


8 MARCA dZIeń kObIet

Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 
w Winiarach.

Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP 
w Starym Korczynie.

Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących 
w Pawłowie kobiet przybył również wójt Paweł Zagaja.

Nie mniej uroczyście swe święto obchodziły panie 
z Czarków.

Popis swych umiejętności dała również orkiestra parafialna 
ze Starego Korczyna.
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Aktualności

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

miłych, rodzinnych spotkań  przy Wielkanocnym stole 
oraz smacznego święconego jajka dla wszystkich 

Mieszkańców  gminy Nowy Korczyn 
życzą

Przewodniczący Rady Gminy
w Nowym Korczynie

Paweł Kulik

Wójt Gminy
Nowy Korczyn
Paweł Zagaja

Świat wstał cichy, spokojny, wspaniały
Liście drzew bardziej pozieleniały,

Słońce złote grzywy chmur rozprasza, 
Dzień wesoły, radosny ogłasza.

Ptaki w gniazdach też głośniej śpiewają
I narodzin potomstwa czekają  

Każda trawka, każdy kwiatek wiosny
Odczuwają ten nastrój podniosły.

Biją dzwony w całej okolicy,
Każdy człowiek te dźwięki usłyszy.

Śpieszą ludzie ze wszech stron do świątyni,
Bo naprawdę cud się tam uczynił.

Oto w grobie nie znajdziesz już Pana
Wszystka dusza ludzka roześmiana

Lud z pokorą na kolana pada
Gdyż ten cud los mu przepowiada.

Wielkanoc
Alleluja zewsząd się rozlega 

Płynie śpiew w przestworza do nieba
Głosy szczere, żarliwe i proste

Cud zaiste stał się nam tak wzniosły.

Pan nasz Jezus już z grobu zmartwychwstał
Pozostała po Nim tylko chusta

Przez swą mękę, na krzyżu skonanie
Dał nam wiarę w duszy zmartwychwstanie.

Pokazał żywym, że śmierć jest niczym
Wobec jego Pańskiego oblicza
I że my po trudach na tej ziemi

Tak jak On kiedyś zmartwychwstaniemy.

Dzwońcież dzwony głośniej i donośniej
Graj orkiestro przed dzwonnicą radośniej.

Nastał bowiem kres oczekiwania
Na ten dzień Pańskiego Zmartwychwstania.

Anna Sioja , Nowy Korczyn, marzec 2011
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G m i n a  
w skrócie
•	Ogłoszono	przetarg	na	sprzedaż	
nieruchomości	zabudowanej	bu-	
dynkiem	po	byłej	szkole	podsta-
wowej	 w	 miejscowości	 Ostro-
wce.	Cena	wywoławcza	310	000	
zł.		

•	Ogłoszono	 przetarg	 na	 opraco-
wanie	dokumentacji	projektowej	
dla	 przedsięwzięcia	 pn.	 „Budo-
wa	kanalizacji	sanitarnej	w	miej-
scowościach	 Grotniki	 Małe,	 Pa-
włów,	Brzostków”

•	Ogłoszono	drugi	przetarg	na	nie-
ruchomość	zabudowaną	położo-
ną	w	miejscowości	Brzostków

•	Ogłoszono	 przetarg	 na	 wymia-
nę	 konstrukcji	 i	 pokrycia	 dachu	
na	 budynku	 Ośrodka	 Zdrowia	 	
w	Brzostkowie

•	Złożono	 wniosek	 do	 Minister-
stwa	 Kultury	 i	Dziedzictwa	 Kul-
turowego	 o	 dofinansowanie	 ro-
bót	 budowlanych	 związanych	 	
z	 usunięciem	 zagrożenia	 obiek-
tów	 zabytkowych	 (synagoga)	
przed	dalszą	degradacją	na	kwo-
tę	122	393,46	zł.

•	Rewitalizacja	Nowego	Korczyna	
–	podpisano	umowę	z	wykonaw-
cą	–	Pracownią	Projektową	F-11	
na	 przygotowanie	 dokumentacji	
projektowej	 na	 kwotę	 108	 240	
zł.

•	Pozyskano	 środki	 z	 Fundu-
szu	 Solidarności	 w	 wysokości	 	
270	000	zł	na	odbudowę	nastę-
pujących	 dróg:	 Błotnowola	 –	
Kępa	Bolesławska,	Łęka	do	wału	
rz.	 Wisła,	 ul.	 Św.	 Kingi	 w	 No-
wym	Korczynie,	oraz	450	000	zł	
na	odbudowę	 infrastruktury	dro-
gowo-mostowej:	Nowy	Korczyn,	
ul.	 Stopnicka,	 Pawłów-Podlesie-
Kawęczyn.

Panie Wójcie, w ostatnim czasie 
odbyło się spotkanie z projektantami 
odpowiedzialnymi za opracowanie 
koncepcji rewitalizacji Nowego Kor-
czyna. Czy znane są już jakieś kon-
krety w tej sprawie? 
Na	 wstępie	 zaznaczę,	 iż	 udało	

się	 zmienić	 zakres	 prac	 związanych	
z	 rewitalizacją	 naszej	 miejscowości.	
W	 poprzedniej	 kadencji	 koncepcja	
zakładała	rewitalizację	głównie	prze-
strzeni	 nad	 Nidą	 oraz	 zagospodaro-
wanie	 placu	 przy	 muszli	 koncerto-
wej.	Zgodnie	z	tym,	co	sygnalizowali	
nam	 mieszkańcy	 gminy,	 udało	 się	
przenieść	 punkty	 ciężkości	 bardziej	
do	 Rynku.	 Naturalnie	 w	 przestrzeni	
międzywala	też	będą	wykonane	pra-
ce	rewitalizacyjne,	jednak	główny	na-
cisk	będzie	kładziony	na	Rynek	jako	
na	 najważniejsze	 z	 historycznego	
punktu	widzenia	miejsce.	

Jakie prace przewidziane są w ra-
mach tej inwestycji?
Remont	 nawierzchni	 jezdni,	

miejsc	postojowych,	chodników	oraz	
wymiana	 oświetlenia	 ulicznego	 na	
Placu	 Rynkowym	 wraz	 z	 moderni-
zacją	 ulic	 przylegających	 do	 Rynku	
(ul.	Rzeźnicza,	Zamkowa,	Zaścianek	
i	 Farna)	 oraz	 poprawa	 stylistyki	 po-
przez	małą	 architekturę	 starej	 części	
centrum.	Ponadto	oczyszczenie	nad-
brzeża	 rzeki	 Nidy	 i	 urządzenie	 tam	

Fragment korczyńskiego Rynku

Zniszczona ul. Stopnicka

ciągów	 spacerowych,	 plaży,	 kąpieli-
ska	i	przystani	dla	kajaków.	Dodatko-
wo	projektanci	 zaproponowali	 skon-
struowanie	 elementu	 inżynierskiego,	
który	 sam	w	 sobie	 byłby	magnesem	
przyciągającym	turystów	do	Nowego	
Korczyna.	Padła	propozycja,	by	była	
to	wieża	widokowa.	Ale	nie	ma	jesz-
cze	żadnych	konkretów	w	tej	sprawie.	
Mam	 jednak	 nadzieję,	 że	 wspólnie		
z	mieszkańcami	oraz	konserwatorem	
zabytków,	który	ma	decydujący	głos,	
uda	się	wypracować	dokładny	zakres	
rewitalizacji	Nowego	Korczyna.

A co z ulicą Stopnicką, która 
przecież jest bardzo zniszczona?
Remont	 tej	 ulicy	 obiecywany	

był	 przez	 wiele	 lat,	 lecz	 jakoś	 nic		
w	tym	kierunku	nie	zrobiono.	A	prze-
cież	jest	to	jedna	z	najważniejszych,	
najbardziej	 uczęszczanych	 ulic	 No-
wego	 Korczyna,	 przy	 której	 znajdu-
ją	 się	 największe	 przedsiębiorstwa.		
W	 tym	 roku	 pozyskaliśmy	 środki		
z	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych	
na	 gruntowną	 przebudowę	 ulicy	
Stopnickiej,	w	ramach	której	wykona-
na	zostanie	nowa	nawierzchnia	wraz	
z	 chodnikami.	 Wkrótce	 uruchomio-
ne	 zostaną	 procedury	 przetargowe,		
a	już	pod	koniec	roku	będziemy	mo-
gli	się	cieszyć	nową	ulicą.

Anna Nowak
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Na	 przełomie	 marca	 i	 kwietnia	
obserwujemy	 wyraźny	 wzrost	 licz-
by	pożarów	na	łąkach	oraz	nieużyt-
kach	 rolnych	znajdujących	 się	przy	
szlakach	 drogowych.	 Proceder	 ten	
corocznie	 przybiera	 katastrofalne	
rozmiary,	angażując	duże	siły	i	środ-
ki	Państwowej	Straży	Pożarnej	oraz	
Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	
przewidziane	do	 likwidacji	 powsta-
łych	pożarów.
Wypalanie	suchych	pozostałości	

roślinnych,	zwłaszcza	tych	znajdują-
cych	się	na	obrzeżach	kompleksów	
leśnych	 często	 powoduje	 przerzut	
ognia,	 co	 prowadzi	 do	 pożarów	
lasów.	 Nierzadko,	 w	 sytuacjach	
trudnych	 do	 opanowania,	 pożary	
te	 przenoszą	 się	 na	 zabudowania	
mieszkalne	 i	 gospodarcze.	 Prócz	
tego	niszczą	faunę	i	fl	orę	bakteryjną	

apel O nIewypalanIe tRaw
WRAZ Z NASTANIEM CIEPŁYCH DNI - WCZESNĄ WIOSNĄ DOCHODZI DO POWSTAWANIA 

POŻARÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ Z WYPALANIEM TRAW ORAZ POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH 
NAGROMADZONYCH W ZWIĄZKU Z PORZĄDKOWANIEM TERENU PO OKRESIE ZIMOWYM.

InFORmacja w spRawIe 
pOdatku Od nIeRucHOmOścI

W ostatnim czasie dużo pojawiało się wątpliwości, 
a także błędnych interpretacji przepisów związanych 
z obowiązkiem składania informacji do podatku od nie-
ruchomości. 
W	 odpowiedzi	 na	 pojawiające	 się	 pytania	 Urząd	

Gminy	w	Nowy	Korczynie	 informuje,	 że	wszyscy	 po-
datnicy	będący	osobami	fi	zycznymi	(dotyczy	to	również	
korzystających	ze	zwolnień	podatkowych)	zobowiązani	
są	do	składania	 informacji	o	nieruchomościach,	obiek-
tach	 budowlanych,	 gruntach	 na	 formularzach	 według	
ustalonego	 wzoru	 stosownie	 do	 art.	 6	 ust.	 6	 ustawy	
z	 dnia	 12	 stycznia	 1991	 roku	 o	 podatkach	 i	 opłatach	
lokalnych	(tekst	jedn.	Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	95.	poz.	613	
z	późn.	zm),	 art.	6a	ust.	5	ustawy	z	dnia	15	 listopada	
1984	r.	o	podatku	rolnym	(Dz.	U	z	2006	r.	Nr	136,	poz.	
969)	i	art.	6	ust.	2	ustawy	z	dnia	30	października	2002	
r.	o	podatku	leśnym	(Dz.	U.	Nr	200,	poz.	1682	z	późn	
zm.)	oraz	art.	274a	&	1	ustawy	z	dnia	29	sierpnia	1997	
roku	Ordynacja	podatkowa	(tekst	jedn.	Dz.	U.	z	2005	r.,	
Nr	8,	poz.	60	z	późn.	zm.).	Obowiązek	składania	tych	
deklaracji	istnieje	już	od	2003	roku,	jednak	przez	wiele	
lat	nie	był	egzekwowany.
Jednocześnie	 informujemy,	 iż	 od	 kilkunastu	 lat	

Rada	Gminy	w	Nowym	Korczynie	 zwalnia	 z	 podatku	

Aktualności

na	 głębokości	 kilkunastu	 centyme-
trów	w	głąb	ziemi.
Wbrew	 obiegowej	 opinii	wypa-

lanie	traw	nie	przynosi	żadnych	po-
zytywnych	skutków,	a	jedynie	szko-
dy.	 W	 następstwie	 wypalania	 traw	
giną	zwierzęta	oraz	mikroorganizmy	
niezbędne	do	utrzymania	równowa-
gi	 biologicznej.	 Wypalanie	 nawet	
jednorazowe,	 obniża	 wartość	 plo-
nów	oraz	powoduje	 jałowienie	zie-
mi.	 Bardzo	 często	 zostaje	 zahamo-
wany	pożyteczny	naturalny	 rozkład	
resztek	 roślinnych,	 a	 do	 atmosfery	
przedostaje	 się	 szereg	 związków	
chemicznych,	 które	 są	 truciznami	
zarówno	 dla	 ludzi	 jak	 i	 zwierząt.	
Dymy	pochodzące	 z	wypalania	 za-
snuwają	 często	 drogi	 publiczne	 do	
tego	stopnia,	że	 stają	 się	przyczyną	
groźnych	wypadków.

Brak	 wyobraźni	 wśród	 ludzi	
skutkuje	 trudnymi,	 a	 często	 wręcz	
niemożliwymi	do	oszacowania	stra-
tami.	Niemal	 co	 roku	w	 skali	 kraju	
odnotowywane	są	przypadki,	w	któ-
rych	ofi	arami	wypalania	stają	się	lu-
dzie.
Osoby	 wypalające	 trawy	 łamią	

także	 prawo,	 które	 jasno	 zakazuje	
tego	 typu	 praktyk.	 Jednak	 świado-
mość	 społeczna	 w	 tej	 kwestii	 jest	
nadal	bardzo	niska.	Stąd	też	Komen-
da	 Powiatowa	 Państwowej	 Straży	
Pożarnej	w	Busku-Zdroju	apeluje	do	
wszystkich	 mieszkańców	 naszego	
powiatu	o	rozsądek.
Warto	 zastanowić	 się	 nad	 tym,	

czy	 przez	 własną	 bezmyślność	 nie	
narazimy	 na,	 zagrożenie	 swojego	
lub	czyjegoś	mienia	lub	życia.

od	 nieruchomości	 budynki	mieszkalne	 lub	 ich	 części.	
W	związku	z	powyższym	w	otrzymanych	przez	Państwa	
Informacjach	podatkowych	należy	wypełnić	 rubrykę	 E	
„Informacja	 o	 przedmiotach	 zwolnionych”	 oraz	 wpi-
sać	następującą	treść:	„Zwolnione	uchwałą	Rady	Gmiy	
Nr	XV/96/2011	 z	 dnia	 25	 listopada	 2011”.	Podawane 
w tych deklaracjach dane odnośnie budynków miesz-
kalnych nie skutkują żadnym wymiarem podatkowym!

Ponadto	 zgodnie	 z	 zaleceniami	 Regionalnej	 Izby	
Obrachunkowej	 w	 Kielcach	 na	 grunty	 stanowiące	
współwłasność,	Urząd	Gminy	wydaje	odrębne	decyzje	
na	każdego	ze	współwłaścicieli,	przy	czym	płatności	do-
konuje	jeden	współwłaściciel.	

Przypominamy,	że	w	przypadku	zaistnienia	okolicz-
ności	mających	wpływ	na	powstanie,	bądź	wygaśnięcie	
obowiązku	podatkowego	lub	zaistnienia	zdarzenia	ma-
jącego	wpływ	na	wysokość	podatku,	podatnik	 jest	 zo-
bowiązany	do	złożenia	nowej	informacji	w	terminie	14	
dni.	
W	 razie	 jakichkolwiek	 pytań	 prosimy	 o	 kontakt	

z	 referatem	 fi	nansowym	 Urzędu	 Gminy	 pod	 nr	 tel.	
41	377	10	03.
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Nasi rolnicy nie są rozpieszczani ani przez pogodę ani przez ceny na początku 
roku, dlatego nie dziwi, że niecierpliwie czekają na pieniądze z ARiMR, po-
trzebne na różne opłaty, nawozy oraz na spłatę zaciągniętych kredytów.

Bieżąca	kampania	obsługi	wnio-
sków	 dotyczących	 płatności	 bez-
pośrednich	 jest	 wyjątkowo	 ciężka,	
z	powodu	bardzo	dużej	ilości	kon-
troli	 gospodarstw	 rolnych.	 Na	 te-
renie	 powiatu	 buskiego	 w	 2011	 r.	
ok.	 60%	 gospodarstw	 było	 kontro-
lowanych,	to	prawdopodobnie	naj-
wyższy	wskaźnik	w	całej	UE	(!)	To	
takie	 samonapędzające	 się	 „koło”,	
im	 więcej	 wykrytych	 błędów,	 tym	
więcej	 kontroli.	 Dlatego	 szczegól-
nie	 zapraszam	 i	 zachęcam	wszyst-
kich	 rolników	 do	 uczestnictwa	
w	 szkoleniach	 organizowanych	
przez	 nasze	 Biuro	 Powiatowe	 na
terenie	poszczególnych	gmin	w	po-
wiecie	 buskim.	Niestety	 do	 tej	 po-
ry	 na	 te	 szkolenia	 organizowane
w	marcu	i	w	kwietniu,	gdy	nie	ma	
jeszcze	wielu	prac	polowych,	przy-
chodziła	mała	grupa	rolników	i	za-
zwyczaj	były	to	te	same	osoby,	stali	
i	wierni	słuchacze.	
Obsługa	 wniosku	 rolnika,	 któ-

rego	 gospodarstwo	 było	 skontro-
lowane	 (nie	 zawsze	Agencja	 infor-
muje	 o	 kontroli),	 jest	 zawieszona	
aż	 do	 momentu	 przekazania	 do	
Biura	 Powiatowego	 (BP)	 protokołu	
z	 kontroli.	 Czasem	 rolnik	 taki	 pro-
tokół	 otrzyma	np.	w	październiku,	
a	 do	 BP	 dotrze	 dopiero	 po	 paru	
miesiącach,	 ponieważ	 musi	 być	
wcześniej	jeszcze	wprowadzony	do	
systemu	 i	 zatwierdzony	 (ok.	 6	 tys.	
protokołów	w	powiecie	buskim).
Dopiero	 wtedy	 można	 spo-

rządzić	 i	 wysłać	 decyzję	 do	 rolni-
ka	 oraz	 jednocześnie	 listę	 zleceń	
płatności	 (LZP)	 do	 Centrali	 ARiMR	
w	 celu	 wypłaty	 pieniędzy	 przele-
wem	na	konto	rolnika.
Standardowo	 po	 sprawdzeniu	

LZP	 po	 trzech	 tygodniach	 rolnicy	
otrzymują	płatności.
ARiMR	 dba	 o	 jak	 najszybszą	

wypłatę	 pod	warunkiem,	 że	 posia-
da	 odpowiednie	 środki	 fi	nansowe,	

a	 te	 niestety	 są	 z	 dużym	 opóźnie-
niem	przekazywane	przez	pana	Ro-
stowskiego,	Ministra	Finansów.
Pracownicy	 biur	 powiatowych	

ARiMR,	przy	kumulacji	spraw,	pra-
cują	 również	w	soboty,	w	celu	 jak	
najszybszego	wydania	decyzji,	lecz	
na	szybkość	wypłacanych	środków	
już	wpływu	nie	mają.

