


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wolontariusze: Motyl Aleksandra, Muzyk Dorota, Boduszek Agnieszka, Jaroszek Marcelina, Rasińska Aleksandra, 
Sroka Anna, Baran Karolina, Kucięba Monika, Wójtowicz Karolina, Skorupa Weronika, Skorupa Karolina, Buczak Izabela, 

Pietrzyk Marta, Kanicka Aleksandra, Nurek Daria, Wojciechowska Monika, Niedopytalski Piotr

Jak co roku, z Orkiestrą Jurka Owsiaka zagrali korczyńscy stra-
żacy. Chętni mogli się przejechać nowym wozem strażackim

Zespół Virago w składzie: Adam Krzyżański, Anna Krzyżańska, 
Łukasz Szumilas, Andrzej Gałęziowski

Zespół Index w składzie: Ryszard Sobieraj, Zbigniew Jaroszek, 
Grzegorz Miklaszewski

Wójt Paweł Zagaja, z żoną Aldoną i synem Kubą udzielili 
malutkiej Adzie pierwszej lekcji kwestowania

Część artystyczną rozpoczęły śpiewające siostry 
Kasia i Ola Cerazy

Zespół Top Secret: Grzegorz Stańczak, Damian Kucięba, 
Waldemar Nowak, Paweł Chwaliński
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Intensywne w ostatnich dniach opady śniegu, zamie-
cie i zawieje spowodowały, że na niektórych drogach 
panują trudne warunki. Podpowiadamy, gdzie inter-
weniować w sprawie odśnieżania dróg gminnych, po-
wiatowych oraz wojewódzkich, a także przypominamy 
o tym, jak bardzo ważne jest odśnieżanie chodników. 

Gdzie dzwonić w sprawie interwencji? Poniżej za-
mieszczamy numery telefonów:
• dla dróg gminnych
- Urząd Gminy - 41 377 10 03
- Stefan Majcher - 41 377 10 03 w. 32

Aktualności

Apelujemy do mieszkańców, aby pamiętali o odśnieżaniu chodników przed swoimi posesjami i nie narażali 
ich użytkowników na konieczność chodzenia ulicą. Pamiętajmy jednocześnie, iż usunięty śnieg nie może po-
wodować utrudnień dla użytkowników dróg i chodników.

- Wiesław Stojek - 515 199 236
- Eugeniusz Kmieciak - 512 483 615
•  dla dróg powiatowych 
- Powiatowy Zarząd Dróg    
- obwód drogowy nr 1 w Busku-Zdroju - 41 370 16 46, 
604 981 492

- obwód drogowy nr 2 w Stopnicy - 41 377 94 70, 
600 895 676

• dla dróg wojewódzkich 
- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - 
41 347 04 92

UwAgA 
RoLniCY!

Urząd Gminy w Nowym Korczynie przypomina 
o możliwości ubiegania się w Agencji Rynku Rolnego 
o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia ma-
teriału siewnego kategorii elitarny lub kwalifi kowany.

Wnioski o przyznanie dopłaty można składać 
w terminie do 25 czerwca 2012 roku w Oddziale Tere-
nowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 18.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych 
obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym ka-

Jeżeli uważasz, że twoje życie 
stało się trudne do zniesienia z po-
wodu nadmiernego picia alkoholu, 
znajdź w sobie odwagę i przyjdź na 
spotkanie (miting).

Spotykamy się, aby wzajemnie 
pomagać sobie w rozwiązywaniu 
naszych trudności życiowych, które 
są spowodowane nadmiernym nie-
kontrolowanym piciem alkoholu. 
Czynne uczestnictwo w spotkaniach 
grup wsparcia AA jest nadzieją na 
lepsze i godniejsze życie. Ciepło 
i życzliwość członków AA pomoże 

Spotkania grupy AA
Informujemy, że Gminny Ośro-

dek Kultury w Nowym Korczynie 
prowadzi działania zmierzające do 
reaktywowania kapeli ludowej oraz 
ludowego zespołu śpiewaczego. 
Zgłoszenia chętnych do współtwo-
rzenia zespołów prosimy kierować 
bezpośrednio do pracowników GOK 
w terminie do końca lutego.  

Adres do kontaktu:
Gminny Ośrodek Kultury

ul. Tarnowska 5 
28-136 Nowy Korczyn
tel./fax 41 377 11 26

REAKTYWACJA 

kapeli ludowej
Ci przetrwać pierwsze najtrudniej-
sze chwile.

Tutaj znajdziesz pomoc.
Uczestnictwo w AA zapewnia Ci 

całkowita anonimowość.
Mitingi odbywać się będą w każ-

dą środę o godz. 17.30 w korczyń-
skiej Organistówce (ulica Pocztowa 
1).

W trzecią środę miesiąca zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych 
na miting otwarty.

TELEFON ZAUFANIA: 
513 40 43 19

tegorii elitarny lub kwalifi kowany wynoszą odpowied-
nio:

- 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożo-
wych i pastewnych

- 160 zł – w przypadku roślin strączkowych

- 500 zł – w przypadku ziemniaków

Do wniosku o przyznanie dopłaty dołączyć należy 
oryginały albo potwierdzone za zgodność z orygina-
łem przez notariusza lub upoważnionego przez Pre-
zesa Agencji pracownika właściwego OT ARR kopie 
faktur zakupu materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifi kowany wystawionej od 15 lipca 2011 r. do 
15 czerwca 2012 r. oraz formularz informacji przed-
stawianych przez wnioskodawcę dostępny na stronie 
internetowej ARR www.arr.gov.pl
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Aktualności

Budżet na miarę możliwości

Przy jednym głosie wstrzymującym budżet na 2012 rok 
został uchwalony 

Wójt Paweł Zagaja szczegółowo omówił  
wydatki w budżecie

W dniu 27 stycznia br. podczas sesji Rady Gminy 
w Nowym Korczynie radni uchwalili budżet na 2012 
rok. 

Tegoroczny budżet po stronie dochodowej zamyka 
się kwotą 20 173 439 zł, a po stronie wydatkowej 20 
831 439 zł. Planowany deficyt w wysokości 658 tys. zł 
ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wol-
nych środków oraz zaciągniętą pożyczką.

Tradycyjnie najwięcej pieniędzy pochłonie w 2012 
roku oświata -  blisko 6 mln zł. Z kolei na pomoc społecz-
ną gmina wyda 4 miliony, tyle samo przeznaczyła na 
inwestycje. Najbardziej kosztowną inwestycją będzie 
rozpoczynająca się rewitalizacja Nowego Korczyna. 
Na ten cel zabezpieczono w budżecie blisko 2 miliony 
złotych. Przygotowano się również do takich inwesty-
cji jak budowa kanalizacji sieciowej, przydomowych 
oczyszczalni ścieków czy termomodernizacja Ośrodka 
Zdrowia w Nowym Korczynie, w 2012 roku planuje 
się spłatę kredytów w wysokości ponad 1 200 000 zł.  

W związku ztym planowane zadłużenie na koniec 
2012 roku wyniesie blisko 10 mln złotych, co stanowi 
49% planowanych dochodów ogółem.

Jak stwierdził wójt, budżet jest trudny, ale realny. 
– Stąpamy twardo po ziemi i wolimy przewidywać 
mniejsze zyski, niż później odejmować i narażać się na 
kłopoty – mówił jeszcze przed głosowaniem włodarz 
gminy. – Przed nami trudny rok, ale nastawiamy się 
na zmniejszanie zadłużenia i spłacanie zaciągniętych 
kredytów – dodał.

Również przewodniczący Rady Gminy Paweł Kulik 
podkreślił, że budżet jest daleki od wymarzonego ide-
ału, gdyż zadłużenie nie pozwala w chwili obecnej na 
realizację wszystkich niezbędnych dla rozwoju gminy 
inwestycji. - Jednak biorąc pod uwagę te ograniczenia, 
budżet nazwałbym optymalnym - podsumował prze-
wodniczący RG. 

Anna Nowak
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Co to jest CEIDG?
Centralna Ewidencja i Informa-

cja o Działalności Gospodarczej 
(w skrócie CEIDG) jest spisem przed-
siębiorców, będących osobami fi -
zycznymi, działających na terenie 
Polski. Spis prowadzony jest od 1 
lipca 2011 r. w systemie teleinfor-
matycznym przez ministra do spraw 
gospodarki na podstawie ustawy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej. Wszystkie gminy zobowiązane 
zostały do przekazania ewidencji 
działalności gospodarczej w termi-
nie do 31 grudnia 2011r. Dlatego od 
dnia przekazania, co w przypadku 
naszej gminy nastąpiło 27 grudnia 
2011r. ewidencji działalności go-
spodarczej gmina nie jest organem 
ewidencyjnym. Służy natomiast po-
mocą i pośredniczy w przekazywa-
niu wniosków do CEIDG.

Jakie wymagane są obecnie do-
kumenty do rejestracji działalności 
gospodarczej, jej zawieszenia lub 
zmiany we wpisie do ewidencji 

sKaRBniK gMiny OdPOWiada
NA PYTANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

ODPOWIADA SKARBNIK GMINY NOWY KORCZYN 
JOANNA PARLAK.

działalności gospodarczej? 
Wymagane dokumenty to wnio-

sek CEIDG-1 o wpis z informacją 
o rozpoczęciu, zmianie, zawiesze-
niu, wznowieniu lub zaprzestaniu 
działalności gospodarczej (w zależ-
ności czego dotyczy) oraz dokument 
tożsamości (dowód osobisty, pasz-
port). 

Co dalej się dzieje z wnioskiem 
złożonym w urzędzie gminy?

Organ gminy przyjmuje wniosek 
o wpis informacji, potwierdza toż-
samość wnioskodawcy oraz wydaje 
przedsiębiorcy za pokwitowaniem 
potwierdzenie przyjęcia wniosku. 
Następnie zobowiązany jest prze-
kształcić wniosek na formę doku-
mentu elektronicznego i przesłać do 
CEIDG nie później niż następnego 
dnia roboczego od jego otrzymania. 
Przekształcony wniosek na formę 
elektroniczną opatruje się podpisem 
elektronicznym upoważnionego pra-
cownika urzędu gminy.  Jeżeli wnio-
sek zostanie zwrócony z CEIDG ze 

wskazaniem niepoprawności wów-
czas wójt wzywa wnioskodawcę 
do skorygowania lub uzupełnienia, 
wskazując uchybienia, w terminie 7 
dni roboczych pod rygorem pozosta-
wienia wniosku bez rozpoznania. 

Czy gmina wydaje zaświadcze-
nia o wpisie do ewidencji?

Nie. Zaświadczeniem o wpisie 
w CEIDG jest wydruk ze strony inter-
netowej CEIDG www.fi rma.gov.pl. 
Organy administracji publicznej nie 
mogą domagać się od przedsiębior-
ców okazywania, przekazywania lub 
załączania do wniosków zaświad-
czeń o wpisie w CEIDG. Udostęp-
nianie informacji o przedsiębiorcach 
odbywa się na stronie internetowej 
CEIDG. Dane i informacje zawarte 
w CEIDG są jawne, każdy ma prawo 
dostępu do danych udostępnianych 
na stronie internetowej. Zaświadcze-
nia o wpisie do CEIDG dotyczące 
przedsiębiorców będących osobami 
fi zycznymi w zakresie danych, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej, mają formę dokumentu elek-
tronicznego albo wydruku ze strony 
internetowej CEIDG (art. 38 ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej).

lePiej zaPOBiegaĆ 
niŻ KaRaĆ

Ze Zbigniewem Percikiem – ko-
mendantem Straży Gminnej w No-
wym Korczynie rozmawiała Anna 
Nowak

Od momentu objęcia przez 
pana stanowiska komendanta Straży 
Gminnej w Nowym Korczynie minie 
wkrótce rok. Jest to dobry moment 
na podsumowanie pana pracy. Jak 
pan ocenia ten rok?

