budynku, duże zady-
mienie, konieczność użycia apa- 
ratów tlenowych, pomoc po-
szkodowanym w podtrzymaniu 
funkcji życiowych oraz zabez-
pieczenie złamań kości – to 
scenariusz ćwiczeń zorganizo-
wanych na początku września  
w budynku korczyńskiego gim-
nazjum dla strażaków ochotni-
ków z miejscowych jednostek 
OSP.

strażacy ochotnicy w akcji
Ćwiczenia takie organizowane 

są cyklicznie w naszej gminie z ini-
cjatywy Urzędu Gminy i jednostki 
OSP, a nadzorowane przez ofice-
rów z Komendy Powiatowej PSP  
w Busku-Zdroju. Ich celem jest utrwa-
lenie zasad postępowania w sytua-
cji zagrożenia, sprawne prowadze-
nie akcji ratunkowej, koordynacja 
dowodzenia kilkoma jednostkami, 
sprawdzenie umiejętności straża-
ków w posługiwaniu się sprzętem, 
w tym wysokospecjalistycznym,  
a także doskonalenie umiejętno-
ści udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Prezes OSP Parchocin Edward Kwas opatrywany przez młodą strażaczkę.
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strażacy ochotnicy w akcji

W Nowym Korczynie działa-
niami strażaków dowodził komen-
dant gminny OSP Andrzej Wajs,  
a obserwował je i oceniał dowód-
ca Jednostki Ratowniczo – Gaśni-
czej Busko Zdrój st. kpt. Zbigniew 
Dziurewicz. - Wprawdzie strażacy 
z jednostek OSP są już dobrze przy-
gotowani do różnorodnych działań 
ratowniczych, zabezpieczających  
z wykorzystaniem specjalistyczne-
go sprzętu, ale każde ćwiczenie jest 

utrwaleniem już nabytych umiejęt-
ności i sprawności. Jest to bardzo 
ważne w działaniu Państwowej 
Straży Pożarnej i całego systemu ra-
towniczego, gdyż to ochotnicy za-
zwyczaj są pierwsi na miejscu zda-
rzenia i od ich pierwszych kroków 
w akcji ratunkowej zależy jej powo-
dzenie. Dlatego też cyklicznie orga-
nizowane są ćwiczenia utrwalające 
sprawność ludzi mających na wy-
posażeniu już dobrej jakości, nowo-

czesny sprzęt strażacki – zaznaczył  
w podsumowaniu kpt. Dziurewicz. 

Również wójt gminy Paweł Za-
gaja podziękował jednostkom OSP 
za wzięcie udziału w ćwiczeniach. 
– To właśnie dzięki wiedzy i mo-
bilności jednostek OSP pomoc po-
szkodowanym m.in. mieszkańcom 
naszej gminy udzielana jest szybko 
i profesjonalnie – powiedział na za-
kończenie wójt.

Anna Nowak

korczyn górą w turnieju o Puchar wójta

Pięć drużyn z terenu gminy Nowy Korczyn wzięło 
udział w niedzielę 21 sierpnia br. w Turnieju Sołectw 
w Piłce Nożnej o Puchar Wójta rozegranym na boisku 
sportowym Szkoły Podstawowej w Brzostkowie. Zwy-
cięstwo wywalczyła drużyna z Nowego Korczyna.

Turniej zorganizowany został przez Klub Sportowy 
„Wisła” Nowy Korczyn przy wsparciu władz samorzą-
dowych gminy. Zgodnie z regulaminem w zawodach 
mogli wziąć udział pełnoletni uczestnicy niezrzeszeni 
w żadnym klubie piłkarskim. 

Do turnieju zgłosiło się pięć następujących drużyn: 
Nowy Korczyn, Piekarnia „Tarkor”, Sępichów, Grot-
niki Małe i Górnowola. Mecze powyższych drużyn 
rozegrane zostały systemem każdy z każdym. Po kil-
ku godzinach zmagań na murawie na podium stanęła 
reprezentacja Nowego Korczyna, na drugiej pozycji 
uplasowała się drużyna z Górnowoli, trzecie miejsce 
przypadło drużynie z Grotnik Małych. Zespoły te otrzy-
mały puchary oraz pamiątkowe dyplomy.  