W	 imieniu	 swoim	 i	wszystkich	
pracowników	ARiMR	BP	w	Busku-
Zdroju,	 w	Nowym	 Roku	 2012	 ży-
czę	rolnikom	zdrowia,	dobrej	pogo-
dy	przez	cały	rok	oraz	opłacalności	
w	produkcji	rolnej.

Z	poważaniem	
Krzysztof	Gajek

pRZelew płatnOścI beZpOśRednIcH

Informujemy, że na początku marca wójt gminy Nowy Korczyn 
Paweł Zagaja zwrócił się w imieniu rolników z pismem do Dyrek-
tora Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Kielcach, z prośbą o wyjaśnienie przyczyn wstrzymania 
tych dopłat. 

Rolnicy, pomimo wydanych decyzji przyznających im powyższe 
dopłaty, gotówki nie otrzymali. Argumenty, jakich użył wójt, prosząc 
o interwencję w tej sprawie, uwzględniają trudną sytuację fi nansową 
rolników oraz zbliżający się okres kosztownych prac polowych. 

W odpowiedzi otrzymano pismo, w którym Dyrektor Oddziału 
Regionalnego informuje, że płatności w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego realizowane są przez Centralę Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w okresie od 1 grudnia 
roku złożenia wniosku do 30 czerwca roku następnego. Średni okres 
realizacji płatności od dnia otrzymania decyzji przyznającej płatności 
wynosi 4-5 tygodni. 

Jak zapewnia Agencja podejmowane są wszelkie możliwe kroki, 
aby środki fi nansowe z tytułu płatności bezpośrednich dotarły na kon-
ta rolników jak najszybciej.

Od	 stycznia	 br.	 mamy	 dwóch	
dzielnicowych.	 Obok	 mł.	 asp.	 Pio-
tra	Bonara	 funkcję	dzielnicowego	w	
Komisariacie	 Policji	 w	 Solcu-Zdroju	
pełni	również	st.	sierż.	Rafał	Kosałka.	
Mieszka	on	w	Busku-Zdroju,	jest	żo-
naty,	ma	dwoje	dzieci.	
Nowy	dzielnicowy	w	szeregi	Po-

licji	 wstąpił	 w	 1999	 roku.	W	 2000	
roku	rozpoczął	służbę	w	ówczesnym	
Komisariacie	 Policji	 w	 Tuczępach,	
gdzie	pracował	 pół	 roku.	Następnie	
przeniesiony	 został	 do	 pełnienia	
służby	 w	 Komendzie	 Powiatowej	
Policji	 w	 Busku-Zdroju	 w	 Ogniwie	
Patrolowo	 –	 Interwencyjnym	 Sekcji	

NOWY DZIELNICOWY
Prewencji	 i	Ruchu	Drogowego.	Ukoń-
czył	specjalistyczny	kurs	kynologiczny,	
uprawniający	do	bycia	przewodnikiem	
psa	 służbowego.	 Z	 nutą	 melancholii	
wspomina	 swojego	 podopiecznego	
-	 Romba,	 z	 którym	 musiał	 się	 jednak	
rozstać.	Od	2006	roku	pracował	w	Ko-
misariacie	Policji	w	Nowym	Korczynie,	
a	po	jego	likwidacji	do	chwili	obecnej	
pełni	służbę	w	KP	w	Solcu-Zdroju.	
Pan	 Rafał	 jest	 pasjonatem	 dwóch	

kółek.	Bierze	czynny	udział	w	corocz-
nej	ogólnopolskiej	akcji	krwiodawstwa	
MOTOSERCE	–	krew	darem	życia.	 Jak	
sam	przyznaje	uwielbia	również	wszel-
kiego	rodzaju	starocie	–	stare	meble,	sta-
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O stanIe 
beZpIecZeństwa 

w GmInIe
W dniu 20 lutego br. podczas sesji Rady Gminy 

w Nowym Korczynie Komendant Komisariatu Policji 
w Solcu-Zdroju, Józef Stojek, złożył informację o sta-
nie bezpieczeństwa na terenie gminy Nowy Korczyn 
w 2011 r.
Według	 statystyk	 prowadzonych	 przez	 policję	

w	okresie	od	01	stycznia	2011	r.	do	31	grudnia	2011	r.	
na	terenie	gminy	Nowy	Korczyn	zarejestrowane	zosta-
ło	104	przestępstwa,	w	tym:
-	kradzież	mienia	–	5

NOWY DZIELNICOWY re	samochody	i	stare	rzeczy,	które	mają	
w	sobie	tzw.	„duszę”.	Twierdzi,	że	to,	
co	dla	niejednego	człowieka	może	być	
tylko	i	wyłącznie	bezużytecznym	śmie-
ciem,	 dla	 niego	 przedstawia	 ogromną	
wartość.	
Praca	dzielnicowego	to	w	głównej	

mierze	 borykanie	 się	 z	 problemami	
rodzinnymi,	 gdzie	 najczęściej	 wystę-
puje	 zjawisko	 nadużywania	 alkoholu,	
co	przeradza	się	w	kłótnie	i	nierzadko	
patologie	oraz	przemoc.	 Jednakże	Pan	
Rafał	 doskonale	 zna	 problemy	 społe-
czeństwa	 wiejskiego,	 bowiem	 niejed-
nokrotnie	 pełniąc	 służbę	 patrolową	
w	 Ogniwie	 Patrolowo	 -	 Interwencyj-
nym	KP	Solec	Zdrój,	 interweniował	w	
różnych	sporach,	zarówno	rodzinnych	
jak	i	sąsiedzkich.	Aktualnie	realizuje	na	

bieżąco	czynności	z	procedurą	Niebie-
skiej	Karty.	Jego	zadaniem	jest	również	
odwiedzanie	osób	starszych	i	samotnie	
mieszkających,	a	także	rozpoznawanie	
środowisk	młodzieżowych,	szczególnie	
zagrożonych	zjawiskami	patologiczny-
mi:	narkomanią,	udziałem	w	rozbojach,	
pobiciach,	włamaniach.	
Rejon	 służbowy	 dzielnicowego	 st.	

sierż.	 Rafała	 Kosałki	 obejmuje	 swym	
zasięgiem	 teren	 całej	 gminy	 Wiślica	
oraz	miejscowości	z	naszej	gminy:	Pia-
sek	 Wielki,	 Badrzychowice,	 Ucisków,	
Podraje,	 Podzamcze,	 Sępichów,	 Stro-
żyska,	Rzegocin,	Stary	Korczyn.	

Kontakt:
KP	Solec	Zdrój,	ul.	1-go	maja	10

tel.	41	378	92	58	

Anna Nowak

-	kradzież	z	włamaniem	–	5
-	nietrzeźwi	kierujący	pojazdami	mechanicznymi	i	ro-
werami	–	50
-	bójka	i	pobicie	–	1
-	ustawa	o	przeciwdziałaniu	narkomanii	–	4
-	inne	–	39
Wykrywalność	przestępstw	w	roku	2011	w	Komi-

sariacie	 Policji	 w	 Solcu-Zdroju	 wyniosła	 ogółem	
89,2%,	 w	 tym	 przestępstwa	 o	 charakterze	 gospodar-
czym	 92,3%	 i	 o	 charakterze	 kryminalnym	 74,6%.	
Policjanci	 KP	 Solec	 Zdrój	 w	 2011	 roku	 sporządzili	
45	 wniosków	 o	 ukaranie	 sprawców	 różnych	 wykro-
czeń	 oraz	 nałożyli	 245	 mandatów	 karnych.	 Nieletni	
w	analizowanym	okresie	dopuścili	się	12	czynów	ka-
ralnych.	
Policjanci	 Komisariatu	 Policji	 w	 Solcu-Zdroju,	

oprócz	 przedstawionych	 efektów	 pracy	 i	 zagrożeń,	
dla	poprawy	bezpieczeństwa	na	 terenie	gminy	Nowy	
Korczyn	realizują	6	programów	w	ramach	programów	
prewencji,	za	które	odpowiedzialni	są	dzielnicowi:	st.	
sierż.	Rafał	Kosałka	i	mł.	asp.	Piotr	Bonar	–	podległy	re-
jon	służbowy:	Nowy	Korczyn,	Grotniki	Małe,	Pawłów	
Brzostków,	Błotnowola,	 Parchocin,	 Kawęczyn,	Ostro-
wce,	Górnowola	i	gmina	Solec	Zdrój.	
Oprócz	 osiągniętych	 efektów	 w	 2011	 roku	 poli-

cjanci	 brali	 udział	w	 różnych	 zabezpieczeniach	 ładu	
i	porządku	publicznego,	konwojach,	doprowadzeniach	
osób,	akcjach	i	zabezpieczeniach	imprez	masowych.	
Jeżeli	 chodzi	 o	 rokowania	w	 kwestii	 zagrożeń	na	

najbliższy	okres,	to	niewątpliwie	największe	zagrożenia	
stwarza	alkohol,	który	jest	powodem	wielu	tragicznych	
zdarzeń	drogowych,	przemocy	w	rodzinie	oraz	bójek	
i	pobić.	W	drugiej	kolejności	to	zagrożenia	kradzieża-
mi	oraz	przestępczość	wśród	nieletnich	i	młodocianych	
(kradzieże,	wymuszenia,	włamania	i	narkomania	oraz	
wszelkiego	rodzaju	wandalizm	i	zniszczenia	mienia).	

Redakcja
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Rozlicz się przez Internet
Jak	szybko	rozliczyć	się	z	podat-

ku	 dochodowego	 za	 2011	 rok?	 Jak	
złożyć	 swój	 PIT	 bez	 wychodzenia		
z	domu?	Tego	dowiedzieli	się	podat-
nicy,	 którzy	 przybyli	 na	 spotkanie	
informacyjne	zorganizowane	w	dniu	
5	marca	w	Nowym	Korczynie.	Szko-
lenie	przeprowadzili	 przedstawiciele	
Urzędu	Skarbowego	w	Busku-Zdroju:	
Piotr	Brzuchański	i	Andrzej	Fortuna.
Na	 spotkaniu	 omówiono	 szczegóło-

wo	zasady	składania	zeznań	podatko-
wych	drogą	elektroniczną.	Uczestnicy	
szkolenia	dowiedzieli	się,	 jak	złożyć	
takie	 zeznanie	 bez	 podpisu	 kwalifi-
kowanego	i	jak	uniknąć	błędów	przy	
wypełnianiu	 i	wysyłaniu	PIT-u	przez	
Internet.	
A	 wystarczy	 jedynie	 dostęp	 do	

komputera	z	Internetem,	aby	korzysta-
jąc	 z	 e-Deklaracji	wypełnić	 i	wysłać	
zeznanie	 elektroniczne.	 Dodatko-

wo	system	podpowiada,	 jak	uniknąć	
błędów	oraz	gwarantuje	bezpieczeń-
stwo	 przesyłanych	 danych.	 Dzięki	
wymogowi	 autoryzacji	 deklaracji	 do	
minimum	 spada	 ryzyko,	 że	 ktoś	 się	
podszyje	 pod	 podatnika	 (najprostsza	
i	 bezkosztowa	 metoda	 to	 podanie	
danych	 identyfikacyjnych	 podatnika	
i	 kwoty	 przychodu	 z	 poprzedniego	
rocznego	 zeznania,	 zaś	 przy	 innych	
zeznaniach	 -	 kwalifikowany	 podpis	
elektroniczny).	 Złożone	 w	 ten	 spo-
sób	zeznanie	dotrze	do	urzędu	skar-
bowego,	ponieważ	program	pozwala	
na	wygenerowanie	Urzędowego	 Po-
świadczenia	Odbioru	 (UPO).	 To	po-
twierdzenie	 wypełnienia	 obowiązku	
wobec	urzędu	skarbowego,	traktowa-
ne	jest	na	równi	z	dowodem	nadania	
listu	poleconego	czy	potwierdzeniem	
złożenia	 zeznania	 bezpośrednio		
w	urzędzie	skarbowym.
Przypominamy,	 że	 okres	 rozli-

czeniowy	dla	deklaracji	rocznych	PIT	
mija	30	kwietnia	2012	roku.

Anna Nowak

Z Grotnik 
do Ostrowiec 
nOwą dROGą

Jeszcze	w	tym	roku	wykonany	zostanie	remont	dro-
gi	powiatowej	Grotniki	–	Małe	–	Górnowola	Szpitalna	
–	Ostrowce	o	długości	prawie	2,5	km.	

Roboty	 polegać	 będą	 na	 częściowym	 wykonaniu	
dolnej	 i	 górnej	 warstwy	 podbudowy	 z	 kruszywa	 ka-
miennego	grubości	30cm,	mechanicznym	wyrównaniu	
istniejącej	podbudowy	mieszanką	mineralno-asfaltową	
oraz	na	wykonaniu	nawierzchni	bitumicznej	o	grubo-
ści	warstwy	ścieralnej	4cm.

Jak	 zapewnia	 Powiatowy	 Zarząd	 Dróg	 w	 Busku	
Zdroju,	w	kwietniu	ogłoszony	zostanie	przetarg,	nato-
miast	wszelkie	roboty	wykonane	zostaną	do	końca	 III	
kwartału	2012	roku.		

Remont	 tej	drogi	 jest	niewątpliwie	efektem	dobrze	
układającej	się	współpracy	gminy	Nowy	Korczyn	z	sa-
morządem	powiatowym.

w GRupIe 
tanIej

Gmina	Nowy	Korczyn	chce	zaoszczędzić	na	ener-
gii	elektrycznej.	W	tym	celu	przystąpiła	do	grupy	wraz		
z	 sześcioma	 innymi	 gminami,	 aby	 wspólnie	 dokony-
wać	zakupów	energii.	Takie	rozwiązanie	ma	zagwaran-
tować	stabilną	cenę	energii	oraz	oszczędności.
12	 marca	 2012	 roku	 podczas	 sesji	 Rady	 Gminy	

w	Nowym	 Korczynie	 radni	 na	 wniosek	 wójta	 podję-
li	 jednogłośnie	uchwałę	 	w	 sprawie	wyrażenia	zgody	
na	współdziałanie	 z	 gminami:	 Pacanów,	 Solec	Zdrój,	
Oleśnica,	Tuczępy,	Stopnica	i	Wiślica	w	celu	przepro-
wadzenia	wspólnego	postępowania	o	udzielenie	zamó-
wienia	publicznego	na	zakup	energii	elektrycznej.
Podjęte	 działania	 mają	 na	 celu	 obniżenie	 kosz-

tów	związanych	z	zakupem	energii	 elektrycznej	oraz	
oszczędności	wynikających	 z	odpowiedniego	doboru	
parametrów	dostawy	energii	elektrycznej.	Niższa	cena	
jest	 możliwa	 do	 uzyskania	 dla	 wszystkich	 obiektów,	
które	 administracyjnie	 podlegają	 pod	 Gminę,	 w	 tym	
także	oświetlenia	ulicznego	i	urządzeń	dostarczających	
wodę	 i	 odprowadzających	 ścieki.	 Po	 przeprowadzo-
nym	postępowaniu	 zostanie	 podpisana	 jedna	 umowa	
sprzedażowa	 na	wszystkie	 obiekty,	 stąd	 też	 znacznie	
ograniczy	się	ilość	dokumentacji.

Anna Nowak
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Zgodnie	 ze	 wskazaną	 ustawą,	 składka	 zdrowotna	
wynosi	za	każdą	osobę	ubezpieczoną	w	gospodarstwie	
rolnym	1	zł	miesięcznie	od	każdego	hektara	przelicze-
niowego	 użytków	 rolnych	 w	 gospodarstwie.	 Składki	
opłacane	 są	w	 terminach	 kwartalnych	 określonych	 dla	
składek	na	ubezpieczenie	społeczne	rolników,	począw-
szy	od	II	kwartału	2012	r.,	tj.	do	30	kwietnia	za	II	kwar-
tał,	do	31	lipca	za	III	kwartał,	do	31	października	za	IV	
kwartał	br.

Z	 własnych	 środków	
składkę	zdrowotną	zobowią-
zani	są	opłacać	rolnicy	pro-
wadzący	gospodarstwa	rolne	
o	powierzchni	 gruntów	 rol-
nych	 powyżej 6 ha przeli-
czeniowych,	w	wysokości	1	
zł	miesięcznie	za	każdy	peł-
ny	hektar	przeliczeniowy	od	
każdej	osoby	ubezpieczonej	
w	 gospodarstwie.	 Za	 rolni-
ków	 prowadzących	 gospo-
darstwo	rolne	o	areale	do	6 
ha przeliczeniowych - skład-
kę opłaca budżet państwa.