Ten pierwszy rok, a właściwie 10 
miesięcy, należy nazwać okresem 
przejściowym i niepewnym w całym 
okresie działania Straży. Brak uregu-
lowań prawnych dotyczących pra-
cy na fotoradarze, jak również brak 
umundurowania czyniły z naszej pra-
cy jedynie „trwanie” w oczekiwaniu 

- co będzie dalej? Czas ten wykorzy-
staliśmy jednak na porządkowanie 
zaległości po poprzednim okresie 
pracy Straży. Dodatkowo okres ten 
wykorzystałem na zapoznanie się 
z topografi ą gminy, poznałem rad-
nych, sołtysów i część mieszkań-
ców.

Znane są wyniki kontroli prze-
prowadzonej przez Najwyższą Izbę
Kontroli, która wykryła wiele nie-
prawidłowości w funkcjonowaniu 
korczyńskiej straży gminnej za po-
przedniej kadencji. O jakich do-
kładnie nieprawidłowościach mówi 
raport NIK?

Podstawowym błędem był brak 
represji w stosunku do osób, które nie 

Aktualności
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przyjęły, bądź nie zapłaciły mandatu 
karnego za przekroczenie prędkości. 
W takim przypadku należało skie-
rować wniosek o ukaranie sprawcy 
wykroczenia do Sądu Rejonowego 
w Busku Zdroju. Do kolejnych błę-
dów należało stosowanie metody ka-
rania mandatem karnym po okresie 
karencji lub karanie kobiety, gdy na 
zdjęciu widniał mężczyzna. Pozwa-
lało to faktycznemu sprawcy wykro-
czenia uniknąć punktów karnych. 
Tych spraw było bardzo dużo do wy-
prostowania.

Od kilku miesięcy strażnicy 
znów prowadzą pomiar prędkości 
fotoradarem. Czy wejście w życie 
nowelizacji ustawy o ruchu drogo-
wym oraz stosownych rozporządzeń 
zmieniło coś w tej kwestii? 

Bardzo dużo. Zacznijmy od tego, 
iż aktualnie miejsce prowadzania 
kontroli wyznaczane jest przez Ko-
mendę Powiatową Policji w opar-
ciu o analizę zdarzeń drogowych. 
W tym zakresie nie ma już dowol-
ności i metody „krzakowej”. Dodat-
kowo, aby temu zapobiec miejsca 
pomiaru muszą być prawidłowo 
oznakowane znakami pionowymi 
D-51 wraz z tabliczką informującą 
o długości odcinka pomiarowego 
T-21. Usytuowanie tych znaków 
musi być uzgodnione z odpowied-
nimi rejonami dróg. Dopiero po 
wszystkich tych uzgodnieniach przy-
stąpiliśmy do rejestracji wykroczeń 
drogowych. Gwoli wyjaśnienia nale-
ży powiedzieć, iż samochód służbo-
wy nie musi być oznakowany. Tylko 
w przypadku prowadzenia mobil-
nych kontroli drogowych musieli-
byśmy dysponować oznakowanym 
radiowozem.

Zmienił się okres, w jakim może-
my nakładać w celu represjonowania 
mandaty karne, aktualnie nałożenie 
takiego mandatu jest możliwe przez 
180 dni, a dopiero po tym okresie 
kierujemy wniosek o ukaranie do 
Sądu.

Zmienił się również rodzaj man-
datów karnych, jakie były nakładane 
na sprawców wykroczenia. Do ubie-
głego roku dysponowaliśmy sankcją 
karną w postaci mandatów karnych 
zaocznych – o wątpliwej możliwości 
jego egzekucji w przypadku braku 
wpłaty. Aktualnie korzystamy z insty-

tucji mandatu karnego kredytowane-
go, który będzie możliwy do przeka-
zania w celu egzekucji komorniczej. 
Na podstawie uchwały Rady Gminy 
Nowy Korczyn istnieje możliwość 
rozłożenia na raty zaległości wyni-
kającej z wystawienia mandatów. 
Odpowiednie wnioski są dostępne 
w Urzędzie Gminy oraz w Straży 
Gminnej. 

Czy stosowanie fotoradaru wpły-
wa na poprawę bezpieczeństwa na 
naszych drogach?

O tragicznych wypadkach na 
drogach naszej gminy zapewne 
wszyscy słyszeli – zwłaszcza o tych 
spowodowanych brawurą. Jednak 
w tej chwili trudno jest ostatecznie 
ocenić, jaki wpływ ma praca urzą-
dzenia na poprawę bezpieczeństwa. 
Nie ulega wątpliwości, iż ilość zda-
rzeń zmalała, jednak dokładne infor-
mację będziemy znali po otrzymaniu 
ich od KPP Busko-Zdrój. 

Na jakich jeszcze zadaniach sku-
piają się na co dzień strażnicy? 

W znacznej mierze są to działa-
nia o charakterze porządkowym, jak 
również bieżące interwencje zgła-
szane przez mieszkańców gminy. 
Do zakresu działań należą przede 

wszystkim sfery porządku. Aktual-
nie ze względu na zmiany zarówno 
struktury Urzędu Gminy, jak również 
zmiany Ustawy „śmieciowej” prowa-
dzimy wyrywkowe kontrole porząd-
ków zwłaszcza w zakresie legalności 
utylizacji śmieci.

Czy chciałby pan przekazać coś 
mieszkańcom gminy Nowy Korczyn, 
czy też zwrócić się do nich z jakimś 
apelem? 

W bieżącym roku prowadzić bę-
dziemy kompleksowe kontrole pod 
kątem posiadanych umów na wy-
wóz nieczystości stałych (śmieci), 
utylizacji nieczystości ciekłych (ście-
ki), jak również szczelności instala-
cji sanitarnych, dlatego prosiłbym, 
aby mieszkańcy zadbali o tę sferę 
kontroli, gdyż nie chcielibyśmy, aby 
w efekcie kontroli należało karać 
mandatami. Równocześnie pragnę 
zwrócić się do właścicieli sklepów 
z napojami alkoholowymi, aby pa-
miętali o Ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości – to również będzie 
przez nas kontrolowane.

Dziękuję za rozmowę.

Anna Nowak

Przekształcenie Biura Obsługi 
szkół samorządowych

Jednym z elementów konsekwentnie realizowanego na terenie gminy Nowy 
Korczyn programu oszczędnościowego jest likwidacja Biura Obsługi Szkół Sa-
morządowych. W dniu 27 stycznia 2012 roku radni podjęli stosowną uchwałę 
w tej sprawie, likwidując z dniem 31 sierpnia 2012 roku jednostkę budżetową, 
jaką jest BOSzS.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych utworzone zostało na podstawie 
uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 1995 roku. Zadaniem tej jednostki 
organizacyjnej była obsługa administracyjna i fi nansowa szkół funkcjonujących 
na terenie gminy oraz obsługa dowozu dzieci do szkół.

Mając na uwadze fakt likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Os-
trowcach, przekazanie dowozu zewnętrznemu przewoźnikowi oraz koszt 
utrzymania jednostki, podjęto więc decyzję o jej przekształceniu. Pracownicy 
likwidowanej jednostki na zasadzie porozumienia pracodawców staną się pra-
cownikami placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy i dalej 
będą realizować dotychczasowe zadania. 

Jak podkreślił na sesji wójt Paweł Zagaja odbyło się spotkanie z dyrektorami 
szkół i wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości związane z włączeniem likwi-
dowanej jednostki w struktury szkół. - Przekształcenie organizacyjne nie będzie 
miało negatywnego wpływu na dzieci, rodziców oraz nauczycieli – zapewnił 
wójt. 

  Anna Nowak

Aktualności
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- Jest determinacja i to bar-
dzo duża, po obu stronach, aby 
zbudować most w Nowym Kor-
czynie. Mamy już raport środo-
wiskowy, policzono już wszyst-
kie żabki i inne stworzonka, 
które trzeba chronić, a to jest 
najtrudniejsze w przygotowa-
niu inwestycji. Ten etap mamy 
już za sobą – mówił marszałek.

Będzie most na Wiśle?
Jednym z gości przybyłych na 

świąteczno - noworoczną sesję rady 
gminy w Nowym Korczynie, która 
odbyła się w dniu 30 grudnia 2011 
roku, był Adam Jarubas – marszałek 
województwa świętokrzyskiego. 
Podsumowując mijający rok, wspo-
minał również o pracach nad roz-
poczęciem budowy mostu na Wiśle 
w Nowym Korczynie. 

- Pierwotnie planowaliśmy, 
aby przygotować wszystkie plany 
i ruszyć z budową w 2014 roku. 

Istnieje jednak możliwość, że przy 
pewnych przesunięciach w budżecie 
ruszylibyśmy z budową wcześniej. 
Nie chcę jednak niczego obiecywać, 
żeby państwo nie trzymali mnie za 
słowo. Bardzo rozważnie planujemy 
tę inwestycję, by pod koniec obecnej 
kadencji „wbijać już pierwsze łopa-
ty”- mówił dalej marszałek. 

Projekt zakłada wybudowanie 
przeprawy mostowej przez Wisłę na 
trasie wojewódzkiej numer 973. Po 
stronie świętokrzyskiej kończy się 

ona w Nowym Korczynie - na dru-
gim brzegu biegnie do Borusowej, 
dalej do Żabna i Tarnowa. To waż-
ny korytarz komunikacyjny, łączący 
region świętokrzyski z południową 
magistralą drogową E 40. Budowa 
mostu w Korczynie jest konieczna, 
gdyż ani przeprawa promowa na 
Wiśle, ani objazdy drogowe nie za-
pewnią płynności komunikacyjnej 
w tym rejonie.

Anna Nowak

Obecny na noworocznej sesji Rady Gminy marszałek Adam Jarubas opowiedział  
o pracach nad rozpoczęciem budowy mostu na Wiśle w Nowym Korczynie

Ważna umoWa
W dniu 16 grudnia 2011 r. wójt 

gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja 
przy kontrasygnacie skarbnika gminy 
Joanny Parlak podpisał z dyrektorem 
Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stani-
sławem Słowikiem umowę użyczenia 
nieruchomości położonej w Piasku 
Wielkim zabudowanej budynkiem 
po byłej szkole podstawowej. 

Nieruchomość ta została użyczo-
na na okres 25 lat z przeznaczeniem 

na realizację zadań publicznych  
w zakresie pomocy społecznej. Przy-
stosowanie obiektu do tych celów 
nastąpi  w okresie 3 lat od daty za-
warcia umowy na koszt Caritas, któ-
ra pokryje również wszelkie koszty 
inwestycji, remontów oraz poniesio-
nych nakładów.

Umowa gwarantuje swobodny 
dostęp do istniejącego boiska spor-
towego, które będzie do dyspozycji 

dzieci i młodzieży. Plac przez budyn-
kiem szkolnym zostanie wykorzysta-
ny na zorganizowanie przez gminę 
placu zabaw. Ważne, że podpisa-
na umowa zapewnia mieszkańcom 
gminy Nowy Korczyn pierwszeń-
stwo zatrudniania oraz kwalifikowa-
nia przyszłych podopiecznych.

Anna Nowak

Aktualności
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Po trwającej prawie rok budowie oddano do użytku nowy stadion piłkarski mieszczący się przy ulicy Rzeź-
niczej w Nowym Korczynie. Ten nowoczesny obiekt cieszy przede wszystkim kibiców miejscowego klubu. Jego 
koszt to ponad 2,2 mln złotych.

Modernizacja stadionu zakończona

Pierwsze prace rozpoczęły się 
w lipcu 2010 roku. Początkowe ro-
boty skupiły się na budowie zupeł-
nie nowego budynku klubowego, 
w którym znajdują się obecnie szat-
nie, a także zaplecze gospodarcze. 
Budynek ten jest połączony z musz-
lą koncertową, dzięki czemu artyści 
występujący na różnego rodzaju im-
prezach, będą mogli skorzystać z za-
plecza scenicznego.

