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Pobieranie zasiłku macierzyńskie-
go przez małżonkę rolnika z systemu 
powszechnego, w tym przypadku 
z ZUS, nie stanowi przeszkody w uzy-
skaniu prawa do zasiłku macierzyń-
skiego przez małżonka z ubezpiecze-
nia społecznego rolników. 

Nadmieniam, że zasiłek macie-
rzyński wypłacany jest jednorazowo 
i wynosi czterokrotność emerytury 
podstawowej obowiązującej w dacie 
porodu. Aktualnie od 1 marca 2011 
r. wysokość zasiłku macierzyńskiego 
wynosi 2 912,72 zł (tj. 4 x 728,18 
zł). 

KierOwniK Krus OdpOwiada

W celu uzyskania tego świadcze-
nia winien zgłosić się Pan do KRUS 
z dowodem osobistym oraz skróco-
nym aktem urodzenia dziecka. Tu 
złoży Pan stosowny wniosek. Zasiłek 
ten w kwocie przedstawionej powy-
żej zostanie wypłacony w ciągu mie-
siąca od daty złożenia wniosku.

Poza zasiłkiem macierzyńskim 
z tytułu urodzenia dziecka, który jest 
świadczeniem z ubezpieczenia spo-
łecznego rolników, ubezpieczonym 
w KRUS osobom uprawnionym do 
zasiłku rodzinnego przysługuje z tytu-

łu urodzenia dziecka becikowe, czyli 
jednorazowy dodatek. Rolnicy po-
winni składać wnioski o ten dodatek 
w miejscowym urzędzie gminy.
Odpowiadał

Andrzej Materek 
Kierownik PT KRUS w Busku-Zdroju

Od 6 lat podlegam ubezpieczeniu w KRUS. Moja żona natomiast 
pracuje w sklepie jako sprzedawca, jest więc ubezpieczona w ZUS. 
Miesiąc temu żona urodziła dziecko, w związku z czym przysługuje 
jej zasiłek macierzyński z ZUS. Czy z uwagi na moje ubezpieczenie 
w KRUS i regularne opłacanie składek też należy mi się zasiłek? 

Andrzej Materek

bezpieczNiej w Międzywalu

W celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony przeciw-
powodziowej, Pion Ochrony Urzę-
du Marszałkowskiego zorganizował 
akcję wsparcia właścicieli działek 
położonych w międzywalu Wisły 
w uzyskaniu zgody na usunięcie 
drzew i krzewów z terenu między-
wala. Akcja trwała od 30 sierpnia do 
15 października tego roku. Zaowo-
cowała złożeniem przez  właścicie-
li działek w sumie  327 wniosków 
zawierających 621 działek, 5658 
drzew i 26177 m² krzewów. 

W ramach przedsięwzięcia zor-
ganizowano kampanię informacyjną 
wśród właścicieli i posiadaczy nie-
ruchomości – mówiono o koniecz-
ności usuwania drzew i krzewów 
dla podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa i ochrony przeciwpowo-
dziowej. Przedstawiciele samorzą-
du województwa zaoferowali swą 
pomoc przy wypełnianiu wniosków 
oraz udostępnili odpowiednie za-

łączniki do nich (mapy i wypisy z re-
jestru gruntów). Wszystkie wnioski, 
po uprzednim sprawdzeniu w Pio-
nie Ochrony, zostały przekazane do 
RZGW w Krakowie i w Warszawie.  
– Urząd Marszałkowski koordyno-
wał całe postępowanie administra-
cyjne - od wypełniania wniosków 
począwszy, poprzez ich zebranie, 
przekazanie do właściwego RZGW 
oraz monitorowanie właściwego ich 
procedowania i realizacji – podkre-
śla Piotr Żołądek, członek Zarządu 
Województwa, który osobiście nad-
zorował całą akcję informacyjną. 

W grudniu rozpocznie się II 
etap realizacji akcji wsparcia dla 
właścicieli gruntów położonych 
w międzywalu na terenie kolejnych 
pięciu gmin nadwiślańskich wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Ten 
etap akcji obejmie następujące gmi-
ny: Ożarów, Dwikozy, Sandomierz, 
Samborzec i Koprzywnica. 

III etap akcji rozpocznie się 

w marcu 2012 roku i obejmie po-
zostałe cztery gminy, tj. Osiek, Łub-
nice, Pacanów i Opatowiec, oraz 
właścicieli z terenu wszystkich nad-
wiślańskich świętokrzyskich gmin, 
którzy z różnych przyczyn do tej 
pory nie uzyskali stosownego po-
zwolenia na wycinkę od RZGW, 
a są tym zainteresowani. 

W trakcie prowadzenia akcji 
wsparcia przewiduje się zwrócenie 
do właścicieli gruntów w między-
walu (w szczególności własności 
skarbu państwa) o spowodowanie 
czynności mających na celu wycin-
kę drzew i krzewów na administro-
wanym przez nich terenie.

Działania związane z wycinką 
drzew w międzywalu reguluje art. 
83 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 
1229 z 2001). 

źródło: www.sejmik.pl

327 wniosków o wycinkę prawie 6000 drzew złożyli za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego miesz-
kańcy pięciu świętokrzyskich gmin – właściciele terenów zagrożonych ryzykiem powodzi. Dokumenty z Tarło-
wa, Zawichostu, Łoniowa, Połańca i Nowego Korczyna trafi ły do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 
w Warszawie i Krakowie. To efekt akcji informacyjno-szkoleniowej, zainicjowanej przez Urząd Marszałkowski, 
a dotyczącej planowanej wycinki drzew i krzewów w międzywalu rzeki Wisły. Sprawę nadzorował Piotr Żołą-
dek, członek Zarządu Województwa. 
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Boisko sportowe, huśtawki, zjeżdżalnia, drabinki, 
ławki i duża piaskownica to atrakcje, którymi już na 
wiosnę będą się mogły cieszyć dzieci ze Strożysk i oko-
lic. To tu niedaleko kościoła powstało boisko sportowe  
z placem zabaw. Cały teren przeznaczony do zabawy 
jest ogrodzony, wykonano także podjazd dla wózków 
oraz miejsca parkingowe.

Inwestycja ta powstała w ramach Działania 4.1/413 

Nowy plac zabaw w StrożySkach

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i roz-
wój wsi”. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 
blisko 444 tysiące złotych przy dofinansowaniu stano-
wiącym 70% kosztów kwalifikowanych. 

Mimo, że obiekt jest już gotowy i z pewnością kusi 
najmłodszych, by z niego skorzystać, to jednak na ofi-
cjalne otwarcie musimy zaczekać do wiosny.

Anna Nowak

Zakończył się drugi etap odbudowy kilku odcinków dróg zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku. 
Łączna kwota promesy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jaką otrzymała gmina Nowy 
Korczyn na usuwanie skutków powodzi to ponad 900 tysięcy złotych.

OdbudOwanO zniszczOne drOgi

Droga Błotnowola – Kępa. Droga Stary Korczyn – Gościniec. Droga Stojki – Wójtowe Łąki – Szpitalna.

Pierwszy etap remontu obejmował zniszczone na-
wierzchnie tłuczniowe następujących odcinków dróg: 
Sępichów-Borowiny, Czarkowy-Gościniec, Podraje 
– do wału rz. Nidy, Winiary Górne-Winiary Dolne 
oraz zniszczoną asfaltową nawierzchnię drogi gminnej 

Błotnowola-Kępa Bolesławska. Drugi etap objął kolej-
ny odcinek drogi Błotnowola – Kępa. Wyremontowano 
też zniszczone nawierzchnie tłuczniowe na drogach: 
Stary Korczyn – Gościniec oraz Stojki – Wójtowe Łąki 
– Szpitalna. Łączna długość dróg zmodernizowanych 
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ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków po-
wodzi to prawie 5,5 km.

W miejscowości Kawęczyn zakończył się także re-
mont ponadkilometrowego odcinka drogi powiatowej 
relacji Ostrowce – Kawęczyn – Zabłocie – Zamoście 
na odcinku Kawęczyn – Zabłocie. Zadanie to realizo-

wane było przez powiat buski wspólnie z samorządem 
naszej gminy. Koszt prac to blisko 400 tys. zł. 

Ponadto gmina wykonała również remont odcinka 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
Parchocin na odcinku 450 m przy 50% dofi nansowa-
niu od Marszałka Województwa.

Anna Nowak

wyreMoNtowaNa 
Świetlica w pawłowie

Ponad 15 tysięcy kosztował re-
mont świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Pawłów. Prace remontowe 
dofi nansowane zostały z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach dzia-
łania objętego PROW na lata 2007-
2013 w zakresie małych projektów. 
Koszt przyznanej pomocy wyniósł 
6910 złotych.

W ramach prac remontowych 
objętych projektem pn. „Adaptacja 
świetlicy wiejskiej jako centrum ży-
cia społecznego i kulturalnego wsi” 

wymieniono okna i drzwi wejścio-
we, wykonano wylewki i położono 
płytki, a całe pomieszczenie zostało 
pomalowane i odnowione. Nowa 
świetlica jest nie do poznania. 

Remont obiektu i adaptacja po-
mieszczeń przyczyni się zapewne 
do podniesienia jakości życia spo-
łeczności lokalnej, która to wielo-
krotnie podkreślała konieczność 
podjęcia działań adaptacyjnych 
budynku. Nowa świetlica stanie 
się miejscem wspólnych spotkań 

Nowa iNStalacja ceNtralNeGo oGrzewaNia 
w oŚrodku zdrowia

Ponad 50 tysięcy złotych kosz-
towała wymiana instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Nowym Kor-
czynie.

W związku z możliwością do-
fi nansowania przez PFRON ro-
bót budowlanych dotyczących 
obiektów służących rehabilitacji, 
z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych gmina Nowy 
Korczyn wystąpiła z wnioskiem 
o wsparcie fi nansowe zadania pn. 

i kultywowania lokalnych tradycji, 
obrzędów i zwyczajów. Pozwo-
li również na ciekawsze i bardziej 
atrakcyjne spędzanie wolnego cza-
su przez dzieci i młodzież, która to 
będzie mogła rozwijać swoje zain-
teresowania i umiejętności. 

 Słowa uznania i podziękowania 
należą się mieszkańcom Pawłowa 
za ogromne zaangażowanie pod-
czas prac remontowych obiektu. 

Anna Nowak

„Modernizacja instalacji centralne-
go ogrzewania w budynku SZOZ 
w Nowym Korczynie”. Kwota 
udzielonego dofi nansowania to 22 
536,00 zł.

Zakres robót obejmował de-
montaż przestarzałej instalacji 
c.o. łącznie z istniejącymi grzej-
nikami, następnie zabetonowanie 
otworów, uzupełnienie tynków 
i dwukrotne malowanie tynków 
po przekuciach. W kolejnym eta-
pie zamontowano nową instalację 

wraz z grzejnikami. Ostatnim eta-
pem prac było malowanie i izola-
cja rur.

Anna Nowak
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poStawa Moich paraFiaN 
zaSłuGuje Na uzNaNie

Urodził się 1 grudnia 1966 r. Święcenia 
kapłańskie przyjął 15 czerwca 1991 r. Od 3 
lat jest proboszczem parafi i Nowy Korczyn. 
Ksiądz Grzegorz Kowalik, bo o nim mowa, 
dał się poznać jako dobry organizator 
i duszpasterz. Z jego inicjatywy wykona-
no wiele kosztownych prac remontowych 
w parafi i. O remontach kościoła klasztorne-
go, o ubiegłorocznej powodzi oraz o hoj-
ności parafi an z proboszczem parafi i Nowy 
Korczyn rozmawiała Anna Nowak.

Minęło już trzy lata odkąd przy-
był ksiądz do parafi i Nowy Korczyn. 
Jakie prace udało się księdzu wyko-
nać przez ten okres czasu?

Do najważniejszych prac prze-
prowadzonych przy naszej parafi i 
zaliczyć należy wykonany remont 
północnej i południowej części nawy 
kościoła pw. św. Stanisława oraz re-
mont dachu prezbiterium. Również 
w tym samym kościele wykonano 
instalację sygnalizacji włamania, na-
padu i monitoringu oraz instalację 
centralnego ogrzewania. Wyremon-
towano także organistówkę.

Ile kosztowały powyższe prace 
remontowe? Skąd udało się pozy-
skać dofi nansowanie?

Koszt tych największych przed-
sięwzięć, które wymieniłem, pomi-
jając szereg drobniejszych prac, to 
ponad 770 tys. zł. Kwota 597 tys. zł. 
to dotacje pozyskane z różnych źró-
deł, do których należą: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Wojewódzki Świętokrzyski Konser-
wator Zabytków, Unia Europejska, 
Urząd Marszałkowski oraz Starostwo 
Powiatowe w Busku Zdroju.

Nie sposób nie wspomnieć 
o ubiegłorocznej powodzi, w czasie 
której ucierpiał też kościół św. Sta-
nisława. Jak poważne były wtedy 
straty?

Pomimo walki parafi an i straża-
ków z żywiołem, woda wtargnęła 
w mury świątyni 18 maja 2010 roku. 
Nida przerwała kościelny mur na 
długości 20 metrów i weszła wyrwą 
na plac kościelny. W nocy ekipa 
parafi an pracujących przy kościele 

zdemontowała drewniane elementy 
wnętrza, część sprzętów wyniesiono 
lub podniesiono do góry. Nie udało 
się jednak, poza jednym, ruszyć ołta-
rzy. Jest ich osiem, wszystkie z 1750 
r. Gdy woda wtargnęła do kościoła, 
zniszczyła posadzkę, zawilgociła 
ściany, na skutek czego odpadły tyn-
ki. Uszkodzeniu uległy sprzęty wnę-
trza. Została także zalana plebania 
i zabytkowy refektarz.

Jak poradzono sobie ze skutkami 
zalania świątyni?

Dzięki pomocy Caritas kieleckiej 
już w lipcu 2010 roku zostało zain-
stalowane nowe ogrzewanie w koś-
ciele. Całość inwestycji wyniosła 46 
tys. zł, z czego 27 tys. zł pokryła Ca-
ritas. Stała temperatura utrzymywana 
w kościele umożliwiła dosuszenie 
wnętrza. Ponadto przeprowadzo-
no także gruntowny remont ławek. 
A dzięki pomocy rządowej prze-
znaczonej na części mieszkalne, 
z wyłączeniem obszaru sprawowania 
kultu kościelnego, został odnowiony 
refektarz i plebania.