Wyznacznikiem,	czy	rol-
nik	z	własnej	kieszeni	zapła-
ci	 składkę	 zdrowotną,	 czy	
też	zrobi	to	za	niego	budżet	
państwa,	 jest	 powierzch-
nia	 gospodarstwa	 rolnego	
wyrażona	 w	 ha	 przelicze-
niowych.	 W	 dużej	 mierze	
w	 ewidencji	 KRUS	 widnie-
ją	 nieaktualne	 wielkości	
gospodarstw.	 Co	 prawda	
w	ustawie	 jest	 zapisane,	 że	
każdą	zmianę	mającą	wpływ	
na	 podleganie	 ubezpiecze-
niu	 (w	 tym	 powierzchnię	
gospodarstwa)	 winno	 się	
zgłaszać	 do	 Kasy	 w	 ciągu	
14	 dni,	 rolnicy	 jednak	 tego	
nie	 robili.	Nie	miało	 to	bo-
wiem	 wtedy	 dla	 nich	 zna-
czenia	 fi	nansowego.	 Inaczej	 sytuacja	 wygląda	 po	
zmianie	 ustawy.	 W	 celu	 prawidłowego	 naliczenia	
składki	 zdrowotnej	 niezbędna	 jest	 więc	 aktualna	 po-
wierzchnia	 gospodarstwa	 rolnego.	 W	 tym	 celu	 każdy	
z	rolników	otrzymał	wraz	z	pismem	informacyjnym	for-
mularz	 oświadczenia	 do	 wypełnienia.	 Niezależnie	 od	
tego,	czy	powierzchnia	gospodarstwa	jest	mniejsza	czy	
też	większa,	każdy	z	rolników	winien	takie	oświadcze-
nia	wypełnić	i	złożyć	w	KRUS	lub	go	przesłać	listownie.	
Gdy	powierzchnia	gospodarstwa	jest	inna	niż	w	piśmie	
przewodnim	KRUS,	do	oświadczenia	na	potwierdzenie	
takiego	 stanu	winno	się	dołączyć	kopię	aktualnych	na-
kazów	podatkowych	i	dokumentów	prawnych	potwier-

Aktualności

ubeZpIecZenIe 
ZdROwOtne ROlnIkÓw 

pO ZmIanacH

Od 1 lutego br. obowiązuje ustawa z dnia 13 stycz-
nia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne 
rolników za 2012 r. (Dz.U. z dnia 1 lutego 2012 r. 
poz. 123), która na okres przejściowy, tj. do 31 grud-
nia 2012 r., określa podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich 
fi nansowania.

dzających	zmiany	(np.	akt		notarialny,	umowa	dzierżawy	
itp.).
W	 kwietniu	 każdy	 z	 płatników	 otrzyma	 łącznie	

z	przekazem	składki	na	ubezpieczenie	społeczne	odrębny	
przekaz	w	wymiarem	składki	na	ubezpieczenie	zdrowot-
ne.	Wysłanie	przez	KRUS	dwóch	przekazów	spowodo-
wane	jest	tym,	że	wpłaty	będą	dokonywane	na	dwa	różne	
konta	bankowe.	Ponadto	odrębnym	przekazem	zdrowot-

nym	będzie	można	potwier-
dzać	 prawo	 do	 świadczeń	
z	opieki	zdrowotnej.	

Przykładowo,	gdy	rolnik	
posiada	 gospodarstwo	 rol-
ne	 o	 powierzchni	 5,62	 ha	
fi	zyczne,	 co	 stanowi	 6,15	
ha	 przeliczeniowe,	 w	 mie-
siącu	 kwietniu	 otrzyma	 do	
zapłaty	 (za	 kwartał)	 prze-
kaz	na	 składkę	ubezpiecze-
nia	 społecznego	 w	 kwocie	
366zł	 oraz	 przekaz	 do	 za-
płaty	 składki	 zdrowotnej	
w	kwocie	18	zł.	Gdy	w	go-
spodarstwie	 ubezpieczeniu	
społecznemu	 dodatkowo	
będzie	 podlegała	małżonka	
rolnika,	 to	 składkę	 należy	
odpowiednio	pomnożyć.

W	 przypadku,	 gdy	 rol-
nik	 posiada	 gospodarstwo	
rolne	o	powierzchni	5,62ha	
fi	zyczne,	co	stanowi	5,10	ha	
przeliczeniowe,	w	miesiącu	
kwietniu	otrzyma	do	zapła-
ty	 tylko	przekaz	na	 składkę	
ubezpieczenia	 społecznego	
w	 kwocie	 366	 zł.	 Składkę	
ubezpieczenia	 zdrowotne-
go	w	kwocie	15	zł	za	rolni-
ka	zapłaci	KRUS	ze	środków	
budżetu	państwa.

Z	 uwagi	 na	 zbliżający	
się	 termin	 płatności	 bardzo	
proszę	wszystkich	rolników,	

którzy	jeszcze	nie	złożyli	oświadczeń,	o	jak	najszybsze	
dopełnienie	tego	obowiązku.	Jednocześnie	przepraszam	
wszystkich	rolników	za	niedogodności	związane	z	pro-
wadzaną	aktualizacją.	Z	uwagi	na	złożoność	zagadnie-
nia,	praca	pracowników	Kasy	nie	ograniczała	się	jedynie	
do	przyjmowania	wniosków,	ale	i	ich	etapowej	realiza-
cji.	Niezależnie	od	przyjmowanych	oświadczeń	przepisy	
nowej	ustawy	wymogły	na	KRUS-ie	realizację	dodatko-
wych	zadań	w	niezmienionej	strukturze	organizacyjnej.

Andrzej Materek
Kierownik PT KRUS 

Busko-Zdrój
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podpisali umowę w sprawie kolektorów słonecznych

14 lutego br. w buskim magistra-
cie odbyło się spotkanie z gminami 
partnerskimi w ramach projektu 
„Instalacja systemów energii odna-
wialnej na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych 
w gminach powiatu buskiego i piń-
czowskiego”.
W	 tym	 dużym	 przedsięwzięciu,	

oprócz	gminy	Nowy	Korczyn,	bierze	
udział	 jeszcze	 9	 gmin:	 Busko-Zdrój,	
Gnojno,	Pacanów,	Solec-Zdrój,	Stop-
nica,	 Tuczępy,	 Wiślica,	 Pińczów		
i	Kije.
Po	 dość	 długim	 czasie	 oczeki-

wania,	 związanym	 z	 ciągnącymi	 się	
procedurami	 administracyjnymi,	 16	
stycznia	 br.	 podpisana	 została	 umo-
wa	 pomiędzy	 stroną	 szwajcarską,		
a	stroną	polską	reprezentowaną	przez	
Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego.	
Umowa	ta	dała	zielone	światło	dla	re-
alizacji	projektu.
Gmina	Busko-Zdrój	 -	 lider	przed-

sięwzięcia,	 podpisała	 z	 Minister-
stwem,	 umowę	 na	 realizację	 inwe-
stycji	 w	 gminach	 powiatu	 buskiego		
i	pińczowskiego.	Pozwoliło	to	na	ko-

lejny	krok	-	przygotowanie	specyfika-
cji	 istotnych	warunków	zamówienia.	
A	wszystko	po	to,	by	ogłosić	przetarg	
na	Instytucję	Zarządzającą	Projektem.	
Odpowiedzialna	będzie	ona	m.in.	za	
wykonanie	 usług	 administracyjno-
rozliczeniowych	 w	 j.	 polskim	 i	 an-
gielskim,	prowadzenie	nadzoru	robót	
projektowych	 i	 budowlanych,	 mo-
nitorowanie	 efektów	 ekologicznych	
oraz	 opracowywanie	 dokumentacji	
formalnych	 dla	 postępowań	 przetar-
gowych.
Gminy	 biorące	 udział	 w	 przed-

sięwzięciu	 otrzymały	 już	wspomnia-
ną	propozycję	SIWZ.	 Jeśli	uznają	za	
stosowne,	 mogą	 zgłosić	 ewentualne	
zmiany	do	specyfikacji.
Do	 tej	 pory	 wpłynęło	 aż	 3300	

wniosków	 od	 osób,	 które	 zgłosiły	
chęć	 uczestnictwa	 w	 projekcie.	 Na	
chwilę	 obecną	 z	 gminy	 Nowy	 Kor-
czyn	złożono	202	wnioski.	Liczba	ta	
może	się	jeszcze	powiększyć.	
Na	 spotkaniu	 przedstawiono	

również	 szacunkowe	 koszty	 działań		
w	ramach	realizacji	projektu,	w	tym:	
koszty	 tłumaczeń	 dokumentacji,	
koszty	związane	z	promocją,	bowiem	

projekt	 został	 objęty	 kampanią	 pro-
mocyjną	w	celu	dotarcia	do	 jak	naj-
większej	grupy	odbiorców	z	informa-
cją	 o	 wprowadzeniu	 odnawialnych	
źródeł	energii,	a	także	koszty	danych	
meteorologicznych	 pozyskiwanych	
z	 Instytutu	 Meteorologii.	 Koszty	 te	
proporcjonalnie	 do	 udziałów	 pokry-
ją	 zaangażowane	w	przedsięwzięcie	
gminy.
Według	aktualnych	ustaleń	miesz-

kańcy	 zainteresowani	 instalacją	 so-
larów	 zobowiązani	 będą	 do	 wpłaty	
jednorazowej	 darowizny	 na	 rzecz	
gminy,	 po	 czym	 nastąpi	 podpisanie	
umowy	 na	 dostawę	 i	 montaż	 wraz	
z	 uruchomieniem	 układu	 solarnego.	
Projekt	umowy	przewiduje,	że	przez	
okres	 5	 lat	 od	 chwili	 zamontowania	
mieszkańcy	będą	udostępniać	gminie	
część	nieruchomości,	gdzie	zamonto-
wany	 będzie	 solar.	 Po	 upływie	 tego	
okresu	 gmina	 przekaże	 mieszkańco-
wi	układ	nieodpłatnie,	przy	czym	zo-
bowiązany	on	będzie	do	korzystania	
z	kolektorów	przez	kolejne	10	lat.
O	szczegółach	będziemy	informo-

wać	Państwa	na	bieżąco.
Redakcja
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O udZIelOnej pOmOcy spOłecZnej
Rodzaj i wysokość udzielonej pomocy przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie  
w 2011 roku na podstawie ustawy  

o pomocy społecznej:
-	 zasiłek	 stały	 został	 przyznany	 46	 osobom	 na	 kwotę	 –	
157.000,00	zł.
-	 zasiłek	 okresowy	 otrzymało	 45	 osób	 na	 kwotę	 54.000	
zł.	
-	 zasiłek	celowy	otrzymało	105	osób	na	kwotę	27.724	zł.
-	 w	ramach	usług	opiekuńczych	pomocą	objętych	zostało	
5	osób	–	koszty	22.501	zł.
-	 odpłatność	za	pobyt	w	DPS	–	19	osób	–	koszty	346.343	
zł.
-	 składki	zdrowotne	od	zasiłków	stałych	–	39	osób	kwota	
12.893	zł.	
-	 rządowy	program	wspierania	osób	pobierających	świad-
czenia	pielęgnacyjne	(XI	i	XII	2011	r.)	–	162	osoby	-	kwo-
ta	32.300	zł.
-	 dożywianie	 na	 podstawie	 programu	 „Pomoc	 państwa		
w	 zakresie	 dożywiania”	 kwota	 ogółem	 115.500	 zł		
z	tego:
-	 zasiłek	celowy	dla	32	osób	-	kwota	25.044	zł.
-	 dożywianie	uczniów	 (jedno	danie	gorące)	 -	273	osoby	
-	kwota	67.672	zł.
-	 dożywianie	uczniów	na	wniosek	dyr.	 szkoły	 -	41	osób	
-	kwota	8.262	zł.
-	 dowóz	posiłku	do	szkół	–	12.888	zł.
-	 zakup	 jednorazowych	naczyń	do	wydawania	posiłków	
–	1.634	zł.

Pomoc	na	podstawie	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	
z	dnia	13	lipca	2010	r.	w	sprawie	szczegółowych	warun-
ków	 realizacji	 programu	 pomocy	 dla	 rodzin	 rolniczych,		
w	 których	 gospodarstwach	 rolnych	 lub	 działach	 specjal-

nych	 produkcji	 rolnej	 powstały	 szkody	 spowodowane	
przez	powódź	w	2010	r.	
-	zasiłek	celowy	dla		3	osób	–	3.000	zł.
Zasiłek	celowy	do	20	tys.	zł.	z	przeznaczeniem	na	re-

mont	lokali/budynków	mieszkalnych	zniszczonych	w	wy-
niku	powodzi,	która	miała	miejsce	w	2010	r.
-	zasiłek	celowy	dla	17	osób	–	kwota	125.658	zł.
Ilość	wydanych	decyzji	w	2011	r.	z	pomocy	społecznej	

-	475
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami przyznane na 

podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Świadczenia	rodzinne	ogółem	2.843.340	zł.	w	tym:

-	zasiłki	rodzinne	wraz	z	dodatkami	–	1.315.645
-	jednorazowa	zapomoga	z	tyt.	urodzenia	dziecka	-43.000	
zł.
-	zasiłki	pielęgnacyjne	–	441.405	zł.
-	świadczenia	pielęgnacyjne	–	994.384	zł.
-	składki	na	ubezpieczenie	zdrowotne	dla	osób	pobierają-
cych	św.	pielęgnacyjne	-	13.479	zł.
-	 składki	 na	 ubezpieczenie	 emerytalno-rentowe	 dla	 osób	
pobierających	św.	pielęgnacyjne	-	35.427	zł.
Ilość	wydanych	decyzji	w	2011	r.	ze	świadczeń	rodzin-

nych	-	969	
Świadczenia przyznane na podstawie ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów
Fundusz	alimentacyjny	–	84.350	zł.
Ilość	wierzycielek	-	14
Ilość	 dłużników	 alimentacyjnych	w	 stosunku,	 do	 któ-

rych	prowadzi	się	postępowanie	-	35.
Ilość	wydanych	 decyzji	 z	 funduszu	 alimentacyjnego	 -	

30.																											
Sławomir Wawrzeniec Kierownik GOPS-u

w Nowym Korczynie

Otwarty na dialOg 
z mieszkańcami

Dialog nawiązywany z mieszkańcami i wsłuchiwa-
nie się w ich najpilniejsze potrzeby pełnią bardzo waż-
ną w kierowaniu gminą oraz w podejmowaniu istot-
nych dla jej rozwoju decyzji.	

Taką	 zasadę	 wyznaje	 również	 wójt	 gminy	 Nowy	
Korczyn	Paweł	Zagaja,	który	w	ostatnim	czasie	spotkał	
się	z	mieszkańcami	każdej	z	24	miejscowości,	by	bez-
pośrednio	z	nimi	porozmawiać,	zdać	relację	ze	swojej	
rocznej	pracy	oraz	zapoznać	się	z	problemami	i	potrze-
bami	mieszkańców.

Zebrania	wiejskie	odbywały	się	od	13	do	23	marca	
br.	Na	każdym	ze	spotkań	wójt	zdawał	szeroką	relację		
z	wykonania	budżetu	 za	2011	 roku,	 a	 także	przedsta-

wiał	 szczegółowo	 politykę	 finansową	 na	 rok	 bieżący.	
Wójt	mówił	o	trudnych	decyzjach,	które	należało	pod-
jąć	w	związku	z	sytuacją	finansową	gminy,	informował	
również	 mieszkańców	 o	 planowanych	 przedsięwzię-
ciach	na	 terenie	gminy	na	najbliższe	 lata.	W	wolnych	
wnioskach	mieszkańcy	mieli	możliwość	przedstawienia	
swych	potrzeb	i	postulatów,	które	w	miarę	możliwości	
gminy	–	jak	zapewnił	wójt	–	będą	sukcesywnie	realizo-
wane.

Wójt	 obiecał	 również,	 że	 takie	 spotkania	 z	miesz-
kańcami	będą	organizowane	po	każdym	zakończonym	
roku	budżetowym.	

Anna Nowak 

Aktualności



12 Głos z Gminy Nowy Korczyn

Gmina łączy szkoły

Rada Gminy w Nowym Korczynie podczas sesji, 
która odbyła się w dniu 12 lutego br. podjęła uchwałę 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Kor-
czynie. Od 1 września korczyńska podstawówka połą-
czona zostanie z gimnazjum.
Zgodnie	 z	 art.	 62	 ust.1	 ustawy	 z	 dnia	 7	 września	

1991	 r.	 o	 systemie	 oświaty	 organ	 prowadzący	 szkoły	
różnych	typów	może	je	połączyć	w	zespół.	Propozycja	
utworzenia	 takiego	 zespołu	 na	 bazie	 Publicznej	 Szko-
ły	 Podstawowej	 w	 Nowym	 Korczynie	 oraz	 Samorzą-
dowego	Gimnazjum	im.	Św.	Kingi	ma	swoją	podstawę		
w	organizacji	obu	placówek.	Jest	to	głównie	uzasadnie-
nie	ekonomiczne.	Chodzi	przede	wszystkim	o	obniżenie	

kosztów	 ogólnego	 zarządu,	 administrowania	 poszcze-
gólnymi	szkołami	-	wyjaśniał	podczas	sesji	wójt	gminy	
Paweł	Zagaja.
Utworzenie	 zespołu	 podyktowane	 jest	 warunkami	

organizacyjnymi,	 ekonomicznymi	 i	 lokalowymi.	 Obie	
szkoły	funkcjonują	w	połączonych	ze	sobą	budynkach,	
mając	 wspólną	 kuchnię,	 stołówkę,	 boisko	 sportowe		
i	kotłownię.	Jednak	zarządzane	są	przez	dwóch	dyrekto-
rów.	W	wyniku	przeprowadzonej	analizy	sytuacji	szkół	
organ	prowadzący	stwierdził,	że	będzie	to	zdecydowa-
nie	najlepsze	rozwiązanie	dla	zapewnienia	dobrej	orga-
nizacji	pracy	szkół	oraz	zarządzania	nimi.	Utworzenie	
jednolitego	 kierownictwa	 pozwoli	 racjonalnie	 wyko-
rzystać	 istniejącą	 bazę	 pod	względem	 ekonomicznym	
i	 organizacyjnym.	 Dodatkowym	 uzasadnieniem	 pro-
ponowanego	 rozwiązania	 jest	 usprawnienie	 procedur	
związanych	z	uzupełnianiem	etatów	przez	nauczycieli.	
Ci,	którzy	obecnie	pracują	w	gimnazjum,	w	sytuacji,	gdy	
konieczne	będzie	zastępstwo,	będą	mogli	uczyć	w	szko-
le	podstawowej.
Pomysł	 utworzenia	 Zespołu	 Szkół	 w	Nowym	 Kor-

czynie	 pozytywnie	 zaopiniowało	 Kuratorium	 Oświaty		
w	Kielcach,	podkreślając,	że	rozwiązanie	 takie	nie	na-
ruszy	 tożsamości	 szkół	wchodzących	w	 skład	 zespołu	
oraz	nie	obniży	jakości	ich	pracy,	nie	naruszy	też	odręb-
ności	rad	pedagogicznych,	rad	rodziców	i	samorządów	
uczniowskich	 poszczególnych	 szkół.	 I	 co	 najważniej-
sze,	nie	obniży	standardów	nauczania.