Nowy budynek o wielkości 350 
metrów kwadratowych bardzo cie-
szy zarówno władze samorządowe, 
jak i zarząd i piłkarzy Wisły Nowy 
Korczyn. – Przenosiny do nowe-
go budynku to będzie dla nas duże 
wydarzenie. W starym budynku nie 

było już odpowiednich warunków. 
Brak ciepłej wody, brak ogrzewania 
i grzyb na sufi cie. Zostaną z nim jed-
nak wspomnienia, kilkanaście lat gry 
na szczeblu A-klasy, w tym ten naj-
piękniejszy, w którym nasza drużyna 
awansowała do okręgówki – mówił 
nam jeden z piłkarzy Wisły.

Oprócz zaplecza powstały rów-
nież nowe trybuny, na których za-
montowano 200 krzesełek w kolo-
rach białym i czerwonym. Krzesełka 
są ułożone w taki sposób, by tworzy-
ły pasy, co nawiązuje do barw klu-
bowych. Oczkiem w głowie piłkarzy 
jest jednak murawa. Stół to najczęst-
sze określenie stanu, w jakim obecnie 
jest płyta, na której będą rozgrywane 

ROzWaŻali zasadnOŚĆ POWROTU dO niDY 2000

Związek ten powstał z inicjatywy gmin z terenu Po-
nidzia. Jego początki sięgają 1991 roku, jednak ofi cjal-
nie zarejestrowany został dwa lata później. Głównym 
celem Związku było zaopatrywanie w wodę ludności 
z terenu gmin w nim zrzeszonych. Gmina Nowy Kor-
czyn przystąpiła do związku w momencie jego utworze-
nia, czyli w 1993 roku. W przeciągu 16 lat kilkakrotnie 
z niego występowała, po czym ponownie wracała. 
Z końcem grudnia 2009 roku gmina po raz ostatni wy-
stąpiła ze struktur NIDY 2000, co spowodowało licz-
ne procesy sądowe ze 
Związkiem zakończone 
w większości porażkami 
gminy. 

Obecnie temat po-
nownego przystąpienia 
do Związku powraca. 
A sytuacja łatwa nie jest,
bo gmina zalega Związ-

kowi ponad pół miliona złotych. Jest to łączna suma 
składek członkowskich wraz z odsetkami za lata ubiegłe. 
Ponadto posiadane przez gminę własne ujęcie wody nie 
zapewnia pełnego bezpieczeństwa w zakresie zaopatry-
wania w wodę jej mieszkańców. Względy bezpieczeń-
stwa przemawiają za koniecznością zapewnienia alter-
natywnych źródeł zaopatrywania w wodę. Radni przyjęli 
więc uchwałę zobowiązawszy wójta do przygotowania 
rzetelnej analizy współpracy na linii NIDA 2000 – gmina 
Nowy Korczyn, a także możliwych do osiągnięcia korzy-

ści z tego tytułu dla gminy 
i jej mieszkańców w per-
spektywie kilkudziesię-
ciu lat.

Teraz pozostaje nam 
poczekać na wynik tej 
analizy. 

Anna Nowak

Jedną z uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w Nowym Korczynie w dniu 18 grudnia 2011 r. była uchwała 
dotycząca rozważenia zasadności ponownego przystąpienia do Związku Międzygminnego NIDA 2000.

mecze. Murawa będzie nawadniana 
przez sześć zraszaczy. W ramach in-
westycji, której koszty sięgają ponad 
2,2 mln złotych, wykonano również 
nowe ogrodzenie, boczne boisko, 
stumetrową bieżnię, oświetlenie pły-
ty głównej, a także doposażono wnę-
trze budynku.

Gmina Nowy Korczyn na rzecz 
tej inwestycji przekazała blisko 900 
tysięcy złotych, pozostała część to 
dofi nansowanie ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Gmina 
będzie też ponosiła koszty związane 
z utrzymaniem obiektu.

Marcin Matuszewski

Aktualności
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Aktywizacja osób bezrobotnych  
w gminie Nowy Korczyn w 2012 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Korczynie postanowił kontynuować Projekt na rzecz aktywiza-
cji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nowy Korczyn, w związku z czym 
zadeklarował uczestnictwo w 2012 r. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w m-cu grudniu 2011 r.  po raz czwarty złożył 
wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja in-
tegracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upo-
wszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą  „Program Aktywizacji Społeczno – 
Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.   
W dniu 23.01.2012 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie otrzymał ze Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach informację, iż w wyniku procedury oceny naszego wniosku o dofinansowa-
nie Projektu, został on pozytywnie oceniony i zostały spełnione wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. 

W roku bieżącym zaprosimy do udziału w Projekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezro-
botnych w Gminie Nowy Korczyn” jedenaście osób z naszego terenu, by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu 
Społecznego pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom motywacji do aktywnego poszu-
kiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosi  129.329,00 zł, w tym wkład własny gminy w kwocie 13.579,55 zł. 
Ogólnym celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktyw-
nych zawodowo, będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 
społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwia-
jących ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawo-
dowych. 

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona na podstawie analizy wywiadów środowiskowych z uwzględ-
nieniem następujących kryteriów: chęć przystąpienia do projektu i ukończenia proponowanych szkoleń, okres pozo-
stawania  bez pracy, kolejność zgłoszeń oraz sytuacja rodzinna rekrutowanych osób. Trzech pracowników socjalnych 
tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie dokona wyboru instrumentów aktywnej 
integracji, które będą realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym 
instrumentem będą warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Drugim instrumentem będą kursy za-
wodowe, które wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymają 
komplety materiałów dydaktycznych, w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubez-
pieczenie od NW, badania lekarskie. Trzecim instrumentem będą zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteli-
gencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Czwartym 
instrumentem, jeżeli zostanie on zdiagnozowany podczas analizy predyspozycji i potrzeb uczestników projektu będzie 
aktywizacja edukacyjna. Każdy z uczestników projektu otrzyma również wsparcie finansowe na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej, które pozwoli mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy  
i warsztaty.

W ubiegłych latach uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach, jakie przyniósł im udział w zajęciach. 
Żywimy wielką nadzieję, iż doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych pomoże w sprawnym zorganizowaniu szkoleń 
dla naszych podopiecznych i przyniesie im wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego 
poszukiwania pracy i poruszania się po nowoczesnym rynku pracy.

Sławomir Wawrzeniec
Kierownik GOPS

Aktualności
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Dobiegł końca pierwszy rok kadencji Wójta  
oraz Rady Gminy. Pora na pierwsze podsu-
mowanie. O zmianach, jakie zaszły w gminie  
Nowy Korczyn, o trudnych decyzjach koniecz-
nych do podjęcia oraz o planach na lata nastę- 
pne z Wójtem Gminy Nowy Korczyn Pawłem  
Zagają rozmawia Anna Nowak.

Temat Miesiąca

Panie Wójcie, minął rok od wy-
borów. Jak ocenia pan ten okres?

Był to ciężki rok z trudnym  
w realizacji budżetem. Na początku 
2011 roku okazało się, że wymiana 
oświetlenia ulicznego, którą zrea-
lizowano w poprzedniej kadencji  
w 100%  ze środków własnych gmi-
ny w ramach tzw. factoringu (kre-
dytu) i kosztowała blisko 1,5 milio-
na złotych, została zaliczona jako 
dług gminy. Nowelizacja ustawy 
o finansach publicznych zmusiła 
m.in. gminę do zaliczenia tej kwoty 
jako długu, który wprost wlicza się  
w zadłużenie naszej gminy. Wobec 
powyższego wskaźniki zadłużenia 
wzrosły, co zmusiło samorząd do 
trudnych i niepopularnych decyzji. 
Ponadto zaplanowane w ubiegło-
rocznym budżecie kwoty 1 mln zł. 
ze sprzedaży składników majątko-
wych oraz 1 mln 300 tys. zł z man-
datów po stronie dochodów gminy 
nie zostały osiągnięte ze względu na 
brak zainteresowania kupnem mie-
nia (m.in. szkoły w Piasku Wielkim),  
a w drugim przypadku na brak prze-
pisów wykonawczych umożliwia-
jących pracę fotoradaru na terenie 
gminy od początku roku. Sytuacja 
ta spowodowała utratę możliwości 
realizacji wielu potrzebnych przed-
sięwzięć mających służyć miesz-
kańcom naszej gminy.  

Jakie były najtrudniejsze decy-
zje, które należało podjąć, by ogra-
niczyć wydatki?

Rok w gminie
Oszczędności dokonaliśmy po-

przez rezygnację z kilku inwesty-
cji, np. budowania placów zabaw, 
ścieżek rowerowych. Musieliśmy 
też ograniczyć remonty dróg do nie-
zbędnego minimum. Jednak niewąt-
pliwie najtrudniejszą decyzją było 
zamknięcie szkoły w Ostrowcach. 
Spotkało się to z ostrą reakcją miesz-
kańców, co jest zrozumiałe, bo tego 
typu decyzje nie są popularne. Jed-
nak reorganizacja była koniecznoś-
cią, gdyż w szkole tej z roku na rok 
uczyło się coraz mniej dzieci. Sub-
wencja oświatowa, której wysokość 
uzależniona jest od liczby uczniów, 
nie wystarczała na funkcjonowanie 
tej szkoły. Placówka w Ostrowcach 
wymagała bardzo dużych nakładów 
na remonty całego budynku i bie-
żące utrzymanie. Myślę jednak, że 
negatywne skutki podjętej decyzji 
ograniczono do minimum. Dzieci, 
które uczęszczały do szkoły w Os-
trowcach, od tego roku szkolnego 
uczą się w szkołach w Brzostko-
wie i Nowym Korczynie. Natomiast 
część kadry pedagogicznej, której 
nie przysługiwały świadczenia eme-
rytalne, nadal pracuje na terenie na-
szej gminy. 

Czy rezygnacja gminy z własne-
go dowozu dzieci do szkół też była 
podyktowana szukaniem oszczęd-
ności?

Tak, decyzja ta była przemyśla-
na i podyktowana czynnikiem eko-
nomicznym. Gmina stanęła przed 

koniecznością generalnego remon-
tu dwóch własnych autobusów oraz 
zakupu kolejnego, by w pełni rea-
lizować dowóz dzieci do szkół we 
własnym zakresie. Jednak z uwagi 
na trudną sytuację finansową gmi-
ny, nie można było sobie pozwolić 
na takie koszty. Podjęto więc decy-
zję, że najlepszym wyjściem będzie 
zlecenie dowozu zewnętrznemu 
przewoźnikowi. W połowie sierpnia 
br. gmina Nowy Korczyn ogłosiła 
przetarg na dowóz dzieci do szkół. 
Dzięki temu gmina zaoszczędzi po-
nad 200 tys. zł w roku szkolnym.

Jakie korzyści dla Gminy wyni-
kają z likwidacji Zakładu Gospo-
darki Komunalnej?

Na samym początku muszę 
wyjaśnić, że to nie jest likwidacja 
tylko przekształcenie ZGK w refe-
rat przy Urzędzie Gminy. Również  
i w tym przypadku zadziałał czyn-
nik ekonomiczny. Nie chodzi tutaj 
o oszczędności wynikające wprost  
z samego faktu przekształcenia. 
Założenie jest takie, że Gmina, re-
alizując inwestycje związane z go-
spodarką komunalną, będzie mogła 
odliczać podatek VAT. Dodatko-
wym argumentem przemawiającym 
za podjęciem takiego kroku jest 
fakt, że dotychczasowe przychody 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Nowym Korczynie będą docho-
dami budżetu gminy. Poprawią się 
przez to wskaźniki ekonomiczne, tj. 
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Temat Miesiąca

wskaźnik długu oraz spłaty zadłuże-
nia. 

A jakie inwestycje udało się zre-
alizowć w minionym roku?