Obecnie trwa remont kościoła 
klasztornego. Proszę przybliżyć na-
szym czytelnikom, na czym remont 
ten polega.

Prace prowadzone obecnie przy 
kościele św. Stanisława przygotowy-
wane były od 2003 roku. Wtedy to 
powstało Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej 
„Ars Sacra”, skupiające 32 kościo-
ły naszej diecezji. Stowarzyszenie 
to podjęło starania o zrealizowanie 
wielkiego projektu unijnego polega-
jącego na remoncie tych wszystkich 

kościołów znajdujących się na szla-
ku architektury drewnianej i średnio-
wiecznej. Projekt ten opiewa na 17,6 
mln zł, z czego 12 mln to kwota do-
tacji, natomiast wkład własny wszyst-
kich parafi i wynosi 5,6 mln zł.

A jak te proporcje przedstawiają 
się w przypadku parafi i Nowy Kor-
czyn? 

Całkowity kosztorys prac prze-
widzianych w naszej parafi i wynosi 
684 775,19 zł, natomiast nasz wkład 
własny to ponad 240 tys. zł. 

Jakie prace wykonano do tej 
pory, a jakie są jeszcze w planach 
w ramach tego projektu?

W ramach tego projektu zostały 
wymienione tynki przyziemia. Prace 
te zbiegły się z zeszłoroczną powo-
dzią i okazały się bardzo potrzebne. 
Tynki renowacyjne zapewniają od-
dychanie ścian i zmniejszenie za-
solenia. Wymienione zostały także 
tynki podcienia, który został pomalo-
wany w stosownym kolorze. Elewa-
cja ściany frontowej i południowej 
z kolei została poddana całościo-
wemu remontowi pod nadzorem 
konserwatorskim. Wątek ceglany 
oczyszczono z wszelkich wiekowych 
zabrudzeń odpowiednimi środkami, 
a uszkodzone, wadliwe i skorodowa-
ne cegły wymieniono na nowe. Fugi 
uzupełniono zaprawą, a następnie 
całość zaimpregnowano i zabezpie-
czono przed dalszym niszczeniem. 

Jeśli chodzi o tynki różnego ro-
dzaju, to zostały one zbite, aby od-
słonić oryginalne elementy, a te 
zostały odgrzybione, a następnie 
odtworzone zgodnie ze sztuką kon-
serwatorską. To samo dotyczy ele-
mentów kamiennych na całej po-
wierzchni ścian. Renowacji został 
poddany także krzyż na górze ściany 
frontowej. Obraz św. Kingi namalo-
wany na elewacji frontowej w 1994 
był w fatalnym stanie, jeszcze gorzej 
zachowała się ściana wnęki. Podją-
łem więc decyzję o przemurowaniu 
ściany elewacji i umieszczeniu w tej 
wnęce fi gury św. Kingi wysokiej na 
280 cm. Figurę tę, wartą 13 tys. zł, 
zgodził się ufundować pan Włady-
sław Smoleń, miejscowy przedsię-
biorca. Zleciłem więc jej wykonanie 
i zostanie zamontowana pod koniec 
prac remontowych. Zakres tych prac 
został powiększony także o wymianę 
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tynków i malowanie dzwonnicy od 
strony frontowej.  

Jakie znaczenie ma przeprowa-
dzenie tych wszystkich remontów?

Znaczenie tych prac powinien 
uświadomić nam fakt, że w ciągu 
wieków ściany były wielokrotnie 
przemurowywane w różny sposób. 
Takiego remontu, który połączył-
by wszystko w jednolitą całość, 
zachowując historyczną i zabytko-
wą wartość obiektu, nigdy nie było  
i pewnie nigdy nie będzie. Jeśli jed-
nak pojawiła się okazja, żeby choć  
w pewnym stopniu przyczynić się 
do odnowienia świątyni, to należy 
to uczynić. Kościół ten, ufundowany  
w XIII wieku przez św. Kingę i Bo-
lesława Wstydliwego, jest przecież 
jedną z pereł architektonicznych re-
gionu.

A czy parafianie doceniają zaan-
gażowanie księdza i chętnie składają 
ofiary na kościół?

Chciałbym pokreślić fakt, że 

pomimo wielkich sum dotacji prze-
znaczonych na zrealizowanie tych 
wszystkich prac, to udział parafii 
wyrażający się we wkładzie pie-
niężnym i pracach społecznych jest 
bardzo duży i zasługuje na wielkie 
uznanie. Parafia Nowy Korczyn jest 
przecież regionem typowo rolni-
czym, a mieszkańców dotykają bar-
dzo mocno koszty życia codzienne-
go. Jednak spotykam się z wielkim 
zrozumieniem ze strony parafian, 
którzy doceniają, nie tylko wkład in-
stytucji państwowych w odnowienie 
wspaniałych obiektów kultury naro-
dowej, jakimi są kościoły w Nowym 
Korczynie, ale także moje zaangażo-
wanie i pracę dla chwały Bożej i po-
żytku tej społeczności. Można nawet 
powiedzieć, że ofiarność naszych 
parafian przewyższa bardzo wyraź-
nie inne parafie. Wszyscy przecież 
wiemy o tym, że wykorzystanie pie-
niędzy publicznych i unijnych nie 
jest łatwe, a często niemożliwe ze 
względu na brak wkładu własnego. 
Postawa moich parafian wskazuje na 
to, że są dumni z tego miejsca, ko-
chają go i są gotowi na wyrzeczenia, 
aby zadbać o jego świetność. 

Dziękuję za rozmowę

Anna Nowak

StypeNdia  
SocjalNe 

przyzNaNe
227 uczniów z terenu gminy 

Nowy Korczyn, których dochód na 
jednego członka rodziny nie prze-
kraczał 351 zł, jeszcze w tym roku 
otrzyma stypendium socjalne. 

Komisja Stypendialna powoła-
na przez Wójta Gminy na swym 
posiedzeniu w dniu 4 listopada br. 
zaopiniowała wnioski o stypen-
dia dla uczniów mieszkających 
na terenie gminy Nowy Korczyn. 
Do rozdysponowania była kwota 
37 446,25 zł. Pomoc materialną  
w wysokości po 160 zł przyznano 
220 uczniom, 7 uczniów otrzyma 
kwotę po 320 zł.

Stypendium socjalne, którego 
celem jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów z ro-
dzin będących w trudnej sytuacji 
materialnej, wypłacone zostanie 
do końca grudnia 2011 roku.

Anna Nowak

Kluczyki do samochodu odebrał z rąk komendanta 
Muszczaka  bardzo doświadczony w prowadzeniu stra-
żackich pojazdów specjalistycznych w akcji kierow-
ca Ryszard Kawa. Świadkiem ważnego w życiu OSP 
Błotnowola wydarzenia był tu urodzony i wychowany 
marszałek województwa Adam Jarubas. Z dumą i sa-
tysfakcją gratulował swoim krajanom nowego sprzętu 
zapewniając komendanta, że trafił on w godne ręce.

Przekazanie nowego samochodu stało się świętem 

pojazd bojowy dla oSp błotNowola

ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki 

jelcz Gcba 5/32 otrzymała jednostka ochotniczej 

Straży pożarnej z błotnowoli na podstawie aktu 

użyczenia podpisanego przez Świętokrzyskiego 

komendanta wojewódzkiego pSp w kielcach  

st. bryg. zbigniewa Muszczaka.

strażaków z całej gminy Nowy Korczyn i jednostek  
z gmin ościennych, które na tę uroczystość stawiły się 
ze sztandarami. – Ta strażacka jedność buduje w boju, 
kiedy idą na ratunek i tak jak teraz, kiedy towarzyszą 
swoim kolegom w tak ważnym dla nich wydarzeniu. 
I to jest piękne w strażackiej służbie ochotniczej, któ-
rej zasady i tradycja na ziemiach polskich przechodzi  
z pokolenia na pokolenie od początku XX wieku. 

Tutejsza jednostka powstała w roku 1923 z inicjaty-
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w podziękowaNiu 

za pracę 

SpołeczNą

wy miejscowego nauczyciela o nazwisku Kępa i miesz-
kańca wsi Ludwika Dybały. Zrzeszała kilkudziesięciu 
ochotników i należała do najliczniejszych i najbardziej 
prężnych w tym rejonie. Pierwszą remizę wybudowano 
własnymi siłami na działce przekazanej przez strażaka 
Piotra Juszczyka w roku 1928. 

Osiem lat później została ona 
przeniesiona na grunt wspólnoty 
wiejskiej tzw. „Kaczmarówkę” i tu 
strażacka baza, od roku 1958 już 
murowana, pozostaje do dnia dzi-
siejszego. Od 2002 roku tutejsza jed-
nostka figuruje w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym jako kolejna 
z gminy Nowy Korczyn wypełniająca 
strategiczne zadania ochronne i ra-
townicze w tym zagrożonym powo-
dziami rejonie. Sukcesywnie dopo-
sażona w specjalistyczny sprzęt była 
intensywnie wykorzystywana do za-
dań ratunkowych w innych częściach 
województwa.

Kadra strażaków - ochotników 
jednostki posiada specjalistyczne 

przeszkolenie w kilku kluczowych zakresach, jest do-
świadczona i sprawdzona w działaniach, co pozwala 
jej na uczestnictwo w wielu skomplikowanych akcjach 
ratowniczych. Jej ważne miejsce w systemie ratowni-
czo-gaśniczym regionu oraz sprawdzeni „w boju” stra-

żacy uzasadniają słuszność podjętej 
przez komendanta wojewódzkiego 
decyzji dotyczącej przekazania cięż-
kiego samochodu bojowego z peł-
nym wyposażeniem w to miejsce.  

O mobilność jednostki,  stan jej 
wyszkolenia i nienaganny stan sprzę-
tu oraz wyposażenia dba od marca 
tego roku Zarząd OSP w składzie: 
prezes Łukasz Kapusta, wiceprezes 
Bogdan Piotrowski, naczelnik Mi-
chał Jarubas, zastępca naczelnika 
Wiesław Dziama, sekretarz Wiesław 
Garbus, gospodarz Marek Strach  
i kluczowe ogniwo jednostki – skarb-
nik i kierowca w jednej osobie Ry-
szard Kawa.

Robert Gwóźdź

W imieniu władz samorządowych gminy Nowy Kor-
czyn składam serdeczne podziękowania za wieloletnią 
działalność na rzecz sołectwa Pawłów - tymi słowami 
wójt gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja podziękował 
panu Danielowi Pietrzykowi, który funkcję sołtysa spra-
wował nieprzerwanie przez sześć kadencji. Uroczyste 
pożegnanie odbyło się w dniu 25 listopada podczas Sesji 
Rady Gminy w Nowym Korczynie. 

Zasłużony sołtys otrzymał z rąk wójta oraz prze-
wodniczącego Rady Gminy Pawła Kulika kwiaty oraz 
list gratulacyjny z podziękowaniem za społeczną pracę 

na rzecz swojej miejscowości. Do gratulacji i życzeń 
przyłączył się również starosta buski Jerzy Kolarz, który  
w imieniu swoim oraz marszałka Adama Jarubasa prze-
kazał panu Pietrzykowi pamiątkowy grawerton oraz wie-
le ciepłych i życzliwych słów.

Redakcja „Głosu z Gminy Nowy Korczyn” przyłą-
cza się do podziękowań i przekazuje panu Pietrzykowi 
najlepsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym.

Anna Nowak
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Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny. To święto zabytków 
na terenie całego starego kontynentu. Głównym celem jest promowanie dziedzictwa regionalnego. W tym 
przedsięwzięciu w roku bieżącym, podobnie jak w roku ubiegłym, wzięła również gmina Nowy Korczyn.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu były „Kamienie milowe”. Program opracowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie uzyskał aprobatę Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i został włączony do Ogólnopol-
skiego Kalendarium Europejskich Dni Dziedzictwa 2011.

europejSki Nowy korczyN

- Pomysł organizowania u nas Europejskich Dni 
Dziedzictwa wynikał z prostych przyczyn. Była to chęć 
promocji gminy i jej zabytków – to zaważyło na zgło-
szeniu do projektu – mówi Bogumiła Zawada – inicjator 
i organizator EDD w gminie Nowy Korczyn. 

W Naszej gminie głównym punktem obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa była uroczystość roczni-
cowa Bitwy Korczyńskiej - pierwszej zwycięskiej bitwy 
Legionów Józefa Piłsudskiego. W miejscu walk posta-
wiono pomnik, pod którym co roku oddawana jest cześć 
poległym tam żołnierzom. Wokół tych uroczystości 
zorganizowano wystawy dokumentów, zdjęć, druków 
poświęconych tym właśnie wydarzeniom. Wykorzysta-
no m.in. materiały nadesłane przez Józefa Dryję z Cie-
szyna, które zawierają informacje na temat odsłonięcia 
pomnika w 1928 roku. Wystawy te wciąż można oglą-

dać w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie, 
a w Izbie Pamięci w Placówce Opiekuńczo – Wycho-
wawczej w Winiarach znajduje się stała ekspozycja po-
święcona marszałkowi Piłsudskiemu i bytności legionów 
na naszych ziemiach.

W ubiegłym roku Nowy Korczyn również brał udział 
w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowe-
go. Wówczas hasło przewodnie brzmiało: „Od pomysłu 
do przemysłu”, a w programie znalazło się zwiedzanie 
kuźni, młyna, tartaku, a także zabytkowego zakładu sto-
larskiego.

Gmina Nowy Korczyn planuje udział w kolejnych 
edycjach programu, by nadal była promowana na terenie 
Starego Kontynentu.

M.M.

„NiGdy Nie powieM, że chleb jeSt Niedobry…” 

– wSpoMNieNia Sybiraczki

85-letnia dziś pani Henryka po-
chodzi z Piasku Wielkiego, gdzie 
mieszka ze swym mężem Józefem. 

W pamięci zachowali wszystkie 
wspomnienia, które zbudowały ich 
związek. 17 lipca 2011 roku obcho-

dzili jubileusz 65-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Z okazji tak niezwykłego 
święta cała rodzina i bliscy spotkali 

- Miałam 14 lat i po takim śniegu, w ogromnym mrozie, chodziłam do lasu po choinę. Jak zachorowałam na 
nogi i poszłam do lekarki, to ona mi powiedziała, że skoro nie mam gorączki, to mam iść do pracy. Co to jest 
dzisiaj mróz -30oC, tam było -50oC. Dawali nam buty fi lcowe, spodnie watowane, kufajki, a na gębie tylko oczy 
były odsłonięte, żeby wiedzieć, gdzie iść.
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się na uroczystej mszy świętej, którą 
proboszcz parafii ks. Wiesław Wój-
cik sprawował w intencji małżon-
ków. 