Anna Nowak

Księże dziekanie, proszę nam opowiedzieć coś więcej o sobie, jak wyglą-
dała droga kapłańska, którą ksiądz przebył?
Urodziłem	 się	w	 1957	 roku	w	 Proszowicach.	 Pochodzę	 z	miejscowo-

ści	 Karwin,	 w	 parafii	 Dobranowice.	 Po	 ukończeniu	 Szkoły	 Podstawowej		
w	Karwinie	i	Liceum	Ogólnokształcącego	w	Proszowicach	rozpocząłem	studia		
w	Wyższym	Seminarium	Duchownym	w	Kielcach.	

Jak ksiądz odnalazł powołanie? Jak to się dzieje, że nagle człowiek słyszy 
ten Chrystusowy  głos: „Pójdź za mną”?
Pan	Bóg	powołał,	więc	poszedłem.	Ale	nie	nastąpiło	to	z	dnia	na	dzień.	

Powołanie	 kształtowało	 się	 i	 dojrzewało	 od	 dzieciństwa.	 Święcenia	 ka-
płańskie	przyjąłem	5	czerwca	1982	 roku	 i	zacząłem	pracę	 jako	wikariusz		
w	 parafii	 Bieliny,	 Kielce	 i	 Irządze.	 Pięć	 lat	 później	 zostałem	 kapelanem		
w	Szpitalu	Kieleckim	oraz	duszpasterzem	służby	zdrowia	na	terenie	diecezji.	
W	1998	roku	zostałem	proboszczem	parafii	Świętomarz,	a	później	w	Imbra-
mowicach.	W	2002	roku	probostwo	objąłem	w	tutejszej	parafii.

Parafia Stary Korczyn jest najstarszą parafią w naszej gminie z zabytko-
wym kościołem. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć.
Parafia	 Stary	Korczyn	 powstała	 prawdopodobnie	 pod	 koniec	XI	 lub	 na	

początku	XII	wieku.	Warto	wspomnieć,	że	w	Starym	Korczynie	urodził	się	

pRZyGOtOwać śwIątynIę na 

wIelkI jubIleusZ
Z księdzem dziekanem Mar-

kiem Małczęciem – proboszczem 
parafii Stary Korczyn, najstarszej 
parafii w naszej gminie powstałej 
prawdopodobnie w XI w. rozma-
wiała Anna Nowak.
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Bolesław	Wstydliwy.	Obecny	kościół	
wybudowano	z	 fundacji	Kazimierza	
Wielkiego	 ok.	 połowy	 XIV	 wieku.		
W	 Kronice	 Jana	 Długosza	 znajdu-
je	 się	krótka	notka	mówiąca,	że	we	
wsi	 królewskiej	 Korczynie	 istnieje	
kościół	p.w.	św.	Mikołaja,	 i	że	chór		
i	zakrystię	wzniósł	z	białego	kamie-
nia	król	Kazimierz	Wielki.	Świątynię	
odnawiano	i	przebudowywano	kilka-
krotnie.	Ostatni	 raz	odbudowywana	
była	w	1920	roku	po	zniszczeniach		
z	 okresu	 I	 wojny	 światowej.	 Wte-
dy	 też	 w	 narożu	 przykościelnego	
placu	 wybudowano	 czworoboczną	
dzwonnicę.	 Kościół	 ten	 będący	 po-
zostałością	 bujnego	 rozkwitu	 miej-
scowości,	został	wpisany	do	rejestru	
zabytków.	

Wkrótce obchodzić będziemy 
dziesięciolecie pracy księdza w pa-
rafii. Jak ksiądz ocenia te dziesięć 
lat?
Probostwo	w	tutejszej	parafii	ob-

jąłem	1	lipca	2002	roku.	Parafia	jest	
mała,	 liczy	1200	osób,	spośród	któ-
rych	40%	to	osoby	powyżej	60	roku	
życia.	Sytuacja	materialna	mieszkań-
ców	parafii	jest	uboga	ze	względu	na	
trudną	 sytuację	w	 rolnictwie.	Mimo	
wszystko	 ludzie	 są	 tu	 pracowici		
i	 ambitni,	 chcą	 do	 czegoś	 dojść,	
dbają	 o	 swe	 rodziny.	 Spotykam	 się		
z	 dużą	 życzliwością	 ze	 strony	 pa-
rafian,	 którzy	 są	 też	bardzo	zaanga-
żowani	 w	 prace	 wykonywane	 przy	
kościele.	

Jakie prace w tym okresie udało 
się księdzu wykonać?

Od	początku	powołania	mnie	na	
proboszcza	 tej	 parafii	 wykonałem	
szereg	 prac.	 Przy	 pomocy	 parafian		
i	ludzi	dobrej	woli	przeprowadzony		
został	 kapitalny	 remont	 plebanii,	
łącznie	 z	wymianą	dachu,	 instalacji	
elektrycznych,	 grzewczych	 czy	 wy-
mianą	okien.	W	kościele	wymienio-
ne	 zostały	 okna,	 a	 także	 instalacja	
elektryczna,	 nagłośnieniowa,	 prze-
ciwpożarowa	 i	przeciwwłamaniowa	
wraz	ze	wszystkimi	czujnikami.	Wy-
konane	 zostało	 oświetlenie	 wokół	
kościoła,	 chodnik	 procesyjny	 oraz	
odprowadzenie	wód	dachowych	ka-
nalizacją	podziemną.

W 2010 roku 32 zabytkowe koś-
cioły z terenu województwa święto-
krzyskiego, znajdujące się przy szla-
ku architektury drewnianej objęto 
dużym wielomilionowym projektem 
unijnym, w tym również kościół  
w Starym Korczynie.	
Kilkunastomilionowe	 dofinanso-

wanie	 na	 ten	 cel	 otrzymało	 Stowa-
rzyszenie	 na	 Rzecz	Ochrony	 i	 Pro-
mocji	 Sztuki	 Sakralnej	 „Ars	 Sacra”	
w	 Kielcach.	 Projekt	 „Skarbiec	 świę-
tokrzyski.	 Szlak	 architektury	 drew-
nianej	 i	 średniowiecznej”,	 którym	
objęty	 jest	 również	 nasz	 kościół,	
zakłada	 utworzenie	 szlaku	 architek-
tury	 drewnianej	 i	 średniowiecznej		
w	oparciu	o	32	zabytkowe	obiekty	sa-
kralne	z	naszego	regionu.	Założenia	
projektu	 to	 szeroko	 zakrojone	 pra-
ce	 konserwatorskie	 przy	wybranych	
obiektach,	mające	na	 celu	poprawę	
stanu	 ich	 zachowania,	 odsłonięcie	

piękna	 i	podkreślenie	walorów	arty-
stycznych	i	historycznych.

Jakie prace wykonane zostały do 
tej pory w ramach projektu, a jakie 
są jeszcze w planach?
W	 ramach	 tej	 dużej	 inwestycji	

wykonano	 ocieplenie	 stropu	 wełną	
mineralną	 o	 grubości	 20	 cm,	 tynki	
renowacyjne	 wewnątrz	 kościoła	 na	
wysokości	2	m	oraz	całą	konserwa-
cję	elewacji	zewnętrznej	polegającą	
na	 wymianie	 starych	 cegieł,	 znisz-
czonych	 kamieni.	 Te	 prace	 zostały	
zakończone.	Natomiast	 przy	 elewa-
cji	zewnętrznej	w	 ramach	 tego	pro-
jektu	 trzeba	 jeszcze	 dokończyć	 im-
pregnacje	i	naprawienie	tego,	czego	
nie	udało	się	zrobić	przed	zimą.	Cał-
kowity	 koszt	 prac	 przewidzianych		
w	naszej	parafii	to	817	968,66	zł.	In-
westycja	ta	finansowana	jest	ze	środ-
ków	 unijnych.	 Jednak	 ponad	 31%	
tych	 środków	 musi	 być	 wkładem	
własnym	parafii,	co	daje	kwotę	wkła-
du	własnego	równą	287	320,76	zł.

Czy parafianie chętnie składają 
ofiary na kościół?
Chcę	jeszcze	raz	podkreślić	duże	

zaangażowanie	 zarówno	 parafian,	
jak	 i	 gości	 przybywających	 do	 na-
szej	 parafii,	 którzy	 chętnie	 wspie-
rają	 wszelkie	 inicjatywy	 związane		
z	pracami	przy	kościele.	Pomimo	du-
żych	sum	dotacji	przeznaczonych	na	
zrealizowanie	 tych	wszystkich	prac,	
to	 bez	 wkładu	 własnego	 parafii	 ni-
czego	nie	udałoby	 się	zrobić.	Za	 tę	
ofiarność	 ludzi	 dobrej	 woli	 jestem	
bardzo	wdzięczny.	

Za 25 lat parafia obchodzić bę-
dzie 850-lecie swojego istnienia.  
Z pewnością do tego czasu uda się 
jeszcze wiele prac zrealizować, by 
przygotować świątynię do jubileu-
szu. 
Też	 mam	 taką	 nadzieję.	 Bo	 jest	

jeszcze	wiele	do	zrobienia,	np.	wy-
miana	 drzwi	 kościelnych,	 malowa-
nie	 kościoła,	 renowacja	 ołtarzy	 czy	
ogrzewanie	kościoła.	Są	to	prace	na	
wiele,	wiele	 lat.	Ale	mam	nadzieję,	
że	stopniowo	wspólnymi	siłami	uda	
się	nam	odbudować	świątynię	i	przy-
gotować	ją	na	ten	wielki	jubileusz.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Nowak
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- Panie Wójcie, do Urzędu Gminy w 2011 roku zgło-
siła się fi rma, która ma zamiar wybudować biogazownię 
rolniczą na naszym terenie. Proszę wyjaśnić, czym jest 
biogazownia?
Biogazownia	to	instalacja,	w	której	w	wyniku	procesów	

fermentacji	beztlenowej	produkty	pochodzenia	rolnicze-
go	np.	kiszonka	kukurydzy,	 traw	czy	żyta	oraz	obornik,	
gnojowica	przetwarzane	są	na	biogaz,	czyli	odnawialne	
źródło	 energii.	W	wyniku	 spalania	 w	 silniku	 iskrowym	
biogaz	zamieniany	jest	na	energię	elektryczną.	

- Gdzie dokładnie miałaby być zlokalizowana bioga-
zownia? 
Jeżeli	chodzi	o	lokalizację,	to	inwestor	zwrocił	się	do	

Urzędu	Gminy	z	zapytaniem	o	realizację	przedsięwzięcia	
na	działkach	położonych	wzdłuż	drogi	wojewódzkiej	po-
między	miejscowościami	Piasek	Wielki	i	Badrzychowice.	
Jednak	w	 rozmowach	przeprowadzonych	przez	 samego	

Temat miesiąca

inwestora	oraz	przeze	mnie	mieszkańcy	Piasku	Wielkiego	
wyrazili	 negatywną	 opinię	 o	 lokalizacji	 inwestycji,	 uza-
sadniając	tym,	że	biogazownia	byłaby	za	blisko	zabudo-
wań.	Nie	sprzeciwiali	się	natomiast,	by	biogazownia	po-
wstała	na	terenie	gminy.	

- Jakich korzyści wynikających z powstania biogazow-
ni upatruje Pan dla naszej gminy?
Biogazownia	 jest	 interesującym	 rozwiązaniem	 dla	

hodowców	 bydła	 i	 trzody	 chlewnej	 dzięki	 możliwości	
pozbywania	się	obornika	i	gnojowicy	przy	jednoczesnej	
możliwości	pozyskania	dobrej	jakości	nawozu	z	masy	po-
fermentacyjnej.
Dla	rolników	produkujących	rośliny	mogące	stanowić	

biomasę	używaną	w	biogazowni	(np.	kukurydza)	korzyś-
cią	z	funkcjonowania	biogazowni	jest	możliwość	zawar-
cia	długoterminowych	umów	kontraktacyjnych	na	dosta-
wę	substratu.
Ponadto	do	budżetu	gminy	wpływałyby	podatki,	tj.	od	

nieruchomości,	 wpływy	 z	 podatku	 CIT.	 Jak	 zapowiada	
inwestor,	 jest	 to	 inwestycja	o	znaczącym	koszcie	szaco-
wanym	na	blisko	18	milionów	złotych.	Podatek	genero-
wany	z	 inwestycji	 rokrocznie	wynosiłby	ok.	300	tysięcy	
złotych,	a	planowany	okres	prowadzenia	działalności	 to	
ok.	15	lat.
Oprócz	tego,	jak	zapowiada	inwestor,	powstaną	nowe	

miejsca	pracy	dla	mieszkańców	naszej	gminy.	

- Ilu producentów z naszej gminy będzie dostarczać 
substrat?
To	pytanie	do	inwestora.	Z	informacji,	które	posiadam	

wynika,	że	do	funkcjonowania	biogazowni	o	mocy	oko-

ło	1	MWe	potrzeba	ok.	400	ha.	upraw.	Z	tego	co	wiem,	
inwestor	ma	podpisane	listy	intencyjne	z	okolicznymi	rol-
nikami	i	przedsiębiorcami,	w	najbliższym	czasie	planuje	
podpisać	z	dostawcami	umowy	kontraktacyjne.	Umowy	
te	mają	być	długoletnie,	 tj.	od	5	do	15	 lat.	 Jak	 twierdzi	
inwestor,	muszą	to	być	umowy	zabezpieczające	obie	stro-
ny	działania,	dostawca	ma	być	pewny,	że	sprzeda	towar	
z	zyskiem,	a	odbiorca,	że	zakontraktowaną	ilość	surowca	
otrzyma.	

- Jaką cenę za swoje produkty otrzymają rolnicy, czy 
będą to korzystne dla nich ceny? 
Rolnicy	 na	 pewno	 dostaną	 dobrą	 rynkową	 cenę	 za	

swoje	 produkty,	 ponieważ	 to	 właśnie	 rynek	 będzie	 te	
ceny	dyktował.	Należy	pamiętać,	że	jak	jest	na	coś	popyt,	
to	i	cena	jest	odpowiednia.

- Czy funkcjonowanie biogazowni nie będzie dla 
mieszkańców okolicznych wsi uciążliwe?	

Inwestor	 zapewnia,	 że	 oddziaływanie	 przedsięwzię-
cia	 zamknie	 się	 w	 granicach	 nieruchomości,	 na	 której	
planowana	jest	inwestycja.	Zapachy	mają	być	typowe	jak	
w	 gospodarstwie	 rolnym,	 a	 generator,	 z	 pracą	 którego	
wiąże	 się	 hałas,	 znajdować	 się	 będzie	 w	 specjalnie	 do	
tego	 celu	 przystosowanym	 i	 wygłuszonym	 pomieszcze-
niu.	Na	polecenie	Urzędu	Gminy	został	wykonany	nie-
zbędny	operat	środowiskowy,	który	po	wymaganych	uści-
śleniach,	 został	 przekazany	 do	 państwowych	 jednostek	
weryfi	kujących	 tego	 typu	 dokumentację,	 tj.	 Regionalnej	
Dyrekcji	Ochrony	 Środowiska	w	 Kielcach	 oraz	 do	 San-
epidu.	 Inwestor,	 uzyskując	 decyzję	 środowiskową,	 bez-
warunkowo	 zostanie	 zobowiązany	 do	 szeregu	 działań	
mających	zminimalizować	potencjalne	uciążliwości	oraz	
dochować	 wszelkich	 starań,	 aby	 chronić	 mieszkańców	
oraz	środowisko.	

- Czy w ramach planowanej inwestycji przewidziano 
ze strony Urzędu Gminy spotkanie z mieszkańcami?
Tak,	 1	marca	 br.	Urząd	Gminy	 zorganizował	 pierw-

sze	spotkanie	 informacyjne	z	mieszkańcami.	Odbyło	się	
również	spotkanie	z	inwestorem,	podczas	którego	miesz-
kańcy	mieli	 okazję	dopytać	o	 szczegóły	planowanej	 in-
westycji	 oraz	 rozwiać	 wszelkie	 wątpliwości.	 Wszystkie	
te	spotkania	miały	charakter	konsultacyjno-informacyjny.	
Nie	zostały	na	tym	etapie	wydane	jeszcze	żadne	decyzje	
w	 tym	 temacie.	 Liczę	na	 to,	 że	mieszkańcy	wskażą	do-
godne	miejsce	 na	 biogazownię	 i	 uda	 nam	 się	wspólnie	
zatrzymać	inwestora	w	naszej	gminie.

- Dziękuję za rozmowę.

Powstanie biogazownia 
rolnicza?

O biogazowni jako zaawansowanym technicznie rozwiązaniu w zakresie ekologicz-
nego pozyskiwania energii, o planach powstania takiego przedsięwzięcia na terenie 
gminy Nowy Korczyn oraz o korzyściach wynikających z tej inwestycji dla rolników 
- z wójtem gminy Nowy Korczyn Pawłem Zagają -  rozmawiała Anna Nowak.
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Powstanie biogazownia 
rolnicza?