W 2011 roku udało się dokoń-
czyć dwie duże inwestycje współfi-
nansowane z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013 
dotyczące modernizacji stadionu  
w Nowym Korczynie oraz przebu-
dowy drogi gminnej Winiary-Czar-
kowy. Koszt pierwszej z nich to 
ponad 2 mln 200 tys. zł, drugiej 
natomiast ponad 1,5 mln zł. Zakoń-
czono także przebudowę ciągów 
pieszych wraz z utwardzeniem tere-
nu i budową miejsc parkingowych 
oraz boiska rekreacyjnego z pla-
cem zabaw w miejscowości Stroży-
ska. Całkowity koszt wykonanych 
prac wyniósł blisko 444 tys. zł. Ze 
środków na usuwanie skutków po-
wodzi, jakie gmina otrzymała od 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, na łączną kwotę ok. 
1 mln złotych udało się zmoderni-
zować prawie 5,5 km dróg znisz-
czonych w wyniku powodzi w 2010 
roku. Ponadto wymieniono piec CO  
w budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury oraz całą instalację centralnego 
ogrzewania w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Nowym Korczynie. Wy- 
remontowano 42 studzienki ka- 
nalizacyjne zalane podczas powo-
dzi w 2010 roku w Nowym Kor-
czynie, a także most na rzece Nida  
w miejscowości Czarkowy. Uda-
ło się również wspólnymi siłami  
z mieszkańcami Błotnowoli zlikwi-
dować rozlewisko, które przez długi 
okres uniemożliwiało mieszkańcom 
prowadzenie produkcji rolniczej.   

W ubiegłym roku udało się 
mocno wesprzeć jednostki OSP  
z terenu gminy Nowy Korczyn, któ-
rym przekazane zostały samocho-
dy strażackie. Czy są jeszcze inne 
przejawy współpracy z samorząda-
mi wyższego szczebla?

Poprawa bezpieczeństwa poża-
rowego i powodziowego poprzez 
wzmocnienie jednostek OSP w sa-
mochody ratowniczo-gaśnicze to 
wspólna inicjatywa z marszałkiem 
województwa - Adamem Jarubasem. 

Dzięki temu udało się pozyskać 
kwotę 117 tys. zł. Jednostka ze Stro-
żysk otrzymała samochód strażacki 
Volkswagen Transpotrer, jednostce 
z Nowego Korczyna przekazany 
został samochód pożarniczy marki 
Renault Mascott. Natomiast ciężki 
samochód ratowniczo – gaśniczy 
marki Jelcz otrzymała jednostka  
OSP z Błotnowoli. W 2011 roku  
w ramach podpisanych umów rów-
nież z marszałkiem województwa 
dotarły do naszych szkół pracownia 
językowa w Gimnazjum w Nowym 
Korczynie oraz tablica interaktywna 
dla SP w Starym Korczynie.

Jakie plany ma gmina Nowy 
Korczyn na 2012 rok?

Planujemy ogłoszenie przetar-
gów na prace projektowe, a następ-
nie budowlane związane z rewitali-
zacją miejscowości Nowy Korczyn. 
Wniosek naszej gminy dotyczący 
budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków w miejscowoś- 
ciach: Piasek Wielki, Badrzychowi-
ce, Ucisków, Strożyska, Sępichów 
został pozytywnie oceniony przez 
Urząd Marszałkowski. Mimo, iż 
jesteśmy na liście rezerwowej, to 
mamy nadzieję, że uda nam się 
otrzymać dofinansowanie na ten cel 
jeszcze w tym roku. Chcemy powró-
cić do koncepcji, która niestety nie 
była konsekwentnie realizowana  
w poprzedniej kadencji. Mam na 
myśli wykonanie projektu i budowę 
kanalizacji sieciowej w ramach aglo-
meracji dla miejscowości Grotniki 
Małe, Pawłów, Brzostków, Błotno-
wola i Parchocin. Gmina, budując 
kanalizację w Nowym Korczynie  
i Grotnikach Dużych, złożyła przy-
rzeczenie donatorom, że wykona 
dalszą część kanalizacji. Jeżeli się 
nie wywiąże z obietnicy, to będzie-
my jako gmina płacić w przyszłości 
duże kary z tego tytułu. 

W budżecie na 2012 rok zapla-
nowano wymianę dachu na budyn-
ku Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie 
oraz wykonanie termomoderniza-
cji wraz wymianą dachu w Ośrod-
ku Zdrowia w Nowym Korczynie. 
Oczywiście ważnym tematem dla 
mieszkańców są remonty dróg 

gminnych oraz dróg dojazdowych 
do pól. Zadanie to w miarę posiada-
nych środków własnych oraz pozy-
skanych z zewnątrz będziemy stara-
li się realizować w jak najszerszym 
zakresie. 

W ramach tzw. poszukiwania 
oszczędności planujemy wspólnie 
z kilkoma wójtami sąsiednich gmin 
ogłoszenie przetargu na zakup ener-
gii elektrycznej dla gminy. 

Podsumowując pierwszy rok 
pana kadencji, proszę powiedzieć, 
czy trudno jest być wójtem?

Na pewno jest to ciężka, od-
powiedzialna praca, która nie ma 
ograniczonych ram czasowych. 
Ubiegając się o stanowisko wójta, 
zdawałem sobie sprawę, że zmieni 
się wiele w moim życiu. Mimo ogro-
mu spraw związanych z pracą wój-
ta, zwracam uwagę na problemy lu-
dzi. Rozumiem ich troski, bo przez 
wiele lat działałem w organizacjach 
społecznych. Chcę jak najlepiej wy-
konywać służbę społeczną, gdyż 
praca z ludźmi daje mi satysfakcję. 
Uważam, że dobry wójt powinien 
być otwarty zarówno na krytykę, jak 
i na propozycje współpracy. Musi 
umieć słuchać ludzi. Poza tym trze-
ba być konsekwentnym, mieć włas-
ne zdanie w sprawach ważnych   
i tych mniej ważnych dla gminy. 
Nie należy się zrażać porażkami, 
tylko konsekwentnie wykonywać 
swoje zadania. Ważna jest szcze-
rość wobec społeczeństwa. To 
daje możliwość zrealizowania za-
łożonych celów. W tym miejscu 
muszę pochwalić naszych miesz-
kańców za otwartą krytykę, która 
pozwala mi na obiektywną ocenę  
i poprawę pracy urzędu kierowane-
go przeze mnie. 

Dziękuje za rozmowę
Ja również dziękuję. Pragnę 

wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Nowy Korczyn gorąco podzięko-
wać za współpracę i pomoc. Ży-
czę wszelkiej pomyślności w 2012 
roku.

Anna Nowak
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Pod koniec listopada 2011 roku 
w Samorządowym Gimnazjum im. 
Świętej Kingi w Nowym Korczynie 
została oddana do użytku nowoczes-
na pracownia językowa. Jej wyposa-
żenie pozyskano w ramach Świę-
tokrzyskiego Programu Wspierania 
Rozwoju Edukacji. 

W skład wyposażenia wchodzą 
m.in. laptop, projektor multimedial-
ny, pulpit nauczyciela wbudowany 
w blat biurka wraz z oprogramowa-
niem, podwójne uczniowskie stano-
wiska przyłączeniowe, słuchawki 

Oświata i kultura

z mikrofonami dynamicznymi oraz 
meble. Wartość brutto przekaza-
nej pracowni językowej wynosi 
15 999,84 zł. Powstanie pracowni 
na pewno poprawi jakość nauczania 
języków obcych ,zajęcia będą atrak-
cyjniejsze dla uczniów .

Pani Małgorzata Jasiak, nauczy-
cielka języka angielskiego w gimna-
zjum, która uczestniczyła w pracach 
nad złożeniem projektu, nie kryje 
słów zadowolenia. Podkreśla, że pra-
cownia będzie warsztatem kreatyw-
ności, miejscem, które otworzy okno 

na świat języków obcych. Przyczyni 
się do wyrównywania szans eduka-
cyjnych uczniów gimnazjum. Umoż-
liwi doskonalenie umiejętności po-
sługiwania się językiem obcym. To 
kolejny krok w przyszłość…

Dyrektor gimnazjum Barbara 
Karnawalska słowa podziękowania 
kieruje w stronę wójta gminy Nowy 
Korczyn, Pawła Zagai oraz marszał-
ka województwa Adama Jarubasa za 
podjęcie działań w sprawie projek-
tu. 

Redakcja

LEKCJA W STRAŻY POŻARNEJ...
Uczniowie trzecich klas korczyńskiego gimnazjum 

- wraz z nauczycielem Pawłem Kulikiem - w ramach 
lekcji edukacji dla bezpieczeństwa odwiedzili jednostkę 
Straży Pożarnej w Nowym Korczynie, która włączona 
została do systemu Ratowniczo-Gaśniczego już w 1997 
roku. 

Zajęcia w straży uświadomiły uczniom, jakie za-
dania stoją przed strażakami - bowiem obecnie straż 
nie zajmuje się tylko gaszeniem pożarów, ale również 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i pomaganiem 
podczas wielu stwarzających zagrożenie sytuacji, które 
mogą przydarzyć się każdemu z nas na co dzień.

O szczegółach pracy strażaków opowiadał dh Ja-

cek Piotrowski z Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Busku-Zdroju wraz 
z komendantem tutejszej straży 
Andrzejem Wajsem. Podczas lekcji 
młodzież szczegółowo zapozna-
ła się z wyposażeniem jednostki 
w sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz 
dowiedziała się, jak można pomóc 
osobom poszkodowanym i jak za-
chowywać się w czasie pożaru.

Uczniowie z uwagą wysłuchali 
opowiadań strażaków, a na koniec 
zadawali mnóstwo pytań.

giMnazjUM Ma nOWĄ PRacOWnię języKOWĄ

Nowy sprzęt w pracowni wypróbowali: marszałek Adam Jarubas ze swym asystentem Andrzejem Łukasikiem, 
wójt Paweł Zagaja oraz przewodniczący Rady Gminy - Paweł Kulik.
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W dniu 4 stycznia 2012 r. w Sali 
Teatralnej Europejskiego Centrum 
Bajki w Pacanowie odbył się Mię-
dzygimnazjalny Konkurs Kolęd Ob-
cojęzycznych.

Samorządowe Gimnazjum im. 
Św. Kingi reprezentowały w nim 
dwie uczennice: Agata Krzan z klasy 
III ”b” i Aleksandra Kanicka z klasy 
III ”a”.

III miejsce w konkursie zajęła 
Agata Krzan wykonując utwory pt. 

MiędzygiMnazjalny 
Konkurs Kolęd Obcojęzycznych

”Merry Christmas Everyone” i „When 
the child is born”. 

Aleksandra Kanicka, która wy-
konała „Last Christmas” i „Silent 
Night” w ramach wyróżnienia zosta-
ła zaproszona do wykonania swoich 
utworów podczas Koncertu Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w niedzielę 8 stycznia 2012 r. na tej 
samej scenie.

Głównym celem konkursu było 
motywowanie uczniów do nauki 

języków obcych, budzenie i rozwi-
janie zainteresowań językami oraz 
tradycjami świątecznymi innych kra-
jów. Najważniejsze jednak było pro-
mowanie nowych talentów. 

Uczestniczki do konkursu przy-
gotowywała pani Zofia Dybała-No-
wak .
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„Gramy z pompą!” – pod takim 
hasłem odbyła się tegoroczna, jubi-
leuszowa Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Wolontariusze zbierali 
pieniądze na zakup najnowocześ-
niejszych urządzeń do ratowania 
życia wcześniaków oraz pomp in-
sulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą. Wszystkim przyświe-
cało hasło „Zdrowa mama, zdrowy 
wcześniak, zdrowe dziecko”.

Orkiestrowy koncert odbył się 
na korczyńskim rynku. Atrakcji nie 
brakowało – w programie znalazły 
się między innymi: maraton zumba, 
występy artystyczne, przejażdżki 
strażackim samochodem.

Rodzynek z eskortą
W niedzielę od rana ostro praco-

wali wolontariusze. Pieniądze do ko-
lorowych puszek zbierali uczniowie 
Samorządowego Gimnazjum im. 
Świętej Kingi: 16 dziewcząt i... „ro-
dzynek” Piotr Niedopytalski. Sympa-
tyczny blondyn bardzo chwalił sobie 
damską eskortę, a gimnazjalistki nie 
odstępowały go nawet na krok.

Wolontariuszy spotkaliśmy w No-
wym Korczynie, ale także w Sta-
rym Korczynie, Brzostkowie, Os-
trowcach, Piasku Wielkim i Stroży-
skach. Każdy, kto ofi arował choćby 
grosika na Wielką Orkiestrę, otrzy-
mywał w podzięce „magiczne” czer-
wone serduszko. 