Anna Nowak

młode, Piękne, uzdolnione...
...czyli piłkarki UKS Wisła Nowy Korczyn od tego 

sezonu występujące w III lidze kobiecej w grupie mało-
polskiej. To aktualnie druga po Moravii Morawica żeń-
ska drużyna z województwa świętokrzyskiego zgłoszo-
na do ligowych rozgrywek.

Pomysł powstania drużyny zrodził się cztery lata 
temu, a mimo to dziewczyny zdążyły osiągnąć już wie-

le sukcesów. Na turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” za-
jęły II miejsce, co dotychczas jest ich największym do-
konaniem. Dzięki temu wyczynowi Kamila Bartusiak, 
Magdalena Satora i Ola Kliszewska otrzymały szanse 
występów w reprezentacji województwa świętokrzy-
skiego i w jego barwach reprezentowały zarówno wo-
jewództwo, jak i klub na arenie krajowej.
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Od początku istnienia zespołu trenerem jest Henryk 
Pabijańczyk, który jest jednocześnie prezesem klubu. 
Dzielnie wspierają go młodzi, którzy aktywnie włączyli 
się w budowanie zespołu.

Dziewczęta, przed rozpoczęciem sezonu były  
z góry skazywane na pożarcie w starciach z bardziej do-
świadczonymi rywalkami, ale już w pierwszym meczu 
udowodniły, że mimo młodego wieku – najstarsze za-
wodniczki mają bowiem ukończone 18 lat, a najmłod-
sza jest od nich o pięć lat młodsza – nie będą „chłop-
cem” do bicia. Pokonały rezerwy Wandy Kraków 3:1, 
będąc bezsprzecznie lepszymi od rywalek. Wszystkie 
trzy bramki dla Wisły zdobyła Justyna Wienciorek. 

Po tym zwycięstwie urosły apetyty i aktualnie 
w klubie nie myśli się już tylko o tym, by dziewczy-
ny ogrywały się w III lidze, ale by osiągały konkretne 
wyniki. – Zamierzenia są proste i nieskomplikowane 
– awansować do drugiej ligi i zdobyć doświadczenie 
na wyższym szczeblu rozgrywek” – bez ogródek, pół-
żartem, pół-serio mówi trener, Henryk Pabijańczyk. 
Zapowiedzi szkoleniowca tonuje, choć nie do końca, 
kapitan zespołu, Klaudia Satora. – Mimo, iż jesteśmy 
młode, to stawiamy przed sobą ambitne cele. Nikt nie 
lubi przegrywać, więc w każdym meczu dajemy z sie-
bie wszystko, by zwyciężyć. Mamy nadzieje na dobry 
wynik, a pierwszy mecz pokazał, że wcale nie stoimy 
na straconej pozycji.

Inicjatywa jest jednak tym bardziej ambitna, że  

w Nowym Korczynie wciąż trwa budowa obiektu spor-
towego i póki co dziewczęta grają głównie na wyjaz-
dach, a treningi odbywają na boisku w Pacanowie.  
– W tej chwili sytuacja jest trudna, nie mamy gdzie tre-
nować, a boisko w Pacanowie wykorzystujemy jedynie 
w soboty, jeśli nie gramy meczu. Z niecierpliwością 
czekamy na oddanie naszego obiektu, co na pewno 
bardzo ułatwi nam sprawę związaną z brakiem trenin-
gów.

Działania klubu poparli przedsiębiorcy z terenu 
gminy, jednak pieniądze jakie przekazały firmy: Tranz-
bed, Fasolex, Ekokanwod, a także Urząd Gminy w No-
wym Korczynie, Bank Spółdzielczy w Kielcach i firma 
Mieczysława Wężowicza to jedynie kropla w morzu 
potrzeb, jakie w tej chwili ma klub. Najwięcej kosztów 
jest związanych z wyjazdami na mecze. Klub na szero-
ką skalę poszukuje wciąż sponsorów, którzy mogliby 
zasilić klubową kasę.