Oświata i kultura

 środki unijne dla szkół
W	dniu	 1	 lutego	 2012	 r.	 Święto-

krzyskie	Biuro	Rozwoju	Regionalnego	
w	Kielcach	ogłosiło	nabór	wniosków	
na	 konkurs	 zamknięty	 nr	 2/1/9.1.2/
POKL/2012	 w	 ramach	 Priorytetu	 IX	
PO	KL	Rozwój	wykształcenia	 i	 kom-
petencji	 w	 regionach,	 Poddziałanie	
9.1.2	Wyrównywanie	szans	edukacyj-
nych	uczniów	z	grup	o	utrudnionym	
dostępie	do	edukacji	oraz	zmniejsze-
nie	 różnic	w	 jakości	 usług	 edukacyj-
nych.	
Gmina	 Nowy	 Korczyn	 wystąpi-

ła	 do	 ŚBRR	 w	 Kielcach	 z	 dwoma	
wnioskami	 o	 dofi	nansowanie	 w/w	
projektów:	 dla	 szkół	 podstawowych	
(tj.	 Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Nowym	 Korczynie,	 Publicznej
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Starym	 Kor-
czynie	i	Szkoły	Podstawowej	w	Brzo-
stkowie)	 oraz	 dla	 Samorządowego
Gimnazjum	im.	Św.	Kingi	w	Nowym	
Korczynie.
W	 Projekcie	 dla	 szkół	 podstawo-

wych	 przewidziane	 są	 dodatkowe	
zajęcia	dydaktyczno	–	wyrównawcze	
służące	 wyrównywaniu	 dyspropor-
cji	 edukacyjnych	 w	 trakcie	 procesu	
kształcenia	oraz	zajęcia	pozalekcyjne	

i	 pozaszkolne	 dla	 uczniów	 ukierun-
kowane	 na	 rozwój	 kompetencji	 klu-
czowych,	 ze	 szczególnym	 uwzględ-
nieniem	 ICT,	 języków	 obcych,	 nauk	
przyrodniczo	–	matematycznych.	Dla	
gimnazjum	planowane	są	zajęcia	za-
równo	dydaktyczno	–	wyrównawcze,	
jak	i	doradztwo	i	opieka	pedagogicz-
no	 –	 psychologiczna	 dla	 uczniów	
wykazujących	 problemy	 w	 nauce	
lub	 z	 innych	 przyczyn	 zagrożonych	
przedwczesnym	wypadnięciem	 z	 sy-
stemu	 oświaty,	 a	 także	 poradnictwo	
i	 doradztwo	 edukacyjno	 –	 zawodo-
we,	 mające	 na	 celu	 informowanie	
uczniów	 o	 korzyściach	 płynących	
z	 wyboru	 danej	 ścieżki	 edukacyjnej	
oraz	 możliwościach	 dalszego	 kształ-
cenia	w	kontekście	uwarunkowań	lo-
kalnego	i	regionalnego	rynku	pracy.
Oferowane	 zajęcia	 wychodzą	 na-

przeciw	 oczekiwaniom	 i	 potrzebom	
uczniów,	 gdyż	 szczególną	 uwagę	
poświęca	 się	 zajęciom	 z	 matematy-
ki,	 która	 stała	 się	 przedmiotem	 obo-
wiązkowym	na	maturze.	Dodatkowo	
planuje	się	wprowadzenie	języka	nie-
mieckiego	 do	 szkół	 podstawowych.	
Inwestowanie	w	edukację	młodzieży	
zapobiegnie	 powiększaniu	 się	 grona	

ludzi	 bezrobotnych.	 Projekt	 umożli-
wi	 młodemu	 pokoleniu	 bliższe	 po-
znanie	różnych	zawodów,	świadome	
zaplanowanie	 dalszego	 kształcenia	
i	 karierę	 zawodową	 zgodnie	 z	włas-
nymi	 zainteresowaniami	 i	możliwoś-
ciami.	
Jak	informuje	wójt	gminy	Paweł	Za-

gaja	w	ramach	pozyskanych	środków	
(łączna	kwota:	2	290	000	zł)	zostaną	
przeprowadzone	 dodatkowe	 zajęcia	
dla	uczniów	oraz		zakupione	pomoce,	
materiały	 dydaktyczne	 niezbędne	 do	
prowadzenia	 zajęć	 (m.in.	 podręczni-
ki,	fi	lmy	edukacyjne,	plansze,	tablice	
interaktywne,	komputery).	Planuje	się	
również	 zorganizować	wyjazdy	 edu-
kacyjne.
Realizacja	 projektu	 przyczyni	 się	

z	 pewnością	 do	poprawy	 szans	 edu-
kacyjnych	 uczniów	 napotykających	
na	bariery	o	charakterze	środowisko-
wym,	 ekonomicznych,	 a	 także	 do	
wzmocnienia	 ich	 poczucia	 własnej	
wartości	 oraz	 podniesienia	 poziomu	
wiedzy,	co	pozwoli	 im	na	kontynuo-
wanie	nauki	 zarówno	w	gimnazjum,	
jak	i	w	szkole	średniej.	

 Joanna Wilk

Niecodzienny	prezent	 świąteczny	 tuż	 przed	Wigilią	
Świąt	Bożego	Narodzenia	otrzymała	Szkoła	Podstawowa	
z	Brzostkowa.	
Wraz	 z	 licznymi	 kartkami	 przesyłanymi	 w	 okresie	

świątecznym	do	szkoły	trafi	ła	również	i	ta	od	grupy	po-
lonijnej	„Serce”	z	Kanady,	na	której	widniał	następujący	
napis:	Ta skromna suma zebrana przez słuchaczy Radia 
7, czytelników „Dziennika”, fanów zespołu „Mr System” 
oraz klientów drukarni „NOVA” niech będzie naszym 
prezentem dla Szkoły Podstawowej w Brzostkowie, dla 
wszystkich dzieci i pedagogów. Życzymy wesołych Świąt 
i błogosławieństwa Bożego!	
W	ślad	za	ową	kartką	na	 rachunek	 szkoły	wpłynęła	

kwota	 prawie	 8	 tys.	 złotych.	 Za	 otrzymane	 pieniądze	
udało	 się	 wyposażyć	 w	 meble	 świetlicę,	 która	 spełnia	

również	funkcję	jadalni.	Zakupiono	krzesełka,	stoliki	oraz	
szafy	do	tej	sali.	Resztę	pieniędzy	przeznaczono	na	zakup	
aparatu	 fotografi	cznego	 do	 dokumentowania	 wydarzeń	
z	życia	szkoły	oraz	wizualizera	do	tablicy	interaktywnej,	
dzięki	któremu	zajęcia	stały	się	bardziej	atrakcyjne.
Wójt	Gminy	Nowy	Korczyn,	Dyrekcja	Szkoły	Podsta-

wowej	w	Brzostkowie	wraz	z	nauczycielami	i	uczniami	
pragną	złożyć	serdeczne	podziękowania	dla	wszystkich	
tych,	 którzy	przyczynili	 się	do	zebrania	pieniędzy	ofi	a-
rowanych	dla	szkoły.	Gdyby	nie	pomoc	ludzi	o	wielkim	
sercu,	nie	udałoby	 się	 zrealizować	 tych	przedsięwzięć.	
To	oni	swoją	bezinteresowną	postawą	sprawili	uczniom	
oraz	 pracownikom	 szkoły	 wspaniały	 prezent	 świątecz-
ny.

Dziękujemy!

PREZENT OD SERCA
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OwOce w szkOle

Od bieżącego roku szkolnego 
szkoły podstawowe z terenu gminy 
Nowy Korczyn realizują europejski 
projekt „Owoce w szkole”, korzy-
stający z dofinansowania z budże-
tu Unii Europejskiej. Głównym ce-
lem programu jest długoterminowe 
kształtowanie dobrych nawyków ży- 
wieniowych dzieci poprzez zwięk-
szenie udziału owoców i warzyw  
w ich codziennej diecie oraz propa- 
gowanie zdrowego odżywiania po-
przez działania edukacyjne realizo-
wane w szkołach podstawowych.	

Programem	 „Owoce	 w	 szkole”	
objęci	 są	 uczniowie	 klas	 1-3,	 łącz-
nie	150	dzieci	z	 terenu	całej	gminy.	
Zdrowe	 przekąski	 otrzymują	 zatem	
nasi	 najmłodsi	 uczniowie.	 Posiłki	
te	 są	 bezpłatne	 i	 dostarczane	 przez	
Spółdzielnię	 Producentów	 Owoców	
i	Warzyw	 „Sielec”.	 Owoce	 i	 warzy-
wa	 trafiają	do	dzieci	dwa	 razy	w	 ty-
godniu.	 Jednorazowa	 porcja,	 jaką	
otrzymuje	 dziecko,	 składa	 się	 z	 jed-
nego	produktu	owocowego	i	jednego	
warzywnego.	Owoce,	warzywa	oraz	
soki	nie	mogą	zawierać	dodatku	tłusz-
czu,	soli,	cukru	lub	innych	substancji	
słodzących.	 Wszystkie	 przekąski	 są	

porcjowane	 i	 przygotowane	 do	 bez-
pośredniego	 spożycia.	 Zdrowa	 dieta	
–	czyli	zjadanie	codziennie	owoców	
i	warzyw	–	 to	 samo	zdrowie!	A	wy-
rabianie	 zdrowych	 nawyków	 warto	
zaczynać	już	od	najmłodszych	lat.	

Organizacją	 i	 wdrażaniem	 pro-
gramu	 zajmuje	 się	 Agencja	 Rynku	
Rolnego,	która	ma	podpisaną	umowę	
z	producentem	owoców	i	warzyw.

Anna Nowak
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14 marca 2012 roku uczniowie gimnazjum oraz 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy rywali-
zowali między sobą w zakresie wiedzy pożarniczej 
podczas turniej zorganizowanego w Samorządo-
wym Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczy-
nie przez Wójta Gminy Nowy Korczyn oraz Pań-
stwową Straż Pożarną w Busku-Zdroju. 

„Młodzież 
zapobiega pożaroM”  
- Turniej Wiedzy pożarniczej

RadOsna szkOła
W 2011 roku Szkoła Podstawowa 

w Brzostkowie w ramach rządowego 
programu „Radosna szkoła” otrzyma-
ła wsparcie finansowe w wysokości  
6 tys. zł na organizację i wyposaże-
nie miejsca zabaw w szkole.	
W	ramach	otrzymanych	środków	

urządzono	 część	 relaksacyjną,	 którą	
wyposażono	w	duże	miękkie	klocki,	
wałki	 i	 siedziska,	zakupiono	 też	ma-
terace	do	zabaw	ruchowych.	Oprócz	
tego	sala	wyposażona	została	w	sze-
reg	pomocy	i	zabawek	dydaktycznych	
kształcących	sprawność	ruchową	oraz	
służących	integracji	umysłowej.	
Sprzęt	 i	 pomoce	 	 zostały	 zamó-

wione	z	myślą	o	potrzebach	uczniów	
szkoły.	 Gry	 i	 pomoce	 dydaktyczne	
wzbogacają	 i	 uatrakcyjniają	 zajęcia.	
Uczniowie	 pod	 opieką	 nauczycieli	
bardzo	chętnie,	pełni	 radości	 i	 ener-
gii	korzystają	z	urządzeń,	jak	również	
rozwijają	spostrzegawczość	i	pamięć	
podczas	zajęć	z	wykorzystaniem	gier	
dydaktycznych.	

Anna Nowak

Turniej	 podzielony	 został	 na	 dwie	 kategorie:	 szkoły	
podstawowe	i	gimnazjum.	

W	turnieju	wzięły	udział	tylko	dwie	dziewczyny	i	to	
one	wykazały	się	największą	wiedzą	w	dziedzinie	pożar-
nictwa!

W	kategorii	gimnazjum:
•	I	miejsce:	Izabela	Buczak	z	kl.	3a
•	II	miejsce:	Tomasz	Gruchała	z	kl.	3b
•	III	miejsce:	Adrian	Gruchała	z	kl.	3c
Uczniów	do	konkursu	przygotowywał:	Krzysztof	Kań-

ski.
W	 kategorii	 podstawówek	 naj-

lepsi	okazali	się	uczniowie	ze	szkoły		
w	Nowym	Korczynie.	Pierwsze	miej-
sce	zajęła	Katarzyna	Cerazy,	a	drugie	
Patryk	Sokół.	Opiekunem	uczniów	był	
Jacek	Ciepliński.	Reprezentant	szkoły	
w	Starym	Korczynie	-	Paweł	Witkoś	-	
zajął	trzecie	miejsce.	Jego	opiekunem	
był	Arkadiusz	Modzelewski.
Nad	 prawidłowym	 przebiegiem	

konkursu	 czuwali	 przedstawiciele	

Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Busku-Zdroju	 Artur	 Bra-
chowicz	 i	 Zbigniew	Dziurewicz	 oraz	 komendant	 gmin-
ny	OSP	Andrzej	Wajs.	Zwycięzcy	otrzymali	pamiątkowe	
dyplomy	oraz	nagrody	ufundowane	przez	Urząd	Gminy		
w	Nowym	Korczynie.	

Życzymy	powodzenia	na	kolejnym,	tym	razem	powia-
towym,	etapie	rywalizacji.	Na	zwycięzcę	czeka	wspaniała	
nagroda	–	dwutygodniowy	obóz	szkoleniowy	w	Krynicy-
Zdrój	 dla	młodzieży	 zainteresowanej	 działalnością	OSP	
ufundowany	przez	Wójta	Gminy	Nowy	Korczyn.	

Redakcja
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Aleksandra	 Chaczyk	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	 w	 Brzostkowie	 oraz	
Marcelina	Półtorak	z	Publicznej	Szko-
ły	Podstawowej	w	Nowym	Korczynie	
zostały	 fi	nalistkami	 IX	 Wojewódz-
kiego	 Konkursu	 Humanistycznego.	
Dziewczęta	znalazły	się	w	gronie	95	
najlepszych	 z	 ponad	 2000	 uczniów	

Aleksandra Chaczyk ze Szkoły Podstawo-
wej w Brzostkowie

Marcelina Półtorak ze Szkoły Podstawo-
wej w Nowym Korczynie

Oświata i kultura

Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT

z	 województwa	 świętokrzyskiego.	
Warto	dodać,	że	Oli	zabrakło	trzech	
punktów,	 by	 uzyskała	 tytuł	 laureata.	
Niemniej	 jednak	 to	 ogromny	 sukces	
dla	 obu	 uczennic	 oraz	 godne	 repre-
zentowanie	szkół.	
Należy	uściślić,	że	nasze	fi	nalist-

ki	 przeszły	 dwa	wcześniejsze	 etapy:	

etap	 szkolny	 i	 powiatowy.	 Elimina-
cje	wojewódzkie	odbyły	się	3	marca	
2012	 roku	 w	 Szkole	 Podstawowej	
nr	 34	 w	 Kielcach.	 W	 trzecim	 eta-
pie	 dziewczęta	 musiały	 się	 uporać	
z	 testem	 składającym	 się	 z	 trzech	
części:	 historycznej,	 polonistycznej	
i	 poświęconej	 sztuce.	 Uczennice	
wykazały	 się	 wiedzą	 i	 wymaganymi	
umiejętnościami,	 a	 poza	 tym	 umie-
jętnością	 radzenia	 sobie	 ze	 stresem.	
Gratulujemy	im	wyróżnienia	i	życzy-
my,	 by	 dalej	 rozwijały	 swoje	 pasje	
i	zainteresowania.

Dziewczęta	 do	 konkursu	 przy-
gotowywały	 się	 pod	 czujnym	okiem	
nauczycielek:	 Ireny	 Sadowskiej	 z	 SP
Brzostków	 oraz	 Justyny	 Grzesiak	
i	Barbary	Bonar	z	PSP	Nowy	Korczyn.	
Im	 także	 należą	 się	 słowa	 uznania	
za	 pracę	 włożoną	 w	 przygotowanie	
uczennic	do	fi	nału.	

Zdobicie	 tytułu	 fi	nalisty	 utwier-
dziło	 nasze	 Młode	 Humanistki	
w	 przekonaniu,	 że	 szkoła	 pomaga	
zdobyć	pewność	siebie,	kompetencje	
i	radość	uczenia.

Justyna Grzesiak
Anna Nowak 

21	marca	żegnamy	kalendarzową	
zimę,	 a	witamy	zieloną	porę	 roku	–	
wiosnę.	Zgodnie	ze	zwyczajem	tego	
dnia	należy	utopić	lub	spalić	marzan-
nę	 -	 kukłę	 symbolizującą	 opuszcza-
jącą	 nas	 zimę.	 Do	 podtrzymywania	
tej	 tradycji	 przyłączyły	 się	 również	
przedszkolaki	 z	 Punktu	 Przedszkol-
nego	w	Nowym	Korczynie.	
Nasze	 maluchy,	 przy	 pomocy	

swoich	 rodziców,	 wykonały	 z	 róż-
nych	materiałów	ekologicznych	kolo-
rowe	marzanny.	Gdy	nadszedł	długo	
oczekiwany	 dzień,	 wszystkie	 przed-
szkolaki	 z	 piosenką	 na	 ustach	 prze-
szły	w	barwnym	korowodzie	ulicami	
Nowego	Korczyna.	Następnie	 na	 te-
renie	przedszkola	odbył	się	uroczysty	
obrzęd	 żegnania	 marzanny.	Wszyst-
kie	przygotowane	przez	dzieci	kukły	
zostały	spalone.
Mamy	 nadzieję,	 że	 lada	 chwila	

zawita	 do	 nas	 nie	 tylko	 kalendarzo-
wa,	ale	i	ta	prawdziwa	wiosna.	Wraz	
z	jej	nadejściem	życzymy	wszystkim	
dużo	energii,	radości	i	optymizmu.