Jak co roku, z Orkiestrą Jurka Ow-
siaka zagrali korczyńscy strażacy. 
Ekipą dowodził naczelnik gminnej 
straży pożarnej Andrzej Wajs przy 
wsparciu... trzech Michałów: Stefań-

skiego, Boduszka i Misiaszka. Druho-
wie zaprezentowali nowy samochód 
– uzbrojonego po zęby czerwonego 
renaulta ratownictwa drogowego. 
Chętni mogli się przejechać pojaz-
dem po ulicach miasteczka. 

Muzyka i taniec
Imprezą dyrygowała Bogumiła 

Zawada, szefowa Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Nowym Korczynie. 
Część artystyczną rozpoczęły śpie-
wające siostry Kasia i Ola Cerazy, 
a zaraz po nich wystąpił zespół 
Vokall, prowadzony przez radne-
go Artura Gruchałę. W koncercie 
na rynku oklaskiwaliśmy też grupę 
Virago, prowadzoną przez mał-
żeństwo Annę i Adama Krzyżań-
skich, formacje Top Secret i Index. 
W ośrodku kultury trwał natomiast 
maraton zumba, czyli pokaz tanecz-
nego aerobiku, którym kierowała 
Ewa Kwiatkowska. 

Korczyńska Wielka Orkiestra ma 

W nOWyM KORczynie 
zagRali z WielKiM seRceM

Opiekunami wolontariuszy byli: Artur Grzesiak, Paweł Kulik, Bernadetta Rozborska, Bar-
bara Kanicka, Małgorzata Jasiak, Zofia Dybała - Nowak - wszyscy pod czujnym okiem 
pani dyrektor Barbary Karnawalskiej

Ponad 7 tysięcy złotych, do tego 5 euro, funt bry-
tyjski oraz... dwa złote precjoza – to wynik 20. Finału 
Wielkiej Orkiestry w Nowym Korczynie.

grono wiernych przyjaciół. Posiłki 
i słodkości dla wolontariuszy i arty-
stów ufundowali: wójt Paweł Zaga-
ja oraz przedsiębiorcy Władysław 
Smoleń, Stefania i Bogdan Brodo-
wie. Przygotowanie sceny, nagłoś-
nienia i obsługę techniczną zapew-
nili pracownicy GOK-u: Jerzy Wilk 
i Edward Leśniak.  

Przygotowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury we współpracy 
z Urzędem Gminy impreza pokaza-
ła znów pełne zaangażowanie pra-
cowników, nauczycieli i uczniów 
Samorządowego Gimnazjum im. 
św. Kingi, a także zespołów muzycz-
nych z terenu naszej gminy oraz ca-
łego społeczeństwa w tak ważnym 
społecznie przedsięwzięciu Jurka 
Owsiaka

Z tego miejsca dziękujemy 
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM za 
pomoc i wsparcie w kolejnej dużej 
imprezie.

Bogumiła Zawada

Zespół Vocall w składzie: Artur Gruchała, Tadeusz Bąk, Jerzy 
Dusza, Waldemar Nowak

Oświata i kultura
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Poniżej prezentujemy pracę konkursową uczennicy Szkoły Podstawowej w Brzostkowie - Aleksandry Cha-
czyk, która zajęła pierwsze miejsce w Gminnym Konkursie Literackim zorganizowanym w listopadzie 2011 
roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

Był piękny, sierpniowy dzień. Czytałam gazetę, 
w której bardzo zainteresował mnie artykuł o podró-
żach w czasie. Nagle usłyszałam głos mamy wołającej 
mnie na obiad. Posłusznie udałam się do kuchni. 

To, co zobaczyłam, bardzo mnie zdziwiło. Mama 
klęczała i zawzięcie się modliła. Podbiegłam do niej 
myśląc, że coś się stało. Odpowiedziała, że owszem, 
stało się. Ale nic więcej się nie dowiedziałam, bo 
mama wróciła do przerwanej modlitwy. Zdenerwowa-
na zaczęłam rozglądać się wokół i zamarłam. Wnę-
trze nie przypominało mojego ukochanego, przytul-
nego domu. Zamiast kuchenki elektrycznej stał piec 
kafl owy, obok którego ułożono drewno. Na stole leżał 
duży bochen chleba posypany makiem oraz masło 
i dzbanek z mlekiem. Spojrzałam w stronę okna. Na 
parapecie zamiast storczyków stały czerwone pelargo-
nie, takie jakie widziałam wcześniej w domu babci. Ze 
zdziwienia aż otworzyłam buzię. Szarpnęłam mamę 
za rękaw i jąkając się, zapytałam, gdzie jestem. Odpo-
wiedziała, że w domu.

Spojrzałam na kalendarz. Okazało się, że jest 13 
sierpnia 1920 roku. - Musiałam przenieść się w czasie. 

- Nie. W jakiś cudowny sposób przeniosłam się tu-
taj – powiedziałam.

- To niezwykłe – odrzekła Malwina.
Rozmawiałyśmy chwilę na temat mojej „przygody”. 

Zauważyłam jednak, że moja nowa koleżanka nie słu-
cha mnie uważnie i ciągle myśli o czymś innym.

- Czym się martwisz? – zapytałam.
- Widzisz, co się dzieje wokół nas. Wszyscy są 

przerażeni i wystraszeni. A ja dodatkowo jeszcze od-
czuwam lęk, bo mój tatuś poszedł walczyć, abyśmy 
mogli żyć w wolnym państwie – wyjaśniła swoje za-
chowanie Malwina.

Umilkłyśmy obydwie, a po chwili pożegnałam 
nową koleżankę i udałam się do „mojego” domu.

Spędziłam w Warszawie 12 dni. Codziennie spo-
tykałam się z Malwiną i śledziłam najnowsze wiado-
mości z bitwy. Dobrze, że mieszkałam w dzielnicy, 
której bolszewicy nie zaatakowali, inaczej nie mogła-
bym spotykać się z przyjaciółką i jej pocieszać. Które-
goś dnia Malwina przybiegła do mnie z uśmiechem. 
Okazało się, że chwilę wcześniej jej mama otrzymała 
wiadomość, że jej mąż jest cały i zdrowy.

„Podróż w czasie”
– pomyślałam. Zszokowana wybiegłam na podwórze. 
Zamiast wysokiego, pięknego domu ujrzałam starą 
i zniszczoną kamienicę. Jestem mieszkanką Warszawy, 
a to, co zobaczyłam w ogóle nie przypominało moje-
go miasta. Było tam jedynie kilka kamienic i domów. 
Ludzie biegali po całym placu. Krzyczeli coś, ale nic 
nie zrozumiałam. Byli wstrząśnięci, wręcz przerażeni! 
Spytałam żebraka, co się dzieje. 

- Jak to, nie słyszała panienka? Bolszewicy wkro-
czyli do Warszawy! – odpowiedział.

- Więc jestem w Warszawie? – zapytałam
- Oczywiście – potwierdził żebrak i odszedł.
Próbowałam sobie przypomnieć, co się zdarzyło 

w 1920 roku w Warszawie. I nagle mnie olśniło. - Cud 
nad Wisłą! – pomyślałam. Przypomniałam sobie z lek-
cji historii, że była to bitwa stoczona w wojnie polsko 
– bolszewickiej, która zdecydowała o niepodległości 
Polski oraz nierozprzestrzenieniu się rewolucji ko-
munistycznej na Europę Zachodnią. Teraz już wiem, 
dlaczego mama się modliła. Ruszyłam uliczkami, aby 
„zbadać” teren. Po drodze zaczepiła mnie dziewczy-
na.

- Jak masz na imię? - zapytała.
- Julia – odpowiedziałam – A ty?
- Malwina. Nie widziałam cię tu wcześniej. Jesteś 

na wakacjach? – spytała dziewczynka.

25 sierpnia dowiedziałam się, że Polacy wygrali 
z Armią Czerwoną. Byłam bardzo szczęśliwa i dumna 
z rodaków. Następnego dnia cudem udało mi się zdo-
być gazetę codzienną. Z wypiekami na twarzy prze-
glądałam ją, aż znalazłam to, czego szukałam. Artykuł 
był poświęcony klęsce bolszewików i zwycięstwie 
polskich żołnierzy. Dowiedziałam się, że zginęło wie-
lu rodaków. Poświęcili swoje życie za wolność Ojczy-
zny. Bitwę nazwano „Cudem nad Wisłą”, ponieważ 
Polacy cudem zwyciężyli. Gdy skończyłam czytać, 
mama zawołała mnie, abym pomogła jej upiec ciasto. 
Gdy zeszłam na dół, zobaczyłam dobrze znane mi do-
mowe wnętrze. Podbiegłam i uściskałam mamę. Opo-
wiedziałam jej moją przygodę. Stwierdziła, że mógł 
to być sen, bo nie było mnie pięć minut, a nie 12 dni. 
Byłam tym wszystkim bardzo zdziwiona, więc zasiad-
łam przy komputerze. Zaczęłam szukać wiadomości 
o bitwie warszawskiej. Wszystkie fakty się zgadzały! 
Ja naprawdę byłam w Warszawie w sierpniu 1920 
roku! 

Dzięki tej niezwykłej podroży lepiej poznałam hi-
storię Polski. Ludzie, którzy walczyli w obronie Ojczy-
zny są dla mnie bohaterami i wielkimi patriotami. 

Koniczynka

Oświata i kultura
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28 listopada 2011 roku na zapro-
szenie Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej trzech 
członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej w Nowym Korczynie 
uczestniczyło w konferencji pod ha-
słem „Wpływ Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych na kształtowanie 
postaw społecznych”. 

Konferencja odbyła się w Sali Ko-
lumnowej Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie. Naszą drużynę 
reprezentowali: Wiktor Marunowski, 
Michał Wężowicz, Tomasz Zapiór-
kowski – uczniowie Samorządowego 
Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym 
Korczynie, a także opiekun drużyny 
Andrzej Wajs. Udział w konferencji 
był bezpłatny. Koszty przejazdu na-

MŁoDzieŻoWA DRuŻyNA 
PoŻARNiCzA W sejMie RP 

szych reprezentantów pokrył Urząd 
Gminy w Nowym Korczynie.

W spotkaniu wzięli udział człon-
kowie i opiekunowie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z całego kraju, 
przedstawiciele Komisji ds. Młodzie-
ży Zarządu Głównego i Zarządów 
Oddziałów Wojewódzkich Związ-
ku OSP RP, przedstawiciele władz 
Związku i komisji problemowych 
ZG ZOSP RP, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Ministerstwa Obrony 
Narodowej. 

Z uczestnikami spotkali się m.in. 
Prezes Zarządu Głównego Związku 
OSP RP Waldemar Pawlak, Komen-
dant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej gen. brygadier Wiesław 
Leśniakiewicz, Poseł na Sejm RP Zbi-
gniew Sosnowski.

L.p. Nazwa Termin Współorganizator

1.
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przechodni Wój-
ta - rozgrywki odbędą się w szkole podstawowej w 
Nowym Korczynie

15.02.12r. – środa
godz.10.00 –14.00

biblioteka
szkoły w gminie

2. Wyświetlanie bajek 22.02.12r. – środa
godz. 12.00 – 14.00 biblioteka

3. Konkurs plastyczny pn.: „Mój kot” z okazji Świato-
wego Dnia Kota

17.02.12r. – piątek
godz.14.00 – 16.00 biblioteka

4. Przeglądanie fi lmów 14.02.11r. – wtorek
21.02.11r. – wtorek - godz.17.00 – 18.00

5. Przeglądanie przezroczy 24.02.12r. – piątek
godz.17.00 – 18.00

6. Karaoke 25.02.12r. – sobota
godz. 16.00 – 18.00

7. Nauka gry na instrumentach 1x w tygodniu Wg indywidualnych ustaleń

Codziennie w okresie ferii zimowych od godziny 14.00 do 21.00 dostępne są: stół do tenisa stołowego, 
bilard, gry komputerowe, gry planszowe, internet.