Chwile wzruszenia przeplata-
ły się z momentami radości, gdy  
w niewielkim domku państwa Ma-
jów spotkały się dzieci, wnuki  
i prawnuki, by złożyć dziadkom naj-
serdeczniejsze życzenia. Pytani, jak 
minęły te wspólne lata, odpowiadają 
zgodnie, że bardzo szybko. – Gdy 
się tak wspomina, wydaje się, jak-
by to było wczoraj. Udało nam się 
przeżyć te lata dobrze i zgodnie. 

Henryka i Józef Majowie wycho-
wali czworo dzieci, doczekali się 
siedmiorga wnucząt oraz szesnaś-
ciorga prawnucząt, z których są bar-
dzo dumni. Najszczęśliwsi są wów-
czas, gdy na święta zjeżdża się cała 
rodzina. – Nie możemy się wszyscy 
pomieścić przy stole, ale jest bardzo 
wesoło - mówi z uśmiechem pani 
Henryka. – Dla nas najważniejsze 
jest to, że możemy być razem – do-
daje. 

Jednak w jej pamięci ciągle prze-
wijają się obrazy z dzieciństwa, gdy 
wraz z rodziną mieszkała na terenie 
województwa tarnopolskiego. To 
stąd 10 lutego 1940 roku, w wie-
ku 14 lat, wywieziona została wraz  
z najbliższymi na sześć lat na zimną 
Syberię…

Była noc. Głośne stukanie do 
okna obudziło wszystkich domow-
ników. Enkawudziści, którzy wkro-
czyli do domu pani Henryki dali im 
pół godziny na ubranie się i spako-
wanie najpotrzebniejszych rzeczy. 
Co jednak można zabrać w nocy  
w tak krótkim czasie, będąc zdener-
wowanym i niepewnym przyszło-
ści? 

Wszystkich przewieziono na sta-
cję kolejową do Germakówki, gdzie 
stały wagony i czekało mnóstwo lu-
dzi. – Ruscy pilnowali, żeby nikt nie 
uciekł. Wsadzili nas do tych wago-
nów i trzymali trzy dni. Mówiliśmy 
tak między sobą, że pewnie nas tak 
potrzymają, w tym czasie wykra-
dając wszystko z naszych gospo-
darstw, a w końcu nas wypuszczą 
do domów – wspomina pani Hen-
ryka. Jednak trzeciego dnia, to było  
w poniedziałek po południu, zoba-
czyli wagon z transportem Polaków 

nas tam na sanie i jechaliśmy przez 
las, który ciągnął się chyba z 15 kilo-
metrów. Gdy dotarliśmy na miejsce, 
zostaliśmy rozwiezieni do porozrzu-
canych po lesie drewnianych bara-
ków. W takim baraku mieszkało kila 
rodzin, miejsca było więc bardzo 
mało – wspomina pani Henryka. 
– Jak my spali, tak spali, najczęściej 
wszyscy razem. A rano oczywiście 
do pracy – mówi. - Miałam 14 lat  
i po takim śniegu, w ogromnym mro-
zie, chodziłam do lasu po choinę. 
Jak zachorowałam na nogi i poszłam 
do lekarki, to ona mi powiedziała, 
że skoro nie mam gorączki, to mam 
iść do pracy. Co to jest dzisiaj mróz 
-30oC, tam było -50oC. Dawali nam 
buty filcowe, spodnie watowane, ku-
fajki, a na gębie tylko oczy były od-
słonięte, żeby wiedzieć, gdzie iść.

W październiku 1941 roku pani 
Henryka z rodziną została wywie-
ziona do Semipałatyńska. – Pytali 
się nas komendanci, gdzie chcemy 
jechać. Ale kto to wtedy wiedział, 
kto znał Rosję? Moja mama popro-
siła, żeby gdzieś, gdzie jest cieplej. 
Komendant jej wtedy powiedział, 
żeby siadła dupą na piecu, to bę-
dzie jej cieplej – wspomina nasza 
bohaterka. W Semipałatyńsku trzeba 
było szukać mieszkania, bo nikogo 
nie interesował los tej rodziny. 26 
października zmarł w szpitalu ojciec 
pani Henryki. – Pamiętam, jak my 
z mamą poszły do trupiarni, gdzie 
było mnóstwo ciał ludzi z wagonów. 
Wszystkie trupy wrzucono na wóz  
i wywieziono do lasu, gdzie wyko-
pany był dół. Dobrze, że tata miał 
na sobie koszulę i kalesony”.

Życiu na zesłaniu towarzyszył 
ciągły głód. W poszukiwaniu jedze-
nia pani Henryka wraz ze swoją cio-
teczną siostrą chodziły często na sta-
cję kolejową do odwiedzanej przez 
podróżnych restauracji. Dziewczyn-
ki stawały wtedy za filarem i czeka-
ły aż ktoś pozwoli im wylizać talerz 
albo odda niezjedzoną skórkę z chle-
ba. Rosjanom też nie było lekko, ale 
starali się być dobrzy dla Polaków. 

– Kiedyś poszłam z mamą do 
jednego kołchozu. Mama wzięła 
dzbanek, bo miała nadzieję, że nam 
trochę kapusty dadzą. A oni mówią, 
że sami nie mają co jeść. Ale dali 
nam trochę tej kapuściny. Kobieta  

Msza św. w 65 rocznicę zawarcia  
związku małżeńskiego.

Na uroczystość wręczenia Medali  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Pani Henryka jest zapraszana do Kielc  
na spotkania Sybiraków.

z sąsiedniej kolonii, a ludzie z wa-
gonu śpiewają „Boże coś Polskę”. 
Wtedy już wiedzieli, że ich gdzieś 
wywiozą.

Podróż na Syberię była długa  
i ciężka – trwała trzy tygodnie.  
W pojedynczych wagonach znajdo-
wać się powinno maksymalnie dwa-
dzieścia osób, było trzykrotnie wię-
cej. Chłód, brud i ciasnota - warunki 
były upadlające. Nie wszystkim uda-
ło się doczekać kresu tej podróży. 
Ludzie nie wytrzymali koszmarnych 
warunków jazdy, umierali z głodu, 
wycieńczenia, zabijały ich choroby. 

Ci, którym udało się przeżyć do-
jechali do Nowosybirska. – Wsadzili 
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z tego kołchozu miała umierającego 
ojca i poprosiła nas o jakiś medalik 
albo różaniec. Tak sobie radziliśmy 
jakoś – opowiada pani Henryka.

Nadziei w najtrudniejszych mo-
mentach dodawał rodzinie pani Hen-
ryki krzyż, który zabrali na zesłanie. 
– Myśmy bardzo go ukrywali, żeby 
tylko komendant się nie dowiedział, 
żeby nas nie zdał. Krzyż ten do dnia 
dzisiejszego stoi w domu państwa 
Majów i przypomina, że nigdy nie 
należy tracić nadziei. Przeciwności 
losu, takie jak trzaskający mróz, pra-
ca ponad siły, ciasnota i głód pani 
Henryki nie załamały. – Marzyłam 
tylko o tym, aby wrócić do Polski 
i najeść się do syta – mówi.

A nadzieja na powrót pojawi-
ła się w 1946 roku. Pani Henryka 

z siostrą tak bardzo tego chciały, 
że nie zawahały się użyć podstępu. 
– Potrzebowałyśmy jakiegoś pa-
pieru, żeby nas komendant na ten 
wyjazd do Polski zapisał. Ja mia-
łam świadectwa szkolne, ale moja 
cioteczna siostra niestety nie. Wy-
mazałyśmy więc moje nazwisko 
z jednego ze świadectw i wpisa-
łyśmy jej. Komendant wziął moje 
świadectwo, wszystko było dobrze, 
wziął jej i powiedział, że zostało 
podrobione. Jaki człowiek był wtedy 
głupi – wspomina moja rozmówczy-
ni. Na widok płaczących dziewczy-
nek komendantowi zmiękło serce 
i obie zapisał na wyjazd do Polski.

To był słoneczny kwietniowy 
dzień 1946 roku. - Tak samo jak 
kiedyś załadowali nas do wagonów 

i odesłali do domu – opowiada pani 
Henryka. Mimo iż jechali tymi „cie-
lęcymi” wagonami w zimnie i gło-
dzie, to nastroje były już całkiem 
inne. Celem podróży była bowiem 
Ojczyzna. 

Po powrocie z zesłania pani 
Henryka poznała starszego o trzy 
lata pana Józefa, którego wkrótce 
poślubiła. Trudne doświadczenia 
ukształtowały osobowość pani Hen-
ryki, nauczyły pokory wobec życia. 
Z całą pewnością ślad w jej psychice 
wyryty został przez największe w jej 
życiu wydarzenie, które zawiera się 
w słowie SYBERIA. 

Opracowała 
Anna Nowak

Ze swych prawnuków dziadkowie są bardzo dumni.

d a r  s e r c a
Niesamowitą radość sprawili 

podopiecznym Placówki Opiekuń-
czo – Wychowawczej w Winiarach 
członkowie Old Bikers Free Group 
Kielce, przekazując im na własność 
kilka wspaniałych rowerów.

Grupa motocyklistów odwie-
dziła placówkę w „Dniu otwartym” 
zorganizowanym 2 października br. 
w ramach akcji wojewody święto-
krzyskiego „Potrzebuję rodziców 
od zaraz”, wjeżdżając na plac po-

tężnymi maszynami. Było wspól-
ne spotkanie z oprawą artystyczną 
w wykonaniu podopiecznych ośrod-
ka, prezentacja założeń prowadzo-
nej akcji i pokaz sprzętu, na którym 
dotarli do wychowanków członko-
wie Old Bikers Free Group.

Ogromną atrakcją dla dzieci była 
przejażdżka pojazdami  i możliwość  
bezpośredniej rozmowy z motocy-
klistami.  – Jesteście w wieku, kie-
dy jeszcze nie możecie prowadzić 

takich pojazdów, jakimi jeździmy 
– mówił w imieniu prezydenta Old 
Bikers Free Group Kielce Grzegorza 
Radziejewskiego prezydent chaptera 
buskiego Zbigniew Paluch. Ponie-
waż każdy z nas rozpoczynał swo-
ją pasję motocyklową od roweru, 
dlatego postanowiliśmy całą naszą 
kielecką grupą podarować wam pre-
zent w postaci właśnie rowerów od 
Old Bikersów. 

Radosnego uśmiechu, sympa-
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tycznej zabawy było w tym dniu 
w Winiarach do woli i dla dzieci, 
i dla dorosłych. Prezent wzbudził 
niesamowity aplauz młodych miesz-
kańców placówki, którzy kolejno 
testowali na oczach darczyńców 
otrzymany sprzęt. We wspólnej 
zabawie uczestniczyli też małżon-
kowie Krystyna i Hieronim Lisowie  
z Uciskowa, którzy są już rodzicami 
zastępczymi dwójki dzieci z Winiar. 

Tutejsza Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza sprawuje aktualnie 
opiekę nad 29 dziećmi w wieku 7 
– 17 lat i dwójką w pogotowiu opie-
kuńczym. 34 podopiecznych już tra-
fiło do rodzin zastępczych. 

Darczyńcy i specjalni goście 
„Dnia Otwartego” to członkowie 
27-osobowej grupy motocyklowej, 
klubu Old Bikers Free Group Kiel-
ce prowadzonej przez prezydenta 
Grzegorza Radziejewskiego, w któ-
rej znajduje się 11 motocyklistów  
z Buska-Zdroju pod wodzą Zbignie-
wa Palucha.

Tekst i foto
Robert Gwóźdź

Stulatka z badrzychowic
Sto lat to piękny wiek. Jednak nie każdemu jest 

dane dożyć tej chwili. W gronie szczęśliwców mają-
cych okazję obchodzić ten wiekowy jubileusz, znala-
zła się pani Józefa Ćwiek z Badrzychowic. 

W dniu 3 października br. dostojną Jubilatkę od-
wiedził wójt gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja wraz 
z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzatą 
Kaszowicz-Gzyl i delegacją KRUS z oddziału w Busku- 
Zdroju. W gronie najbliższych członków rodziny prze-
kazane zostały gratulacje, życzenia, kwiaty i… dodatek 
do emerytury.

Pani Józefa – obecnie najstarsza mieszkanka Bad-
rzychowic – urodziła się 2 października 1911 r. Bardzo 
młodo, bo w wieku 18 lat, wyszła za mąż za Władysła-
wa, z którym dzieliła 70 lat swojego życia. Doczeka-
li się trojga dzieci – Heleny, Wandy i Czesława. Cały 
swój dorobek zyskali dzięki ciężkiej pracy w gospo-
darstwie. W młodości pani Józefa chętnie brała udział  
w zabawach, na które, jak sama mówi, była często za-
praszana. Do dziś bardzo lubi słodycze, nie pogardzi 
również czerwonym winem. Obecnie mieszka z córką 
Wandą i jej rodziną, która bardzo się stara, by stulatce 
niczego nie brakowało. Pani Józefa jest szczęśliwą bab-
cią dziewięciorga wnucząt, aż dziewiętnaściorga pra-
wnucząt i dwójki praprawnucząt. Pomimo sędziwego 
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ŚwiętokrzySki  rajd pielGrzyMkowy

24 września 2011r. odbył się XII 
Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy 
organizowany przez Świętokrzyski 
Oddział PTTK. W tegorocznym piel-
grzymowaniu do sanktuarium Świę-
tego Krzyża wzięło udział 12 ucz-
niów Samorządowego Gimnazjum 
im. Św. Kingi w Nowym Korczynie 
pod opieką nauczycieli: Pawła Kuli-
ka, Bernadetty Rozborskiej i Krzysz-
tofa Błach.

Organizatorzy przygotowali 15 
tras. Młodzież korczyńskiego gim-

nazjum wybrała trasę Jeleniowską 
- z Piórkowa na Święty Krzyż, któ-
rej przebieg był następujący: Piór-
ków - Przełęcz Jeleniowska - Góra 
Jeleniewska - Paprocie - Trzcianka 
- Święty Krzyż. Pogoda dopisała, 
dlatego też podczas marszu można 
było podziwiać piękno otaczającej 
przyrody. 