Anna Nowak

jak przedszkolaki zimę żegnały
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marcin wśród najlepszych
Drugie	 miejsce	 w	 fi	nale	 tegorocznego	 XIII	 Ogólno-

polskiego	 Międzygimnazjalnego	 Turnieju	 Wiedzy	 Eko-
nomicznej	zajął	Marcin	Tomal	–	uczeń	kl.	3b	Samorzą-
dowego	Gimnazjum	im.	Św.	Kingi	w	Nowym	Korczynie,	
zdobywając	 35	punktów	na	47	możliwych.	Warto	 nad-
mienić,	że	zwycięzca	turnieju	otrzymał	zaledwie	o	jeden	
punkt	więcej	od	naszego	gimnazjalisty.	Za	 swoje	osiąg-
nięcie	Marcin	otrzymał	komputer	przenośny.
Turniej	odbył	się	w	piątek,	16	marca,	w	Gimnazjum	nr	

2	w	Pińczowie.	Wraz	z	Marcinem	korczyńskie	gimnazjum	
reprezentowała	 również	Dominika	 Kornaś	 z	 kl.	 2b.	 Ich	
opiekunem	był	 nauczyciel	 Krzysztof	 Kański.	Uczniowie	
walczyli	o	wspaniałe	nagrody:	laptopy,	aparaty	cyfrowe,	
tablety,	kalkulatory	Casio,	 radioodtwarzacze,	mp	4,	pen	
drivy	i	książki.	Jak	twierdzą	uczestnicy	i	ich	opiekunowie,	
zadania	w	tym	roku	były	wyjątkowo	 trudne,	począwszy	
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od	pytań	o	Radę	Polityki	Pieniężnej,	walutę	euro,	siedzibę	
Banku	Centralnego,	defi	cyt	budżetowy,	kursy	walut,	gieł-
dę	papierów	wartościowych,	spłaty	kredytów,	a	kończąc	
na	zadaniach	rachunkowych.	
Turniej	 od	 samego	 początku	 cieszy	 się	 dużym	 po-

wodzeniem	wśród	młodzieży	gimnazjalnej.	Jak	twierdzą	
jego	uczestnicy	-	lubią	brać	udział	w	Turnieju,	bo	zdoby-
wają	nie	tylko	dodatkową	wiedzę,	tak	bardzo	potrzebną	
w	codziennym	życiu,	ale	również	ważne	są	dla	nich	cen-
ne	nagrody.	
W	XIII	Turnieju	uczestniczyło	216	uczniów	z	72	szkół	

z	całej	Polski.	Po	zakończonym	turnieju	uczniowie	wraz	
z	opiekunami	zwiedzali	Pińczów	i	okolice.	

Anna Nowak
Krzysztof Kański

 Konkurs	 odbywał	 się	 w	 trzech	
kategoriach:	„Żaczek”	(klasy	2),	„Ma-
luch”	 (klasy	 3	 i	 4)	 oraz	 „Beniamin”	
(klasy	5	i	6)	i	miał	charakter	jednora-
zowego	testu,	na	rozwiązanie	którego	
przeznaczone	 było	 75	 minut.	 Opie-
kunem	konkursu	była	pani	Katarzyna	
Masłowska.	
Celem	„Kangura”	jest	popularyzo-

wanie	wiedzy	 i	 sprawności	matema-
tycznej	wśród	dzieci	 i	młodzieży	na	
całym	 świecie.	Wspólna	 dla	 wszyst-
kich	 krajów	 data	 konkursu	 oraz	 te	
same	 zestawy	 pytań	 dla	 poszcze-
gólnych	 poziomów	 podnoszą	 jego	
atrakcyjność.	 Organizatorem	 cen-
tralnym	 konkursu	 jest	 Towarzystwo	
Upowszechniania	 Wiedzy	 i	 Nauk	
Matematycznych	w	Toruniu	pod	pa-
tronatem	Wydziału	Matematyki	 i	 In-
formatyki	Uniwersytetu	Mikołaja	Ko-
pernika	w	Toruniu.

kangur matematyczny

Wyniki	konkursu	poznamy	dopie-
ro	w	czerwcu,	więc	trzymamy	mocno	
kciuki	 za	 naszych	 reprezentantów.	
Na	 zwycięzców	 czekają	 atrakcyjne	
nagrody.	 Najdłuższą	 tradycją	 i	 naj-
większą	popularnością	 cieszy	 się	or-
ganizowany	przez	TUWiNM	co	roku	
w	sierpniu	obóz	matematyczny	w	Za-
kopanem.

Katarzyna Masłowska

15 marca 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie 
odbyła się XXI edycja konkursu „Kangur Matematyczny”, w której wzięło 
udział 30 uczniów z różnych grup wiekowych. 
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Pierwsze miejsce w Świętokrzy-
skim Turnieju Innowacji i Kreatywno-
ści zajęła drużyna z Samorządowego 
Gimnazjum im. Świętej Kingi w No-
wym Korczynie: Aleksandra Kanicka, 
Paweł Wesołowski i Tomasz Zapiór-
kowski. Eliminacje okręgowe turnie-
ju odbyły się w dniu 19 marca br. 
w murach Samorządowego Gimna-
zjum nr 1 w Busku-Zdroju.	
W	 turnieju	 wzięły	 udział	 gimna-

zja	z	pięciu	powiatów	województwa	
świętokrzyskiego.	Uczniowie	mieli	za	
zadanie	uzyskać	jak	największą	ilość	
punktów	 w	 dwóch	 dyscyplinach,	 tj.	
grze	 logicznej	Pentomino	oraz	w	in-
terdyscyplinarnym	quizie	wiedzy.	
Zwycięzcy	 otrzymali	 atrakcyjne	

nagrody	rzeczowe	ufundowane	przez	
Urząd	Marszałkowski	Województwa	
Świętokrzyskiego,	 które	 zostały	wrę-
czone	 przez	 wicedyrektor	 Święto-
krzyskiego	 Centrum	 Doskonalenia	
Nauczycieli	 -	 Elżbietę	 Dudek	 oraz	
zastępcę	 Burmistrza	Miasta	 i	 Gminy	
Busko-Zdrój	–	Henryka	Radosza.
W	 Busku-Zdroju	 uczniowie	 mie-

li	 zapewnioną	 dodatkową	 atrakcję.	
To	wszystko	za	sprawą	INNOBUS-a,	
dzięki	któremu	mogli	zaobserwować	
niezwykle	 interesujące	 eksperymen-
ty	 fi	zyko-chemiczne	 przygotowane	
przez	 Biuro	 Innowacji,	 jak	 również	
uczestniczyć	 w	 pokazie	 naukowym	
z	robotyki.

Monika Kaszuba 
i Małgorzata Jasiak

Innowacyjni i kreatywni
Aleksandra Kanicka, Paweł Wesołowski i Tomasz Zapiórkowski

Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod czujnym okiem 
nauczycielek Małgorzaty Jasiak i Moniki Kaszuby

t R Z y m a j  F O R m ę
Pod	takim		hasłem	-	w	dniu	21	

marca	2012	 roku	 	 -	uczniowie	Sa-
morządowego	Gimnazjum	im.	Św.	
Kingi	w	Nowym	Korczynie	 rozpo-
częli	 akcję,	której	celem	było	pro-
pagowanie	 	 aktywnego	 stylu	życia	
i	zbilansowanej	diety.
Motto	 imprezy	 stanowiły	 słowa	

fraszki	Jana	Kochanowskiego	„Szla-
chetne	zdrowie,	nikt	się	nie	dowie,	
jako	smakujesz,	aż	się	zepsujesz”.	
Program	składał	się	z	kilku	czę-

ści.	 Na	 początku	 uczniowie	 obej-
rzeli	 scenkę	 przygotowaną	 przez	
trzecioklasistów	pod	kierunkiem	p.	
Agnieszki	Zapiórkowskiej,	w	której	
Kasi	 (Monika	 Kucięba)	 w	 dokona-
niu	 prawidłowych	 wyborów	 ży-

wieniowych	pomagał	Anioł	w	tej	roli	
Klaudia	 Wieczorek	 oraz	 Witaminki	
(Tomasz	 Bronkowski,	 Karol	 Cerazy	
i	Paweł	Pasternak).	Cały	czas	do	złego	
namawiał	zaś	Diabeł	(Bartosz	Dudek).	
Nad	wszystkim		czuwał	Narrator	(Ka-
rolina	Półtorak).	Do	aktywnego	stylu	
życia	zachęcał	Paweł	Wesołowski.

Następną	 konkurencją	 było	 przy-
gotowanie	smacznej	i	zdrowej	potra-
wy	oraz	jej	zareklamowanie.	W	kon-
kurencjach	sportowych	jako	pierwsze	
stanęły	 do	 rywalizacji	 dziewczęta,	
które	 okazały	 się	 bezkonkurencyj-
ne	w	kręceniu	hula-hop	w	rytm	pio-
senki	 „Kobiety	 są	 gorące”.	 Po	 nich	
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WSPOMNIENIE KARNAWAŁU

***
Pomimo	 iż	 czas	 karnawału	 już	

dawno	za	nami,	to	w	naszej	pamięci	
wciąż	pozostaje	wspomnienie	wspa-
niałej	 zabawy	 karnawałowej,	 która	
odbyła	 się	 w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Starym	Korczynie.

„Kto szydzi z drugiego,
wykpiony sam będzie,
gdy z brzydkich kaczątek
wyrosną łabędzie.”
	 Taką	naukę	poznali	uczestni-

cy	zabawy	choinkowej,	którzy	ogląda-
li,	przygotowane	przez	panią	Urszulę	
Lasak,	 przedstawienie	 pt.	 Brzydkie	
kaczątko”.	 A	 było	 co	 oglądać,	 gdyż	
zarówno	 stroje,	 efekty	 dźwiękowe,	
scenografi	a,	 a	 szczególnie	 gra	 aktor-
ska	 były	 wyśmienite.	 Wśród	 akto-
rów	należy	wyróżnić	Piotrka	Kuzona	
z	 klasy	 IV,	 który	 brawurowo	 zagrał	
Brzydkie	Kaczątko.	Brawa	należą	się	
również	 narratorowi	 –	 Michałowi	
Gajowi,	który	wprowadzał	w	nastrój	
przedstawienia.	 Klimatu	 dodawały	

urocze	 dekoracje	 będące	 dziełem	
p.	 S.	 Cieplińskiej,	 p.	 B.	Witkoś	 oraz	
p.	A	Modzelewskiego.	Nie	może	się	
obejść	 bez	 podziękowań	 dla	 rodzi-
ców	i	opiekunów,	którzy	postarali	się	
o	śliczne	stroje,	wkładając	w	ich	wy-
konanie	wiele	energii	i	pracy.
Po	spektaklu,	nagrodzonym	grom-

kimi	brawami,	wystąpiła	pani	dyrektor	
Bożena	Kruk,	 radna	Krystyna	 Szafra-

niec	oraz	–	ze	słowami	pokrzepienia	
–	wójt	Paweł	Zagaja.	
Podczas	gdy	jedne	pociechy	bawi-

ły	się	w	rytm	muzyki	zespołu	 Index,	
inne	 ustawiały	 się	w	 kolejce	 po	 od-
biór	prezentu	od	samego…..Świętego	
Mikołaja.

Sylwia Cieplińska

do	 rywalizacji	 przystąpili	 chłop-
cy,	 którzy	 musieli	 wykazać	 się	 siłą	
i	wytrzymałością,	 czyli	wykonać	 jak	
najwięcej	 pompek.	 Chłopców	 za-
grzewała	 do	 walki	 piosenka	 „Facet	
to	 świnia”.	 Decydującą	 rywalizacją	
okazało	 się	 ciągnięcie	 liny.	 W	 tych	
zmaganiach	 	 można	 było	 zdobyć	

najwięcej	 punktów.	 Zmagania	 klas	
w	ramach	programu	„Trzymaj	Formę”	
wygrała	3b!	W	nagrodę	otrzymali	bi-
lety	do	kina	dla	całej	klasy.	Na	koniec	
programu	pani	dyrektor	Barbara	Kar-
nawalska	wręczyła	wszystkim	klasom	
Certyfi	katy	–	Klasy	Promującej	Zdro-
wy	Tryb	Życia.

Więcej	informacji	i	zdjęć	z	prze-
biegu	 akcji	 „Trzymaj	 Formę”	 oraz	
Konkursu	 Piosenki	 Europejskiej	 za-
mieszczono	na	stronie:	

www.gimnazjumswkingi.pl

Agnieszka Zapiórkowska
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„być kObIetą…” - dZIeń kObIet 
w GmInIe nOwy kORcZyn

W dniu 8 marca 2012 roku 
w remizie strażackiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowym Korczy-
nie odbył się Gminny Dzień Kobiet 
zorganizowany przez władze samo-
rządowe oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Nowym Korczynie.
Uroczystość	 otworzyła	 Bogumiła	

Zawada	–	kierownik	GOK,	która	po-
witała	zebranych	zachęcając	do	obej-
rzenia	spektaklu	pt.:	„Być	kobietą…”.	
Życzenia	zdrowia,	radości,	spełnienia	
marzeń	oraz	satysfakcji	w	życiu	oso-
bistym	i	pracy	zawodowej	wszystkim	
obecnym	 na	 sali	 kobietom	 złożyli	
wójt	 gminy	 Nowy	 Korczyn	 Paweł	
Zagaja	oraz	 radny	powiatu	buskiego	
Andrzej	Lasak.
Następnie	 na	 scenę	wkroczył	 ka-

baret	 „Agentki	007”	ze	Skalbmierza:	
Mariola,	Ewa	i	Agata.	Zdecydowanie	
największą	 furorę	zrobiła	Ewa	–	wy-
emancypowana	i	dość	oryginalna	go-
spodyni	domowa,	która	opowiedziała	
zgromadzonym	 co	 nieco	 o	 swoich	
małżeńskich	perypetiach,	o	zdrowiu,	
urodzie	 i	 dietach	 odchudzających,	
rozbawiając	tym	samym	publiczność	
do	łez.

Oprawę	 muzyczną	 uroczystości	
zapewnił	 zespół	wokalno-instrumen-
talny	„Virago”,	
Obchodom	 Gminnego	 Dnia	 Ko-

biet	 towarzyszyła	wystawa	 prac	 gra-
fi	cznych	 Agnieszki	 Herzog	 z	 No-
wego	 Korczyna	 –	 absolwentki	 Aka-
demii	 Sztuk	 Pięknych	 w	 Łodzi,	
a	 także	 pokaz	 laurek	 wykonanych	
przez	 najmłodszych	 z	 okazji	 Dnia	
Kobiet.
Uroczystość	 przebiegała	 w	 sym-

patycznej,	życzliwej	atmosferze,	przy	
słodkim	poczęstunku.
Nie	mniej	 uroczyście	 swe	 święto	

obchodziły	panie	ze	Starego	Korczy-
na.	 Na	 spotkaniu	 zorganizowanym	
w	dniu	11	marca	w	remizie	strażackiej	
(przez	radną	Krystynę	Szafraniec,	Ra-
dę	Sołecką	oraz	Szkołę	Podstawową	
w	 Starym	 Korczynie)	 odbył	 się	 wy-
stęp	 artystyczny	młodzieży	 szkolnej.	
Swoim	 pięknym	 głosem	 uroczystość	
uświetnił	Michał	Gaj.	Wystąpiła	 tak-
że	młodzież	z	Placówki	Opiekuńczo	
–	 Wychowawczej	 z	 Winiar.	 Popis	
swych	umiejętności	dała	również	or-
kiestra	parafi	alna.	Z	życzeniami	i	słod-
kimi	 upominkami	 do	 świętujących	

kobiet	 przybył	 wójt	 Paweł	 Zagaja.	
Po	 części	 artystycznej	 wszystkich	
gości	 zaproszono	na	 słodki	poczę-
stunek.		
Przedstawicielki	płci	pięknej,	by	

świętować	 Dzień	 Kobiet,	 spotkały	
się	 również	w	Pawłowie	 i	Czarko-
wach.	W	zorganizowanie	tych	spot-
kań	 zaangażowali	 się	 sołtysi	 oraz	
radni	z	poszczególnych	sołectw.		
Podziękowania	należą	się	wszy-

stkim	 organizatorom,	 sponsorom,	
artystom	 oraz	 wszystkim	 osobom,	
które	włączyły	się	w	przygotowanie	
uroczystości	 z	 okazji	 Dnia	 Kobiet	
na	terenie	całej	naszej	gminy.

Anna Nowak, 
Krystyna Szafraniec

„Dobra kobieta inspiruje 

mężczyznę, dowcipna go 

interesuje, piękna oczarowuje, 

lecz współczująca 

go dostanie”

                           W. Hugo
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„być kObIetą…” - dZIeń kObIet 
w GmInIe nOwy kORcZyn

„Mężczyźni wolą 
kobiety ładne niż mądre,

ponieważ łatwiej im przychodzi 
patrzenie niż myślenie” 

                    S. J. Lec
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skROmna 
I utalentOwana

Agnieszka	Herzog	wychowała	się	
w	miejscowości	Podraje.	W	jej	rodzi-
nie	kobiety	z	pokolenia	na	pokolenie	
przekazywały	sobie	wiedzę	na	temat	
szycia,	dziergania,	wyszywania	i	haf-
towania.	 Niejednokrotnie	 z	 niczego	
tworzyły	 piękne	 ubiory.	 Prababcia	
Viktoria	szyła	oryginalne	fasony	ubio-
ru,	 nie	 tylko	 dla	 siebie,	 ale	 i	 dla	 ro-
dziny.	 Babcia	 Janka	 uczęszczała	 na	
kursy	 kroju	 i	 szycia,	 aby	 poszerzać	
umiejętności.	W	 czasie	 wojny	 z	 ka-
peluszy	 swojej	 mamy	 robiła	 buty	
i	szyła	kostiumy	do	sztuki	„Balladyna”,	
w	 której	 też	 grała.	 Kiedy	 Agnieszka	
była	małą	dziewczynką,	mama	uszyła	
jej	 piękną	 spódnicę	 bombkę	 w	 gro-
chy,	nikt	wówczas	takiej	nie	miał.
Jak	 widać	 Agnieszka	 dorastała	

wśród	barwnych	 tkanin,	 kolorowych	
kłębków	 włóczki,	 rozmaitych	 guzi-
ków,	zamków	i	dodatków.	Od	małe-
go	 obserwowała	 pracę	 swojej	 rodzi-
ny.	 –	 Zawsze	mnie	 to	 interesowało,	
dlatego	 chętnie	 się	uczyłam.	W	dłu-
gie	zimowe	wieczory	siadałyśmy	przy	
ogniu	i	wyszywałyśmy,	robiłyśmy	na	
drutach	czy	szydełku.	Często	szyłam	
lalkom	sukienki	–	wspomina.	Pewne-
go	dnia	siostra	Agnieszki	dostała	pięk-
nego	białego	pluszowego	misia.	Tak	
się	jej	wówczas	spodobał	ten	miś,	że	
jako	jedenastolatka	powoli	uszyła	so-
bie	takiego	samego,	tylko	brązowego,	
ma	go	do	dziś.	–	Ośmielona	kilkoma	
pochwałami	 pocięłam	 mamie	 parę	
bluzek,	 z	 których	 uszyłam	 oryginal-
ną	 kreację.	Mama	 była	 zachwycona	
moją	 pracą	 do	 momentu,	 kiedy	 za-
uważyła,	że	to	były	jej	bluzki	–	śmie-
je	się	Agnieszka.
Już	 jako	 mała	 dziewczynka	 in-

teresowała	 się	 malowaniem	 i	 ryso-
waniem.	 Z	 sentymentem	 wspomi-
na	 zajęcia	 plastyczne	 z	 panią	 Pałys,	
która	 potrafi	ła	 zainteresować	 plasty-

