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Aktualności

W dniu 16 maja 2012r. w Urzędzie Gminy przy ul. Krakowskiej odbyło się 
nadzwyczajne posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy w Nowym Korczynie.

Tryb zwołania sesji wyniknął z konieczności natychmiastowego podjęcia
przez Radę Gminy uchwały upoważniającej wójta Gminy Nowy Korczyn do
złożenia wspólnie z Powiatem Buskim oraz gminami Gnojno i Wiślica wnio-
sku o dofi nansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej na terenie Powiatu Buskiego”. Dzięki tej uchwale Gmina Nowy 
Korczyn będzie mogła ubiegać się o środki w ramach IV Konkursu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację 
budynku SZOZ w Nowym Korczynie. Podobna uchwała była podejmowana 
18 lipca 2011r., jednakże z racji rezygnacji Powiatu Pińczowskiego z realizacji 
tego projektu stała się ona nieaktualna. 

Zanim rozpatrzono w/w projekt wójt Paweł Zagaja przedstawił informację 
z działalności między sesjami. Poinformował m.in o rozstrzygniętych przetar-
gach na remont dróg gminnych Pawłów – Podlesie – Kawęczyn oraz ul. Stop-
nickiej w Nowym Korczynie, których wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych w Staszowie, o rozpoczęciu prac przez komisje szacują-
ce straty w uprawach po zimie, o ogłoszeniu przetargu na remont ul. Armii 
Krajowej na odcinku 660 mb oraz o spotkaniu z mieszkańcami Brzostkowa 
w sprawie zagospodarowania działki po byłym GS. 

Z SESJI RADY GMINY

Trwa remont 2,5 – kilometrowe-
go odcinka drogi powiatowej łączącej 
Grotniki Małe z Górnowolą i Ostro-
wcami.

Zakres robót obejmuje wykonanie 
dolnej i górnej warstwy podbudowy 
z kruszywa kamiennego, mechaniczne 
wyrównanie istniejącej podbudowy 
mieszanką mineralno – asfaltową oraz 
wykonanie nawierzchni bitumicznej. 
Całkowity koszt remontu to ponad 
580 tys. zł.

Nowo budowana droga z Grotnik 
Małych do Górnowoli, która do tej 
pory była drogą polną, stanie się dro-
gą asfaltową. Natomiast na odcinku 
z Górnowoli do Ostrowiec odbudo-
wana zostanie zniszczona nawierzch-
nia wraz z rowami. Jak zapewnia Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju 

wKrÓTce nowa DroGa

G M I N A 
W SKRÓCIE

• Zakończono remont zniszczonej 
nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej w Nowym Korczynie ul. 
Kingi długości 450 mb – koszt to 
88 842,42 zł

• Zakończono remont zniszczonej 
nawierzchni tłuczniowej na dro-
dze gminnej Łęka do wału rzeki 
Wisły długości 450 mb – koszt to: 
53 483,54 zł

• Zakończono remont zniszczonej 
nawierzchni tłuczniowej na dro-
dze gminnej Błotnowola – Kępa 
Bolesławska długości 400 mb 
– koszt to: 40 126,10 zł

• Trwa remont drogi gminnej Pa-
włów – Podlesie – Kawęczyn 
o łącznej długości 1600 mb – 
koszt to 308 681,80 zł

• Rozpoczął się remont drogi gmin-
nej Nowy Korczyn – ul. Stopnicka 
– Plac Rynek długości 540 mb 
– koszt to 351 327,56 zł

• Trwa remont zniszczonej na-
wierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej Nowy Korczyn ul. Armii 
Krajowej długości 660 mb – koszt 
to: 132 802,05 zł.

• Trwa wymiana pokrycia dacho-
wego na budynku Ośrodka Zdro-
wia w Brzostkowie – koszt to 
87 710,16 zł

• Gmina złożyła do Lokalnej Gru-
py Działania G5 wniosek na za-
gospodarowanie placu przy bu-
dynku Urzędu Gminy (ul. Buska). 
Projekt ma na celu poprawienie 
estetyki budynku, ciągów pieszo 
– jezdniowych oraz wykonanie 
placu zabaw.

wszystkie prace związane z wykona-
niem nowej drogi zakończą się do 30 
czerwca br. 

Remont tej drogi jest niewątpli-
wie efektem dobrze układającej się 
współpracy gminy Nowy Korczyn 
z samorządem powiatowym. 

Anna Nowak

220 uczniów z terenu gminy Nowy Korczyn, których dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał 351 
złotych, otrzyma stypendium socjalne. 

Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy na swym posiedzeniu w dniu 21 maja br. zaopiniowała 
wnioski o stypendia dla uczniów mieszkających na terenie gminy Nowy Korczyn. Do rozdysponowania była kwota 
41 737,50 zł. Pomoc materialną w wysokości po 189,70 zł przyznano 219 uczniom, 1 uczeń otrzyma kwotę 193,20 
złotych.

Stypendium socjalne, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin, będących 
w trudnej sytuacji materialnej, wypłacone zostanie do końca czerwca 2012 roku.

Anna Nowak

STyPeNdia SocJalNe PrzyzNaNe
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Aktualności

W ostatnim czasie na spotkaniach wójta z mieszkańcami 
dosyć często pojawiały się pytania związane z rzekomym 
przejmowaniem przez gminę działek, będących do tej pory 
w dyspozycji wsi. Poprosiliśmy wójta gminy Pawła Zagaję, 
by wyjaśnił pewne kwestie związane z komunalizacją mie-
nia.

Panie wójcie, czym jest komunalizacja mienia?
Komunalizacja jest formą regulacji stanu prawnego nie-

ruchomości, polegającą na uzyskaniu tytułu własności, któ-
ry przysługuje początkowo Skarbowi Państwa, a następnie 
Gminie. Aby lepiej zdefi niować pojęcie komunalizacji przy-
toczę genezę tego procesu.

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
powołała samorząd gminny i nadała gminom osobowość 
prawną. Podstawowym warunkiem podjęcia pełnej działal-
ności przez gminę było objęcie w posiadanie mienia komu-
nalnego. W konsekwencji część mienia państwowego stała 
się własnością gmin, czyli nastąpiła komunalizacja. 

Organy administracji rządowej zarządzające majątkiem 
w imieniu Skarbu Państwa zostały zobowiązane do prze-
kazania na rzecz gmin nieruchomości i mienia ruchomego 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. „Przepisy wpro-
wadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych” (Dz. U. Nr 32, poz. 191 
z późn. zm). W ustawie tej pojawił się przepis zobowią-
zujący gminy do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych 
przejmowanego z mocy prawa mienia podlegającego komu-
nalizacji. 

Zgodnie z w/w ustawą istnieją dwa tryby komunaliza-
cji: 
• z mocy prawa, dla nieruchomości spełniających warunki 

określone w tych przepisach, 
• na wniosek, dla nieruchomości nie spełniających warun-

ków umożliwiających komunalizację z mocy prawa, ale 
związanych z realizacją zadań gminy. 

Grunty i budynki Skarbu Państwa, przekazane samorzą-
dom na mocy ustawy, de facto pozostają we władaniu ad-
ministracji państwowej do czasu przeprowadzenia inwen-
taryzacji i formalnego przepisania tytułów własności, czyli 
do czasu przeprowadzenia pełnej komunalizacji. Proces ten 
nadal odbywa się w naszej gminie.

Co jest przedmiotem komunalizacji na terenie Gminy 
Nowy Korczyn?

Przedmiotem komunalizacji na terenie naszej gminy 
są nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości mienia 
gminnego oraz grunty rolne np. Państwowego Funduszu 
Ziemi (PFZ) - tylko te nieprzekazane Agencji Nieruchomości 
Rolnej. Wyjaśnić należy, że zasoby PFZ powstały z tytułu 
przekazania gruntów przez rolników w zamian za rentę na 
rzecz Skarbu Państwa lub na następcę.

Komunalizacji podlegają także urządzenia inżynieryj-
ne: 
- sieci wodociągowe, kanalizacyjne,  
- niektóre rowy odwadniające, 
- studnie awaryjne 
- drogi lokalne gminne. 

Prowadzona przez Gminę procedura komunalizacyjna 
jest jawna. Oznacza to, że przed uzyskaniem decyzji Wo-
jewody Świętokrzyskiego, stwierdzającej nabycie prawa 

o KoMUnaLizacji Mienia
własności nieruchomości, Gmina podaje do publicznej wia-
domości wykaz działek przeznaczonych do komunalizacji 
w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowościach, w któ-
rych te działki są położone. Następnie po wydaniu przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego prawomocnych decyzji i wpi-
saniu prawa własności w księdze wieczystej Gmina Nowy 
Korczyn uzyskuje tytuł prawny do nieruchomości i może nią 
gospodarować.

Racjonalna polityka gruntami skomunalizowanymi, 
w której bierze się pod uwagę wszystkie możliwości ich za-
gospodarowania, ułatwi działalność w zakresie zaspokoje-
nia potrzeb mieszkańców gminy oraz pozwoli na prowadze-
nie działalności gospodarczej przez Gminę lub też stworzy 
lepsze warunki do prowadzenia tej działalności przez inne 
podmioty. 

Dlatego też jak najszybsze zakończenie inwentaryzacji 
i komunalizacji jest dla Gminy sprawą ważną.

Co wchodzi w skład mienia komunalnego?
Skomunalizowane nieruchomości stanowią składnik 

mienia komunalnego gminy. Mieniem komunalnym jest 
własność i inne prawa majątkowe gminy, a także mienie 
gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Podsta-
wowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomo-
ści gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i bu-
dowli. W jego skład wchodzą również pozostałe rzeczowe 
aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje niezakończone), 
należności długoterminowe, inwestycje fi nansowe długoter-
minowe (m.in. akcje i udziały w innych jednostkach, długo-
terminowe rozliczenia międzyokresowe). Uzupełniającym 
składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, 
a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe 
oraz środki pieniężne. 