Głównym celem rajdu było od-
danie pokłonu Relikwiom Krzyża 
Świętego oraz uczczenie 20. roczni-
cy przyjęcia przez Jana Pawła II tytu-

łu Honorowego Przewodnika Świę-
tokrzyskiego a także dziękczynienie 
za Jego beatyfi kację. Rajd zbiegł się 
z obchodami 55 rocznicy powstania 
Koła Przewodników Świętokrzy-
skich, 75-leciem obecności Misjo-
narzy Oblatów Najświętszej i Nie-
pokalanej Panny Maryi na Świętym 
Krzyżu i Rokiem Turystyki Rodzin-
nej w PTTK .

W rajdzie uczestniczyło około 
pięciu tysięcy osób pod opieką kie-
leckich przewodników. W progra-

wieku jest jeszcze w dość dobrej kondycji. Na mszę 
świętą odprawioną w intencji jej setnych urodzin udała 
się, z niewielką pomocą, o własnych siłach. 

Jubilatce życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, 
nieustającego uśmiechu na twarzy oraz sił i wytrwało-
ści niezbędnych do świętowania kolejnych jubileuszy.

Anna Nowak
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mie rajdu uwzględniono zwiedza-
nie kościoła w Piórkowie, poznanie 
przyrody oraz piękna Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego. Na ko-
niec wszyscy wzięli udział we Mszy 
Św. polowej celebrowanej przez 
księży biskupów: Kazimierza Ry-
czana, Kazimierza Gurdę i Henryka 

Tomasika. Atrakcją rajdu była moż-
liwość podziwiania zrekonstruowa-
nego „Papamobile”, którym Papież 
Jan Paweł II podróżował podczas 
swojej pierwszej pielgrzymki do Pol-
ski w 1979 r. Rekonstrukcji dokonał 
Marek Adamczak z Kielc wraz ze 
współpracownikami i Politechniką 

Świętokrzyską. 
Udział w Świętokrzyskim Rajdzie 

Pielgrzymkowym to wydarzenie, 
w którym warto było uczestniczyć 
– potwierdzają jego uczestnicy.

źródło: 
www.gimnaziumswkingi.pl

„błoGoSławioNy jaN paweł ii...”

 Scenariusz przedstawienia opar-
to na najważniejszych wydarzeniach 
z pontyfi katu Papieża. Poprzez śpiew 
i słowa młodzi wykonawcy starali się 
przybliżyć widzom, na czym polega-
ła działalność apostolska Jana Pawła 
II i zawierzenie życia Matce Bożej. 

Bycie pokornym, kochającym, 
uczciwym, wdzięcznym, przebacza-
jącym, ofi arującym siebie - to moral-
ne elementy składające się na posta-
wę, którą propagował Jan Paweł II 
na całym świecie, a którą można za-
wrzeć w Jego słowach: „Nie lękajcie 
się Chrystusa”. 

Zapowiadany proroczo przez 
Juliusza Słowackiego słowiański 
papież obejmuje Stolicę Piotrową 
w trudnych czasach dla Kościoła 
i świata. Zawierzając swoje życie 
Maryi Jan Paweł II zmienił losy Pol-
ski, Europy, świata, a także Kościo-
ła. 

Scenariusz spektaklu opowiadał 
o pierwszej pielgrzymce Papieża do 

Meksyku i wielkich przemianach, 
jakie się po tej pielgrzymce tam do-
konały. Pierwsza pielgrzymka do Oj-
czyzny w czerwcu 1979 roku i wy-
powiedziane przez Ojca Świętego 
prorocze słowa: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej zie-
mi” sprawiły, że ruch wolnościowy 
i solidarnościowy objął całą Europę 
postsowiecką w 1989 roku. 

Maryja, której Papież zawierzył 
całe swoje życie, to życie ocaliła 
mu po zamachu na Placu św. Piotra 
w maju 1981 roku. W 1982 r. w Fa-
timie Jan Paweł II wyraził wdzięcz-
ność Matce Bożej zapoznawszy się 
wcześniej z trzecią tajemnicą fa-
timską. Po modlitwie i zawierzeniu 
Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi 
na Placu św. Piotra w dniu 25 mar-
ca 1984 roku przez Jana Pawła II 
doczekaliśmy się rozpadu Związku 
Radzieckiego i przemian w życiu 
politycznym. 

Scenariusz przedstawienia na-

wiązywał także do mało znanych, 
a może nawet zapomnianych prze-
mian daleko od Europy – na Fili-
pinach. Tam Ojciec Święty drogą 
modlitwy i dialogu zapobiegł krwa-
wej wojnie domowej. Prezydent 
dyktator Ferdynand Marcos pragnął 
siłą stłumić ruch wolnościowy i bar-
dzo potrzebował wsparcia Jana Pa-
wła II. Papież go jednak nie poparł 
i w czasie wizyty na Filipinach w 
1995 roku stanął po stronie zniewo-
lonego narodu fi lipińskiego. Dykta-
tora zmuszono do opuszczenia kraju 
w 1995 roku. 

„Wszystko jest w rękach Opatrz-
ności, której trzeba zaufać” - słowami 
arcybiskupa Tadeusza Kondrasiewi-
cza, kardynała z Moskwy, zakoń-
czył się spektakl z okazji wspomnie-
nia błogosławionego Jana Pawła II. 
Przygotowała go Grażyna Kańska 
i Krzysztof Błach, a piękną oprawę 
muzyczną zapewnił Radosław Kor-
naś wraz uczennicami gimnazjum 

BYCIE POKORNYM, KOCHAJĄCYM, UCZCIWYM, WDZIĘCZNYM, PRZEBACZAJĄCYM, 
OFIARUJĄCYM SIEBIE - TO MORALNE ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA POSTAWĘ, 

KTÓRĄ PROPAGOWAŁ JAN PAWEŁ II NA CAŁYM ŚWIECIE, 
A KTÓRĄ MOŻNA ZAWRZEĆ W JEGO SŁOWACH: „NIE LĘKAJCIE SIĘ CHRYSTUSA”.

W dniu 22 października 2011 roku w kościele pw. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie odbył się spektakl 
słowno-muzyczny zatytułowany „Błogosławiony Jan Paweł II-Papież, który zmienił świat”. Przygotowała go mło-
dzież z Samorządowego Gimnazjum im. Świętej Kingi w Nowym Korczynie.  
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i szkoły podstawowej. Przedstawie-
nie zostało bardzo gorąco przyjęte 
przez wiernych zgromadzonych  
w kościele. 

- Jestem bardzo wzruszony  
i wdzięczny za widowisko przygoto-
wane z takim zapałem i tak bardzo 
przemawiające do serc – powie-
dział proboszcz naszej parafii ks. 
Grzegorz Kowalik. Na zakończenie 
uroczystości wszyscy udali się pod 

pomnik Papieża, gdzie wspólnie od-
mówiono modlitwę różańcową. 

W części artystycznej udział 
wzięli uczniowie klas I-III Samorzą-
dowego Gimnazjum im. Św. Kingi  
w Nowym Korczynie w składzie: 
Kamil Dryja, Tomasz Zapiórkowski, 
Tomasz Bronkowski, Marta Lis, Aga-
ta Krzan, Paweł Pasternak, Bartosz 
Dudek, Joanna Trela, Izabela Bu-
czak, Przemysław Kowalczyk, We-

ronika Skorupa, Klaudia Wieczorek, 
Paweł Wesołowski, Artur Podsiadło, 
Marta Pietrzyk, Karol Cerazy, Krzysz-
tof Buczak, Rafał Rutkowski, Monika 
Kucieba, Kamil Szczepaniak, Alek-
sandra Cabaj.

W chórku śpiewały: Aleksandra 
Kanicka, Monika Wojciechowska, 
Agata Krzan, Anna Sroka, Karolina 
Półtorak, Izabela Buczak, Joanna 
Trela, Dominika Kuzon, Aleksandra 
Pałasińska, Daria Nurek.

Ze Szkoły Podstawowej w No-
wym Korczynie śpiewały uczennice: 
Katarzyna Cerazy, Katarzyna Kani-
cka, Aleksandra Cerazy, Daria Suchy 
i Maria Półtorak.

Gościnnie piosenkę z repertuaru 
SDM „Gloria” zaśpiewała absolwent-
ka gimnazjum Magdalena Kulik.

Katecheta Krzysztof Błach

W niedzielę 13 listopada w kościele Świętej Trójcy 
w Nowym Korczynie odbył się koncert zatytułowany 
„Niepodległość – Europa – Polska Prezydencja”.

Dla korczynian zagrał na akordeonie Tadeusz Ra-
choń – muzyk, kompozytor, autorytet w dziedzinie 
akordeonistyki jazzowej. Na klarnecie z kolei zagrał 
Jerzy Cygan – osoba wielce zasłużona dla rozwoju kul-
tury w naszym kraju, wieloletni dyrektor Buskiego Sa-
morządowego Centrum Kultury, uhonorowany meda-
lem Gloria Artis, pomysłodawca wielu przedsięwzięć 
artystycznych, m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 
Akordeonowej w Solcu Zdroju. 

Artyści zaprezentowali znane utwory największych 

europejskich kompozytorów od Bacha, Mozarta i Cho-
pina po Ogińskiego i Dworzaka. W związku z niedaw-
no obchodzonym Narodowym Świętem Niepodległości 
duet zaprezentował również wiązankę pieśni legiono-
wych. Całość poprowadził artysta estradowy Antoni Wit 
Chamera.    

Koncert pod honorowym patronatem Czesława Sie-
kierskiego – posła do Parlamentu Europejskiego zorga-
nizowany został dzięki staraniom wójta gminy Nowy 
Korczyn, proboszcza parafii p.w. Świętej Trójcy, Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie. 

Anna Nowak

koNcert 
„Niepodległość – europa- polska prezydencja”
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Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” tworzy z dniem 1 stycznia 2012 r. Międzynarodowy Park 
Turystyczno-Kulturowy „Via Jagiellonica”. W jego ramach stopniowo uruchamiane będą: doradztwo dla tu-
rystów, prezentacje multimedialne oraz stała ekspozycja interaktywna.

w y c i e c z k i 

„SzlakieM jaGiellońSkiM” 
S z y t e  N a  M i a r ę

Izba Historyczna Granicy  
Polsko-Litewskiej w Przewłoce.

Brama Krakowska - Lublin. Izba Historyczna Granicy  
Polsko-Litewskiej w Przewłoce.

Organizacja działająca od 2008 
r. zajmuje się m.in. doradztwem dla 
samorządów w zakresie budowy 
produktu turystycznego, przeprowa-
dzaniem dorocznych podróży pro-
mocyjno-szkoleniowych po „Szlaku 
Jagiellońskim” dwoma trasami łą-
czącymi Kraków – Lublin – Wilno 
oraz promocją wydawniczą i targo-
wą wspólnej oferty w Polsce oraz na 
Litwie. Teraz znacznie rozbudowuje 
ona swoją ofertę, o czym świadczyć 
ma m.in. rozpoczęte szkolenie na 
przewodników terenowych (traso-
wych), upoważniające do zdawania 
państwowego egzaminu. Na prefe-
rencyjnych zasadach uczestniczą  
w nim mieszkańcy gmin przynależą-
cych do Organizacji.

– Od stycznia nasze Biuro bę-
dzie do stałej dyspozycji turystów 
zainteresowanych podróżami „Szla-
kiem Jagiellońskim”. Pomożemy im 
zorganizować wycieczki zarówno 
po Polsce, jak i Białorusi oraz Litwie. 
Bezpłatnie udzielimy potrzebnych 
informacji, umówimy z gospodarza-

mi atrakcji turystycznych oraz skon-
taktujemy z usługodawcami oferują-
cymi poszczególne usługi lub całe 
ich pakiety. Dotyczy to zwłaszcza 
obiektów zabytkowych, muzeów, 
restauratorów, hotelarzy i biur po-
dróży, które przynależą do Organi-
zacji, ale nie tylko ich. Jesteśmy już 
przygotowani do tego typu działań 
dzięki doświadczeniu, które zdoby-
liśmy w ciągu trzech lat od rozpo-
częcia działalności. Chcemy się nim 
dzielić – wyjaśnia Janusz Kopaczek, 
prezes Organizacji Turystycznej 
„Szlak Jagielloński”.

Obecnie Biuro Organizacji pra-
cuje nad multimedialną prezentacją, 
której tematem będą podróże do 
przeszłości „Szlakiem Jagiellońskim”. 
Obejmie ona okres począwszy od 
przyjazdu Jagiełły z Litwy do Pol-
ski w 1386 r., który zmienił Europę.  
Z kolei zamykać ją będzie symbo-
licznie rok 1611, w którym Zygmunt 
III Waza wracając z Litwy udał się 
już nie do Krakowa, lecz do Warsza-
wy (w związku z przeniesieniem sto-

licy). W jego usta – Jagiellona po ką-
dzieli – włożone zostaną opowieści 
o królewskich, kupieckich i innych 
podróżach polecanymi trasami trak-
tu Kraków – Lublin – Wilno. Prezen-
tacje te przeprowadzane będą na za-
mówienie w Lublinie – mieście unii 
polsko-litewskiej, w którym mieści 
się siedziba Organizacji. Kolejnym 
krokiem będzie utworzenie w nim 
stałej ekspozycji.

- Na wystawie zaprezentowane 
zostaną dawne i współczesne mapy 
„Szlaku Jagiellońskiego” oraz widoki 
poszczególnych miejscowości. Roz-
poczęliśmy też starania zmierzające 
do pozyskania muzealiów odkrytych 
na królewskim gościńcu. Przymie-
rzamy się do budowy jego makiety. 
Na pewno zadbamy o to, aby ekspo-
zycja miała charakter interaktywny. 
Turyści będą mogli „zmierzyć się” 
z realiami dawnego podróżowania 
– mówi prezes. 

Uruchomienie Centrum Obsługi 
Turystycznej w Lublinie będzie do-
piero początkiem realizacji projektu, 
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którego celem jest zbudowanie dzia-
łającego na środkowoeuropejską 
skalę Międzynarodowego Parku Tu-
rystyczno-Kulturowego „Via Jagiel-
lonica”. W dalszej kolejności objąć 
on ma tzw. Parki Miejscowe, zlokali-
zowane w poszczególnych miejsco-
wościach na „Szlaku Jagiellońskim”. 