Utalentowana, oddana swoim pasjom, 
ponadto skromna i pracowita - takimi słowa-
mi można opisać Agnieszkę Herzog – nowo-
korczyńską malarkę i projektantkę - osobę 
o wrażliwej duszy artysty.

ką.	Mimo	 iż	po	szkole	podstawowej	
bardzo	 chciała	 iść	 do	 liceum	 pla-
stycznego,	to	życie	potoczyło	się	ina-
czej	i	trafi	ła	do	Liceum	Odzieżowego	
w	 Łysej	 Górze.	 Czas	 spędzony	
w	 szkole	 średniej	 pozwolił	 się	 jej	
rozwinąć	 i	 poznać	 wszelkie	 zagad-
nienia	 techniczne	 i	 technologiczne	
potrzebne	 przy	 produkcji	 odzieży.	
W	 głębi	 duszy	 marzyła,	 aby	 studio-
wać	 projektowanie	 ubioru.	 Wtedy	
było	to	marzenie	nieosiągalne,	a	jed-
nak	warto	marzyć…
Jej	 plastyczne	 pasje,	 zdolności	

i	zamiłowania	zakorzenione	były	tak	
głęboko,	 że	 w	 pewnym	 momencie	
musiały	 się	 ujawnić.	 Tak	 trafi	ła	 do	
Policealnego	 Studium	Zawodowego,	
po	ukończeniu	którego	uzyskała	tytuł	
technika	 architekta.	 Architektura	 nie	
była	 jej	 powołaniem,	 choć	 technika	
i	sposób	ćwiczonego	rysunku	nauczył	
ją	 harmonii,	 myślenia	 przestrzenne-
go,	 dobrych	 proporcji,	 konstrukcji	
i	 perspektywy	 przestrzennej.	 Ukoń-
czyła	 Akademię	 Sztuk	 Pięknych	
w	Łodzi	na	Wydziale	Tkaniny	i	Ubioru	

o	specjalizacji	Projektowanie	Ubioru.	
Studia	na	tym	kierunku	pozwoliły	po-
łączyć	 techniczną	 wiedzę	 i	 umiejęt-
ności	z	artystyczną	duszą.	Poszerzyły	
i	 ugruntowały	 wiedzę,	 umiejętności	
i	 warsztat	 w	 całym	wachlarzu	 zajęć	
plastycznych,	 takich	 jak:	 kompozy-
cja,	 rzeźba	 czy	 malarstwo.	 Każda	
z	 tych	 dziedzin	 rozbudzała	 chęć	 do	
dalszych	poszukiwań	 twórczych.	 Jak	
przyznaje	Agnieszka,	każde	doświad-
czenie	w	 życiu	 się	 przydaje.	Wyko-
rzystuje	 je	 w	 projektowaniu,	 malar-
stwie	i	każdej	pracy	artystycznej.	
Swą	karierę	zawodową	rozpoczę-

ła	w	1999	roku	od	założenia	własnej	
fi	rmy,	 w	 której	 zajmowała	 się	 wiza-
żem,	 projektowaniem	 i	 wykonywa-
niem	 oryginalnych	 ubrań.	 Była	 asy-
stentem	 projektanta	 w	 kolekcji	 lato	
2002	 w	 fi	rmie	 Komorowski.	Współ-
pracowała	z	agencjami	reklamowymi,	
projektując	 stroje	 do	 celów	 promo-
cyjnych,	oraz	z	Biurem	Miss	Polonia,	
gdzie	 zaprojektowała	 i	 uszyła	 stroje	
dla	30	kandydatek	w	wyborach	regio-
nalnych	 konkursu.	Obecnie	 zajmuje	



25Głos z Gminy Nowy Korczyn

się	wizażem	 i	 stylizacją,	 organizacją	
pokazów	 mody.	 Projektuje	 i	 szyje	
oryginalne	 kreacje	 na	 indywidualne	
zamówienia,	 suknie	 ślubne,	wieczo-
rowe,	koktajlowe	i	inne.	
Agnieszkę	inspiruje	tak	naprawdę	

wszystko,	może	to	być	niewielki	de-
tal,	korzeń	drzewa,	liść	czy	fragment	
nieba.	Potem	swoje	emocje	przelewa	
na	płótno	 lub	daje	 ich	wyraz	w	pro-
jektowanych	 kreacjach.	 –	 Odkryłam	
bowiem	 swoją	 pasję	 –	 pasję	 projek-
towania.	Tworzę	całą	sobą,	w	każdą	
realizację	 wkładam	 cząstkę	 siebie,	
swojej	 wrażliwości	 –	 mówi	 o	 swej	
pasji.	Na	jej	dorobek	artystyczny	skła-
da	się	wiele	rysunków,	obrazów	oraz	
kolekcji	strojów.	Brała	udział	w	wielu	
plenerach	plastycznych	w	Chodzieży,	
Sulejowie,	Jędrzejowie,	Włoszczowie	
i	 Małogoszczy.	 Wielokrotnie	 wysta-
wiała	swoje	prace	w	BWA	w	Kielcach,	
w	Galerii	„Zielona”	w	Busku-Zdroju.	
Kolekcje	strojów	prezentowała	na	po-
kazach	mody	w	Wilanowie,	Kielcach	
i	na	Politechnice	w	Radomiu,	a	także	
w	 Buskim	 Samorządowym	 Centrum	
Kultury	
Patrząc	 na	 obrazy	 olejne	 naszej	

artystki	dostrzec	można	skalę	jej	zain-
teresowań:	 od	miękkiej,	 organicznej	
delikatności	 po	 oschłość	 fi	gury	 geo-
metrycznej.	 Elementem	wyjściowym	
w	obrazach	tych	są	kwadraty,	prosto-
kąty	 i	 trójkąty,	 splatane	przez	ażuro-
we	linie,	kontrastujące	formą	i	 faktu-
rą	z	 jednorodnym	tłem.	Te	pozornie	
kontrastujące	ze	sobą	środki	ekspresji	
dopełniają	 się	wzajemnie	 i	wprowa-
dzają	 w	 przestrzeń	 obrazów	 iluzję	
ruchu.	 Artystka	 łączy	 ze	 sobą	 różne	

techniki	 malarskie:	 farby,	 pastele,	
kleje,	co	pozwala	jej	tworzyć	niemal	
reliefowe	 struktury	 na	 powierzchni	
obrazów.	Tym	samym	nabierają	one	
specyfi	cznej	rzeźbiarskości	napełnio-
nej	kolorem.
Kolekcja	 strojów	 Agnieszki	 od-

słania	 inną,	niż	obrazy	olejne,	część	
zainteresowań	 artystki.	 Tym	 razem	
występuje	ona	w	roli	projektanta,	na-
dając	 strojom	 formy	 kwiatów.	 Deli-
katne	storczyki	czy	dmuchawce	stały	
się	 formą	 kreacji	 wykorzystujących	
fakturę	danego	gatunku	jako	element	
wyjściowy.	 Do	 stworzenia	 sztucz-
nych,	 wybranych	 wycinków	 roślin,	
jako	tworzywo	autorce	posłużyły	nie-
codzienne	materiały	 jak	 drut,	 guma,	

plastik,	fl	izelina.	Strój	przestaje	tu	być	
okryciem	 kobiecego	 ciała,	 urastając	
do	rangi	rzeźby.
Wszystkie	kreacje	plastyczne	Ag-

nieszki	 Herzog	 inspirowane	 różno-
rodnością	zaklętą	w	przyrodzie	okre-
ślają	twórczą	osobowość	artystki.
Aktualnie	prace	Agnieszki	można	

obejrzeć	 w	Muzeum	 im.	 Przypkow-
skich	w	Jędrzejowie	oraz	w	Gminnym	
Ośrodku	 Kultury	w	Nowym	 Korczy-
nie.	 Niebawem	 jej	 dzieła	 dostępne	
będą	 również	 w	 Galerii	 Sztuki	 „Ty-
cjan”	 w	 Kielcach	 skupiającej	 człon-
ków	Polskiego	Związku	Artystów	Pla-
styków.	

Opracowała	
Anna Nowak

Oświata i kultura

skROmna 
I utalentOwana
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Kontakt z alkoholem miałem 
w wieku 9 lat. Na pierwszej komu-
nii już się upiłem i przez wiele lat to 
postępowało, a już ostre picie trwało 
przez 27 lat. 
	 Do	AA	na	swój	pierwszy	mi-

tyng	trafi	łem	23	kwietnia	1991	roku,	
w	 dzień	 moich	 imienin.	 Roztrzęsio-
ny,	 zdesperowany,	 mający	 wszyst-
kiego	 dosyć	 usiadłem	 za	 stołem	
i	błagałem	w	myślach,	by	mnie	o	nic	
nie	 pytano.	 Chciałem	 tylko	 słuchać.	
Byłem	 szczęśliwy,	 że	 z	 abstynencją,	
trwającą	 jeden	 dzień,	 jestem	w	 AA.	
Pierwsze	 trzy	miesiące	 były	 potwor-
ne.	Przymus	niepicia,	 rozdrażnienie,	
lęki,	strach,	poczucie	winy,	niskie	po-
czucie	własnej	wartości	–	te	uczucia	
towarzyszyły	mi	przez	kilkanaście	ty-
godni.	Wiedziałem	tylko	jedno	–	wy-
trzymać	 i	 nie	 napić	 się	 ani	 kropelki	
alkoholu.	
Na	 terapii	 dowiedziałem	 się,	 że	

mam	obsesję	picia,	postanowiłem,	że	
przeczekam	 (bo	 to	 mija).	 Spotkania	
w	grupie	AA	trzymały	mnie	przy	ży-
ciu	 i	 nadziei,	 że	 warto	 nie	 pić,	 bo	
przecież	 Oni	 są	 radośni	 i	 szczęśli-
wi.	Na	którymś	z	mityngów	usłysza-
łem	12	obietnic	AA	–	poczułem,	 że	
chcę	 w	 nie	 uwierzyć.	 Uwierzyć,	 że	
i	w	moim	przypadku	 się	 spełnią.	Po	
trzech	miesiącach	wszystko	 z	 siebie	
wyrzuciłem,	kim	byłem,	co	 robiłem,	
jak	piłem,	co	piłem	i	jak	moje	morale	
spadło.	Na	koniec	 spytałem,	czy	AA	
nikogo	nie	odrzuca	i	czy	pozwolą	mi	
zostać.	 W	 odpowiedzi	 usłyszałem:	
„No	pewnie,	bądź	z	nami,	a	wszystko	
będzie	dobrze”.
Przez	 pierwszy	 rok	 mówiłem,	

a	zarazem	słuchałem,	tego	co	mówią	
inni.	Coraz	większa	była	we	mnie	na-
dzieja,	że	znajdę	tutaj	to,	czego	przez	
całe	moje	picie	 szukałem.	Szukałem	
przyjaciół,	 trzeźwości	 i	 nadziei	 na	
lepsze	jutro.	Było	mi	naprawdę	trud-
no.	 Jednym	 abstynencja	 przychodzi	
łatwo,	mi	przychodziła	 trudno.	Po	9	
miesiącach	zgłosiłem,	że	chcę	popro-
wadzić	 swój	 pierwszy	 mityng.	 Jaki	
byłem	 wtedy	 szczęśliwy	 i	 dumny,	
czułem	się	jak	jakiś	guru.	Lecz	obse-
sja	picia	nadal	mnie	 trzymała.	Przez	
cały	ten	czas	miałem	jedną	myśl:	„nie	
napić	się”.	Nie	zapomnę,	jak	ucieszy-
łem	się,	gdy	ktoś	mnie	pochwalił,	że	

dwadzieścia jeden lat w aa
dobrze	wyglądam.	 Jak	wiele	 nadziei	
pojawiło	się	we	mnie,	że	będzie	do-
brze.	
Po	dwóch	 i	pół	 roku	pogodziłem	

się	z	tym,	że	jestem	alkoholikiem	i	że	
to	jest	choroba.	Pogodziłem	się	z	tym,	
że	inni	mogą	pić	alkohol,	a	dla	mnie	
on	nie	 jest.	 I	kiedy	 już	zaprzestałem	
picia,	 to	 w	 sercu	 poczułem	 radość.	
Radość,	która	prowadzi	mnie	do	dzi-
siaj.	 Pełen	 wiary	 i	 nadziei,	 że	 będę	
innym	człowiekiem.	 Jestem	radosny,	
szczęśliwy,	coraz	bardziej	zadowolo-
ny		z	tego,	co	robię	i	jaki	się	staję.
Podsumowując	ten	okres,	powiem	

jedno	 –	 było	 trudno.	 Smutek	 prze-
platał	 się	 z	 radością,	 przygnębienie	
z	nadzieją,	poczucie	winy	z	wiarą,	że	
stanę	się	lepszy	i	wszystko	naprawię.	
Mając	 ogromną	 nadzieję	 na	 lepsze	
jutro	wiem,	że	warto	było	i	jest	trzeź-
wieć.	
Dziękuję	 ludziom	z	AA,	że	mnie	

przyjęli,	że	nie	odrzucili.	Na	zawsze	
zapamiętam,	że	to	grupa	AA	wyciąg-

nęła	do	mnie	rękę	i	dzięki	niej	stałem	
się	człowiekiem.
Dlatego	 właśnie	 zdecydowałem,	

by	założyć	Wspólnotę	AA	w	Nowym	
Korczynie.	 Spotkania	 te	 pomagają	
w	 rozwiązywaniu	 trudności	 życio-
wych,	 które	 są	 spowodowane	 nad-
miernym	 niekontrolowanym	 piciem	
alkoholu.	 Czynne	 uczestnictwo	
w	spotkaniach	grupy	wsparcia	AA	jest	
nadzieją	na	lepsze	i	godniejsze	życie.	
Ciepło	i	życzliwość	członków	AA	po-
maga	przetrwać	pierwsze	najtrudniej-
sze	chwile.
Mitingi	odbywają	się	w każdą śro-

dę o godz. 17.30 w korczyńskiej Or-
ganistówce	(ul.	Pocztowa	1).	
W	 trzecią	 środę	 miesiąca	 zapra-

szam	 na	 miting	 otwarty	 wszystkich	
zainteresowanych,	 którzy	 chcą	 się	
dowiedzieć	 czegoś	więcej,	 jak	moż-
na	nie	pić.		

Telefon zaufania: 513 40 43 19
Jerzy AA

Oświata i kultura
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Sport

spORtOwe FeRIe

Ferie	w	Nowym	Korczynie	upły-
wały	 w	 iście	 sportowej	 atmosferze.	
A	to	dzięki	organizowanym	dla	dzieci	
i	młodzieży	turniejom	sportowym.	15	
lutego	w	sali	gimnastycznej	Publicz-
nej	 Szkoły	 Podstawowej	w	Nowym	
Korczynie	 odbył	 się	 Turniej	 Tenisa	
Stołowego	 o	 Puchar	Wójta.	W	 roz-
grywkach	udział	wzięło	sześć	dziew-
cząt	 i	 dwudziestu	 jeden	 chłopców	
-	 	uczniów	Samorządowego	Gimna-
zjum	 im.	 Św.	Kingi	w	Nowym	Kor-
czynie	oraz	 szkół	podstawowych	w	
Starym	Korczynie,	Brzostkowie	oraz	
Nowym	 Korczynie.	 Turniej,	 który	
sędziowali:	Arkadiusz	Modzelewski,	

Paweł	Kulik	 i	 Jerzy	Wilk,	 rozegrany	
został	 w	 trzech	 kategoriach:	 pierw-
sza	 -	 dziewcząt,	 druga	 -	 chłopców	
(uczniów	 gimnazjum	 i	 absolwen-
tów)	 oraz	 trzecia	 -	 chłopców	 (ucz-
niów	 szkół	 podstawowych).	 Puchar	
w	kategorii	chłopców	uczniów	szkół	
podstawowych	wywalczyła	drużyna	
z	 Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Nowym	Korczynie,	puchar	w	kate-
gorii	dziewcząt	otrzymała	natomiast	
drużyna	z	Publicznej	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Starym	Korczynie.	
Zaś	w	niedzielę	19	lutego	w	kor-

czyńskim	gimnazjum	zorganizowany	
został	 Turniej	 Drużyn	 Amatorskich	

Po Turnieju Drużyn Amatorskich w Piłce Siatkowej

Zwycięzcy i wyróżnieni w Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta

W Turnieju Sołectw w Bilarda zwyciężyła 
drużyna z Górnowoli

w	 Piłce	 Siatkowej.	 O	 Puchar	 Prze-
wodniczącego	 Rady	 Gminy	 rywa-
lizowało	 pięć	 drużyn.	 Zwycięzcą	
turnieju	 została	 drużyna	 z	 Zespołu	
Szkół	 Ponadgimnazjalnych	 im.	 Mi-
kołaja	 Kopernika	 w	 Busku-Zdroju	
z	 kapitanem	Magdaleną	Kruk,	 która	
jest	 absolwentką	 nowokorczyńskie-
go	 gimnazjum.	 Najlepszym	 zawod-
nikiem	turnieju	okrzyknięto	Dawida	
Sztuka	ze	zwycięskiej	drużyny.	

Kolejnym	 turniejem	 rozegranym	
w	 okresie	 ferii	 był	 Turniej	 Sołectw	
w	Bilarda	o	Puchar	Przechodni	Wójta	
Gminy	Nowy	Korczyn.	Odbył	się	on	
22	lutego	w	nowym	budynku	Klubu	
Sportowego	 „Wisła”.	 Do	 zawodów	
zgłosiło	 się	 sześć	 dwuosobowych	
drużyn	z	następujących	sołectw:	dwa	
zespoły	 z	 Nowego	 Korczyna,	 dwa	
z	Pawłowa	i	po	jednym		z	Górnowo-
li	i	Brzostkowa.	Pierwsze	zaszczytne	
miejsce	przypadło	przedstawicielom	
Górnowoli	i	to	oni	otrzymali	nagrodę	
główną	-	ufundowany	przez	wójta	Pa-
wła	Zagaję	-	puchar.	Pozostali	uczest-
nicy	 również	 otrzymali	 nagrody	
w	postaci	pamiątkowych	dyplomów	
i	sprzętu	sportowego	oraz	upominki	
z	rąk	wójta,	jego	zastępcy	oraz	prze-
wodniczącego	Rady	Gminy.