Jakie procedury prawne muszą być spełnione, aby wójt 
mógł skomunalizować mienie wspólnoty gruntowej?

Komunalizacja mienia wspólnot gruntowych może na-
stąpić w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 
- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorial-
nym i ustawę o pracownikach samorządowych, w drodze 
konstytutywnej decyzji wojewody, po spełnieniu wszyst-
kich warunków zawartych w tym przepisie. Zgodnie zaś 
z utrwaloną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, 
warunkiem komunalizacji mienia skarbu państwa w tym try-
bie jest wykazanie przez Gminę, że wnioskowane mienie 
w dacie podejmowania stosownej uchwały w tym przed-
miocie przez radę gminy służy wykonywaniu zadań włas-
nych Gminy (a nie będzie dopiero tym zadaniom służyło 
w bliżej nieokreślonej przyszłości). Dodać należy, że w kil-
ku sołectwach gminy istniejące grunty tzw. wspólnot wsi nie 
posiadają osobowości prawnej. Można uregulować ich stan 
prawny wykonując następujące czynności:
- ustalić członków wspólnoty,
- powołać spółkę cywilną oraz zarząd, który będzie działał 

w jej imieniu
- zarejestrować wspólnotę wsi w KRS –w Sądzie Rejono-

wym w Kielcach.
W aktualnym stanie prawnym grunty wspólnot nie mogą 

być skomunalizowane.
Dziękuję za rozmowę.

Anna Nowak
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PieniĄDze 
na zaByTKi

W miejscowości Czarkowy „wśród 
nadnidziańskich pól”, snem wiecz-
nym posnęli żołnierze walczący w le-
gionach Józefa Piłsudskiego podczas 
I wojny światowej. Ich mogiły przypo-
minają o wydarzeniach sprzed lat. 

Władze gminy postanowiły odre-
staurować groby poległych, pomnik 
i ogrodzenie cmentarza. Kosztorys 
opiewa na kwotę blisko 173 tys. zł, 
a prace rozłożone zostaną na dwa 
lata. W tym roku za pozyskaną z Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
kwotę 35 tys. zł planuje się odno-
wić mogiły i ogrodzenie. Ważne, by 
prace, nad którymi nadzór ma Wo-
jewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 
zakończyły się do 2014 roku, kiedy to 
będziemy obchodzić setną rocznicę 
wybuchu I wojny światowej.  

Anna Nowak

Aktualności

W związku z dużym zagrożeniem, jakie stwarza obecny stan synagogi, 
pozyskano od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego kwotę 25 tys. zł na 
usunięcie zagrożenia oraz zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją 
i w konsekwencji całkowitym zawaleniem się obiektu.

Nowokorczyńska synagoga została wybudowana w 1659 roku na mocy 
przywileju króla Polski Jana II Kazimierza z materiałów pozyskanych z roz-
biórki zamku królewskiego w Nowym Korczynie. Na przestrzeni wieków była 
kilka razy przebudowywana, w czasie II wojny światowej została doszczęt-
nie zdewastowana. Obecnie synagoga jest w stanie ruiny i grozi zawaleniem, 
stwarzając duże zagrożenie dla ludzi przebywających w pobliżu obiektu. 

Trudna sytuacja fi nansowa gminy nie pozwala na gruntowny remont syna-
gogi.  Władze gminy wystąpiły jednak z inicjatywą usunięcia zagrożenia oraz 
zabezpieczenia obiektu przed dalszą degradacją. Zadanie polegać będzie na 
wykonaniu robót rozbiórkowych pozostałej części dachu, rozebraniu części 
murów do wysokości gzymsu, wykarczowaniu zarośli rosnących wewnątrz 
i na zewnątrz oraz na wykonaniu wieńca żelbetonowego zespalającego fi lary 
frontowe ze ścianami.

Gmina będzie zabiegać także o dalsze środki na utworzenie tzw. trwałej 
ruiny synagogi. 

Anna Nowak

zaBezPieczĄ synaGoGĘ

W dniu 10 kwietnia br. na terenie 
gminy Nowy Korczyn została prze-
prowadzona zbiórka zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego, 
zorganizowana przez fi rmę Global 
Elektro Trading S.A. z Krakowa z ini-
cjatywy Urzędu Gminy w Nowym 
Korczynie.

W wyniku przeprowadzonej ak-
cji zebrano ponad 5 ton elektrood-
padów, które przekazano do zakładu 
przetwarzania fi rmy, gdzie zostaną 
poddane procesom odzysku, a ich 
elementy zużyte zostaną jako surow-
ce wtórne.

Zorganizowana w gminie Nowy 
Korczyn akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, za co serdecznie 
dziękujemy mieszkańcom gminy. 
Zachęcamy do brania udziału w ko-
lejnych takich zbiórkach. Chronimy 
dzięki temu środowisko naturalne 
przed degradacją, do której przyczy-
nia się niewłaściwe postępowanie 
ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym.

Ponadto zachęcamy mieszkań-
ców gminy do składowania w spe-
cjalnych pojemnikach zużytych ba-
terii. Pojemniki takie znajdują się 
w następujących instytucjach:
• Urząd Gminy w Nowym Korczynie, 

ul. Krakowska 1,
• Urząd Gminy w Nowym Korczynie, 

ul. Buska 7,
• Gminny Ośrodek Kultury w Nowym 

Korczynie,
• Szkoła Podstawowa w Brzostko-

wie,
• Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Nowym Korczynie,
• Samorządowe Gimnazjum im. Św. 

Kingi w Nowym Korczynie,
• Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Starym Korczynie,
• Punkt Przedszkolny w Nowym Kor-

czynie.
W związku z powyższym każdy 

mieszkaniec naszej gminy bezpośred-
nio w Urzędzie Gminy lub pośrednio 
poprzez uczniów może przekazać 
zużyte baterie do specjalnych pojem-
ników przeznaczonych do ich groma-
dzenia.
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Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego  

Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej  
integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regio-
nalnego w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki a Gminą Nowy 
Korczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt jest skierowany do 11 osób (4 kobiety i 7 mężczyzn) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (zarejestrowanych 
i niezarejestrowanych w PUP) poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia, niezaradnych życiowo, z niskim lub 
nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy wykształceniem, niską motywacją do podejmowania aktywności zawodowej, klientów 
GOPS  mieszkających na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Wszystkim uczestnikom w projekcie zapewniamy:
- indywidualne i grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym 
- bezpłatne kursy zawodowe 
- grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem 
- zaświadczenia ukończenia kursów i warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem 
- wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów 
- ubezpieczenie w trakcie szkoleń 
- wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty. 

Ponadto na zakończenie projektu zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników projektu  
i ich rodzin.

W okresie 10.04.2012 r. – 19.04.2012 r. odbyły się  dla uczestników projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe  
z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego uczestnika projektu, w których doradca 
zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego moż-
liwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji. 

W dniu 14.05.2012 r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/
Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju pod nazwą: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”,  
w którym udział bierze siedmiu mężczyzn.

Po zakończeniu kursu odbędą się warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem (16 godz. dydakt.) z zakresu rozwijania 
inteligencji emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny oraz poczucia własnej wartości.

W m-cu wrześniu br. rozpocznie się II etap szkolenia dla 4 uczestników projektu (kobiet) „Handlowiec z prawem jazdy kat. 
B”. Realizatorem szkolenia również będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – CKZ Busko-Zdrój.

Główne cele Projektu to:
- wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej,
- podniesienie kwalifikacji zawodowej i kompetencji społecznych,
- zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- upowszechnianie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi uczestników projektu,
- niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez wypłatę świadczeń pienięż-

nych dla uczestników projektu.

Największe wyzwanie – zdaniem pracowników socjalnych – stanowią osoby z negatywnym nastawieniem do życia, znajdu-
jące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów wymagających kompleksowego systemu wsparcia – właś-
nie im stworzyliśmy możliwość odbicia się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności i wprowadzenia na 
otwarty rynek pracy. Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmieniają się, odnajdują wiarę we własne 
siły. 

Sławomir Wawrzeniec - Kierownik GOPS



7Głos z Gminy Nowy Korczyn

Temat miesiąca

Nowy Korczyn – niegdyś miasto, 
dziś wieś – miejsce o bogatej historii, 
którą tworzyli zarówno piastowscy 
i jagiellońscy władcy, często goszczący 
w korczyńskim zamku, jak i mieszkań-
cy Nowego Korczyna i okolicznych 
wiosek. Historia Nowego Korczyna po-
siada szczególny wymiar, bo niewiele 
jest w Polsce miast, gdzie przebywało 
tylu wybitnych książąt i królów. Uli-
cami, którymi dziś chodzimy, stąpali 
niegdyś Kazimierz Wielki, Władysław 
Jagiełło, królowa Jadwiga, a studzien-
ka świętej Kingi od setek lat przypo-
mina mieszkańcom Korczyna świętą 
księżną. Obecność bohaterów naszej 
historii jest chlubą oraz zaszczytem 
dla korczyńskiej społeczności. Jest 
również wyzwaniem i zadaniem dla 
przyszłych pokoleń, gdyż nie wol-
no zapomnieć pozostawionego nam 
dziedzictwa. Nie możemy też dopuś-
cić, by królewskie miasto pozostało 
w swym sędziwym wieku zapomnia-
ne i zaniedbane. Lecz jak to zrobić, 
gdy sytuacja fi nansowa naszej gminy 
nie jest łatwa? Same pomysły nie wy-
starczą, potrzebne są na to fundusze. 

Pewnego dnia pojawia się w naszej 
gminie Kevin Wong, który postanawia 
się osiedlić na korczyńskiej ziemi wraz 
ze swą rodziną. Mało tego, roztacza 
przed nami wizję powrotu Korczyna 
do dawnej świetności. W jaki sposób? 
Jakie ma plany względem Nowego 
Korczyna? Z Kevinem oraz jego żoną 
Izabelą rozmawiała Anna Nowak.