FERIE ZIMOWE 2012
Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna w Nowym Korczynie 

przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży szkolnej na okres ferii zimowych.
Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram:

Oświata i kultura

Już od chwili ogłoszenia konfe-
rencja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem młodych ludzi. W spotkaniu 
wzięło udział blisko 200 osób repre-
zentujących około 60 Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

 A.N.

Informujemy, że w dniu 14 marca 2012 roku w Samorządowym Gim-
nazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie odbędą się eliminacje gminne 
do Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do dnia 2 marca br. w poszczególnych 
szkołach przeprowadzone  zostaną eliminacje szkolne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju.  

TuRNiej 
WieDzy 

PoŻARNiCzej



17Głos z Gminy Nowy Korczyn

Grupa 4-latków Grupa 5-latków

Święty Mikołaj na swej ogromnej mapie ma za-
znaczoną również gminę Nowy Korczyn. W tym roku 
odwiedził ją 3 grudnia, biorąc udział w specjalnie zor-
ganizowanej na jego cześć imprezie integracyjnej „Mi-
kołajki”. Na to wyjątkowe spotkanie do lustrzanego 
klubu fitness mieszczącego się w Gminnym Ośrodku 
Kultury, już od godziny 16 podążali rodzice ze swymi 
pociechami, młodzież, a także wójt Paweł Zagaja z ro-
dziną. 

Wszystkich serdecznie powitała kierownik Gmin-
nego Ośrodka Kultury Bogumiła Zawada, która prowa-

Na imprezę mikołajkową do GOK-u przybyło bardzo dużo dzieci 
wraz z rodzicami

Najmłodsi chętnie pozowali do zdjęcia ze Świętym Mikołajem

Święty Mikołąj odwiedził również Punkt Przedszkolny  
w Nowym Korczynie. Na zdjęciu grupa 3-latków

Integracyjne Mikołajki

dziła imprezę. Przy suto zastawionych słodyczami sto-
łach toczyły się gry i zabawy. Mikołaj każdego przed 
obdarowaniem „odpytywał”. Nikt nie zawiódł, każdy 
doskonale przygotował się do spotkania ze świętym, 
śpiewając piosenki, recytując wiersze. Wszyscy bawi-
li się w tradycyjne zabawy: „Stary niedźwiedź mocno 
śpi”, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Moja Ulijanko”. 
Wiele śmiechu mieli biorący udział w konkursach picia 
soku przez kolorową słomkę, wyścigu z cukierkiem na 
łyżce, jedzeniu jabłka na sznurku czy w konkursie na 
najdłuższe włosy. Znakomicie bawiono się przy piosen-
kach biesiadnych, śpiewanych przez siostry Kasię i Olę  

Szkoła Podstawowa w Brzostkowie

Oświata i kultura
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W niedzielę 22 stycznia 2012 r. 
w Buskim Samorządowym Centrum 
Kultury odbył się uroczysty koncert, 
będący fi nałem drugiej edycji projek-
tu „Kolędy Polskie”. Wzięło w nim 

W Brzostkowie mikołajkową imprezę z  wyjątkowym gościem 
prowadziła pani Mariola Kowalska

Wyścig z cukierkiem na łyżce - 
jedna z konkurencji

Cerazy ze Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie. 
Nie zabrakło również wspólnie śpiewanych kolęd. 

Wszystkie dzieci, które występowały w GOK, a było 
ich naprawdę bardzo dużo, zostały nagrodzone czekola-
dami. Najmłodsi otrzymali również kolorowe długopisy, 
pocztówki, komiksy z przygodami Koziołka Matołka na 
Ponidziu, płyty DVD z bajkami o tematyce zwierzęcej, 
fantasy, historycznej, o powstawaniu naszej planety. 

Mikołaj nie zapomniał również o starszych. Mło-

dzież i rodzice otrzymali płyty z multimedialną pre-
zentacją Zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej oraz 
folder o gminie Nowy Korczyn. Spotkanie było bardzo 
udane, czego nie kryli wszyscy, którzy w nim uczestni-
czyli. Dorośli oraz ich dzieci, te najmłodsze i te trosz-
kę starsze, razem się bawili, odnajdując wspólny język. 
A o to przecież chodziło organizatorom. 

Katarzyna Rajca
Bogumiła Zawada

KONCERT „KOLĘDY POLSKIE”

Kasia i Ola Cerazy Michał Gaj

udział wielu artystów-amatorów z te-
renu Ponidzia, którzy zaprezentowa-
li przygotowane kolędy we własnych 
aranżacjach.

W gronie artystów wykonujących 

a capella, a także przy akompania-
mencie znane polskie kolędy znaleź-
li się również młodzi artyści z terenu 
naszej gminy, a byli to: Kasia i Ola 
Cerazy oraz Michał Gaj. Dziewczyn-

Oświata i kultura
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ki wykonały kolędę „Przybieżeli do 
Betlejem”, Michał natomiast zapre-
zentował utwory: „Jezus malusieńki” 
oraz „W żłobie leży”.

Koncert był okazją, by na moment 
powrócić wspomnieniami do świąt, 
które mamy już za sobą i wspólnie 
z artystami pokolędować w finałowej 
części koncertu. A chętnych nie bra-
kowało. Widownia bowiem wypeł-
niona była po brzegi.

Każdy obecny na koncercie tego 
dnia gość otrzymał w prezencie pły-
tę „Kolędy Polskie” nagraną w Studiu 
SMS działającym przy Buskim Samo-
rządowym Centrum Kultury. 

Anna Nowak

W Teatrze lalki i aktora
W dniu 14 grudnia 2011r. z inicjatywy wójta gminy 

Nowy Korczyn Pawła Zagai zorganizowana została wy-
cieczka do Teatru Lalki i Aktora „KUBUŚ” w Kielcach, 
w której uczestniczyły  dzieci objęte nauczaniem indy-
widualnym z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu 
gminy Nowy Korczyn. Dzieci obejrzały spektakl pt.: 
„Królewna Kukułeczka”, a także mogły uczestniczyć  
w lekcji teatralnej. Przygody Królewny Kukułeczki dzie-
ci śledziły z zapartym tchem.

„Królewna Kukułeczka” to komedia romantyczna 
słowackiego autora Jana Romanovsky’ego. Pełno w niej 
zabawnych nieporozumień, zaskakujących zwrotów ak-
cji, śmiesznych scen i postaci. Bohaterowie przedstawie-
nia są zakochani, ale na drodze do ich szczęścia poja-
wiają się kolejne przeszkody. Morał z bajki jest taki, że 
niezależnie od wieku, wyglądu i zajmowanej pozycji, 
wszyscy potrzebują ciepła i miłości, nawet ci zatwar-
dziali i egoistyczni – im też doskwiera samotne życie. 
Prawdziwe marzenia i tęsknoty bohaterów przedstawie-
nia, czasami głęboko skrywane, ujawniają się w bardzo 
melodyjnych, lirycznych piosenkach. 

Dzieci były zachwycone przedstawieniem, bo na-
wet postacie, które wydają się złe, podszyte są jednak 
dobrymi ludzkimi uczuciami. Jednak wszystko, co złe 

– musi zostać pokonane, by dobre zatriumfowało. To, 
co w życiu nie zawsze się spełnia w bajce się musi – dla-
tego wszyscy kochamy bajki.

Joanna Wilk

Oświata i kultura
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jasełKOWO W szKOłach
Jasełka, jasełka, zielona jodełka

Światełkami błyska, a przed nią kołyska
W kołysce Jezusek właśnie się narodził

Będzie kochał ludzi, wśród nich żył i chodził.

Oświata i kultura

Tradycją szkół w gminie Nowy Korczyn jest corocz-
ne organizowanie Jasełek – inscenizacji opartej na mo-
tywach związanych z tajemnicą Bożego Narodzenia. 
W tym roku również młodzi artyści stanęli na wysoko-
ści zadania przedstawiając wędrówkę Józefa i Maryi do 

Betlejem, adorację Dzieciątka przez pastuszków, pokłon 
Trzech Króli. A wszystko to przeplatane było pięknymi 
kolędami, które wprowadzały niepowtarzalny klimat ra-
dości i refl eksji.

Punkt 
Przedszkolny 

w nowym Korczynie
Tradycją Punktu Przedszkolnego 

w Nowym Korczynie jest organizo-
wanie przedstawień jasełkowych. 

W minionym roku w okresie przed-
świątecznym przedszkolaki z dwóch
grup wiekowych wystawiły jaseł-
ka. Podekscytowane dzieci w pię-
knych strojach i z uśmiechniętymi 
buziami zaprezentowały świąteczne 
przedstawienie, do którego przygo-
towywały się od kilku miesięcy pod 
czujnym okiem wychowawczyń: Ag-
nieszki Kowalskiej i Anity Poborcy.

Mimo iż Jasełka mają wielolet-
nią tradycję, to w wykonaniu przed-
szkolaków nabierają szczególnego 
wdzięku. Bo czy może być coś bar-
dziej wzruszającego od maleńkich 
pastuszków przynoszących dary do

szopki, małego Józefa z Maryją, do-
stojnych królów oraz ślicznych anioł-
ków w białych sukienkach? Radość 
i wzruszenie malowały się na twa-
rzach widzów spoglądających na 
szczerość i przejęcie małych akto-

rów. A był to ich pierwszy w tym roku 
szkolnym występ. Dzieci nagrodzone 
zostały gromkimi brawami oraz słod-
kim poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców. 

Anna Nowak

Dnia 22 grudnia 2011 r.  w Szkole 
Podstawowej w Brzostkowie, jak co 
roku, odbyło się spotkanie opłatko-
we, którego celem było kultywowa-
nie polskiej tradycji obchodów Wigi-
lii Bożego Narodzenia.

Uroczystość rozpoczęła się przed-
stawieniem jasełek, które zostały za-
prezentowane przez uczniów klas 
IV-VI. Oprócz dobrze znanych kolęd, 
jak: „Lulajże Jezuniu”, „Do szopy, hej 
pasterze”, można było usłyszeć pasto-
rałki: „Bosy pastuszek”, „O Gwiazdo 
Betlejemska”, „Gore gwiazda Jezu-
sa”.

Cała uroczystość odbyła się w ro-
dzinnej atmosferze. Przy stołach za-
stawionych tradycyjnymi potrawami 
zasiedli uczniowie, nauczyciele, ro-

dzice i zaproszeni goście. Wszystkie 
potrawy zostały przygotowane przez 
rodziców. 

Po zakończeniu jasełek wszyscy 
łamali się opłatkiem i składali sobie 
życzenia radości, zdrowia, pomyśl-

ności i spełnienia marzeń w Nowym 
Roku 2012.

Dyrekcja i nauczyciele serdecznie 
dziękują rodzicom za przygotowanie 
potraw na stół wigilijny.

szkoła Podstawowa w Brzostkowie
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Oświata i kultura

Coroczne przedstawienie jasełko-
we to już tradycja naszego Gimna-
zjum. Zespół nauczycieli i uczniów 
co roku staje przed wyzwaniem, 
wystawienia nowych, wspaniałych 
i oryginalnych jasełek. Nie inaczej 
było w tym roku.

Przepiękne polskie kolędy zagrała 
grupa uczniów gimnazjum: Karolina 
Półtorak, Aleksandra Motyl, Łukasz 
Nowak, Tomasz Bronkowski oraz 
uczniowie ze szkoły podstawowej: 

samorządowe 
gimnazjum

Marta Wężowicz, Patrycja Misterka 
i Marcin Trela.

Kolędy śpiewał szkolny chórek 
w składzie: Agata Krzan, Anna Sroka, 
Aleksandra Kanicka i Weronika Sko-
rupa

Tegoroczne jasełka udowodniły, 
że w Gimnazjum im. Św. Kingi nie 
brakuje wspaniałych talentów. Ich 
wrażliwość, zaangażowanie, poczu-
cie humoru wspaniale objawiły się 
w przedstawieniu. 