- Dotychczas z naszej inicjatywy 
powstała Izba Historyczna Grani-
cy Polsko-Litewskiej w Przewłoce, 
koło Parczewa. Powołał ją własnym 
staraniem miejscowy samorząd,  
w szczególnym miejscu tzn. nieopo-
dal rzeki Piwonii, gdzie po jednej 
stronie była Korona, a po drugiej 
Litwa. Skorzystano m.in. z przeka-

zanych przez nas map. Powstała 
też przykładowa rekonstrukcja goś-
cińca, na oczach widzów układana 
przez przedstawicieli Lubelskiego 
Stowarzyszenia Turystyki Kulturo-
wej „Zachód-Wschód” (założyciel  
i członek Organizacji). Zarówno 
Parczew, jak i inne gminy będą teraz 
miały możliwość utworzenia Par-
ków tematycznych, powiązanych 
ze wspomnianym Centrum Obsługi. 
Dla nich przygotujemy prezentacje 
odmienne niż w Lublinie – zapowia-
da prezes Kopaczek.

O ile doradztwo i pośrednictwo 
związane z organizacją wycieczek 
będzie bezpłatne, o tyle prezentacje 

oraz zwiedzanie ekspozycji już nie. 
Dlatego też powołana zostanie Fun-
dacja „Via Jagiellonica”, prowadzą-
ca działalność odpłatną. Jej celem 
będzie wypracowywanie zysków, 
który przeznaczony zostanie na 
rozwój oferty turystycznej poszcze-
gólnych miejscowości. Co ważne, 
fundacja zatrudniać ma osoby miej-
scowe. Całość przedsięwzięć zwią-
zanych z powołaniem Międzynaro-
dowego Parku jest elementem starań  
o wpisanie „Via Jagiellonica” na Li-
stę UNESCO. 

Biuro Organizacji Turystycznej
„Szlak Jagielloński”

Od września br. we wszystkich 
szkołach podstawowych gminy 
Nowy Korczyn ruszył projekt pn. 
„Indywidualizacja nauczania i wy-
chowania klas I-III w gminie Nowy 
Korczyn”. Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

W ramach tego projektu w szko-
łach podstawowych indywidualiza-
cją nauczania objętych zostało 68 
uczniów z klas najmłodszych. Dzie-
ci z deficytami mające specyficzne 
trudności w nauce uczęszczają na 
zajęcia dodatkowe, które pozwolą 
im wyeliminować trudności w czyta-

iNdywidualizacja NauczaNia  
w korczyńskich podstawówkach

Dzieci chętnie korzystają z pomocy dydaktycznych zakupionch.

niu i pisaniu, trudności w zdobywa-
niu umiejętności matematycznych, 
wady postawy i wady wymowy. 
Dzieci szczególnie uzdolnione bio-
rą udział w zajęciach językowych 
oraz rozwijających zainteresowania  
w zakresie nauk matematyczno – 
przyrodniczych.

Zajęcia dodatkowe prowadzone 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
metod i pomocy dydaktycznych 
mają ułatwić dzieciom start do sa-
modzielnej nauki i pracy nad sobą. 
Dzięki środkom pozyskanym z EFS 
za łączna kwotę ponad 96 tysięcy 
złotych zakupiona została usługa 
edukacyjna oraz niezbędne wyposa-
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żenie do szkół, w których realizowa-
ny jest projekt, takie jak: szafy, sto-
liki, krzesełka, telewizor, drukarka 
oraz pomoce dydaktyczne. 

Głównym celem projektu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez indywidualizację proce-

su kształcenia dzieci, zapewnienie 
dzieciom objętych wsparciem oferty 
edukacyjnej zgodnie z ich możliwoś-
ciami edukacyjnymi i rozwojowymi 
oraz indywidualnymi potrzebami,  
a także stworzenie w szkołach wa-
runków umożliwiających i wspo-

magających indywidualną pracę 
nauczyciela z uczniem poprzez wy-
posażenie bazy szkół w niezbędne 
materiały dydaktyczne i sprzęt.

Anna Nowak

Rozalia Cybulska, Daria Suchy  
i Izabela Buczak – to laureatki 
Gminnego Konkursu Recytatorskie-
go, który się odbył 8 listopada 2011 
roku w Szkole Podstawowej w No-
wym Korczynie. 

Konkurs ogłoszony przez To-
warzystwo Miłośników Ziemi Kor-
czyńskiej i Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Nowym Korczynie - z okazji 
obchodów: Roku Czesława Miłosza  
i Święta Niepodległości, obejmował 
trzy kategorie: uczniowie klas I-III, 
uczniowie klas IV-VI oraz uczniowie 
gimnazjum.

Do głównych celów konkursu 
należało: uczczenie Czesława Mi-
łosza, wybitnego polskiego poety, 
stworzenie możliwości wykazania 
się dzieciom i młodzieży zdolnoś-
ciami recytatorskimi, rozwijanie 
zainteresowań poezją ojczystą, 
kulturą słowa, a także wzbudzanie  
i kształtowanie uczuć patriotycznych 
wśród mieszkańców gminy Nowy 
Korczyn.

Do konkursu przystąpiło 19 ucz-
niów wszystkich szkół z terenu na-
szej gminy. W komisji konkursowej 
zasiadali członkowie zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Korczyń-
skiej – Grażyna Kańska, Bogumiła 
Zawada, Kazimiera Juszczyk, Henryk 
Preficz, a jej przewodniczącym był 
Marian Czaja – wieloletni nauczy-
ciel, polonista, autor wielu wierszy  
i publikacji o naszym regionie. Wszy-

GMiNNy koNkurS  
recytatorSki  

rozStrzyGNięty

Daria Suchy

Izabela Buczak

Rozalia Cybulska

scy uczniowie, którzy wzięli udział 
w konkursie, byli bardzo dobrze 
przygotowani i wspaniale recytowali 
wiersze autorstwa Czesława Miłosza 
lub o tematyce patriotycznej.

Do konkursu młodzież przygoto-
wywała się pod czujnym okiem na-
uczycieli - opiekunów: Jolanty Kruk 
i Urszuli Lasak ze szkoły podstawo-
wej w Starym Korczynie, Marzeny 
Czupryny ze szkoły podstawowej 
w Brzostkowie, Justyny Grzesiak, 
Izabeli Błaszczyk – Pałys i Barbary 
Bonar ze szkoły podstawowej w No-
wym Korczynie oraz Grażyny Kań-
skiej i Jolanty Kulik z korczyńskiego 
gimnazjum.

Uroczyste wręczenie nagród  
i dyplomów nastąpiło w niedzielę 13 
listopada podczas „Wieczoru poezji 
i pieśni patriotycznej” zorganizowa-
nego przez Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Korczyńskiej.

Wśród laureatów znaleźli się na-
stępujący uczniowie:

I kategoria wiekowa- uczniowie  
kl. I-III

I miejsce otrzymała Rozalia Cy-
bulska, uczennica kl. II Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Starym Kor-
czynie, 

II miejsce otrzymała Julia Bielak- 
uczennica kl. I Szkoły Podstawowej 
w Brzostkowie.

Wyróżnieni uczniowie to: 
Mateusz Skowron - uczeń kl. 

II Publicznej Szkoły Podstawowej   
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NowoczeSNe techNoloGie  

w Szkole  

w StaryM korczyNie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie 

korzysta z nowoczesnych technologii. To sposób na 
podniesienie atrakcyjności i efektywności zajęć szkol-
nych. 

Pod koniec października szkoła otrzymała superpre-
zent: zestaw interaktywny, w ramach Świętokrzyskiego 
Programu Wspierania Rozwoju Edukacji. 

Dyrektor Bożena Kruk nie kryje zadowolenia: - To 
ogromna radość dla całej społeczności szkolnej. Za-
chwyceni są też uczniowie, którzy oceniają prezent  
w swoim języku: - Jest super! Na szóstkę! 

Łatwe lekcje
Dawid Skorupa, czwartoklasista, mówi wprost: - 

Dobrze, że dostaliśmy nareszcie tablicę. Jestem bardzo 
zadowolony, tak jak inni moi koledzy. Może... lekcje 
będą łatwiejsze? - żartuje. Weronika Mącznik, także  
z klasy czwartej, dodaje: - Ta tablica na pewno się przy-
da. Będzie się lepiej i ciekawiej pracować, a lekcje będą 
zupełnie inne.

- Głównym celem przystąpienia do projektu było 
wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły. Korzystanie  
z zestawu multimedialnego uatrakcyjni zajęcia na róż-
nych przedmiotach. Naszym uczniom łatwiej będzie po-
sługiwać się w gimnazjum, w szkole średniej, a później 
w pracy nowościami technicznymi wchodzącymi na ry-
nek światowy - uważa Bożena Kruk i dodaje: - Ogromne 
słowa podziękowania kierujemy w stronę wójta gmi-
ny Nowy Korczyn, Pawła Zagai, za podjęcie działań  
w sprawie projektu. Dziękujemy także marszałkowi wo-
jewództwa Adamowi Jarubasowi.

Sposób na problemy
W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęła się w Sta-

rym Korczynie realizacja projektu „Indywidualizacja 

w Starym Korczynie i Martyna Stę-
pień - uczennica kl. II Szkoły Podsta-
wowej w Brzostkowie. 

II kategoria wiekowa  
- uczniowie kl. IV-VI

I miejsce otrzymała Daria Suchy- 
uczennica kl. IV Publicznej szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie, 

II miejsce otrzymała Julia Szafra-
niec - uczennica kl. IV Szkoły Pod-
stawowej w Brzostkowie,

II miejsce otrzymał uczeń kl. Va 
z Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Nowym Korczynie,

III miejsce otrzymała Paulina 
Ząbek- uczennica kl. VI Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Starym Kor-
czynie. 

Wyróżnienia otrzymali: 
Paweł Witkoś - uczeń kl. V 

Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Starym Korczynie, Dominik Błach- 
uczeń kl. VIb Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie, 
Patrycja Misterka - uczennica kl. 
IV Publicznej szkoły Podstawowe  
w Nowym Korczynie, Jakub Gadaw-
ski- uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej 
w Brzostkowie. 

III kategoria wiekowa  
- uczniowie gimnazjum kl. I-III
I miejsce otrzymała Izabela Bu-

czak- uczennica kl. III,

II miejsce otrzymała Karolina 
Półtorak - uczennica kl. III,

III miejsce otrzymała Dorota Mu-
zyk - uczennica  kl. I. 

Wyróżnienia otrzymali: 
Anna Sroka - uczennica kl. II, 

Mateusz Kostka - uczeń kl. I, Alek-
sandra Kaczmarczyk - uczennica  
kl. I, Sylwia Kostka - uczennica kl. I. 

Wszystkim uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy, a ich 
opiekunom, rodzicom i dyrektorom 
szkół dziękujemy za przygotowanie 
młodzieży i współorganizację kon-
kursu. 

Redakcja

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych”. Ma on zapewnić uczniom młodszych 
klas bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodnie z indywi-
dualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi.

- W ramach tego projektu odbywają się zajęcia dla 
uczniów mających problemy z czytaniem i pisaniem, 
dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych oraz zajęcia dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Ponadto nasza szkoła otrzymała pięk-
ne materiały dydaktyczne - mówi nauczycielka Jolanta 
Kruk. 

Mała Ania przyznaje, że quiz ortograficzny bardzo 
pomaga jej w problemach z ortografią. Kacper uwielbia 
składać ślimakowe puzzle i dzięki nim nie ma proble-
mów z abecadłem. Z kolei Dawid i Bartek nauczyli się 
odczytywać godziny na kolorowych zegarach.

Atrakcyjna świetlica
Podstawówka w Starym Korczynie otrzymała też 6 

tysięcy złotych, w ramach projektu „Radosna szkoła” Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej. Za te pieniądze kupio-
no wyposażenie dla szkolnej świetlicy: gry edukacyjne 
dla dzieci, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, 
pianowy tor przeszkód, siedziska dla dzieci. 

- Świetlica to miejsce, w którym nasi uczniowie naj-
chętniej spędzają czas wolny. Teraz jest atrakcyjniejsza 
i weselsza dla dzieci, a zakupione pomoce pozwolą na 
urozmaicenie prowadzonych w niej zajęć - ocenia na-
uczyciel Arkadiusz Modzelewski.

Adam Ligiecki
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Rozwijanie zainteresowań poe-
tyckich i literackich, wzbogacenie 
wiedzy polonistycznej, właściwe 
posługiwanie się językiem ojczy-
stym, a także kształtowanie uczuć 
patriotycznych to tylko niektóre  
z celów Gminnego Konkursu Litera-
ckiego ogłoszonego w gminie Nowy 
Korczyn.

Organizatorem konkursu było 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kor-
czyńskiej przy współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Nowym 
Korczynie, wójtem gminy Nowy 
Korczyn oraz szkołami z terenu gmi-
ny. Aby wziąć udział w konkursie 
należało napisać wiersz, balladę lub 
pracę literacką w charakterze opo-
wiadania albo opisu, w których za-
warte były treści patriotyczne.

Adresatami konkursu byli ucznio-
wie w wieku 10-18 lat. A przebiegał 
on w dwóch kategoriach: I  kategoria 
– od 10 do 13 lat, II  kategoria – od 
14 do 18 lat. Do konkursu zgłoszo-
no 7 prac: 2 wiersze i 5 esejów.

W I kategorii I miejsce zajęła pra-
ca pt. „Podróż w czasie” Aleksandry 
Chaczyk ze Szkoły Podstawowej  
w Brzostkowie, drugą pozycję zajął 
wiersz pt. „O korczyńskiej ziemi” 
autorstwa Jacka Trojan ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie. 
Inne prace w tej kategorii otrzymały 
wyróżnienia. W kategorii II zwycię-
żył wiersz Izabeli Buczak pt. „Włas-
ne marzenia”.

Nagrody w Konkursie Literackim 
– piękne albumy i dyplomy ufundo-
wane przez Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Korczyńskiej oraz Wójta 
Gminy Nowy Korczyn – wręczone 
zostały 13 listopada podczas „Wie-
czoru pieśni i poezji patriotycznej”.

W bieżącym numerze naszego 

wyNiki 
gminnegO KOnKursu 

literackieGo

Aleksandra Chaczyk

Izabela Buczak

czasopisma (na ostatniej stronie) pre-
zentujemy wiersz Izabeli Buczak, pt. 
„Własne marzenia”. Prace Oli Cha-
czyk i Jacka Trojana ukażą się w ko-
lejnych numerach „Głosu…”. 

Lista laureatów Gminnego  
Konkursu Literackiego 

zorganizowanego przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Korczyńskiej  
w Nowym Korczynie

Kategoria I – od 10 do 13 lat:

I miejsce – „Podróż w czasie”  – 
Aleksandra Chaczyk, SP Brzostków 

II miejsce – „O korczyńskiej zie-
mi” – Jacek Trojan, kl. V – PSP Nowy 
Korczyn

Wyróżnienia: 
- bez tytułu – Rafał Saltarski, kl. 