Witam Państwa serdecznie na no-
wokorczyńskiej ziemi. Przedstawcie 
się proszę naszym czytelnikom oraz 
wyjaśnijcie pokrótce, co was sprowa-
dziło do Nowego Korczyna.

Nazywam się Kevin Wong obok 
siedzi moja żona Izabela Orłowska 
– Wong. Mamy troje dzieci Emily, Jos-
hua i Abigail. Żona jest Polką, pocho-
dzi ze Śląska. Przez wiele lat miesz-
kaliśmy razem w Wielkiej Brytanii. Ja 
prowadziłem tam fi rmę, dużo podró-
żowałem, w domu byłem gościem. 
Tęskniłem za żoną i dziećmi. W końcu 
postanowiłem przejść na emeryturę, 
by móc wreszcie spędzać więcej cza-
su z moją rodziną. Podjęliśmy z żoną 

decyzję, że przeprowadzamy się do 
Polski, tym bardziej, że po śmierci jej 
ojca, Izabela chciała być bliżej swojej 
mamy i rodzeństwa. Planowaliśmy po-
czątkowo kupić dom na Pomorzu lub 
w Warszawie. Jednak przypadkiem 
znaleźliśmy w Internecie wystawiony 
na sprzedaż dom w Nowym Korczy-
nie, który od razu przypadł nam do gu-
stu. Jednak jeszcze większe wrażenie 
wywarły na nas malownicze niepowta-
rzalne krajobrazy ziemi korczyńskiej 
oraz niezwykła atmosfera tu panująca, 
zwłaszcza cisza i spokój, z dala od 
zgiełku miast. Uznaliśmy, że będzie 
to wymarzone miejsce dla naszych 
dzieci, by mogły się tu wychowywać 
i być szczęśliwe. Zainteresowała nas 
także bogata historia Nowego Korczy-
na, zaklęta w unikatowych zabytkach 
rozsianych hojnie po tej ziemi, sięga-
jąca czasów średniowiecza. Jednak 
po bliższej analizie sytuacji panującej 
w Nowym Korczynie, miasteczko wy-
daje się uśpione. Na pierwszy rzut 
oka widać tu duże zaniedbania z po-
przednich lat. Niewiele się tu dzieje, 
nie ma tu miejsc rozrywki. Rzadko 
do miasteczka przyjeżdżają turyści. 
Z rozmów z władzami gminy dowie-
działem się, że są plany rewitalizacji 
Nowego Korczyna. To dobry krok, 
by zachęcić przejeżdżających przez 
tą miejscowość do zatrzymania się tu 
na dłużej. Jednak to ciągle za mało. 
Trzeba podejmować kolejne wspólne 
inicjatywy.  

Rzeczywiście, przyszło nam żyć 
w trudnych czasach. Gmina nasza jest 
typowo rolnicza. Ciężko znaleźć tutaj 
pracę, wiele osób wyjeżdża za grani-
cę za chlebem. 

I ja właśnie chciałbym dać szansę 
tutejszym ludziom, by mogli godziwie 
żyć, oraz stworzyć w Korczynie coś, 
co przyciągałoby turystów do tego 
miasteczka.

Co ma pan na myśli?
Chciałbym, aby miejsce na Lubiczu 

chciałbym, aby przypominało miasto 
za czasów św. Kingi.  W samym cen-
trum będzie restauracja wybudowana 
na wzór zamku, w której mieścić się 
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PRZYWRÓĆMY KORCZYNOWI 
DAWNĄ ŚWIETNOŚĆ

również będzie muzeum ziemi kor-
czyńskiej. Wszystkie dostępne pamiątki 
związane z historią Nowego Korczyna 
oraz takie, które mieszkańcy posiadają 
i zgodziliby się przekazać, wystawio-
ne będą w tejże izbie pamięci. Kolejny 
budynek, tzw. karczma - z przezna-
czeniem głównie dla młodych ludzi -
to miejsce, w którym młodzież będzie 
mogła miło spędzić czas w gronie 
znajomych. Będzie tu można nie tyl-
ko coś zjeść, ale zagrać np. w bilard. 
Chcemy również zadbać o rozrywkę 
dla najmłodszych. Panujemy stworzyć 
dla nich bezpieczne miejsce do zaba-
wy, tzw. „kulkolandię”. Kolejny budy-
nek przeznaczony będzie na market. 
Ale nie będzie to taki typowy sklep, 
w którym dostępne będą komercyjne 
produkty. W budynku tym mieścić się 
będzie około 40 stoisk, na których lu-
dzie z okolicy będą mogli sprzedawać 
swoje produkty, np. artystyczne ręko-
dzieła, wyroby z drewna czy jakieś 
inne wyroby własne. Myślę, że to dla 
nich duża szansa, by mogli czerpać 
z tego zyski. Ja wierzę, że tutejsi lu-
dzie mają swoje ukryte talenty i ze-
chcą je ujawnić. Oprócz tego chcemy 
jeszcze ustawić na zewnątrz stragany 
z owocami, warzywami oraz kwiata-
mi. Wszystko to wybudowane będzie 
z odpowiednich materiałów, by przy-
pominało Nowy Korczyn za czasów 
Św. Kingi. 

Wiemy, że macie w planach rea-
lizację jeszcze jednego projektu, tym 
razem w okolicach Piasku Wielkiego.

Tak, to ma być wielki świąteczny 
market. Będą w nim zarówno stoi-
ska dla Polaków, chcących sprzeda-
wać swoje produkty, jak i stoiska dla 
międzynarodowych sprzedawców. 
Oprócz tego ma tam być ogródek 
piwny ze sceną. Wszystko to na wzór 
londyńskiego Camden Marketu, gdzie 
obok siebie mieści się kilka targów. 
W Camden Town dużym powodze-
niem cieszy się zwłaszcza targ z je-
dzeniem, na którym znaleźć można 
stoiska z potrawami ze wszystkich nie-
malże zakątków świata. Są tam rów-
nież stragany pełne rękodzieł, pamią-
tek, surowców włókienniczych, ubrań, 
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a nawet mebli z różnych krajów  
świata. Jest to niesamowita atrakcja 
przyciągająca w każdy weekend setki 
tysięcy turystów. 

Ale to jest Londyn, a my jesteśmy 
w Nowym Korczynie. Czy coś takiego 
ma szansę w ogóle powstać i prospe-
rować w naszej gminie?     

Ja widzę potencjał gminy Nowy 
Korczyn i wierzę, że uda nam się przy-
wrócić tu tradycję.

Przedsmakiem tego ogromnego 
marketu ma być Mini Market świą-
teczny w samym Rynku, który mógłby 
być uruchomiony już na tegoroczne 
Święta Bożego Narodzenia.

W samym centrum korczyńskiego 
Rynku, na środku parku stanąć ma 
ogromna choinka. Wzdłuż alejek usta-
wione będą stoiska czy też stragany, 
na których będzie można kupić wy-
konane przez mieszkańców produkty 
związane ze świętami. Wszystko to 
okraszone będzie świątecznymi ozdo-
bami i światełkami.   

Wszystko to brzmi niesamowi-
cie. Ale nie sposób nie wspomnieć  
w tym miejscu o amerykańskim biz- 
nesmenie, przez wiele lat hojnie 
wspierającym ówczesny Dom Dzie-
cka w Winiarach. Christopher Rad-
ko deklarował daleko idącą pomoc 
finansową w wybudowaniu i wy-
posażeniu muzeum o Nowym Kor-
czynie. Z planów nic nie wyszło,  
a po panu Radko słuch zaginął. Nie 
wydaje się wam, że tutejsze społe-
czeństwo może was postrzegać jako 

takiego drugiego Christophera Rad-
ko?

Oczywiście zdajemy sobie z tego 
sprawę. Niektórzy ludzie myślą nawet, 
że jestem nim. Ja nie neguję faktu, że 
pan Radko był dobrym człowiekiem, 
ale nie chcę, by porównywano mnie  
z kimkolwiek. Ja robiłem w Anglii 
wiele interesów i powiem nieskrom-
nie, że nie poniosłem żadnej porażki 
zawodowej. Każdy swój biznes trakto-
wałem bardzo poważnie, do każdego 
podchodziłem z wielkim zaangażo-
waniem i poświęceniem. Również  
i w przypadku Nowego Korczyna bę-
dzie podobnie. 

Bogaci ludzie postrzegani są zwy-
kle przez pryzmat własnych pienię-
dzy. Niestety wy również możecie 
być tak odbierani. Niełatwo wam 
będzie zaskarbić sobie zaufanie tutej-
szych mieszkańców.  

Nie chcemy być postrzegani przez 
pryzmat naszych pieniędzy. Chce-
my, by ludzie nas zaakceptowali 
takich, jakimi naprawdę jesteśmy.  
A jesteśmy zwykłą angielsko – polską 
rodziną, posiadającą trójkę małych 
dzieci. Przeprowadziliśmy się tutaj, 
gdyż urzekła nas korczyńska ziemia 
– miejsce o bogatej historii, zapomnia-
nej może przez niektórych, a godnej 
przecież podtrzymywania i chwalenia 
się nią. Więc jeśli nasze możliwości 
finansowe pozwalają nam na to, by 
coś dobrego zrobić dla tutejszego mia-
steczka, to dlaczego mielibyśmy tego 
nie uczynić. Chcemy rozsławić ten 

Nowy Korczyn, przyciągnąć do niego 
turystów, bo Korczyn na to naprawdę 
zasługuje. Nie dla pieniędzy chcemy 
realizować te projekty, lecz dla na-
szych dzieci oraz dla tutejszej spo-
łeczności lokalnej. Jesteśmy pewni, że 
w mieszkańcach Nowego Korczyna  
i okolic drzemią jakieś ukryte talenty. 
I wierzymy, że będą chcieli się nimi 
podzielić. 

W imieniu redakcji biuletynu „Głos 
z Gminy Nowy Korczyn” życzymy 
Państwu powodzenia i wytrwałości  
w realizowaniu waszych zamierzeń. 