Wszystkim,	 którzy	 brali	 udział	
w	zawodach	sportowych	zorganizo-
wanych	 w	 okresie	 ferii	 gratulujemy	
ciekawych	 i	 zdrowych	 zaintereso-
wań.

Anna Nowak



2� Głos z Gminy Nowy Korczyn

Od ZwycIęstwa 
dO ZwycIęstwa

Jakie to uczucie zostać prezesem 
III-ligowego klubu?
Powiem	 szczerze,	 dość	 miłe,	 ale	

jeszcze	 większą	 satysfakcję	 mam	 ze	
współpracy	 z	 bardzo	 młodym,	 ale	
prężnie	działającym	zarządem.	Teraz	
wiem,	 że	moja	 praca	 nie	 pójdzie	 na	
marne,	bo	rosną	następcy.

To, co obecnie dzieje się w UKS-
ie, to chyba największe osiągnięcie 
w Pańskiej karierze działacza sporto-
wego.
Nie	 będę	 cyniczny	 i	 powiem	 że	

tak,	ale	złożyło	się	na	to	wiele	czyn-
ników.	 Wspaniali	 współpracownicy,	
idealna	drużyna,	cudowna	atmosfera,	
dosłownie	nic	dodać,	nic	ująć.

Powróćmy na chwilę do ubiegłego 
roku. Spodziewał się Pan takiej rundy 
jesiennej w wykonaniu swoich pod-
opiecznych?
Przyznam	szczerze,	że	 takich	wy-

ników	 się	 nie	 spodziewałem,	 choć	
znając	dziewczyny	wierzyłem,	że	 ta-
nio	skóry	nie	sprzedamy	i	nie	zawiod-
łem	 się	 na	 nich.	 Nie	 ma	 w	 zespole	
żadnych	 zatargów	 i	 ta	 wspaniała	 at-
mosfera	sprawia,	że	zespół	kroczy	od	
zwycięstwa	do	zwycięstwa.

Która z dziewczyn zaskoczyła 
Pana swoimi umiejętnościami „in 
plus”?
Jeżeli	 powiem,	 że	 wszystkie,	 to	

będzie	 wyglądało	 na	 truizm,	 ale	 tak	
było.	 Nie	 ważne,	 w	 jakim	 składzie	
pojechaliśmy	 na	mecz.	 Każda	 dawa-
ła	z	siebie	120	procent.	Jak	w	każdej	
drużynie	 są	 zawodniczki	 bardziej	
i	 mniej	 zaawansowane,	 ale	 serce	
i	waleczność	 to	domena	moich	pod-
opiecznych.

Gdzie odbywają się treningi?
Dzięki	 bardzo	 dobrej	 współpracy	

z	władzami	 gminy	dziewczęta	mogą	
trenować	 na	 nieodpłatnie	 udostęp-
nionym	obiekcie	stadionu	w	Nowym	
Korczynie.

Magda Religa i Iza Buczak z UKS Wisła Nowy Korczyn brały udział 
w lutowym zgrupowaniu kadry U-16 w Szczawniku

Przed Wami wiosna, cel raczej jas-
no sprecyzowany, prawda?
Tylko	dla	 laika	wydaje	 się,	że	cel	

jest	 prosty,	 ale	 runda	 rewanżowa	
rządzi	 się	 swoimi	 prawami	 i	 każdy	
będzie	chciał	ograć	lidera,	więc	spra-
wa	awansu	jest	cały	czas	otwarta.	Na	
pewno	zrobimy	wszystko,	by	awanso-
wać	do	II	ligi.

Czy w razie szybkiego zapewnie-
nia sobie awansu, szanse dostaną 
dziewczyny, które do tej pory grały 
mniej?
Patrząc	na	statystyki,	 tylko	Magda	

Religa	na	bramce	rozegrała	wszystkie	
mecze,	 a	 tak	 to	 nie	 ma	 dziewczyn,	
które	nie	grałyby	w	meczach.	Na	pew-
no	 w	 przypadku	 pewnego	 awansu,	
dziewczyny,	 które	 do	 tej	 pory	 grały	
mniej,	dostaną	swoją	szansę,	nie	ule-
ga	to	żadnej	wątpliwości.

Jakiś czas temu słychać było 
o drugiej drużynie dziewcząt. Temat 
nadal jest aktualny?
Myślę,	 że	od	nowego	 sezonu	po-

wstanie	 III	 liga	 świętokrzyska.	 Nie-
zależnie	 od	 tego	 będziemy	 chcieli	
stworzyć	 i	 utrzymać	 drugą	 drużynę.	
Zobaczymy,	czy	fi	nanse	pozwolą,	by	

zgłosić	ją	do	rozgrywek.	Dużo	wyjaś-
ni	się	po	zakończeniu	sezonu.

Niedawno pojawił się temat po-
wstania grupki 7-10 latków. To 
działania mające zapewnić ciągłość 
w przyszłości? 
Tak,	to	prawda.	Wspólnie	z	zarzą-

dem	podjęliśmy	decyzję	o	powstaniu	
swojego	 rodzaju	 szkółki	 piłkarskiej	
chłopców	i	dziewcząt.	Nie	jest	to	nie-
stety	 tanie	 ani	 proste	 przedsięwzię-
cie.	 Obecnie	 zastanawiamy	 się	 nad	
formułą	 tej	 szkółki	oraz	zasadami	 jej	
funkcjonowania.	Nie	okłamujemy	się	
jednak	 i	 wiemy,	 że	 bez	 większych	
pieniędzy,	nie	da	się	prowadzić	takich	
zajęć,	to	są	w	końcu	małe	dzieci	i	nie	
wystarczą	piłki	i	boisko.

Odłóżmy na bok UKS. Niedawno 
został Pan trenerem reprezentacji U-
16 dziewcząt województwa święto-
krzyskiego. Skąd pomysł na podjęcie 
tej pracy?
To	 nie	 pomysł	 tylko	 wyzwanie,	

okazja,	by	sprawdzić	się	wyżej,	a	być	
może	przy	okazji	dać	szansę	naszym	
dziewczętom.	 Trenerem	 -	 selekcjo-
nerem	 zostałem	 na	 początku	 lutego,	
z	dziewczętami	byłem	 już	na	pierw-
szym	obozie	i	widzę	w	nich	duży	po-
tencjał.	Większość	z	nich	 to	czterna-
stolatki,	więc	jako	zawodniczki	U-16	
są	 bardzo	 „rozwojowe”.	 Przed	 nimi	
jeszcze	2,5	roku	występów	w	kadrze,	
więc	myślę,	 że	 będzie	 dobrze,	 o	 ile	
do	 tego	momentu	 pozostanę	 ich	 tre-
nerem.

Dziewczyny z Nowego Korczyna 
na tym nie ucierpią?
Zanim	 wziąłem	 kadrę	 U-16	 roz-

mawiałem	z	dziewczynami	z	drużyny	
i	 obiecałem,	 że	w	 żadnym	wypadku	
się	 z	 nimi	 nie	 rozstanę,	 bo	 swojego	

Zanim wziąłem kadrę U-16, rozmawiałem z dziewczynami z drużyny 
i obiecałem, że w żadnym wypadku się z nimi nie rozstanę, bo swojego dzie-
cka się nie porzuca- mówi o łączeniu obowiązków trenera - selekcjonera 
kadry U-16 dziewcząt województwa świętokrzyskiego i trenera UKS Wisła, 
jednocześnie jego prezes Henryk Pabijańczyk. 

Sport
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dziecka	 się	 nie	 porzuca.	 Większość	
terminów	kadry	są	dla	nas	dniami	wol-
nymi,	tak	więc	na	pewno	damy	radę.

Rok 2012 zanosi się więc na bar-
dzo aktywny w Pana życiu. Czego 
więc można życzyć trenerowi, selek-
cjonerowi i prezesowi w jednej oso-
bie?	

W	2012	roku,	zarówno	sobie,	 jak	
i	nowemu	zarządowi	postawiłem	po-
przeczkę	bardzo	wysoko.	Czy	podoła-
my,	to	się	okaże,	ale	na	pewno	damy	
z	siebie	wszystko,	by	zrealizować	po-
stawione	przed	sobą	cele.	Na	pewno	
najważniejszym	 jest	awans	do	 II	 ligi,	
ale	 inne	 plany	 też	 chcemy	 zrealizo-

wać.	Więc	jeśli	miałbym	sobie	czego-
kolwiek	życzyć,	to	z	pewnością	zdro-
wia,	 hojnych	 sponsorów	 oraz	 wielu	
adeptów	piłki	nożnej	z	sercem	i	z	za-
angażowaniem	do	gry	i	treningów.

Dziękuję za rozmowę.

Marcin Matuszewski

nIkt nam punktÓw nIe Odda
Są doświadczonymi zawodnikami i na pewno wniosą nową jakość do gry- mówi o sprowadzonych w trakcie zimo-

wego okna transferowego Krzysztofi e Witku i Grzegorzu Tobole trener Wisły, Arkadiusz Modzelewski, tym samym 
potwierdzając ofi cjalnie przybycie wychowanka Nidy Pińczów do nowokorczyńskiego zespołu.

Kolejny sezon w A-klasie nie przy-
niósł zmian. Wisła po raz kolejny 
walczy o utrzymanie. Nie boi się Pan 
porównań do Cracovii? Nawet barwy 
takie same.
Każdy	 ma	 prawo	 do	 wyrażania	

własnych	 opinii.	 Początek	 historii	Wi-
sły	ma	swoje	korzenie	właśnie	w	Craco-
vii.	To	ten	właśnie	klub	podarował	nam	
pierwsze	stroje.	My	mamy	barwy		biało	
–	 czerwono	 –	 niebieskie,	 a	 Cracovia	
biało	–	czerwone.	

Myśli Pan, że uda się zrealizować 
cel?
Jestem	optymistą	i	uważam,	że	tak.	

Jednak	 aby	 tak	 się	 stało,	musimy	wal-
czyć	 w	 każdym	 meczu	 na	 110%	 na-
szych	 możliwości	 i	 przede	 wszystkim	
drużyna	musi	tworzyć	kolektyw.

Jak ocenia Pan przygotowania do 
rundy?
Ogólnie	okres	ten	został	przepraco-

wany	dobrze,	szkoda	tylko,	że	nie	uda-
ło	 się	 rozegrać	 wszystkich	 sparingów	
(co	 pozwoliłoby	 na	 lepsze	 zgranie	 się	
drużyny)	i	tego,	że	nie	wszyscy	przystą-
pili	do	treningów	od	samego	początku.

Drużynę wzmocnili Krzysztof Wi-
tek oraz Grzegorz Toboła. Na ile będą 
oni wzmocnieniem drużyny?
Sprowadzani	 byli	 do	 klubu	 jako	

wzmocnienie	 siły	 ofensywnej,	 gdyż	
wiadomo,	 że	 mieliśmy	 problemy	 ze	
zdobywaniem	bramek.	Są	doświadczo-
nymi	zawodnikami	i	na	pewno	wniosą	
nową	jakość	do	gry.		

Testowany jest również Dominik 
Wcisło. Pozostanie w drużynie?
Dominik	nie	przekonał	do	siebie	ani	

mnie,	 ani	 zarządu	 klubu.	 Podjęliśmy	
więc	decyzję	o	wstrzymaniu	jego	przyj-
ścia	do	Wisły.

Zimą o wzmocnieniach było dość 
głośno. Nazwiska: Pęcherz, Mika, Kłos 
w kontekście gry w Wiśle padały bar-
dzo często. Czy wiadomości te były 

plotkami, czy faktycznie mieli oni za-
silić szeregi Wisły?
Prowadzone	 były	 konkretne	 roz-

mowy	 z	 tymi	 zawodnikami	 i	 wszyscy	
oni	 byli	 zainteresowani	 grą	 w	 Wiśle.	
Jednakże	z	różnych	przyczyn	transfery	
nie	zostały	sfi	nalizowane.	Sławek	Kłos	
z	powodu	pracy	musiał	ostatecznie	nam	
odmówić,	 Michał	 Mika	 nie	 doszedł	
do	 porozumienia	 z	 obecnym	 klubem,	
a	Mateusz	 Pęcherz,	 pomimo	 zaintere-
sowania,	nie	podjął	rękawicy.	

Nie licząc test-meczów z juniorami, 
Wisła wygrała tylko dwa sparingi. Jak 
Pan je ocenia?
W	 tych	 sparingach,	 które	 rozegra-

liśmy,	 prezentowaliśmy	 się	 różnie.	
Począwszy	od	 słabego	meczu	z	Wisłą	
Szczucin,	kończąc	na	dobrym	z	Powi-
ślem	Bolesław.	W	meczach	tych	strze-
liliśmy	 12	 bramek,	 tyle	 samo	 tracąc.	
Jednak	połowę,	bo	aż	6,	straciliśmy	w	
tym	pierwszym	kompletnie	nieudanym	
sparingu	w	Szczucinie.	Później	było	już	
lepiej,	bo	skuteczniej	w	ataku	i	obronie:	
6	strzelonych	bramek	ze	Stopnicą	przy	
3	 straconych.	Z	Wiślicą	 trochę	gorzej,	
mnóstwo	niewykorzystanych	okazji	i	…	
1	strzelona	–	2	stracone.	Z	Bolesławiem	
4	 strzelone	 –	 1	 stracona.	 	 Na	 pewno	
mamy	nad	czym	jeszcze	pracować	i	po-
staramy	się	poprawić	te	elementy	gry.

Czy po tych meczach widzi Pan ko-
goś, kto wiosną będzie liderem druży-
ny i poprowadzi ją do utrzymania?
Po	meczach	kontrolnych	trudno	jest	

kogoś	wytypować.	W	każdym	pokazy-
wał	się	ktoś	inny	z	dobrej	strony.

Pierwsze trzy mecze z Klonówką, 
Zorzą i Agricolą mogą zadecydować 
o utrzymaniu.	
Na	pewno	mecze	te	będą	miały	wy-

mierny	wpływ	na	pozycję	w	tabeli.	Jed-
nak	w	rundzie	jest	13	spotkań	i	żadnego	
z	nich	nie	możemy	odpuścić,	ponieważ	
nie	 tylko	 my	 walczymy	 o	 utrzymanie	
i	nikt	nam	punktów	darmo	nie	odda.	

To pierwsza runda, w której poczy-
nania swoich podopiecznych będzie 
Pan oglądał z ławki rezerwowych. 
Jesienią koledzy zmusili Pana do wej-
ścia na boisko. Nie martwi się Pan 
o frekwencję?
Tak,	 postanowiłem	 zakończyć	 swą	

przygodę	z	piłką,	ze	względu	na	proble-
my	zdrowotne	już	przed	rozpoczęciem	
sezonu,	 ale	 sytuacja	 kadrowa	 zmusiła	
mnie	do	zagrania	w	kilku	meczach.	Co	
do	 frekwencji,	 to	 czemu	 miałbym	 się	
martwić?	Na	chwilę	obecną	wszystkim	
zależy	 na	 grze,	 szczególnie	 na	 takim	
obiekcie,	 jaki	 teraz	 mamy.	 Z	 drugiej	
strony	niejednokrotnie	sami	zawodnicy	
pokazywali,	że	zaczynaliśmy	pełną	ka-
drą,	 a	 kończyliśmy	w	 jedenastu.	 Czas	
wszystko	zweryfi	kuje.

Czego więc życzyć, oprócz zreali-
zowania celu?
Przede	wszystkim	zdrowia	i	aby	pił-

karzy	omijały	kontuzje.	

Ze sportowym pozdrowieniem 
Arkadiusz Modzelewski

Sport



30 Głos z Gminy Nowy Korczyn

Krzy ówka Wielkanocna 

     1.

2.      

  3.    

    4.  

5.      

    6.  

 7.     

  8.    

    9.  

1. Niedzielne rozpoczyna wielkanocne wi towanie

2. Niedziela otwieraj ca Wielki Tydzie

3. „Kotki” na ga zkach

4. ………. Pa ska czytana w Wielki Pi tek

5. W nim wi conka

6. Przed Wielkanoc  trwa 40 dni 

7. Zrobiony z cukru wk adany do koszyczka 

8. Dzielimy si  nim w Wielkanoc 

9. Wielkanocne ciasto 

Rozwi zanie krzy ówki mo na nadsy a  do 20 czerwca 2012 roku na adres poczty 
elektronicznej glosnk@gmail.com lub listownie na adres redakcji (prosimy o podanie imienia 
i nazwiska oraz numeru telefonu). Spo ród osób, które nade l  prawid owe rozwi zanie,
rozlosujemy nagrody. 
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1.	 Niedzielne	 rozpoczyna	wielkanocne	 świę-

towanie

2.	 Niedziela	otwierająca	Wielki	Tydzień

3.	 „Kotki”	na	gałązkach

4.	 ……….	Pańska	czytana	w	Wielki	Piątek

5.	 W	nim	święconka

6.	 Przed	Wielkanocą	trwa	40	dni

7.	 Zrobiony	z	cukru	wkładany	do	koszyczka

8.	 Dzielimy	się	nim	w	Wielkanoc

9.	 Wielkanocne	ciasto

ROZwIąZanIe 
kOnkuRsu

Miło	nam	poinformować,	 że	krzyżówka	zamiesz-
czona	 w	 poprzednim	 numerze	 naszego	 pisma	 nie	
sprawiła	Państwu	najmniejszych	problemów.	Spośród	
prawidłowych	 odpowiedzi	 wylosowaliśmy	 zwycięz-
cę,	a	została	nim	Pani Wiktoria Szumilas z Nowego 
Korczyna,	która	z	rąk	wójta	otrzymała	nagrodę.	
Gratulujemy!

***
Rozwiązanie	 krzyżówki	 można	 nadsyłać	 do	 20 
czerwca 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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