VI – PSP Stary Korczyn
- „Czarkowy – żywa lekcja histo-

rii – Paulina Ząbek, kl. VI – PSP Stary 
Korczyn

- „Mój zawód w przyszłości” 
– Patrycja Lasak, kl. V – PSP Nowy 
Korczyn

Kategoria II – od 14 do 18 lat:

I miejsce – „Własne marzenia” 
– Izabela Buczak, kl. III – Samorzą-
dowe Gimnazjum

Wyróżnienie – „Górskie waka-
cje” – Karolina Półtorak, kl. III – Sa-
morządowe Gimnazjum 

Wszystkim laureatom gratuluje-
my i łączymy nadzieję, że zainicjo-
wane przez Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Korczyńskiej konkursy, 
będą kontynuowane w latach na-
stępnych.

Redakcja
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W gronie uczestników kon-
kursu znalazły się cztery uczen-
nice ze Szkoły Podstawowej 
w Nowym Korczynie: Natalia 
Buczak, Maria Półtorak, Natalia 
Gawłowska i Patrycja Misterka. 
Dziewczynki przygotowały pod 
kierunkiem p. Barbary Bonar 
prace plastyczne, wykorzystując 
wyłącznie kolory zamieszczone 
w logo naszej prezydencji. Za-
wierały one  skojarzenia, charak-
terystyczne krajobrazy i zabytki 
państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej.  

„w kolorach loGo polSkiej prezydeNcji”
Pod taką nazwą przebiegał zorganizowany przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 

w Kielcach i Miejską Bibliotekę Publiczną wojewódzki konkurs plastyczny, którego celem było propa-
gowanie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej

Praca konkursowa Natalii Gawłowskiej. Praca konkursowa Patrycji Misterki.

Dwie prace, Natalii Gawłow-
skiej i Patrycji Misterki, spodoba-
ły się Komisji Konkursowej i zo-
stały przez nią wyróżnione. Obie 
uczennice zostały zaproszone do 
Kielc na uroczyste podsumowa-
nie konkursu, które odbyło się 28 
listopada 2011 r. Otrzymały wte-
dy dyplomy i nagrody. 

Dziewczętom gratulujemy 
sukcesu, wspaniałego reprezento-
wania szkoły i życzymy dalszych 
osiągnięć. 

Redakcja
Na uroczystym rozdaniu nagród.

paSuje cię Na uczNia 
klaSy pierwSzej...

Idą pierwszaki – 
dawne maluchy.
Jeden w drugiego 
to same zuchy.

Buzie umyte i ręce czyste.
Każdy na plecach 
dźwiga tornister.
Z bijącym sercem 
stają przed szkołą.
Jak im tu będzie?
- Chyba wesoło!

A. Szeyerowa „Pierwszaki”

Październik to czas, w którym 
w szkole ofi cjalnie wita się nowych 
uczniów. Taka uroczystość miała też 
miejsce w szkołach podstawowych 
terenu gminy Nowy Korczyn.

Uroczyste pasowanie na ucznia 
w Nowym Korczynie odbyło się 
w sali gimnastycznej. Uczestniczyli 
w nich uczniowie klas pierwszych, 
jak i nauczyciele. W tak ważnym dla 
pierwszaków dniu nie mogło zabrak-
nąć również ich rodziców. 

Po części ofi cjalnej nadszedł dłu-

go oczekiwany moment pasowania 
na ucznia. Dyrektor szkoły Bogusła-
wa Ziętara gigantycznym ołówkiem 
głaszcząc uczniów po barku ofi cjal-
nie „wprowadzała” ich w środowisko 
szkolne. W zamian grono pedago-
giczne oraz licznie zebrani rodzice 
otrzymali prezent w postaci wystę-
pów artystycznych przygotowanych 
pod czujnym okiem wychowawców 
klas pierwszych. Świeżo upiecze-
ni uczniowie recytowali wiersze 
i śpiewali piosenki. Na ich twarzach 
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Pani dyrektor pasowała uczniów  
ołówkiem-gigantem.

widać było stres, jednak gdy tylko 
któryś z nich odwrócił się na chwilę, 
wtedy malował się szczery serdecz-
ny uśmiech. 

Na koniec każdy z trzydziestu 
trzech pasowanych uczniów otrzy-
mał z rąk wójta Pawła Zagai słodki 
upominek, po czym rozpoczęła się 
najprawdziwsza sesja zdjęciowa  
z udziałem małych bohaterów...

Również w szkole podstawowej 
w Brzostkowie miało miejsce uro-
czyste ślubowanie, po którym pani 

dyrektor Joanna dokonała pasowania 
pierwszoklasistów na pełnopraw-
nych uczniów. 

W tej uroczystej chwili pierw-
szoklasistom towarzyszyli rodzice, 
uczniowie szkoły, nauczyciele oraz 
wójt gminy Nowy Korczyn p. Paweł 
Zagaja.

Dzieci zaprezentowały program 
artystyczny przygotowany pod kie-
runkiem wychowawczyni Anity 
Szwed. Rodzice z zapartym tchem  
i podziwem przyglądali się popisom 
artystycznym swoich dzieci, a starsi 

A na ich twarzach malował się  
nieśmiały uśmiech.

Uczniowie z zapałem  
śpiewali piosenki.

uczniowie nagrodzili ich gromki-
mi brawami. Ten pierwszy występ 
przed tak liczną publicznością nale-
ży zaliczyć do udanych. 

Dzieci zostały obdarowane przez 
rodziców pięknymi prezentami, co 
wywołało na ich twarzach ogromną 
radość.

Pani Dyrektor przekazała ucz-
niom klasy pierwszej i ich rodzicom 
serdeczne życzenia powodzenia  
w nauce i wytrwałości w dążeniu do 
celu. 

Pełnoprawni uczniowie chętnie pozowali do wspólnego zdjęcia.
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Pluszowe misie - miękkie, miłe w dotyku, są ulubień-
cami wszystkich dzieci. Od ponad 100 lat towarzyszą 
dzieciom na całym świecie. Pocieszają, dodają otuchy 
i są nieodzowną przytulanką przy zasypianiu. 

Ta, jedna z najpopularniejszych zabawek, obchodzi 
swoje święto 25 listopada. W 2002 roku, dokładnie w 
setną rocznicę powstania maskotki, ustanowiono Świa-
towy Dzień Pluszowego Misia. 

Historia pluszaka wiąże się z pewnym wydarzeniem 
z polowania, które miało miejsce w 1902r. Przywód-
ca amerykańskiego państwa przez pomyłkę niegroźnie 
postrzelił małego niedźwiadka. Zrobiło mu się szkoda 
zwierzęcia i puścił je wolno. Historia ta, opowiedziana 
przez ówczesne media, szybko stała się sławna. Misie 
błyskawicznie zawędrowały na karty książek dla dzieci, 
powstały o nich tysiące wierszyków, bajek i piosenek., 
stały się bohaterami obrazków i ilustracji dla dzieci, 
a producenci zabawek zaczęli wypuszczać na rynek 
pluszowe niedźwiadki do przytulania i zabawy. Sława 
misiów trwa po dziś dzień.

25 listopada 2011 r. z inicjatywy pani dyrektor Jo-
anny Chaczyk święto misia obchodziliśmy również 
w Szkole Podstawowej w Brzostkowie. Zabawy wymy-

śliła i poprowadziła pani Mariola Kowalska. Tego dnia 
uczniowie zerówki przyszli na zajęcia w towarzystwie 
swego pluszowego ulubieńca. Misie towarzyszyły dzie-
ciom w tym dniu wszędzie: na śniadanku, podczas za-
jęć, przy zabawie.

Dzieci odwiedziły bibliotekę szkolną, gdzie przeglą-
dały książeczki o misiach i niedźwiadkach. Wysłuchały 
z uwagą wierszy o misiach i bajeczki o Maszy i niedź-
wiedziu. Z zaciekawieniem oglądały  bajkę o misiu 
Kudłatku i z wielką starannością kolorowały jego postać. 
W rytm piosenek „Pluszowy miś”, „Jadą, jadą misie”, 
„Misia A, Misia B” wspólnie ze swoimi maskotkami 
świetnie się bawiły. Wiele radości sprawiła im zabawa 
„Stary niedźwiedź mocno śpi”. Tego dnia dzieci próbo-
wały też największego przysmaku misia - miodu z pa-
sieki państwa Marii i Romana Korczaków - nauczycieli 
tutejszej szkoły. Dzięki misiom przez cały dzień było 
bardzo miło i przytulnie.

Dziś właściwie trudno wyobrazić sobie świat bez 
misia, towarzysza zabaw i najlepszego przyjaciela naj-
młodszych, przytulanki na wesołe i smutne dni.

Mariola Kowalska

dzień pluSzoweGo MiSia
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11 listopada 2011 roku minęła 
93 rocznica odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Z tej okazji w 
szkołach podstawowych w gminie 
Nowy Korczyn w odbywały się uro-
czyste akademie, w których brali 
udział uczniowie, nauczyciele oraz 
rodzice. W szkole podstawowej 
w Brzostkowie piękne pieśni legio-
nowe przeplatane były wierszami 
o tematyce patriotycznej, a prowa-
dzące akademię uczennice przypo-
mniały słuchaczom trudną i bolesną 
drogę odzyskiwania przez Polaków 
niepodległości. Wspólnie odśpie-
wano Mazurka Dąbrowskiego. Sala 
udekorowana była barwami narodo-
wymi, które podkreślały podniosły 
nastrój uroczystości.

Celem akademii było wzbudze-
nie uczuć patriotycznych, przypo-

mnienie uczniom o bohaterskiej 
postawie Polaków, którzy nigdy nie 
pogodzili się z utratą niepodległości 
i walczyli o wolność, poświęcając 
własne życie.

Uroczystość w Brzostkowie zo-
stała przygotowana przez uczniów 
z klasy szóstej pod kierunkiem na-
uczycielek: Ireny Sadowskiej i Ma-
rzeny Czupryny. Oprawę muzyczną 
przygotowała pani Anetta Fortuna.

Również w szkole w Starym Kor-
czynie niezmiennie od lat w przed-
dzień Święta Niepodległości odbywa 
się tradycyjny „Poranek” poświęco-
ny obchodom tej pięknej rocznicy. 
Nie inaczej było i w tym roku. 

Na tle tematycznej gazetki ucz-
niowie przygotowani przez na-
uczycielkę języka polskiego Urszu-
lę Lasak poprzez recytację i śpiew 

patriotycznych utworów przepro-
wadzili żywą lekcję historii. Wspo-
minali dzieje Polski począwszy 
od czasów zaborów ruskiego, pru-
skiego i austriackiego, czyli „trzech 
czarnych orłów”, które sprawiły, że 
nasze państwo zostało wymazane z 
mapy świata. Uczniowie w swych 
wypowiedziach podkreślali także 
wagę i znaczenie polskich symboli 
narodowych oraz wskazywali na ol-
brzymie dobro, jakim jest wolność 
i niepodległość. Dali tym samym do 
zrozumienia, że wartości te nie są 
dane żadnemu narodowi na zawsze. 
Trzeba o nie zabiegać oraz dbać 
i pielęgnować.

Swój wymowny występ ucznio-
wie podsumowali polskim tańcem 
narodowym „polonezem”.

U.L. i I.S.

polSko… Szarpały ciebie 
trzy orły czarNe!
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w rocznicę odzyskania niepodległości

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Nowym Korczy-
nie rozpoczęły się w kościele św. 
Stanisława od występu o charakterze 
patriotycznym, który przygotowali 
uczniowie korczyńskiego gimna-
zjum pod kierunkiem nauczycie-
lek: Faustyny Judy i Anety Prasałek. 
Młodzi artyści dobitnie podkreślali 
znaczenie wartości, jakimi są: ho-
nor, ojczyzna, wolność – wartości, 
którymi kierował się w swym życiu 
Józef Piłsudski walcząc o niepodle-
głą Polskę.

We mszy świętej, którą pro-
boszcz tutejszej parafii ks. Grzegorz 

Kowalik sprawował w intencji Oj-
czyzny, uczestniczyli tłumnie ze-
brani wierni, a wśród nich delegacje 
władz samorządowych, kombatan-
tów, straży pożarnej, szkół z terenu 
gminy. Wspaniałej oprawie mszy 
św. towarzyszyła również orkiestra 
dęta z Nowego Korczyna pod batu-
tą Mieczysława Wężowicza, która 
zaprezentowała wiernym wiązankę 
patriotycznych pieśni. 

W swej homilii proboszcz 
snuł rozważania na temat miło-
ści Ojczyzny. Miłość ta powinna 
się przejawiać nie tylko pamięcią 
i szacunkiem dla tych wszystkich, 

którym tak wiele zawdzięczamy, 
ale także odpowiedzialnością za 
jej obecny i przyszły kształt. – Oj-
czyzna to zbiorowy obowiązek. 
Nie możemy czuć się od tej odpo-
wiedzialności zwolnieni. Tę odzy-
skaną wolność trzeba mądrze za-
gospodarować i właściwe używać  
z myślą o dobru wspólnym. Bo Oj-
czyzna to nie tylko wielki dar, ale 
także wielkie zadanie – mówił ka-
płan. 

W dalszej części mszy św. wierni 
modlili się za wszystkich rodaków, 
którzy za wolną suwerenną Polskę 
oddali to, co mieli najcenniejsze 

Dziewięćdziesiąt trzy lata temu po długich latach niewoli, wolna Polska znowu pojawiła się na mapie Euro-
py. Ziściły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł wreszcie sam 
stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń.
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– życie. Przypieczętowaniem na-
bożeństwa była „Rota” odśpiewana 
przy akompaniamencie orkiestry. 

Z kościoła uczestnicy ceremo-
nii przeszli pod pomnik poświęco-
ny pamięci poległych walczących  
o wolną Polskę, gdzie delegacje 
władz samorządowych oraz szkół 
złożyły wieńce i kwiaty oraz zapa-
liły symboliczne znicze. W okolicz-
nościowym wystąpieniu wójt Paweł 
Zagaja podkreślił, że przez 123 lata, 
kiedy Polski nie było na mapie świa-
ta, nasz naród nie dał się zniewo-
lić i każde kolejne pokolenie, ma-
jąc nadzieję i wiarę w wolny kraj, 
zrywało się do powstańczych walk. 
Marzenia kilku pokoleń polskich 
patriotów spełniły się 11 listopada 

1918 roku, kiedy to Polska stała się 
wolnym krajem i już nie zaborcy,  
a sami mogliśmy decydować o swo-
im losie.  – Ale czy potrafimy do-
brze wykorzystać wolność wywal-
czoną przez pokolenia, czy umiemy 
się z niej cieszyć, czy pielęgnujemy 
ją należycie? – zastanawiał się wło-
darz gminy. Podkreślił, jak ważne 
jest, byśmy, mimo różnic politycz-
nych, umieli się porozumieć. – Ce-
lebrujmy dzień ponownych naro-
dzin naszej Ojczyzny, by stał się on 
prawdziwym świętem, a motywem 
przewodnim uroczystości niech bę-
dzie porozumienie – ponad wszel-
kimi podziałami, w imię dobra na-
rodu. 