Bardzo dziękujemy redakcji za 
możliwość przedstawienia naszych 
planów na łamach gazetki. A do 
mieszkańców gminy Nowy Korczyn 
zwracamy się z apelem o kontakt  
z nami. Jesteśmy otwarci na Państwa 
propozycje. Wysłuchamy każdego, kto 
przyjdzie do nas ze swoim pomysłem. 
Poniżej podajemy nasz adres zamiesz-
kania oraz numery telefonów. Wkrót-
ce planujemy zorganizować spotkania 
z mieszkańcami, na których wyjaśnia-
ne będą wszystkie kwestie związane  
z realizacją naszych projektów. O ter-
minach tych spotkań będziemy infor-
mować Państwa na bieżąco.

Zapraszamy Mieszkańców gminy 
Nowy Korczyn do kontaktu z nami.

Izabela Orłowska i Kevin Wong
ul. Krakowska 13

28-136 Nowy Korczyn
tel. (41) 377 10 91 / 533 164 630
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23 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bu-
sku-Zdroju odbyło się uroczyste podsumowanie II Konkursu Wiedzy Ekono-
micznej dla gimnazjalistów, w którym wzięło udział 148 uczniów z 12 szkół 
powiatu buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Celem konkursu była po-
pularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz jej praktyczne zastosowanie. 

KreaTywni i innowacyjni

10 maja 2012 roku w Centrum 
Sportu Politechniki Świętokrzyskiej 
w Kielcach, odbył się Finał I Święto-
krzyskiego Turnieju Innowacji i Kre-
atywności. Drużynę naszego gimna-
zjum reprezentowali: Aleksandra Ka-
nicka, Paweł Wesołowski, Tomasz 
Zapiórkowski, którzy w klasyfi kacji 
ogólnej zajęli V miejsce, gromadząc 
144 punkty.

Przypomnijmy, że o udział w ści-
słym fi nale walczyły 53 gimnazja 
z województwa świętokrzyskiego. 
Nasza drużyna zakwalifi kowała się 
do fi nału wraz z 14 innymi szkołami, 
dzięki temu, iż w eliminacjach okrę-
gowych, które odbyły się w marcu 
w Busku-Zdroju, zajęli I miejsce! 

Podczas 3-etapowych zmagań 
z problematyką z zakresu fi nansów 
i bankowości uczniowie obliczali 
m.in. raty kredytu, opłacalność inwe-
stycji, zdolność kredytową, zysk z in-
westycji fi nansowych. 

Gimnazjaliści z Nowego Korczy-
na wykazali się bardzo dobrą znajo-
mością problematyki ekonomicznej, 
uzyskując znakomite wyniki. I miej-
sce zajął Marcin Tomal - w nagrodę 
otrzymał notebook. Wyróżnienia 
i nagrody specjalne – T-shirty oraz no-
tatniki i długopisy – otrzymali: Karol 
Dybała, Michał Tomal i Wiktor Zych.

Przypominamy, że Marcin Tomal 
po raz kolejny odniósł sukces w dzie-
dzinie matematyczno-ekonomicznej 
– w marcu br. został laureatem Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Ekono-
micznej, zajmując II miejsce.

Opiekunami uczniów byli Barba-
ra Kanicka i Krzysztof Kański

Podczas rozgrywek fi nałowych 
uczestnicy rywalizowali w grach 
zręcznościowych: „Ser szwajcarski” 
i „Wieża”. Rozwiązywali quiz składa-
jący się z zadań i łamigłówek z zakresu 
matematyki, odpowiadali na pytania 
dotyczące innowacyjności i wiedzy 
o regionie.

Podczas turnieju rozstrzygnięto 
także konkurs plastyczny „Mój robot”. 
Spośród piętnastu robotów jury nagro-
dziło tylko trzy prace – wśród nich 
znalazł się „Heder” z korczyńskiego 
gimnazjum, który zajął III miejsce. 
Uczniom, którzy świetnie się spisali 
serdecznie gratulujemy!

Anna Nowak
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Moja eKoLoGiczna szKoŁa

Dwa pierwsze miejsca w konkursie na najlepszą 
stronę www pt. „Moja ekologiczna szkoła” przypadły 
uczniom z Samorządowego Gimnazjum im. Świętej 
Kingi w Nowym Korczynie.

W dniu 27 kwietnia o godz. 14:00 w Zespole Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju odbyło 
się uroczyste rozstrzygnięcie XI konkursu na najlepszą 
stronę WWW dla gimnazjalistów z powiatu buskiego. 
Konkurs organizowany przez ZST-I od czterech lat jest 
częścią programu edukacyjno – ekologicznego pn. 
„Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” realizowa-
nego na terenie Powiatu Buskiego, współfi nansowane-
go przez Powiat Buski i Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Tegoroczny konkurs dotyczył wykonania strony in-
ternetowej na temat: „Moja ekologiczna szkoła”, która 
przedstawiałaby działania szkoły o charakterze ekolo-
gicznym, takie jak:
- organizowanie zbiórek makulatury, zużytych baterii, 

„elektrośmieci”,
- opis miejsc w szkole poświęconych ekologii, (np. 

kącik zieleni, zielone pracownie, ekologiczne ogród-
ki, itp.), 

- kalendarz akcji i szkolnych wydarzeń ekologicznych 
(np. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, itp.)

- udział uczniów w konkursach o charakterze ekolo-
gicznym,

Wyniki: konkursu:
I miejsce – strona wykonana przez Adriana Gru-

chałę z Samorządowego Gimnazjum Św. Kingi w No-
wym Korczynie pod opieką Leszka Chrobota,

II miejsce – praca Daniela Kardynał z Gimnazjum 
Nr 1 im. M. Janasa w Pacanowie wykonana pod opieką 
pana Sławomira Cudnego

III miejsce – otrzymała praca Kamila Kisiela z Samo-

Nagroda internautów dla Tomka Zapiórkowskiego

Główna nagroda za najlepszą stronę www powędrowała do Adriana Gruchały

rządowego Gimnazjum w Podgajach pod opieką pani 
Renaty Boś 

Nagroda internautów przypadła Tomaszowi Zapiór-
kowskiemu – uczniowi naszego gimnazjum.

Cenne nagrody w Konkursie wręczali: Andrzej Pałys 
– Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, jego zastępca Andrzej Zoch oraz Elżbieta 
Sanecka z Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. 

Warto nadmienić, że w ubiegłorocznej edycji tego 
konkursu pierwsze miejsce zajął także uczeń korczyń-
skiego gimnazjum – Marcin Masłowski. 
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Ratujemy i uczymy Ratować

Trzecie miejsce w półfinale Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Ratujemy i uczymy Ratować” zajęli uczniowie  
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie. 
Celem konkursu było propagowanie podstawowych 
czynności, ratujących życie oraz sprawdzenie umiejęt-
ności uczniów nabytych w ramach powyższego progra-
mu edukacyjnego.

Oświata i Kultura

Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym, 
który odbył się w lutym bieżącego roku, należało 
wykonać pracę plastyczną, obejmującą zakres tema-
tyczny. Na tym etapie komisja, powołana przez WOŚP, 
wybrała sześć najlepszych szkół w każdym wojewódz-
twie, które przeszły do półfinału. Korczyńska podsta-
wówka, wygrywając I etap Ogólnopolskiego Konkursu  
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Oświata i Kultura

„Ratujemy i uczymy Ratować”, za-
kwalifikowała się do półfinału, któ-
ry odbył się 28 marca 2012 roku 
w Zespole Szkół w Bęczkowie.  
Z każdej z 6-ciu szkół rywalizowa-
ły drużyny składające się z 5 osób  
(4 uczniów z klas I-III oraz nauczy-
ciel).

Naszą szkołę reprezentowali 
uczniowie z klasy III „b”: Gabriela 
Czyszczoń, Wiktoria Lachowicz, 
Dawid Konopka, Franciszek Ste-

Pod takim hasłem, dnia 24 maja 
2012 r. w Szkole Podstawowej nr 2 
w Busku-Zdroju odbył się finał Po-
wiatowego Konkursu Mitologiczne-
go zorganizowany przez nauczycie-
li tamtejszej szkoły oraz Powiatowy 
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Busku-Zdroju. Kon-
kurs przeznaczony był dla uczniów 
szkół podstawowych.

fański oraz nauczyciel prowadzący 
szkolenia Bogusława Woźniak.  

Drużyny walczyły w kilku kon-
kurencjach łączących elementy ru-
chowe z wiedzą z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy. Zawodnicy 
m.in. zakładali kamizelki odblasko-
we, rozstawiali trójkąty ostrzegaw-
cze, wykonywali resuscytację krąże-
niowo – oddechową, kompletowali 
apteczkę i układali poszkodowanych 
w pozycji bocznej ustalonej. W tych 

konkurencjach liczył się czas, do-
kładność i synchronizacja zespołu. 
Drużyny oceniane były przez in-
struktorów i koordynatorów Progra-
mu Edukacyjnego „Ratujemy i uczy-
my Ratować”.

Po ciężkich zmaganiach re-
prezentanci naszej szkoły zajęli III 
miejsce. Cieszymy się i jesteśmy  
z nich dumni. Na pewno umiejętności  
i wiedza, jaką zdobyli uczniowie  
w czasie trwania programu, przyda-
dzą się im w przyszłości.

Do konkursu wymagana była 
znajomość mitologii greckiej według 
Jana Parandowskiego oraz związków 
frazeologicznych, zwrotów i pojęć 
związanych z kulturą antyczną.

Konkurs ten cieszył się dużym za-
interesowaniem wśród dzieci, a ry- 
walizacja o czołowe miejsca była 
naprawdę emocjonująca. Ucznio-
wie odpowiadali pisemnie na szcze- 

gółowe i często naprawdę trudne 
pytania w testach konkursowych. 
Olimpijskie zmagania przebiegały  
w trzech etapach: szkolnym, gmin-
nym i powiatowym.

Po całorocznych zmaganiach,  
w gronie 49 finalistów konkursu 
znalazło się 4 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostkowie. Byli 
to: Aleksandra Chaczyk, Małgorzata 
Stawicka, Natalia Gubała, Jakub Ga-
dawski.