Kadra zespołu:
Magdalena Religa, Kamila Bartusiak, Karolina Ciur-

lik, Izabela Buczak, Magdalena Gabiga, Wiktoria Ga-
włowska, Aleksandra Gawron, Agnieszka Przybył, 
Anna Rumas, Klaudia Satora, Magdalena Satora, Klau-
dia Stępień, Agata Szybka, Justyna Wienciorek, Ilona 
Zając, Aleksandra Jasiak, Karolina Jaśkiewicz, Kamila 
Karczewska, Paulina Krypel, Kinga Książek, Marta Lis, 
Kamila Pater, Patrycja Piotrowska.

Marcin Matuszewski

Cała drużyna z trenerem Pabijańczykiem tworzą zgrany zespół.
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trudny Początek sezonu
Tak można, a raczej trzeba, pod-

sumować osiągnięcia Wisły z począt-
ku sezonu. Założenia na pierwsze 3 
kolejki ligowe oscylowały w graniach 
6-7 punktów, a póki co po czterech 
jest ich na koncie 3. Puchar dla Wi-
sły również jest przeszłością, choć po 
ponownym losowaniu i wylosowaniu 
Victorii Skalbmierz, to było raczej do 
przewidzenia. 

Pierwszy mecz to jedyne jak do 
tej pory punkty, zdobyte w meczu  
z Klonówką. Zwycięstwo w Masło-
wie i wysoka porażka następnego ry-
wala- Zorzy Tempo Pacanów, a także 
pokonanie tej drużyny w sparingu 
sprawiło, że Wisła do Pacanowa je-
chała niemalże w roli faworyta. Dru-
żyna trenera Zawadzińskiego szybko 
udowodniła, że jest inaczej, aplikując 
Wiślakom 3 bramki w trakcie pierw-
szych 20 minut pojedynku. Mecz 
ostatecznie zakończył się wynikiem 
4:1 i Wiślacy mieli do siebie wiele 
żalu, bo przynajmniej 3 bramki dla 
Zorzy to zasługa naszej obrony. Ty-
dzień później inauguracja na „włas-
nym” stadionie w Stopnicy również 
okazała się nieudana. Tym razem 
katem Wisły okazała się Agricola Ło-
niów, która wygrała 1:4 będąc dru-
żyną lepszą i przejawiającą o wiele 
więcej ochoty do gry. W czwartej ko-
lejce powiało optymizmem, bo choć 
porażka ze Starem, to minimalna, a w 
składzie drużyny w ligowym meczu 
zadebiutował 16-letni Wojciech Jaro-
szek i niedoceniany jak dotąd 19-letni 

Paweł Gołpyś, a we wcześniejszych 
spotkaniach Sebastian Buczak, Ma-
ciej Dudek, Mateusz Starościak. 

Skoro nie tak wyobrażano sobie 
początek tego sezonu, to warto na 
chwilę pochylić się nad tym, gdzie 
tkwi problem. Na całość nakłada się 
kilka spraw, ale na przód wysuwają 
się treningi, na których najwięcej jest 
tych wchodzących z ławki, a podsta-
wowi zawodnicy uczęszczają na nie 
rzadko lub w ogóle, ale oczywiście 
nie wszyscy. Inną sprawą jest to, że 
niektórym obowiązki służbowe nie 
pozwalają trenować. Kolejny problem 
to brak środka pola, bo mimo iż gra-
ją tam tacy zawodnicy jak: Król, Róg, 
Niedziela czy Swoszowski, to zdarza 
się, że momentami można odnieść 
wrażenie, że Modzelewski nie wysta-
wił tam nikogo, a gra tam przecież 3 
zawodników, przynajmniej nominal-
nie. Poza tym gra niemal wszystkich 
zawodników pozostawia co nieco do 
życzenia.

Wisła rozegrała też mecz pucha-
rowy. Pojechała tam w dość ekspe-
rymentalnym składzie, a cały mecz 
w linii pomocy rozegrał bramkarz, 
Grzegorz Gajewicz. Poza tym wy-
stąpiło kilku młodych, którzy mieli 
szansę pokazać się trenerowi przez 
dłuższy okres czasu. 