Wójt apelował również, byśmy 

nie wstydzili się naszych uczuć do 
Polski. – Uczmy nasze dzieci miło-
ści do Ojczyzny, bo dzięki temu bę-
dziemy państwem silnym – takim,  
z którym będą się liczyć inne naro-
dy. Swoje wystąpienie zakończył 
słowami: Składając dziś hołd na-
szym przodkom za najcenniejszy 
dar, jakim jest wolność, pamiętaj-
my, że powinnością nas wszystkich 
jest zachowanie jej dla pomyślności 
obecnych i przyszłych pokoleń.

W montażu słowno muzycznym 
udział wzięli: Agata Krzan i Tomasz 
Zapiórkowski, Aleksandra Pałasiń-
ska, Monika Wojciechowska, Alek-
sandra Cabaj, Klaudia Wieczorek, 
Kamil Dryja, Tomasz Bronkowski, 
który wcielił się w postać Marszał-
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ka Józefa Pilsudskiego, Anna Sro-
ka, Dawid Sosin, Marta Pietrzyk, 
Aleksandra Kanicka, Agata Krzan  

i Anna Sroki. Część artystyczną przy-
gotowała młodzież pod kierunkiem: 
nauczycieli gimnazjum - Anety Pra-

sałek i Faustyny Judy oraz księdza 
proboszcza Grzegorza Kowalika.

Anna Nowak
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wieczór pieŚNi i poezji patriotyczNej

W dniu 13 listopada br. członko-
wie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Korczyńskiej spotkali się na Wieczo-
rze Pieśni i Poezji Patriotycznej, by 
uczcić 93 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Spotkanie to 
odbyło się w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Nowym Korczynie. 

Na uroczystość przybyli m.in.: 
wójt gminy Nowy Korczyn Paweł 
Zagaja, przewodniczący Rady Gmi-
ny Paweł Kulik, zastępca wójta Piotr 
Strach, członkowie Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Korczyńskiej, ucz-
niowie szkół podstawowych i kor-
czyńskiego gimnazjum, nauczyciele 
oraz rodzice.  

Wieczór Pieśni i Poezji Patrio-
tycznej rozpoczęła przewodnicząca 
TMZK - Ligia Płonka, która powitała 
gości, a w szczególności młodych 
artystów - laureatów Gminnego Kon-

się również piosenki w wykonaniu 
sióstr Katarzyny i Aleksandry Cerazy 
ze szkoły podstawowej w Nowym 
Korczynie. 

Wieczór zakończył się poczę-
stunkiem oraz wspólnym śpiewa-
niem pieśni patriotycznych.

Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Korczyńskiej dziękuje władzom 
samorządowym gminy Nowy Kor-
czyn, Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury w Nowym Korczynie, Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Nowym 
Korczynie, Placówce Opiekuńczo 
– Wychowawczej w Winiarach  
i wszystkim osobom, które przyczy-
niły się do zorganizowania tej pa-
triotycznej uroczystości. 

Ligia Płonka
Przewodnicząca Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Korczyńskiej  
w Nowym Korczynie 

Występ dziewcząt z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winairach.

kursu Recytatorskiego i Literackiego.  
Po słowach powitania wójt Pa-

weł Zagaja wręczył zwycięzcom 
obu konkursów nagrody książko-
we i dyplomy, ufundowane przez 
Urząd Gminy w Nowym Korczynie 
i TMZK. 

Następnie młodzi artyści zapre-
zentowali zgromadzonym wiersze, 
które zajęły czołowe miejsca w kon-
kursie recytatorskim. Po nich laurea-
ci konkursu literackiego przedstawili 
prace swojego autorstwa. 

Popołudniowe spotkanie uświet-
nił występ dziewcząt z zespołu har-
cerskiego z Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej w Winiarach,  
w składzie: Anita Mazur, Julita Ma-
zur i Barbara Kojs, które do wystę-
pu przygotowały opiekunki Aneta 
Trutkowska i Beata Smodrzewska. 
W programie artystycznym znalazły 
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Medale w imieniu prezydenta wręczył wójt Paweł Zagaja.

Sobota, 19 listopada, była waż-
nym dniem dla trzydziestu par mał-
żeńskich z terenu gminy Nowy Kor-
czyn, które w tym roku obchodziły 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Obok kwiatów i życzeń 
wszystkie pary otrzymały medale 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” przyznane przez Prezydenta 
RP. 

Radość pięćdziesiątej rocznicy 
ślubu wraz z Jubilatami i ich rodzi-
nami świętowali: przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Kulik, wójt gmi-
ny Paweł Zagaja, zastępca wójta 
Piotr Strach, kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego Małgorzata Kaszo-
wicz – Gzyl oraz sekretarz gminy 
Józef Boduszek. 

Uroczystość rozpoczęła się 
wspólnym odsłuchaniem marszu 
Mendelsona – utworu, który towa-
rzyszył parom podczas wypowia-
dania sakramentalnego „tak”. Po 
nim głos zabrała kierownik USC 
Małgorzata Kaszowicz – Gzyl, gra-
tulując pięknego jubileuszu oraz 
życząc, by kolejne lata upływały 
w zdrowiu, spokoju i radości. – Nie 
sztuką jest pokochać, sztuką jest 
wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał 
pół wieku w małżeństwie i nie uległ 
pokusie łatwych rozwiązań, doko-
nał wielkiej sztuki. Dziś, dziękując 
wam za to, wyrażam swój podziw 
i uznanie, i życzę jak najlepszego 
zdrowia, pogody ducha oraz życz-
liwej opieki najbliższych na wiele 
następnych lat – powiedziała kie-
rownik USC. 

Do życzeń przyłączył się rów-
nież wójt Paweł Zagaja, który pod-
kreślił, że te wspólne 50 lat to sym-
bol wierności i miłości rodzinnej, 
a także dowód wzajemnego zro-
zumienia oraz piękny przykład dla 
młodych pokoleń.

Następnie Jubilaci odznaczeni 
zostali medalami nadanymi przez 
Prezydenta RP „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie”, otrzymali także 
listy gratulacyjne, legitymacje oraz 

„Złote” małżeństwa spotkały się na uroczystości jubileuszowej w Nowym Korczynie.

kwiaty. Po odśpiewaniu tradycyj-
nego „Sto lat” podniosłą chwilę 
uczczono symboliczną lampką 
szampana.

Część artystyczną rozpoczęły 
dzieci z zespołu „Wianeczek”, któ-
re w barwnych strojach ludowych 

śpiewały i tańczyły w takt folkowej 
muzyki. Po nich wystąpiła grupa 
uczniów korczyńskiego gimnazjum 
oraz szkoły podstawowej. Całość 
występu uświetniła elegancka para 
młodych, która dostojnie, przy 
dźwiękach Mendelsona wkroczy-

złoty jubileuSz w g
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Kwiaty Jubilatom wręczała kierownik USC Małgorzata Kaszowicz-Gzyl

Nie zabrakło też symbolicznej lampki szampana.

złoty jubileuSz w g MiNie  Nowy korczyN

ła na salę, by przypomnieć Jubila-
tom złożoną przed laty przysięgę 
małżeńską. Niewątpliwie była to 
jedna z najbardziej wzruszających 
chwil w czasie całej uroczystości. 
W oczach Jubilatów dało się za-
uważyć te same iskierki radości, 

co przed laty, gdy sami stali przed 
ołtarzem. Występ zespołu „Echo” 
z Buska Zdroju zakończył część ar-
tystyczną uroczystości. 

Po niej dostojni Jubilaci zapro-
szeni zostali na wspólny poczęstu-
nek oraz chwile wspomnień. Pytani 

o receptę na zgodny i trwały zwią-
zek, podkreślali, że ich małżeństwa 
opierały się na mocnych fundamen-
tach poszanowania rodziny, miłości 
do drugiej osoby oraz wzajemnej 
tolerancji i wyrozumiałości.

Medalami Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie uhonorowani zostali 
Państwo: Helena i Eugeniusz Biskup 
z Brzostkowa, Stanisława i Kazimierz 
Bober z Brzostkowa, Zofi a i Tadeusz 
Brzyscy z Nowego Korczyna, Włady-
sława i Krzysztof Buczak z Sępicho-
wa, Wiesława i Stefan Frączkiewicz 
z Nowego Korczyna, Wanda i Sta-
nisław Gawlik ze Starego Korczyna, 
Janina i Wiktor Gołąb z Badrzycho-
wic, Eugenia i Eugeniusz Górnicz 
z Nowego Korczyna, Zofi a i Stani-
sław Gręda z Czarków, Janina i Bo-
lesław Grzywa z Parchocina, Felicja 
i Jan Kaczor z Brzostkowa, Stanisła-
wa i Stefan Kafara z Badrzychowic, 
Stanisława i Stanisław Kliś z Ostro-
wiec, Danuta i Józef Kruk z Piasku 
Wielkiego, Teresa i Henryk Łuczka 
z Nowego Korczyna, Maria i Stani-
sław Makselan z Czarków, Natalia 
i Władysław Niedopytalscy z Piasku 
Wielkiego, Teodozja i Adam Pie-
trzyk z Rzegocina, Jadwiga i Tadeusz 
Rasińscy z Nowego Korczyna, Jani-
na i Piotr Saltarscy z Żukowic, Kry-
styna i Daniel Satora z Górnowoli, 
Teodozja i Bronisław Skiba z Grot-
nik Małych, Marianna i Zygmunt 
Skowron z Górnowoli, Stanisława 
i Franciszek Stachurscy z Nowe-
go Korczyna, Teresa i Ryszard Sta-
rościak z Rzegocina, Władysława 
i Eugeniusz Szczepaniak z Pawło-
wa, Rozalia i Ryszard Wawrzeniec 
z Brzostkowa, Marianna i Roman 
Wawrzyk z Winiar, Danuta i Fran-
ciszek Wilgoccy z Brzostkowa oraz 
Janina i Jan Wilk z Łęki.      

Z okazji jubileuszu pożycia mał-
żeńskiego, kolejnych wspólnych 
lat w zdrowiu i miłości dostojnym 
Jubilatom życzy redakcja „Głosu 
z Gminy Nowy Korczyn”.  

Anna Nowak
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W przedstawionym repertuarze znalazły się wiersze i piosenki w wykonaniu dwóch uczennic z gimnazjum: Agaty Krzan i Aleksandry 
Kanickiej oraz trzech uczennic z miejscowej szkoły podstawowej: Katarzyny Cerazy i Aleksandry Cerazy oraz Darii Suchy, które same 
akompaniowały sobie na gitarze i organach elektrycznych.

W roli państwa młodych wystąpili Daria Nurek i Paweł Wesołowski.

W części artystycznej wystąpił zespół dziecięcy „Wianeczek”
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„Na Św. aNdrzeja 
dziewkoM z wróżby Nadzieja”

Pod koniec listopada z niecierp-
liwością oczekujemy na nadejście 
Andrzejek. Jest to czas przemijania 
jesieni i zbliżania się zimy, a zara-
zem czas cudowny, kiedy to wiele 
tajemnic z życia ludzkiego choć 
częściowo może zostać wyjawio-
nych. Zatem w wieczór andrzejko-
wy prześcigamy się w pomysłach, 
by z najróżniejszych oznak wyczy-
tać swoją przyszłość. 

Dnia 26 listopada 2011 roku  
w Placówce Opiekuńczo – Wy-

chowawczej w Winiarach odbyła 
się zabawa andrzejkowa, w której 
wzięli udział nasi wychowankowie, 
jak również dzieci z Powiatowego 
Zespołu Placówek Pomocy Dziecku 
i Rodzinie z Nagłowic, z Zespołu 
Placówek Opieki i Wychowania  
z Kazimierzy Wielkiej oraz z Zespo-
łu Placówek Opieki, Wychowania, 
Interwencji Kryzysowej „Przystań” 
ze Skarżyska Kamiennej. 

Dyrektor Placówki Ligia Płonka 
serdecznie powitała zgromadzonych 

gości i życzyła udanej zabawy przy 
dźwiękach muzyki, o którą zadbał 
Jerzy Wilk – pracownik Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowym Korczy-
nie. 

Następnie wychowanek pla-
cówki Dariusz Wolanin przedsta-
wił pokrótce obrzędy andrzejkowe 
i ich znaczenie dla wróżących so-
bie osób, po czym wszystkie dzieci 
przystąpiły do wróżb i konkursów.  
A te przygotowane były przez wy-
chowawców Grzegorza Kostka, 

Program artystyczny zaprezentowali gimnazjaliści: Karolina Półtorak, Tomasz Zapiórkowski, Tomasz Bronkowski, Karol Cerazy, Mar-
ta Lis, Karolina Skorupa, Weronika Skorupa, Krzysztof Buczak, Marta Pietrzyk, Bartosz Dudek, Paweł Wesołowski, Artur Podsiadło, 
Rafał Rutkowski, Joanna Trela, Damian Buczak, Dominika Skowron, Dominika Kuzon, Kamil Dryja, Dawid Sosin, Monika Wojciechow-
ska, Michał Ofiara, Monika Kucięba, Agata Kuzon.
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wiGilijNa kuchNia
Rodzinny charakter Świąt Boże-

go Narodzenia zajmuje wyjątkowe 
miejsce w naszej tradycji. Podnio-
sły, radosny nastrój powoduje, iż 
mimo tempa naszego życia i kło-
potów oczekujemy tych dni z nie-
cierpliwością. Z Wigilią kojarzą się 
miłe wspomnienia z dzieciństwa, 
pięknie nakryty stół z wyjątkowymi 

potrawami i prezentami pod cho-
inką. Pomimo postnego charakteru 
wigilijnej kolacji stanowi ona praw-
dziwy sprawdzian umiejętności 
kulinarnych gospodyni. Jadłospis 
wigilijnych potraw powinien być 
tak przemyślany, żeby uwzględniał 
wszystkie płody rolne i leśne z ca-
łego roku. Z lasu – grzyby, orzechy 

i miód; z pola – kasze, rośliny oleiste, 
zboża, jarzyny, owoce; z rzek, jezior 
i stawów – ryby. Poniżej przedsta-
wiamy kilka ciekawszych potraw na 
wieczerzę wigilijną.