Uczniowie wykazali się ogrom-
ną wiedzą na temat mitologii oraz 
znaczenia mitów w kulturze euro-
pejskiej. Zajęli oni bardzo wysokie 
miejsca w konkursie. Aleksandra 
Chaczyk, uzyskując najwyższą licz-
bę punktów, zajęła I miejsce i otrzy-
mała tytuł laureata.
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Przedszkolaki u strażaków
22 maja 2012 r. przedszkolaki  

z Punktu Przedszkolnego odwiedzi-
ły OSP w Nowym Korczynie. 

Dzieci miały okazję poznać 
sprzęt, w jaki wyposażona jest jed-
nostka oraz pracę i umiejętności stra-
żaków. O tym wszystkim opowiadali 
komendant tutejszej straży Andrzej 
Wajs oraz dh Jacek Piotrowski  
z Państwowej Straży Pożarnej w Bu-
sku-Zdroju. W pokazie uczestniczył 
również strażak ochotnik Michał Ste-
fański. 

Przedszkolaki dowiedziały się, 
którym samochodem strażacy jeż-
dżą do wypadków, a którym gaszą 
pożary. Obejrzały również wyposa-
żenie pojazdów oraz znajdujące się  
w nich niezbędne do pracy urzą-
dzenie. Każde dziecko mogło przez 
chwilę poczuć się jak prawdziwy 
strażak, przymierzając strażacki 
hełm oraz siadając w kabinie wozu 
strażackiego. Najwięcej emocji  
w najmłodszych wzbudziło „robie-
nie piany”, białej jak śnieg.

Dzieci zgodnie przyznały, że 
zawód strażaka bardzo im się podo-
ba i prawie wszyscy chłopcy chcie-
liby w przyszłości zostać właśnie 
strażakami. Na zakończenie wizy-
ty dzieci miały krótki test z wiedzy 
strażackiej. Zaliczyły go pozytywnie  
i dostały w nagrodę cukierki i kolo-
rowanki strażackie. 

Agnieszka Kowalska

Grupa czterolatków

Grupa pięciolatkówGrupa trzylatków
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Tego dnia dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych zgromadziły się 
w dużej sali, aby powitać gościa. 
Dzielnicowy przygotował dla nich 
pogadankę na temat bezpieczeństwa 
w drodze do szkoły, w czasie zabaw 
oraz spacerów. Przypominał, jak pra-
widłowo przechodzić przez jezdnię 
oraz jak zachować się, gdy zaczepi 
nas ktoś obcy. Policjant nauczył także 
dzieci bezpiecznej pozycji w spot-
kaniu z groźnym psem, tzw. pozycji 
„na żółwia”. 

Duże zainteresowanie u dzieci 
wywołało umundurowanie i wypo-
sażenie policjanta. W szczególności 
czapka, która wędrowała z głowy na 
głowę wielu przedszkolaków, policyj-
ny lizak oraz mało znane wszystkim 
kajdanki. Uwieńczeniem spotkania 
była możliwość obejrzenia z bliska 
radiowozu, który na czas pobytu za-
proszonego gościa, stanął na placu  
przedszkolnym. Tam dzieci nawiąza-
ły kontakt za pomocą radia z Komen-
dą Powiatową Policji w Busku-Zdroju. 
Mogły również włączyć i posłuchać 
sygnałów policyjnej syreny. Na ko-
niec przedszkolaki dostały naklejki 
i plakat uczący dzieci zachowania 
w sytuacjach niebezpiecznych.

Anna Nowak

POLICJANT W PRZEDSZKOLU
W dniu 31 maja w Punkcie Przedszkolnym w Nowym Korczynie odbyło się spotkanie z niecodziennym gościem. 

Na zaproszenie pań wychowawczyń przybył do przedszkola policjant – Piotr Bonar – dzielnicowy z Komisariatu 
Policji w Solcu Zdroju.
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 „Pogodna jesień”

Artystyczny Zespół Estradowy 
Pieśni i Tańca Emerytów i Rencistów 
„Pogodna Jesień” z Krakowa wystą-
pił w dniu 10 maja br. w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Nowym Kor-
czynie.

Kilkunastoosobowy zespół zapre-
zentował wybrane tańce narodowe, 
takie jak: polonez żywiecki, krako-
wiak oraz oberek, a także piosenki 
z okazji Dnia Zwycięstwa. Zespół 

POLICJANT W PRZEDSZKOLU

został bardzo ciepło przyjęty przez 
zgromadzone na sali dzieci z klas 
I-IV, szczególnie do gustu przypadł im 
krakowski lajkonik 

Na koniec popis swych umiejętno-
ści  wokalnych i tanecznych dał zespół 
dziecięcy „Wianeczek”, działający 
przy korczyńskiej podstawówce pod 
kierunkiem pani Urszuli Strzeleckiej.   

Anna Nowak
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Dzieci rozpoczęły zwiedzanie od 
Parku Jurajskiego, przez który oprowa-
dził ich przewodnik. Na kolorowych 
tablicach rozmieszczonych wzdłuż 
trasy można było znaleźć informacje 
dotyczące układu kontynentów czy 
rozwoju życia w morzach i na lądach 
przed milionami lat. Największą 
atrakcję stanowiły oczywiście rekon-
strukcje kilkudziesięciu dinozaurów 
i innych wymarłych zwierząt w natu-
ralnych rozmiarach, rozmieszczone 
wzdłuż ścieżki spacerowej. Modele 
wykonywane zostały przez paleoarty-
stów z wielką dbałością o szczegóły. 

Ścieżka dydaktyczna zakończyła 
się wejściem do Muzeum Jurajskie-
go wypełnionego eksponatami po-
chodzącymi z różnych części świa-
ta. Można tam było  zobaczyć m.in. 
skamieniałości liliowców, jeżowców, 
koralowców, ramienionogów, ślima- 
ków, małżów, głowonogów i ryb po-
chodzące ze słynnych stanowisk pa-
leontologicznych. 

zwiedzamy Bałtów

Następnie dzieci bawiły się na 
placu zabaw bogato wyposażonym  
w nowoczesne i bezpieczne urządze-
nia. Dużą atrakcją dla nich było pre-
historyczne Oceanarium. Z ciekawoś-
cią oglądali, jak wyglądało podwodne 
życie miliony lat temu. Mieli okazję 
obserwować niewystępujące już dziś 
morskie zwierzęta: gigantycznego 
żółwia morskiego, 20 metrowego  
rekina oraz gady morskie. Kolejnym 
punktem wycieczki był zabytkowy 
młyn wodny z XIX w., napędzany 
turbiną wodną, który pokazywał pro-
ces przemiany ziarna w mąkę. Moż-
na było również podziwiać w nim 
witraże, obrazy, rzeźbę, kilimy oraz 
wiele innych dzieł. Na zakończenie 
wycieczki dzieci bawiły się w Parku 
Rozrywki – pełnym automatów do 
gier, dmuchanych zjeżdżalni, z zain-
teresowaniem zwiedzały także Statek 
Piracki. Wycieczka zakończyła się 
smacznymi kiełbaskami z grilla.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo 
zadowoleni. wycieczka pozwoliła 
im bowiem pogłębić wiedzę o dino-
zaurach. O tych niezapomnianych, 
pełnych wrażeń chwilach, będą 
przypominały zakupione pamiątki. 
Serdeczne podziękowania składamy 
na ręce Pana Pawła Zagai oraz Pana 
Grzegorza Solarza z ZDZ w Busku- 
Zdroju.

Joanna Wilk

W dniu 23 maja 2012 r., z inicjatywy wójta gminy Nowy Korczyn Pawła Zagai, została zorganizowana wyciecz-
ka do Bałtowa – największego  kompleksu turystycznego w Polsce. W wycieczce tej uczestniczyły dzieci objęte 
projektem nauczania indywidualnego z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Korczyn. 
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Dzień Ziemi – święto, mające 
na celu krzewienie kultury i postaw 
ekologicznych oraz uświadomienie 
ludziom problemów związanych 
z ekologią. Po raz pierwszy Dzień 
Ziemi obchodzony był 22 kwietnia 
1970 roku w Stanach Zjednoczo-
nych. W ten sposób ludzie chcieli 
wyrazić protest przeciwko niszczeniu 
otaczającego ich środowiska. W tym 
właśnie dniu mieszkańcy Ziemi zasta-
nawiają się, jakich spustoszeń doko-
nali na swojej planecie, jakie są skut-
ki i jak to można zmienić. Tego dnia 
każdy powinien pomyśleć, co można 
zrobić w swoim najbliższym środowi-
sku, aby ulżyć Ziemi i „zaprzyjaźnić 
się z nią”.

Dzień Ziemi w Polsce obchodzo-
ny jest od 1990 roku. Organizowany 
jest po to, aby wspomóc międzynaro-
dową działalność na rzecz ochrony 
środowiska. Jego niezwykłą rangę 
podnoszą konkretne działania o czy-
ste i zdrowe otoczenie. A co robią 
w tym kierunku uczniowie z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Nowym 
Korczynie? Otóż! Od kilku lat co roku 
organizowane są w szkole uroczy-
stości związane z obchodami Dnia 
Ziemi. Do tego święta przez wiele 
tygodni przygotowują się uczniowie 
należący do Klubu Ekologicznego 
„EKO-MANIACY”, którym kieruje na-
uczycielka przyrody Danuta Kostka. 
Dzień Ziemi jest zawsze poprzedzo-
ny akcją „Sprzątania Świata”, w czasie 
której zbierane są śmieci w Nowym 
Korczynie i okolicznych miejsco-
wościach. Pocieszającym jest fakt, że 
z roku na rok worków ze śmieciami 

jest coraz mniej. Świadczy to o tym, że 
świadomość ekologiczna mieszkań-
ców gminy Nowy Korczyn jest dość 
wysoka i wielu z nich potrafi  zadbać 
o najbliższe otoczenie.