Kolejny mecz z Klimontowianką i 
kolejna wysoka porażka – tym razem 
aż 2:6, jednak na ten wynik Wisła 
ma porządne usprawiedliwienie, bo-
wiem przez 60 minut grała w „10” po 

czerwonej kartce, którą obejrzał Mi-
siewicz w 30 minucie spotkania. Na 
listę strzelców w tym meczu wpisali 
się Pawłowie – Niedziela oraz Zie-
liński. Warto zaznaczyć, że Wiślacy 
przez pierwsze 30 minut wcale nie 
byli gorsi od rywala mając więcej kla-
rownych sytuacji podbramkowych. 

Następny mecz Wisła zagrała  
w mocno osłabionym składzie, co 
skutkowało blamażem z OKS-em 
Opatów. Porażka 8:1 chluby nie 
przynosi, ale też powoduje, że chy-
ba warto przeanalizować przydatność 
niektórych zawodników dla drużyny. 

W lidze stabilizuje się pozycja li-
dera, którą aktualnie piastuje Klimon-
towianka Klimontów. Tuż za nią jest 
Zryw Zbigniewice. W dolnych rejo-
nach tabeli „rządzą” drużyny z Ma-
słowa, a przedziela je jedynie Wisła 
Nowy Korczyn. Ostatnia Klonówka, 
dwa miejsca wyżej GOKiS, a pomię-
dzy nimi korczynianie. Szczególnie 
pozycja GOKiS-u może być zasko-
czeniem, bowiem przed sezonem 
uważano, że będzie to solidny ligowy 
średniak.

Mimo iż rozgrywki weszły już  
w fazę środka sezonu, to Wisła wciąż 
może walczyć, bowiem nie ma jesz-
cze wielkich strat do kolejnych dru-
żyn. Jeśli jednak nie zaczną tego ro-
bić w miarę szybko to później może 
być już za późno….

M.h.M



krzyżówka rozwiązanie

Miło nam poinformować, że „Krzyżówka wakacyj-
na” zamieszczona w poprzednim numerze naszego 
pisma nie sprawiła Państwu najmniejszych problemów. 
Poprawne rozwiązanie (hasło) brzmiało: „Pozdrowie-
nia z wakacji”. Spośród prawidłowych odpowiedzi wy-
losowaliśmy zwyciężczynię, a została nią Pani Berna-
detta Bronkowska z Grotnik Dużych, która z rąk wójta 
Pawła Zagai otrzymała nagrodę. 

Gratulujemy!

konkurs 
dla czytelników
W niniejszym numerze „Głosu…” ogłaszamy 

konkurs dotyczący wiedzy o gminie Nowy Korczyn,  
w którym należy odpowiedzieć na trzy pytania. A oto 
one:
1. W którym roku odbyła się manifestacja chłopska 

w Piasku Wielkim z udziałem Wincentego Wito-
sa?

2. Jakie hasło przyświecało cyklowi imprez pn. Dni 
Województwa Świętokrzyskiego?

3. W jakiej miejscowości odbyły się tegoroczne Do-
żynki Gminne?
Odpowiedzi należy nadsyłać do 20.11.2011 roku 

na adres poczty elektronicznej glosnk@gmail.com lub 
listownie na adres redakcji (prosimy o podanie imie-
nia i nazwiska oraz numeru telefonu). Spośród uczest-
ników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania, 
rozlosujemy nagrody.
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Jesienny październik
Październik ziarnem obsiany, 

Skiby nie konie orały.
Opustoszała już rola,

Traktory ściągnęły plon z pola.

Badyle sterczą na tyle,
Też nie fruwają motyle.

Wrony hen kraczą w oddali
Tryumf radości wydali.

Czasem gdzieś krowa zaryczy
I pies przy budzie skowyczy,

Gęsi gęgają ulotnie,
A deszczyk siąpi po oknie.

Jesienny wiatr niesie chmury, 
Ten czas smutny i ponury.
Kiedy słońce znów zabłyśnie,

Jak konfetki lecą liście.

Idę sobie i myślę – 
Przecież piękna pora.
My jej nie doceniamy, 

A wiele jej zawdzięczamy.

Papież Jan Paweł w tym czasie nam dany
Przez Boga obdarowany,

Sokółka cudu wielkiego doznała
Monstrancja Sercem Jezusa się stała. 

Władysława Leżoń
Nowy Korczyn, 21.10.2009