ŁAZANKI Z KAPUSTĄ
Składniki:
cebula - 2 szt, jajka - 3 szt, kapu-

Ewelinę Nizińską, Łukasza Płonkę i Agnieszkę Kawalec. 
Jako wróżki wystąpiły Kamila Bartusiak i Anita Mazur, 
był także wróżbita – Patryk Bartusiak. 

W trakcie wieczoru andrzejkowego w Winiarach 
można było wywróżyć sobie przyszłość m. in. z cia-
steczka z wróżbą, z kart tarota, z rzutu kostką, z lania 
wosku przez dziurkę od klucza i z ostrużyny z jabłka. 
Wychowankowie mogli przekonać się także, co mówią 
o nich kwiaty. Aby dowiedzieć się o rychłym zamążpój-
ściu dziewczyny zdejmowały buty i ustawiały je jeden za 
drugim. Właścicielka buta, który jako pierwszy dotknął 
czubkiem progu, dowiedziała, się że wkrótce wyjdzie 
za mąż. Niemalże każda z wróżących sobie dziewcząt 
chciała, by to jej but „wyszedł” poza próg sali.  

W dalszej części wieczoru andrzejkowego odbyła 
się dyskoteka. Młodzież bardzo dobrze bawiła się przy 
muzyce pop, dance i disco. 

Zabawa andrzejkowa w Winiarach wszystkim uczest-
nikom bardzo się podobała i uważa się ją za udane przedsię-
wzięcie, podtrzymujące tradycje i obrzędy ludowe. Zatem 
i w naszej placówce stało się zadość tradycji ludowej 
w myśl słów Zygmunta Glogera: „Jak kwiaty są ozdobą 
roślin i ziemi, tak zwyczaje doroczne są krasą domowe-
go życia ludów”. 

Grzegorz Kostka
- wychowawca POW w Winiarach 
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sta - 1 kg, kminek - 1/2 łyżeczki, masło - 3 łyżki, mąka 
- 1 szklanka, pieprz i sól do smaku

Sposób przygotowania:
Kapustę umyć, drobno posiekać, ugotować i odce-

dzić. Cebulę obrać, drobno posiekać, podsmażyć na 
maśle na złoty kolor. Kapustę wymieszać z cebulą, do-
prawić solą i pieprzem. Dusić pod przykryciem około 
20 minut. Pod koniec duszenia doprawić kminkiem.  
Z mąki, jaj i niewielkiej ilości wody zagnieść dość 
twarde ciasto. Cienko rozwałkować, pokroić w romby 
lub kwadraty i podsuszyć. Łazanki ugotować w osolo-
nej wodzie, odcedzić, polać rozpuszczonym masłem.  
Żaroodporne naczynie wysmarować masłem i ułożyć 
warstwami łazanki oraz kapustę. Zapiekać w nagrzanym 
piekarniku około 15 minut.

BARSZCZ WIGILIJNY Z USZKAMI 
Składniki: 
Na barszcz: ½ kg buraczków, 1 

marchewka, 1 pietruszka, kawałek 
selera, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 
ziele angielskie, liść laurowy, 
trochę kwasku cytrynowego, 
cukier, sól. 

Na uszka: szklanka mąki, 
jajko, 1/3 szklanki wody, 8 
dag suszonych grzybów, ce-
bula, 2 łyżki masła, pieprz, 
sól. 

Sposób przygotowania:
Buraczki, marchew, pie- 

truszkę, seler obrać i ze- 
trzeć na tarce o grubych 
oczkach, dodać pokrojoną 
cebulę, czosnek, ziele, liść, 
sól, cukier. Zalać wszystko go-
rącym rosołem lub gorącą wodą  
(z kostką rosołową) i połączyć  
z wywarem z obgotowanych grzy-
bów. Dodać kwasek i zostawić na 
noc. Na drugi dzień lekko zagotować 
(jeśli jest zbyt blady można dodać surowe-
go utartego buraka), odcedzić i doprawić do 
smaku. Powinien być pikantny. 

Grzyby namoczyć, wypłukać i ugotować w ½ l wody. 
Ostudzone posiekać na drobno. Dodać przesmażoną na 
maśle cebulę (pokrojoną w drobną kostkę), pieprz i sól. 

Do mąki dodać szczyptę soli, jajko i wyrobić ciasto, 
dolewając wodę. Ciasto rozwałkować, pokroić na kwa-
draty, na każdy położyć kuleczkę farszu, złożyć na pół  
i skleić brzegi, gotować 2 min po wypłynięciu, odce-
dzić. 

KARP SMAŻONY 
Składniki: 
1 karp wagi 1½ kg, trochę mąki, sól, masło i olej. 
Sposób przygotowania:
Zeskrobać łuski ostrym nożem „pod włos”. Wypa-

troszyć uważając na żółć. Odciąć łeb i płetwy. Umyć  

i pokroić w dzwonka 3-4 cm. Wytrzeć do sucha, natrzeć 
solą i odłożyć w chłodne miejsce na 1 godz. 

Na patelni rozgrzać olej i dodać do niego kawałek 
masła. Dzwonka ryby obtaczać w mące i kłaść na do-
brze rozgrzaną patelnię. Smażyć kilka minut po każdej 
stronie na średnim ogniu. Zmniejszyć ogień, wlać na pa-
telnię 2 łyżki wody i przykryć pokrywką na kilka minut. 

Jeśli mamy dużo ryby do podania, można usmażyć 
wcześniej, następnie ułożyć wszystkie kawałki w ka-
mionkowej formie bądź naczyniu żaroodpornym wy-
smarowanym masłem z kilkoma łyżkami wody. 

Przykryć formę folią i włożyć do słabo nagrzanego 
piekarnika. W ten sposób karp może poczekać do mo-
mentu podania na stół, jednocześnie spokojnie docho-
dząc. 

Uwagi: 
Aby mieć pewność, że karpia nie bę-
dzie czuć mułem, należy przygotować 

zalewę: mleko – tyle, aby przykryło 
ryby; dwie średniej wielkości cebu-

le – wkroić do mleka; dodać sól; 
pieprz mielony czarny; pieprz 

ziołowy. Wszystko wymieszać  
i zalać ryby, przycisnąć i przy-
kryć. Wstawić garnek do lo-
dówki na co najmniej 3 go-
dziny. Po tym czasie ryby 
wyjąć, odsączyć (można  
opłukać w wodzie), obsu- 
szyć w ściereczce i dalej  
przygotowywać tak, jak  
w przepisie. 

Kilka łusek z wigilijne-
go karpia należy wsadzić do 

portfela. Ich obecność poma-
ga w przyciąganiu pieniędzy 

przez cały rok. 

ZUPA GRZYBOWA 
Składniki: 

5 dag suszonych grzybów, 1 cebula, 
3 łyżki oleju, 1 marchewka, kawałek selera, 

śmietana, natka pietruszki, sól, pieprz. 
Sposób przygotowania:
Grzyby namoczyć w wodzie na około 1 godzinę, do-

kładnie oczyścić i pokroić. Zalać około 2 l wody, dodać 
pokrojone warzywa i gotować do miękkości. Na oleju 
podsmażyć na złoty kolor pokrojoną w drobną kostkę 
cebulkę, dodać do zupy. Można wrzucić kilka suszo-
nych śliwek i jabłek dla podkreślenia smaku wigilijnej 
zupy. 

Zupę można zmiksować. Przyprawić solą, pieprzem 
i śmietaną. Podawać z łazankami bądź czystą. Przed po-
daniem udekorować natką pietruszki.

źródło: 
Aktualności rolnicze 

grudzień/2009
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korczyńSkie piłkarki 
nagrOdzOne

Jedenaście zawodniczek z Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego Wi-
sła Nowy Korczyn otrzymało nagro-
dy starosty buskiego za osiągnięcia 
w piłce nożnej w skali wojewódz-

kiej i krajowej. Wręczenie nagród 
miało miejsce 25 października br. 
podczas XIII sesji Rady Powiatu 
w Busku-Zdroju. 

- W imieniu wszystkich dziew-

czyn bardzo dziękuję za przyznanie 
nam dzisiejszych nagród – powie-
działa Klaudia Satora kapitan dru-
żyny – To wyróżnienie daje nam 
jeszcze większą motywację do tego, 

kto 
paMięta 
„alę”?

W zbiorach Narodowego Archi-
wum Cyfrowego, dostępnych każ-
demu, kto umie się posługiwać się 
z Internetem, znaleźć można cie-
kawą fotografi ę. Widoczny na niej 
rzeczny statek pasażerski, który – jak 
wynika z opisu - cumuje na przysta-
ni w Nowym Korczynie!

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów 
głównego tytułu krakowskiego 
koncernu prasowego, należącego 
do Mariana Dąbrowskiego – „Ilu-
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strowanego Kuriera Codziennego” 
(zwanego zwyczajowo „Ikacem”). 
Wykonano je w 1935 r. Prywatny 
statek uwieczniony na nim nosi na-
zwę „Ala”. Niestety, to wszystko, co 
o nim wiadomo.

Oglądającemu fotografi ę łza się 
w oku kręci. Czasy przecież, kie-
dy Wisła – bo że „Ala” cumuje na 
Wiśle, jest oczywiste (jednostka 
większa od łodzi miałaby problemy 
z wpłynięciem do koryta Nidy) - była 

rzeką żeglowną, pamiętają już tylko 
przedstawiciele mocno starszego 
pokolenia.

Ale może wśród Czytelników 
„Głosu z Gminy Nowy Korczyn” 
jest ktoś, kto zachował we wspo-
mnieniach ruch barek, pchaczy czy 
holowników na „królowej polskich 
rzek”? Może nawet wie coś o owej 
„Ali”?

Dobrze byłoby wiedzieć…
(wald)
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SzlachetNa 
paczKa

To ogólnopolska akcja świątecz-
nej pomocy – realizowana od 2001 
roku przez Stowarzyszenie WIOS-
NA. Głównym jej założeniem jest 
idea przekazywania bezpośredniej 
pomocy – by była ona skuteczna, 
konkretna i sensowna.

W Szlachetnej paczce prywatni 
darczyńcy odpowiadają na potrzeby 
osób najbardziej ubogich ze swoje-
go miasta lub okolicy. O potrzebach 
tych dowiadują się wolontariusze, 
którzy sami w swoich społecznoś-

ciach poszukują rodzin dotkniętych 
biedą, odwiedzają je i pytają o to, 
czego im najbardziej brakuje. Oko-
ło miesiąca przed Bożym Narodze-
niem informacje te są umieszczane 
w anonimowej bazie internetowej, 
by darczyńca mógł wybrać konkret-
ną rodzinę i przygotować dla niej 
paczkę na święta.

W ramach Szlachetnej paczki 
pomoc dociera do rodzin najbar-
dziej potrzebujących, takich, które 
nie mają postawy roszczeniowej, 

których bieda jest ukryta. W szcze-
gólności dociera do rodzin wielo-
dzietnych, niepełnych, z chorymi 
lub niepełnosprawnymi dziećmi lub 
członkami rodziny, osób starszych  
i samotnych, rodzin, których dotknę-
ło nieszczęście oraz takich, których 
bieda jest niezawiniona.

By akcja mogła się odbywać, nie-
zbędna jest pomoc dobroczyńców, 
czyli osób, które wspierają Szlachet-
ną paczkę finansowo.

Więcej na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl

abyśmy stawały się coraz lepsze  
w tym, co robimy. 

- Czujemy się dumne i jedno-
cześnie bardzo zadowolone, że ktoś 
zauważył i docenił nasz trud oraz 
wielką pracę – dodała Izabela Bu-
czak, zawodniczka Wisły. – Głów-

nym celem, który stawiamy teraz 
przed sobą, jest awans do II ligi.

Za swe znaczące osiągnięcia 
trenerskie na arenie krajowej od-
znaczony również został trener żeń-
skiej drużyny, Henryk Pabijańczyk. 
– Chciałbym serdecznie podzięko-

wać w imieniu swoim oraz dziew-
cząt za to wyróżnienie. Obiecuję, 
że będziemy godnie reprezentować 
powiat buski i województwo święto-
krzyskie. Mam ogromną nadzieję, że 
spotkamy się tutaj w przyszłym roku 
po awansie do II ligi.

 Anna Nowak



koNkurS rozwiązaNie

Miło nam poinformować, że konkurs zamieszczo-
ny w poprzednim numerze naszego pisma nie sprawił 
Państwu najmniejszych problemów. Spośród prawidło-
wych odpowiedzi wylosowaliśmy zwycięzcę, a został 
nim Marcin Matuszewski z Nowego Korczyna, który 
z rąk wójta Pawła Zagai otrzymał 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. Jak brzmi hasło przewodnie tegorocznej edycji Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa?

2. Kto sprawował honorowy patronat nad koncertem 
„Niepodległość – Europa – Polska Prezydencja”?

3. Ile par odznaczonych zostało w tym roku Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie?

Odpowiedzi należy nadsyłać do 20 stycznia 2011 
roku na adres poczty elektronicznej glosnk@gmail.
com lub listownie na adres redakcji (prosimy o poda-
nie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu). Spośród 
uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pyta-
nia, rozlosujemy nagrody.
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Własne marzenia
Widziałam chłopaka -

Szedł z piłką pod ręką,
Skromnie ubrany,

Miał na sobie spodenki i koszulkę niebieską.

Dookoła szaro, ponuro
Wszyscy pod szyję ubrani.

On patrzy w ulicę - uśmiechnięty.
Śledzi, jak idą ludzie zadumani.

Tylko on wie, dokąd dąży.
Dumnie do przodu stąpa, powoli

Z opaską na ręku, biało - czerwoną,
Jakby uciekł z niewoli.

Na twardą, zieloną murawę - dotarł.
Dumnie na trawie stanął korkami,

Z oczami utkwionymi w marzeniach,
Upadł przed bramkami.

Lecz chłopcy podbiegli,
Za bluzkę złapali.

Bili, szarpali
Z boiska wygnali.

Choć był poniżany,
Za każdym razem przychodził.

Czyny do których dążył,
W sercu ze sobą nosił.

Pomyślałam wtedy o Polsce -
Ilu ludzi żyje bez celu.

Zwykły chłopak a idzie prosto.
Tak żyje tylko niewielu.

Izabela Buczak
Badrzychowice, 04.11.2011