Obchody Dnia Ziemi w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Nowym 
Korczynie cieszą się dużym zainte-
resowaniem. Uczniowie są bardzo 
zaangażowani w ich przygotowanie 
i przeprowadzenie. I dlatego na 
dzień 20 kwietnia 2012 roku mło-
dzież szkolna z klas piątych i szó-
stych przygotowała występ artystycz-
no – ekologiczny pt.: „Calineczka 
i kłopoty mieszkańców Leśnego Źró-
dełka Życia”. W montażu słowno 
– muzycznym zostały ukazane dzie-
je Ziemi i problemy mieszkańców 
lasu. Uczniowie wcielili się w role: 
Ziemi, EKO-Kapturka, rybaków, leś-
nego źródełka, Calineczki, ryb, żab 
i leśnych kwiatów. Należy podkre-
ślić, że uroku całemu występowi do-
dały własnoręcznie wykonane przez 

uczniów stroje i kostiumy. Właśnie 
poprzez humorystyczne wiersze 
i piosenki manifestowano na nowo-
korczyńskim rynku prawa natury 
i przyrody. Uczniowie uświadomili 
licznie zebranym słuchaczom i wi-
dzom, że wszyscy jesteśmy odpowie-
dzialni za losy Ziemi. 

W obchody tej ważnej ekologicz-
nej imprezy włączyli się także ucznio-
wie klas O-IV, którzy pod kierunkiem 
wychowawców wykonali transparen-
ty z proekologicznymi hasłami, kwiaty 
z bibuły i pęki kolorowych balonów. 
Barwny korowód uczniów przema-
szerował ulicami Nowego Korczyna. 
Szkolny Dzień Ziemi stanowił zatem 
deklarację tego, że uczniowie pa-
miętają o środowisku, w którym żyją 
i że potrafi ą cieszyć się jego pięknem. 
Ich pracy w tegorocznych obchodach 
Święta Matki-Ziemi przyświecało 
motto: „Gdy po lesie nic nie zostanie 
– co z nami się stanie”. 

Danuta Kostka

dzieŃ ziemi w Nowym korCzyNie 

Dnia 4 kwietnia br. z okazji ob-
chodów „Dnia Ziemi” w szkołach 

sprzątanie świata z terenu gminy Nowy Korczyn zor-
ganizowana została akcja Sprzątania 
Świata, mająca uświadomić młodzie-
ży oraz całemu społeczeństwu, że na-
leży dbać o środowisko naturalne.
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DROGA MAMO, DROGI TATO

Grupa pięciolatków Grupa trzylatków

Grymaśna stokrotka w wykonaniu czterolatków

CAŁA ŁĄKA DLA 
MAMY I TATY

W piątek 25 maja 2012r. w Szkole Podstawowej 
w Brzostkowie odbyła się uroczysta akademia z oka-
zji Dnia Matki, na którą licznie przybyły zaproszone 
mamy.

Gości przywitała przewodnicząca Samorządu Ucz-
niowskiego, Małgorzata Stawicka. Program artystyczny 
rozpoczął się wykonaniem poloneza przez uczniów kla-
sy VI. Następnie miał miejsce występ dzieci z klas O–III 
przygotowany pod czujnym okiem nauczycielek: Mario-
li Kowalskiej, Anity Szwed, Grażyny Wawrzyniec i Wie-
sławy Grzyb.

Piękne wiersze i piosenki przeplatane były tańcami 
ludowymi: krakowiakiem i trojakiem. Najmłodsze dzieci 
wystąpiły w inscenizacji „Cała łąka dla mamy”. Piękne 
stroje przedstawiające zwierzątka, zamieszkujące łąkę, 

dodawały dzieciom uroku i wprowadzały wszystkich 
w miły nastrój. Zaangażowanie dzieci zostało docenione 
przez rodzicielki, które gromkimi brawami dziękowały 
swym pociechom za występy i upominki.

Miłym akcentem były podziękowania Przewodniczą-
cej Rady Rodziców, pani Ewy Kowalczyk, skierowane 

26 maja oraz 23 czerwca to ważne 
daty, które wszystkie dzieci muszą za-
pamiętać. Pierwsza to Dzień Mamy, 
a druga to Dzień Taty. Pod koniec 
maja we wszystkich grupach przed-
szkolnych odbywały się uroczystości 
dla kochanych rodziców.

Dzieci przedstawiły swoje progra-
my artystyczne z wielkim zaangażo-
waniem i przeżyciem.

Pięciolatki brawurowo zatańczy-
ły poloneza, czterolatki natomiast – 
walczyka z rodzicami. Po występach 
dzieci wręczyły rodzicom laurki i za-
prosiły ich na słodki poczęstunek.
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do dzieci i nauczycieli za trud włożony w przygotowa-
nie uroczystości. Na zakończenie życzenia wszystkim 
mamom złożyła pani dyrektor szkoły Joanna Chaczyk. 
W miłej atmosferze, przy ciastku, kawie i herbacie aka-
demia dobiegła końca.

Wszystkim mamom dedykujemy słowa wiersza: 

„Niechaj nigdy nie zasmuci 
żadna troska Twego czoła.

W gronie dzieci jak najdłużej 
żyj szczęśliwa i wesoła”

złota Podkowa 
dla Diamentów Powiśla

Złotą Podkowę otrzymała w dniu 
3 czerwca br. grupa Diamenty Powi-
śla skupiająca dzieci z Oblekonia oraz 
z Brzostkowa.

Jedną z licznych atrakcji, jakie 
przygotowano na tegoroczny Festiwal 
Kultury Dziecięcej w Pacanowie był 
wybór najpiękniejszej grupy spośród 
bajkowego korowodu, który przema-
szerował ulicami miasteczka. Zapre-
zentowało się tam 21 ekip prawie 
z całego kraju – od Warszawy, Słup-
ska, Opola po Stalową Wolę i El-
bląg. Byli również goście z Winnicy, 
z Ukrainy. Jednak główną nagrodę 
– Złotą Podkowę 2012 otrzymała 
z rąk Koziołka Matołka bardzo liczna 
i kolorowa grupa Diamenty Powiśla.

Serdecznie gratulujemy!
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Dzień Matki
Jakże trudno pisze nam się sercem

Kiedy ma się pisać o miłości
Jakże trudno pisze nam się sercem
Kiedy ma się pisać o wdzięczności.

To przy Niej stawiałeś pierwsze kroki
Pierwsze słowo było Jej imieniem

To Ona podczas nocy bezsennej, głębokiej
Otaczała cię swoim czułym ramieniem.

To właśnie Ona najbardziej dbała o ciebie
Cieszył twój uśmiech, płakała, 

gdy w oku błysnęła łza
Pokazywała piękno świata i gwiazdy na niebie

Uczyła powoli, jak odróżnić dobro od zła.

I dziś nawet, kiedy już jesteś dorosły
W realnych barwach widzisz, 

jaki naprawdę jest świat
Przychodzisz do Niej, by Jej siły cię podniosły,

By posłuchać Jej mądrych, życiowych rad 

Dlatego dzisiaj w dniu Święta Matki
Chociaż ono powinno trwać rok cały

Postaraj się i najpiękniejsze, jakie są kwiatki
Życzeniami spraw, 

by Jej oczy radością zajaśniały

Podziękuj Jej za trud wychowania
Za czuwanie, kiedy czasem chory byłeś
Przeproś też, że może bez zastanowienia
Nieświadomie Jej przykrość sprawiłeś

Bo pamiętaj, że to jedyna istota
Która cię kocha naprawdę za darmo

Gdy jej braknie, nieraz gorzko zapłaczesz
I przyznasz: „Jakże brak mi cię, Mamo!”

  
Anna Sioja

Nowy Korczyn, 30 kwietnia 2012 r.

Dzień MaTKi w sTaryM Korczynie
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Dzień MaTKi w s
W niedzielę 27 maja w Starym Korczynie uroczyście 

obchodzono Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień Dzie-
cka. Do miejscowej remizy OSP zaproszeni zostali ro-
dzice wszystkich dzieci z terenu Starego Korczyna, Wi-
niar, Żukowic i Czarków. Spotkanie to zorganizowane 
zostało z inicjatywy radnej Rady Gminy Krystyny Szafra-
niec, Rady Sołeckiej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Starym Korczynie.

Na niedzielną uroczystość, oprócz rodziców i ich po-
ciech, przybyli także: Paweł Zagaja – wójt gminy Nowy 
Korczyn, Paweł Kulik – przewodniczący Rady Gminy, 
Krzysztof Gajek – przewodniczący Rady Powiatu, ksiądz 
dziekan Marek Małczęć – proboszcz tutejszej parafi i, Bo-
żena Kruk – dyrektor PSP w Starym Korczynie, a także 
nauczyciele ze szkoły w Starym Korczynie oraz wycho-
wawcy z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wi-
niarach.

Program artystyczny rozpoczęli uczniowie z miejscowej 
szkoły podstawowej, przygotowani pod czujnym okiem 
nauczycieli: Bożeny Kruk, Haliny Stulak i Jolanty Kruk. 
W występie pt.: „Cudownych Rodziców mam” dzieci 
pięknie recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki, bra-
wurowo zatańczyły również krakowiaka. Swoimi sło-
wami, gestami dzieci dziękowały rodzicom za ogromną 
miłość, wielkie serca, poczucie bezpieczeństwa i troskę. 
Licznie przybyli rodzice byli wzruszeni i dumni ze swoich 
pociech.

Następnie wystąpiła Orkiestra Parafi alna ze Starego 
Korczyna, która dała bogaty popis swoich umiejętności. 
Wszystkim spodobał się również występ zespołu młodzie-
żowego „Rozśpiewane Winarki” z Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej z Winiar. W tym miejscu należy się po-
dziękowanie paniom: Anecie Trutkowskiej i Beacie Smo-
drzewskiej za przygotowanie dziewcząt do występów.