Styczeń zawsze jest dla wnuków 
miesiącem wyjątkowym. W końcu 
wtedy Babcia i Dziadek mają swoje 
wielkie święto. Z tej okazji w punk-
cie przedszkolnym oraz w szkołach 
na terenie gminy Nowy Korczyn od-
były się uroczyste akademie. Były 
wierszyki, piosenki, laurki i słodkie 
całusy od wnuków i wnuczek.

Zgodnie z coroczną tradycją, 
z okazji Dnia Babci i Dziadka w kor-
czyńskim punkcie przedszkolnym 
zgromadzili się wspaniali goście, 
czyli Dziadkowie. Każda z grup wie-
kowych przedszkolaków przygoto-
wała dla nich występy artystyczne 
pod czujnym okiem wychowaw-
czyń. Łzy wzruszenia widać było 
na twarzach gości, kiedy w pięknie 
udekorowanej sali maluchy śpiewa-
ły piosenki oraz recytowały wiersze 
o miłości do swoich Babć i Dziad-
ków. 5-latki dodatkowo brawurowo 
zatańczyły krakowiaka. Po części 
artystycznej na przybyłych gości 
czekały własnoręcznie wykonane 
laurki i upominki wraz ze słodkimi 
całusami. 

STO LAT DLA 
BABCI I DZIADKA

Droga Babciu, Drogi Dziadku....

Krakowiak w wykonaniu 5-latków
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WieczÓR OPłaTKOWy
w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach

Okres Świąt Bożego Narodzenia 
jest czasem szczególnym w życiu 
każdego człowieka, każdej rodziny. 
Jest to czas magiczny, kiedy wszyscy 
składają sobie życzenia, dzielą się 
opłatkiem, śpiewają kolędy, groma-
dzą się przy wspólnym stole, żeby 
wspólnie świętować.  

Tradycyjnie jak co roku także 
i w naszym wspólnym „trochę więk-
szym domu”, przy pięknie udekoro-
wanym i zastawionym stole, zasied-
liśmy razem do wspólnej wieczerzy, 
aby połamać się opłatkiem i przy 
choince śpiewać kolędy. 

Oprócz naszych najmłodszych 
oraz pracowników i wychowawców 
w dniu 20 grudnia 2011 r. do wspól-

Władze gminy Nowy Korczyn repre-
zentowali:  wójt  Paweł Zagaja oraz 
przewodniczący Rady Gminy Nowy 
Korczyn - Paweł Kulik. Jak co roku 
nie zabrakło również proboszcza 
parafi i Stary Korczyn ks. Dziekana 
Marka Małczęcia.

Prawdziwą przyjemność swoim 
przybyciem sprawili naszym dzie-
ciom wszyscy życzliwi ludzie, któ-
rzy nie zapominają o naszych pod-
opiecznych, wspierając ich nie tylko 
materialnie. Swoim przybyciem dali 
dowód wielkiej przyjaźni, nie żąda-
jąc nic w zamian, otrzymując tylko 
uśmiech i radujące się ze szczęścia 
serca. Przybyli przywieźli ze sobą 
worki z paczkami świątecznymi, sło-
dyczami i owocami. A byli to: Bo-
żena i Janusz Korczakowie z Buska- 
Zdroju, Danuta Skórska i Edward 
Lalewicz z Oleśnicy, przedstawiciele 
Grupy Motocyklowej OLD BIKERS 
FREE GROUP w Busku-Zdroju - pre-
zes Zbigniew Paluch i Artur Musiał, 
Agata i Zdzisław Adamczykowie, 
Radosław Gruszka oraz dr Alicja 
Wesołowska, Marian Czaja, Bożena 
Kruk, Barbara Karnawalska, Halina 
i Janusz Zielińscy, Joanna Ignato-
wicz, Jan Szumilas. 

Śpiewającą grupę młodzieży 
z Placówki Opiekuńczo - Wycho-
wawczej w Winiarach wspierał swo-

Oświata i kultura

Również uczniowie szkół pod-
stawowych z terenu gminy Nowy 
Korczyn w uroczystych akademiach 
dziękowali swym Babciom i Dziad-
kom za troskę, jaką im okazują każ-
dego dnia, miłość, ciepło i poświę-
cenie. Na każdej z sal panowała 
gorąca atmosfera przepełniona sło-
wami miłości wypowiadanymi przez 
wdzięczne dzieci. Wielką przyjem-
ność sprawiły drobne upominki 
i laurki własnoręcznie przygotowa-
ne przez wnuków. Po występach 
zaproszeni goście zasiedli do wspól-
nego poczęstunku, przygotowanego 
przez rodziców. 

Redakcja

nego stołu zasiedli goście, przyjacie-
le, którzy wspierają w każdej sytuacji 
naszą gromadkę i na których mogą 
zawsze liczyć nasze dzieci. 

Do wspólnej wieczerzy zasiedli 
z nami m.in.: Sławomir Dalach - Na-
czelnik Wydziału Spraw Obywatel-
skich, Zdrowia i Obrony Cywilnej 
Starostwa Powiatowego w Busku- 
Zdroju, Aneta Chwalik i Łukasz Dro-
bek - przedstawiciele Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju, Joanna Pasek i Justyna Wilk 
– przedstawicielki Polskich Składów 
Budowlanych w Wełczu, a także ko-
mendant Hufca ZHP w Busku-Zdro-
ju Adam Gadawski wraz ze swym 
zastępcą hm Teresą Leszczyńską. 

Zespół „Wianeczek” ze  Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie
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im graniem i śpiewem - Patryk, który 
przybył na wspólną wieczerzę z tatą 
-Jarosławem Pawlikiem. 

Część artystyczną i wystrój po-
mieszczeń przygotowali wychowa- 
wcy z naszej placówki, a w szcze-
gólności: Małgorzata Pasternak, Ag-
nieszka Kawalec, Grzegorz Kostka  
i Marek Sieja. 

Najpiękniejsze i najpopularniej-
sze kolędy ze zbiorów i śpiewników 
polskich, takie jak: „Wśród nocnej ci-
szy”, „Cicha noc”, „Gdy śliczna pan-
na”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Bóg się 
rodzi” wykonali nasi podopieczni: 
Kamila, Anita, Julita, Basia, Natalka, 
Ola, Agnieszka, Marta, Darek i Seba-
stian. Kolędy to cenny skarb, nasze 
dziedzictwo kulturowe i narodowe, 
które radują serca Polaków, pogłę-
biają więź rodzinną i narodową. 

Na przedświątecznym stole nie 
zabrakło tradycyjnych potraw wigi-
lijnych: barszczyku z uszkami, kapu-
sty z grochem, pierogów z kapustą 
i grzybami, karpia, śledzia, kaszy ze 
śliwkami, klusek z makiem, sałatek, 
owoców i słodyczy, a także kompo-
tu z suszonych śliwek. Wszystkie 
te smakołyki przygotowały panie  
z naszej placówki. Smakołyki poda-
ne zostały na pięknie udekorowanym 
stole, nakrytym białym obrusem, na 
którym było położone siano - sym-
bol Pańskiego Narodzenia. 

Gdy zabłysła pierwsza gwiazd-
ka, wieczerza rozpoczęła się modli-
twą, którą poprowadził ks. Dziekan 
Marek Małczęć. W swojej pięknej 
i mądrej przypowieści nawiązał do 
Betlejem, miejsca Narodzenia Pana 
Jezusa. Porównał naszą małą spo-
łeczność do współczesnego Betle-
jem, gdy wszyscy służą drugiemu 
człowiekowi, dając ciepło, poczucie 
bezpieczeństwa i miłość, a przybyli 
wędrowcy przywieźli w darze dzie-
ciom radość, pociechę i nadzieję, 
obdarowując je upominkami. 

Następnie wszyscy podzielili się 
opłatkiem, składając sobie życzenia: 
radości, miłości, szczęścia, obfitości 
łask Bożych dla wszystkich zgroma-
dzonych i ich rodzin. 

Przy świetle świec i migających 
światełek na choinkach wszyscy 
wspólnie śpiewali kolędy. Uroczy-

stość upłynęła w miłej, serdecznej, 
pełnej przyjaźni i zadumy atmosfe-
rze. 

Dyrektor Placówki Opiekuń-
czo - Wychowawczej w Winiarach 
dziękuje wszystkim darczyńcom za 
wspaniałe upominki świąteczne dla 
dzieci, pracownikom i dzieciom za 

przygotowanie uroczystości oraz 
Patrykowi i Jarosławowi Pawlikom 
oraz Jerzemu Wilkowi – pracowni-
kowi GOK za okazaną pomoc. 

Ligia Płonka 
Dyrektor Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Winiarach

Do grona 100-latków w gminie Nowy Korczyn dołączyła kolejna oso-
ba. Piękny wiekowy jubileusz 11 lutego br. obchodziła pani Józefa Tułak 
z Górnowoli.

W dniu tak wyjątkowego święta dostojną Jubilatkę odwiedził wójt 
gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja wraz z kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Małgorzatą Kaszowicz – Gzyl oraz przedstawicielami Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. W gronie najbliższych członków rodziny 
przekazane zostały gratulacje, życzenia, kwiaty i… dodatek do emerytu-
ry.

Pani Jozefa wychowała czworo dzieci, doczekała się natomiast dzie-
więciorga wnucząt i sześciorga prawnucząt. Obecnie mieszka z synem  
i jego rodziną. Jak podkreślają bliscy Jubilatka jest jeszcze w dobrej kon-
dycji, zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Sama pani Józefa nie ma kon-
kretnej recepty na długie życie w zdrowiu, ale podkreśla, że nigdy nie 
trzeba poddawać się złym emocjom i zawsze być dobrej myśli. 

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

Anna Nowak

WiekoWy jubileusz
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Przed laty tłusty czwartek rozpoczynał tłusty tydzień 
– czas wielkiego obżarstwa. Początkowo zajadano się 
słoniną, boczkiem i mięsem, a wszystko suto zakrapiano 
mocnymi trunkami. Dziś dzień ten kojarzy nam się przede 
wszystkim z pączkami, różami karnawałowymi i faworka-
mi. Pierwsze pączki w niczym nie przypominały dzisiej-
szych. Pieczone z chlebowego ciasta, nadziewane słoniną 
i smażone na smalcu królowały do XVI wieku. Dopiero póź-
niej na stołach zaczęły się pojawiać słodkie racuchy, pączki 
i chrusty-faworki. W tradycji tłusty, zapuśny czwartek roz-
poczynał ostatni tydzień karnawału. Aż do kusego wtorku 
bawiono się hucznie. Nazwa karnawał (inaczej: zapusty, 
mięsopust) pochodzi od włoskiego słowa carnavale, które 
z kolei zostało zaczerpnięte z łaciny i oznaczało pożegna-
nie mięsa. Dawniej w czasie karnawału ludzie spożywali 
mięso i słodycze w nadmiarze po to, aby później w okresie 
postu, pokutować za grzech obżarstwa. Dziś karnawał ko-
jarzy nam się głównie z czasem wielkiego imprezowania.

PĄCZKI LUKSUSOWE
Składniki:

50 dag mąki, 10 dag cukru, 10 dag masła, 7 żółtek, 1 
szklanka mleka, 4 dag drożdży, 2 łyżki spirytusu, aromat 
rumowy, skórka starta z pomarańczy, cukier waniliowy, 
słoik konfi tury morelowej, olej do smażenia.

Składniki do lukru:
1 szklanka cukru, ½ szklanki wody, sok z połowy cytryny, 
aromat rumowy.

Do dekoracji:
5 dag smażonej skórki pomarańczowej.