Po zakończonej części artystycznej głos zabrał wójt 
Paweł Zagaja, który złożył rodzicom najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pogody ducha, uśmiechu, zadowole-
nia z pociech oraz wytrwałości w pełnieniu codziennych 
obowiązków. Do życzeń przyłączył się również  prze-
wodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek, podkreślając 
w kilku słowach rolę rodziców w życiu dzieci.

Na koniec były prezenty oraz słodki poczęstunek, 
przygotowany specjalnie na tę niecodzienną okazję. 

Krystyna Szafraniec

obchodzono Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień Dzie-
cka. Do miejscowej remizy OSP zaproszeni zostali ro-
dzice wszystkich dzieci z terenu Starego Korczyna, Wi-
niar, Żukowic i Czarków. Spotkanie to zorganizowane 

TaryM Korczynie
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ŚwiĄTeczne sPoTKanie 
TowarzysTwa MiŁoŚniKÓw zieMi KorczyńsKiej

Oprócz członków Stowarzyszenia w spotkaniu wzięli 
również udział zaproszeni gości: Paweł Kulik – przewod-
niczący Rady Gminy, ks. Grzegorz Kowalik – proboszcz 
tutejszej parafi i oraz emerytowany ksiądz Stanisław Kru-
szyński, który podarował stół wraz z krzesłami i dwa 
obrazy swojego pędzla do urządzonej w budynku „orga-
nistówki” Regionalnej Izby Pamięci.

Tematem spotkania było krótkie podsumowanie pracy 
za 2011r. i przekazanie informacji o zamierzeniach pro-
gramowych na rok 2012.

Przewodnicząca Stowarzyszenia złożyła wszystkim 
obecnym świąteczne życzenia. Przekazała także życze-
nia od księdza dziekana Marka Małczęcia – proboszcza 
parafi i Stary Korczyn, który nie mógł być obecny na spot-
kaniu.

Poinformowała zebranych, o ustaleniach przyjętych na 
walnym zebraniu Towarzystwa, które odbyło się  5 stycz-
nia 2012r. 

W skład Zarządu weszli:
1. Przewodnicząca           - Ligia Płonka
2. Zastępca przewodniczącej - Grażyna Kańska
3. Sekretarz           - Kazimiera Juszczyk
4. Skarbnik           - Bogumiła Zawada
5. Członek           - Henryk Prefi cz
6. Członek           - Marian Czaja.

W skład Komisji Rewizyjnej  weszli:
1. Przewodniczący     - Witold Świech
2. Członek           - Teresa Krupska
3. Członek          - Izabela Szubert-Żurawska.

Przewodniczącymi sekcji pozostali:
1. Grażyna Kańska     - Sekcja Kulturalna
2. Zygmunt Stefański  - Sekcja Ekologiczno-Gospodarcza
3. Marian Czaja           - Sekcja Historyczna.

Spotkanie zakończyło się wspólną degustacją potraw 
świątecznych, które przygotowane zostały przez uczest-
ników. Nie zabrakło białego barszczu z kiełbaskami, 
jajek faszerowanych na różne sposoby, sałatek, wędlin, 
bigosu oraz słodkich przysmaków: babek wielkanocnych 
i różnych ciast świątecznych. Każda z pań starała się za-
skoczyć i zachwycić najbardziej wybredne podniebienie 
smakiem swojej potrawy. Wspólnie odśpiewano również 
pieśni biesiadne.

Gorące podziękowania należą się paniom: Stanisławie 
Szymańskiej, Kazimierze Juszczyk, Bogumile Zawadzie 
za duży wkład pracy w przygotowanie uroczystości, a tak-
że ks. Grzegorzowi Kowalikowi za udostępnienie innych 
pomieszczeń budynku „organistówki”.

    Ligia Płonka
Przewodnicząca TMZK

W dniu 14 kwietnia 2012 r. w budynku „organistówki” odbyło się uroczyste spotkanie członków 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie.
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W niedzielę 15 kwietnia w koś-
ciele św. Trójcy w Nowym Korczynie 
odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące 72 rocznicę zbrodni katyńskiej 
oraz 2 rocznicę tragedii pod Smoleń-
skiem.

We mszy świętej sprawowanej 
w intencji ofi ar Katynia i Smoleńska 
uczestniczyli tłumnie zebrani wier-
ni, a wśród nich delegacje władz sa-
morządowych, kombatantów, straży 
pożarnej oraz szkół z terenu gminy. 
Muzyczną oprawę uroczystości za-
pewniła orkiestra dęta im. Jana III So-
bieskiego z Nowego Korczyna.

w rocznicĘ zBroDni KaTyńsKiej
Po mszy św. uczniowie Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Nowym 
Korczynie zaprezentowali część arty-
styczną, w której z zadumą i refl eksją 
przypomnieli tragiczne wydarzenia 
z naszej współczesnej historii. 

Po przejściu na plac przykościel-
ny delegacje władz samorządowych, 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kor-
czyńskiej oraz szkół złożyły kwiaty 
i znicze pod obeliskiem upamiętnia-
jącym zamordowanego w Katyniu 
Ludwika Borka oraz tragicznie zmarłe 
ofi ary katastrofy smoleńskiej. 

Na zakończenie głos zabrał wójt 
Paweł Zagaja, dziękując wszystkim 
tym, którzy się przyczynili do zorgani-
zowania i uświetnienia uroczystości. 
Podkreślił, że te historyczne wyda-
rzenia niosą uniwersalne przesłanie 
dla pokolenia młodzieży, bo uczą 
szacunku do życia i jego wartości. 
Nawet tragiczne rocznice pokazują 
naszą polskość w kontekście ludzi, 
którzy wywalczyli nam wolność, god-
ność bycia Polakiem, a także prawdę 
historyczną na przekór totalitaryzmo-
wi XX wieku.

Anna Nowak
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wiwaT Maj, 
Trzeci Maj!

Nowokorczyńskie obchody Świę-
ta Konstytucji 3 Maja zainaugurowa-
ła msza święta odprawiona o godz. 
12 w Kościele Św. Trójcy, w której 
uczestniczyła grupa wiernych, miej-
scowa straż, grupa kombatantów, 
poczty sztandarowe oraz orkiestra 
dęta im. Jana III Sobieskiego.

Po nabożeństwie uczestnicy pa-
triotycznej manifestacji przy dźwię-
kach orkiestry przeszli ulicami 
Nowego Korczyna pod pomnik upa-
miętniający męczeństwo Polaków 
w okresie II wojny światowej, gdzie 
przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz delegacje szkół złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod pomni-
kiem. 

Przemówienie okolicznościowe 
wygłosił wójt Paweł Zagaja podkreśla-
jąc, że minęło już tyle lat, a my wciąż 
z ogromnym wzruszeniem śledzimy 
bieg historii i uroczyście obchodzi-
my rocznicę uchwalenia konstytucji 
3 maja. W tym roku minęło 221 lat 
od tego ważnego wydarzenia. Wiwat 
Maj, Trzeci Maj…! 

Anna Nowak
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wiwaT Maj, 
Trzeci Maj!

Na ludowo 

w Nowym 
KorczyNie

Szóstka solistów oraz czternaście 
kapel i zespołów ludowych uzyska-
ło nominacje do koncertu fi nałowe-
go 36. Międzynarodowych Buskich 
Spotkań z Folklorem. Eliminacje 
rejonowe odbyły się w dniu 3 maja 
w Nowym Korczynie. 

 Do przeglądu rejonowego zgłosiły 
się 34 podmioty wykonawcze. Wśród 
nich znaleźli się artyści ludowi z Po-
nidzia, a także: z powiatów staszow-
skiego, opatowskiego, sandomierskie-
go oraz z gmin Chmielnik, Morawica, 
Chęciny, Sitkówka-Nowiny w powiecie 
kieleckim. 

Prezentacje konkursowe ocenia-
ła komisja w składzie: Jerzy Gumuła 
- muzyk, kompozytor, akompaniator, 
kierownik działu dziedzictwa kultural-
nego WDK Kielce - przewodniczący 

jury, Andrzej Piotrowski – etnograf, 
choreograf, Michał Stachurski – muzyk 
WDK Kielce. 

Nominacje do fi nału otrzymali: 
soliści – śpiewaczki Alfreda Nowak 
i Cecylia Korban, skrzypaczka Agata 
Korban, skrzypek Stanisław Dufaj, klar-
necista Piotr Wierzba i grający na har-
monii polskiej Adam Kocerba; kapele 
– Buskowianie, Korczynianie, Ponidzie 
z Pińczowa, Kapela Rodzinna Korba-
nów; zespoły śpiewacze – Pacanowia-

nie, Kępianki, Szewczanki, Bolecho-
wianki, Drożanie, Sorbin, Brzezinianki, 
Wolanecki, Łabecanki oraz zespół folk-
lorystyczny Wiśliczanie. 

Koncert fi nałowy 36. Międzynaro-
dowych Buskich Spotkań z Folklorem 
odbył się 19 i 20 maja w muszli kon-
certowej w buskim parku zdrojowym. 
Wystąpili tam najlepsi artyści ludowi 
regionu świętokrzyskiego, wyłonie-
ni w trakcie eliminacji rejonowych 
w całym województwie. 

Organizatorem Międzynarodo-
wych Buskich Spotkań z Folklorem na 
etapie rejonowym jest Urząd Gminy 
w Nowym Korczynie oraz Wojewódz-
ki Dom Kultury w Kielcach. Patronem 
honorowym – marszałek województwa 
świętokrzyskiego, patronem medialnym 
– „Echo Dnia”.
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Na ludowo 
w Nowym KorczyNie
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szTanDar z  H isToriĄ
Remigiusz Pasternak ur. w 1930 

roku zamieszkały w Łęce to zasłużony 
i wielokrotnie odznaczany działacz 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Wieloletni prezes koła PSL w Łęce był 
przez dwie kadencje prezesem gminne-
go PSL w Nowym Korczynie. W mię-
dzyczasie został członkiem zarządu 
powiatowego. Potem już jako członka 
zarządu wojewódzkiego wybrano go 
na delegata na VIII Kongres Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Tam z kolei 
został członkiem Naczelnego Komitetu 
Wykonawczego PSL. 