Wykonanie:
Pół szklanki mąki zaparzyć wrzącym 
mlekiem (też pół szklanki), ostudzić. 
Drożdże rozrobić z pozostałym ciepłym 
mlekiem, połączyć z zaparzoną mąką 
i połową pozostałej mąki. Wymieszać 
i odstawić do podrośnięcia. Żółtka utrzeć 
z cukrem i cukrem waniliowym, skórką 
z pomarańczy, aromatem rumowym. Roz-
czyn połączyć z masą jajeczną, resztą mąki, 
spirytusem i rozpuszczonym masłem. Wszystkie 
składniki wymieszać i starannie wyrobić ciasto. Umieścić 
je w ciepłym miejscu, by wyrosło. Przełożyć na stolnicę, 
rozwałkować na grubość 1 cm i szklaną wykrawać krążki. 
Na każdy krążek położyć konfi turę, nakryć drugim, zlepić 
brzegi. Zlepione pączki odłożyć na papierowy ręcznik wy-
sypany mąką. Gdy podrosną, smażyć je w gorącym oleju 
tak, jak pączki domowe. Przygotować lukier: z wody i cu-
kru ugotować syrop „do nitki”. Zdjąć z ognia, przestudzić 
i ucierać, aż masa zbieleje. Dodać aromat rumowy, sok 
z cytryny i tyle ciepłej wody, aby lukier miał konsystencję 
gęstej śmietany. Usmażone pączki oblać cukrem i sypać 
skórką pomarańczową.

PĄCZKI PARZONE
Składniki:

50 dag mąki, 10 dag cukru, 10 dag masła, 6 żółtek, szklan-
ka mleka, 3 dag drożdży, cukier waniliowy, 5 dag sma-
żonej skórki pomarańczowej, słoik konfi tury z wiśni lub 
malin (wedle uznania), olej do smażenia.

Składniki do lukru:
szklanka cukru, pół szklanki wody, sok z połowy cytryny, 
aromat rumowy.

Wykonanie:
Drożdże rozpuścić w połowie szklanki ciepłego mle-

ka. Pozostałe mleko zagotować i zaparzyć nim pół szklan-
ki mąki, wystudzić. Rozrobione drożdże dokładnie wy-
mieszać z zaparzoną mąką i odstawić do wyrośnięcia. 
Z żółtek, cukru i cukru waniliowego ukręcić kogel-mogel 
i wsypać posiekaną skórkę pomarańczową. Masę jajeczną, 
pozostałą mąkę i roztlone masło połączyć z rozczynem, 
starannie wyrobić ciasto i odstawić w ciepłe miejsce, by 
wyrosło, a potem formować pączki, w środek każdego 
wkładać łyżeczkę konfi tury. Uformowane pączki

zostawić do ponownego wyrośnięcia na pergaminie 
posypanym mąką i smażyć w gorącym oleju. Przygotować 
likier: z wody i cukru ugotować syrop „do nitki”. Zdjąć 
z ognia, przestudzić i ucierać, aż masa zbieleje. Dodać aro-
mat rumowy, sok z cytryny i tyle ciepłej wody, aby lukier 
miał konsystencję gęstej śmietany. Usmażone i osączone 
z tłuszczu pączki zanurzać w lukrze.

FAWORKI DOMOWE
Składniki:

25 dag mąki, 2 dag masła, 3 żółtka, ćwierć szklanki gęstej 
śmietany, kieliszek spirytusu, szczypta soli, olej do smaże-
nia, cukier puder, cukier waniliowy.

Wykonanie:
Mąkę posiekać z masłem, dodać żółtka, szczyptę soli, spi-
rytus i tyle śmietany, aby ciasto było twarde jak makaron. 

Wszystkie składniki dokładnie wyrobić, a potem bić 
ciasto wałkiem tak długo, aż zaczną się tworzyć 

pęcherzyki powietrza. Ciasto przykryć ście-
reczką i odstawić w chłodne miejsce na 

godzinę. Potem bardzo cienko rozwałko-
wać ciasto, podsypując mąką, i pokroić 
nożem lub radełkiem w paski o szero-
kości około 3 cm i długości 8-10 cm. 
W środku każdego paska robimy 
w wzdłuż nacięcie, przez które przekła-

damy jeden koniec ciasta tak, aby utwo-
rzyć węzeł. W rondlu rozgrzać olej i do 

gorącego wkładać przygotowane faworki. 
Smażyć je z obu stron na złoty kolor. Wyjmo-

wać na papierowe ręczniki lub bibułkę, aby ociekły 
z tłuszczu. Wystudzone obsypać pudrem.

FAWORKI STAROPOLSKIE
Składniki:

4 dag mąki, 2 dag cukru, 4 dag masła, 8 żółtek, 4 jajka, 
łyżka śmietany, olej do smażenia, cukier puder, cukier wa-
niliowy.

Wykonanie:
Całe jaja roztrzepać i dobrze ubić. Mąkę przesiać przez 
sito, dodać cukier, masło, żółtka, ubite jaja, śmietanę. Za-
gnieść i starannie wyrobić ciasto, a potem cienko je roz-
wałkować i formować faworki tak jak faworki domowe. 
W rondlu rozgrzać olej i do gorącego wkładać przygoto-
wane faworki. Smażyć je z obu stron na złoty kolor. Wyj-
mować na papierowe ręczniki lub bibułkę, aby obciekły 
z tłuszczu. Jeszcze ciepłe obsypywać cukrem pudrem lub 
cukrem waniliowym.

Źródło: Aktualności rolnicze, marzec 2011

TłUsTy czWaRTeK
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giMnazjalny TURniej 
PiłKi siaTKOWej chłOPcÓW

W dniu 23 listopada drużyny siatkarskie dziewcząt 
i chłopców z Samorządowego Gimnazjum - wraz z opie-
kunami p. Bernadetą Rozborską i p. Arturem Grzesiakiem 
- udały się do Opatowca na mecze sparingowe. 

Każda z drużyn zagrała po pięć setów. Nasi chłopcy 
zagrali w składzie: Wojciech Boduszek, Tomasz Bronkow-
ski, Bartosz Dudek, Karol Dybała, Mateusz Golik, Wik-
tor Marunowski, Michał Ofi ara, Paweł Pasternak,Tomasz 
Wieczorek, Tomasz Zapiórkowski, (Paweł Wesołowski - 
tylko w Stopnicy) - i rozgromili drużynę gospodarzy 5:0! 
Mecz dziewcząt był bardziej wyrównany - zakończył się 
jednak naszą wygraną w stosunku 3:2.

Ten wyjazd był tylko przygotowaniem do ważniejsze-
go turnieju, który został rozegrany w sobotę 26 listopada 
w hali sportowej w Stopnicy.

W sobotnim turnieju spotkało się sześć drużyn chło-
pięcych, które zostały podzielone na dwie grupy. Nam 
przypadło zagrać z drużynami z Buska i Solca. Turniej 
rozpoczęli niezbyt szczęśliwie, przegrywając z Buskiem 
0:2.

Kolejny mecz był już o wiele ciekawszy i bardziej 
emocjonujący. Z drużyną z Solca udało się wygrać 2:1. 
Niestety, ta wygrana nie pozwoliła na wyjście z grupy. 
Turniej zakończył się zajęciem piątego miejsca.

Wyniki:
I miejsce: Podgaje, 
II miejsce: Solec-Zdrój, III miejsce: Busko-Zdrój,
IV miejsce: Stopnica, V miejsce: Nowy Korczyn, VI miej-
sce: Jarosławice

Piłkarze Wisły Nowy Korczyn 17 stycznia rozpoczęli 
przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2011/2012. 
Podopiecznych Arkadiusza Modzelewskiego czeka trud-
na walka o ligowy byt.

Pierwsze zajęcia odbyły się na sali gimnastycznej kor-
czyńskiego gimnazjum. W licznym gronie piłkarzy poja-
wiła się jedna nowa twarz. Krzysztof Witek jest napastni-
kiem, przez większość kariery związany był z Jawornikiem 
Gorzków. Zaliczył także epizod w Sparcie Kazimierza 
Wielka, jednak jego statystyki z tamtego okresu nie są 
najlepsze. Teraz najprawdopodobniej za piłką będzie 
biegał w biało- czerwonych barwach. - Jego przyjście jest 
już niemal przesądzone- zapowiada trener Modzelewski. 
Przewidywane są również testy kolejnych zawodników, 
a wykładnikiem ich przydatności do drużyny mają być 
występy w meczach kontrolnych. Tych zaplanowanych 
jest osiem. Nie zanosi się na ubytki. Co prawda gry nie 
wznowi Grzegorz Gajewicz, ale po urazie, którego do-
znał na jednym z treningów jeszcze długo nie stanie mię-
dzy słupkami.

W trakcie ośmiu zaplanowanych sparingów, Wisła za-

zagrają na nowym

gra między innymi z Polanami Pierzchnica, Wisłą Szczu-
cin, Strażakiem Karsy czy Grodem Wiślica. Ciekawie, ze 
względu na pierwszy transfer Wisły zapowiada się poje-
dynek z Jawornikiem Gorzków. 

Drużyna trenuje trzy razy w tygodniu, póki co pracując 
głównie nad siłą i wytrzymałością. Treningi są ciężkie, ale 
to ma przynieść efekt na wiosnę - zgodnie twierdzą piłka-
rze. Dlatego też licznie pojawiają się na treningach i ostro 
przygotowują się do wiosennych zmagań. 

Głównym celem zespołu po raz kolejny jest utrzyma-
nie się na szczeblu A-klasy. Nie będzie to jednak łatwe. 
Zespół znajduje się w trudnej sytuacji. Do bezpiecznej 
strefy Wisła traci 2 punkty, mając jedynie punkt przewagi 
nad goniącym ją GOKiS-em Masłów. Trzeba jednak za-
znaczyć, że spadki w A-klasie w znacznym stopniu uza-
leżnione są od rozwoju wypadków w innych ligach. 

Poważnym wzmocnieniem powinien być też atut 
własnego boiska. Po roku tułaczki i występowaniu w roli 
gospodarza najpierw na obiekcie w Pacanowie, a póź-
niej w Stopnicy, Wisła powróci na Rzeźniczą. Długa je-
sień pozwoliła na dokończenie prac i stadion jest gotowy 
na …„Euro”. Zawodnicy bardzo się cieszą na powrót na 
własne podwórko tym bardziej, że czekają tutaj na nich 
świetne warunki, o których w starym budynku mogli jedy-
nie marzyć. W przeszłości Wisła słynęła z pojedynków na 
własnym obiekcie. To właśnie tutaj niejeden lider stracił 
punkty, a prowadzenie do przerwy 4:0 nie zawsze ozna-
czało końcowe zwycięstwo.

Historyczny mecz, w A-klasowych rozgrywkach od-
będzie się najprawdopodobniej 18 marca 2012 r. Wisła 
zainauguruje wtedy rundę wiosenną meczem z Klonówką 
Masłów. Czy od tego pojedynku rozpoczną marsz w górę 
tabeli? Pewne jest, że na wiosnę piłkarskie emocje będzie-
my mieli pod przysłowiowym nosem. I znów staną się 
one cotygodniową rozrywką…

mm
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1. Kolorowe, dmuchane, są ozdobą sali balo-
wej

2. Posypane cukrem pudrem, inaczej chruściki
3. Rozetka na piersi tancerza
4. Konieczna do tańca
5. Złap się za guzik, gdy go zobaczysz, a przy-

niesie ci szczęście 

6. Nazwa miesiąca rozpoczynającego Nowy 
Rok

7. Zjadane w Tłusty Czwartek
8. Organizuje zabawę, prowadzi bal
9. Lepiony ze śniegu

10. Rzucana i rozwijana na imprezach koloro-
wa wstążka z papieru

ROzWiĄzanie 
konkURSU

Miło nam poinformować, że konkurs zamieszczo-
ny w poprzednim numerze naszego pisma nie sprawił 
Państwu najmniejszych problemów. Spośród prawid-
łowych odpowiedzi wylosowaliśmy zwycięzcę, a zo-
stała nim Pani Ewa Juszczyk z Harmonin, która z rąk 
wójta Pawła Zagai otrzymała nagrodę. Gratulujemy!

***
Rozwiązanie krzyżówkimożna nadsyłać do 20 

marca 2012 roku na adres poczty elektronicznej: 
glosnk@gmail.com lub listownie na adres redakcji 
(prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru 
telefonu). Spośród osób, które nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.

***
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jasełKOWO W szKOłach



100 laT dla BaBci i dziadKa

4-latki wyśpiewały dziadkom życzenia 5-latki w strojach krakowskich

Słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców przedszkolaków Walczyk z Dziadkami w przedszkolu

Sala w korczyńskiej podstawówce wypełniona była po brzegi