Jak widać, pan Remigiusz przeszedł 
wiele szczebli jako działacz społeczno 
– polityczny. Był też kilkakrotnie od-
znaczany. Otrzymał: Brązowy i Złoty 
Krzyż Zasługi, Odznakę „Zasłużony dla 
Województwa Kieleckiego” oraz Me-
dal Dwudziestolecia za samorządową 
i polityczną pracę. Od pana Remigiu-
sza dowiadujemy się też wiele o histo-
rii Polskiego Stronnictwa Ludowego na 
naszych ziemiach. 

W okresie międzywojennym ruch 
ludowy był głównym obrońcą polskiej 
demokracji oraz praw wolności ludu. 
Powstałe w marcu 1931 r. w wyniku 
zjednoczenia stronnictw chłopskich 
– Stronnictwo Ludowe – było jednym 
z głównych reprezentantów interesów 
wsi. Było najliczniejszą opozycyjną 
partią polityczną, łącznie z organizacją 
młodochłopską - Związkiem Młodzieży 
Wiejskiej RP „Wici” – u schyłku II RP 
liczącą ponad 200 tysięcy członków. 

Również na korczyńskiej ziemi 
ruch ludowy jest mocno zakorzenio-
ny. Najstarszy sztandar, jaki udało się 
zachować, należy do wspomnianego 
wcześniej koła Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w Łęce. Sztandar ten zo-
stał wykonany ze składek członków 
i sympatyków Stronnictwa Ludowego 
w 1934 roku. Był on przejęty przez 
ówczesnego prezesa koła w Łęce – Pa-
wła Buczaka. W czasie wojny jednak 
przechowywanie sztandaru wiązało 
się z wielkim ryzykiem, groziło za to 
więzienie lub nawet kara śmierci. Zda-
jąc sobie sprawę z dużego zagrożenia, 
prezes Buczak bez niczyjej wiedzy 
ukrył sztandar u sąsiada w stodole pod 
strzechą. Dzięki temu ukryciu sztandar 
dotrwał do wyzwolenia spod okupacji 
niemieckiej. 

W latach 60-tych sztandar przeję-
ty został przez nowego prezesa koła 

W dniu 20 maja 2012 roku od-
był się Zjazd Gminny Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, na któ-
rym wybrano nowe władze partii. 
Nowym prezesem Zarządu Gmin-
nego PSL został Paweł Zagaja.

w Łęce Remigiusza Pasternaka i zacho-
wał się do dnia dzisiejszego. Na sztan-
darze tym znajduje się orzeł biały bez 
korony, na odwrocie natomiast kłosy 
zboża wraz z sierpem i kosą, będące 
symbolami pracy na roli. Widoczny jest 
także napis „Żywią i bronią”. 

Oprócz Remigiusza Pasternaka 
warto wymienić również innych wielo-
letnich działaczy – członków koła PSL 
w Łęce. Są to: Stanisław Podkowa, Sta-
nisław Bardaś, Jan Wilk, Stefan Rączka, 
Zenon Stępnik, Stanisław Pater.

Zachowany do dziś sztandar jest pa-
miątką, a także wyrazem jedności i siły 
ruchu ludowego na naszych ziemiach. 
W okresie międzywojennym chłopi 
gromadzili się pod nim podczas manife-
stacji, wieców politycznych i strajków. 
W okresie powojennym natomiast sztan-
dar ten towarzyszył uroczystym obcho-
dom Święta Ludowego, dożynkom i in-
nym ważnym wydarzeniom w życiu wsi 
i ruchu ludowego. 

Anna Nowak

był się Zjazd Gminny Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, na któ-
rym wybrano nowe władze partii. 
Nowym prezesem Zarządu Gmin-
nego PSL został Paweł Zagaja.

nowy Prezes 
zarzĄDU GMinneGo 

PsL

Odznaczenia, jakie otrzymał pan Remigiusz
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Mini eUro 2012
Pod taką nazwą odbył się w dniach 

22-24 maja 2012 r. turniej piłkarski 
dla uczniów szkół podstawowych w 
Busku – Zdroju. Organizatorem mi-
strzostw było Stowarzyszenie „Poro-
zumienie Samorządowe Busko-Zdrój”, 
a fi nansowego wsparcia na realizację 
imprezy udzieliła Gmina Busko-Zdrój 
(w ramach wsparcia realizacji zadania 
publicznego) oraz jak zawsze nieza-
wodni sponsorzy: Maxfarbex oraz fi r-
ma SAS z Buska-Zdroju, NIDA MEDIA 
Leszcze oraz Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach. 

W turnieju wzięło w nim udział 
16 zespołów z terenu powiatu bu-
skiego, tyle ile przewiduje część fi na-
łowa Piłkarskich Mistrzostw Europy. 
Nie wszystkie szkoły miały zaszczyt 
uczestniczyć w owym turnieju, nie-
mniej jednak udało się do niego do-
stać jednej szkole z terenu naszej 
gminy – była to Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Starym Korczynie. Re-
prezentacja naszej gminy składała się 
głównie z uczniów ze Starego Korczy-
na oraz dwóch chłopców ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie, 
a jej opiekunem był Arkadiusz Mo-
dzelewski. W wyniku losowania 
z dnia 9 maja nasi młodzi piłkarze 
trafi li do grupy B, gdzie mieli grać 

pod szyldem reprezentacji Portugalii. 
Grupa przedstawiała się następująco:

Dania – SP Nr 2 Busko-Zdrój
Holandia – SP Pacanów
Niemcy – SP Wiślica
Portugalia – SP Stary Korczyn

W pierwszym swoim meczu na 
turnieju reprezentanci naszej gminy 
ponieśli porażkę z Niemcami (Wiśli-
ca) 3:0, w kolejnym wygrali gładko 
z Holandią (Pacanów) 3:0, a bramki 
zdobywali Saltarski Rafał, Mącznik 
Michał i Masłowski Kamil. W ostatnim 
decydującym meczu o awans do fazy 
fi nałowej turnieju ulegliśmy jednak 
Danii (Busko-Zdrój) 1:4, a honorową 
bramkę zdobył Ślęzak Krzysztof. Koń-
cowa tabela grupy B przedstawiała 
się tak:

1. Niemcy – SP Wiślica
2. Dania – SP Nr 2 Busko-Zdrój
3. Portugalia – SP Stary Kor-
czyn
4. Holandia – SP Pacanów 

Skład zespołu: Piotr Kuzon, 
Kamil Masłowski, Michał Mącz-
nik, Patryk Piasecki, Sebastian Du-
dek, Dominik Pietrzyk, Michał Sala-
mon, Rafał Saltarski, Krzysztof Ślęzak 
(wszyscy SP Stary Korczyn), Marcin 

Trela, Sylwester Wolański (SP Nowy 
Korczyn).

Żadna z drużyn w tym turnieju nie 
odchodziła z pustymi rękoma, gdyż 
każda otrzymała komplet strojów 
w barwach reprezentacji, pod której 
szyldem grała.

Z pewnością turniej ten był świet-
ną zabawą dla najmłodszych adep-
tów piłki nożnej z naszej gminy oraz 
pozostałych szkół, a dla licznie zgro-
madzonych kibiców przedsmakiem 
prawdziwego EURO 2012. 

Podsumowanie 
sezonu

Rozgrywki rozpoczęły się od fal-
startu, ponieważ do Korczyna na 
pierwszy mecz na nowym stadionie 
nie dojechała Klonówka Masłów. 
Licznie zgromadzeni kibice mogli 
obejrzeć tylko wewnętrzną gierkę 
Wiślaków. Następne mecze nie zapo-
wiadały spokojnej wiosny. Szczęśliwy 
remis z Zorzą Tempo Pacanów 1:1 po 
bramce Pawła Zielińskiego, przegrana 
w Łoniowie z tamtejszą Agricolą 2:1 

7 czerwca Wisła Nowy Korczyn zakończyła rozgrywki sezonu 2011/2012 
świętokrzyskiej Klasy „A”, remisując na wyjeździe z Piastem Osiek 1:1. Dobra 
postawa naszej drużyny w rundzie wiosennej wywindowała ich do środka li-
gowej tabeli. Ostatecznie Wiślacy z 31 punktami uplasowali się na 8 pozycji. 
Oto krótkie przypomnienie występów „Wisły” na wiosnę bieżącego roku.

po honorowym trafi eniu Krzysztofa 
Witka oraz remis ze starachowickim 
Starem 2:2, mimo iż do przerwy pod-
opieczni Arkadiusza Modzelewskie-
go prowadzili 2:0, spowodowały, że 
kibice zaczęli się zastanawiać czy 
Wisła znowu do ostatniego meczu 
będzie walczyć o utrzymanie. Jednak 
po wyjazdowej wygranej z liderem 
w Klimontowie w 18 kolejce po 
pięknej bramce Pawła Zielińskiego, 

zawodnicy „Wisły” uwierzyli w swo-
je umiejętności i w kolejnej rundzie 
spotkań pokonali na własnym stadio-
nie OKS Opatów 4:2. Większość kibi-
ców uwierzyła wtedy, że utrzymanie 
się w „A” klasie jest coraz bardziej 
realne. W meczu z Opatowem błysz-
czał Paweł Zieliński, który w tym spot-
kaniu skompletował hat-tricka. Jedną 
bramkę z rzutu karnego dołożył Pa-
weł Niedziela. 

Kolejne spotkanie to wyjazd do 
Rytwian, gdzie podopieczni trenera 
Modzelewskiego zmierzyli się z tam-
tejszą Basztą – głównym rywalem 
w walce o utrzymanie. W tym spotka-
niu padł wynik 1:1. Rezultat ten trze-
ba uznać za szczęśliwy, gdyż bramka 
dla zespołu z Nowego Korczyna pad-
ła dopiero w doliczonym czasie gry, 
a autorem bramki był Mariusz Król. 

W 21 kolejce Wiślacy rozgrywa-
li spotkanie na własnym obiekcie, 
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W związku ze zbliżającymi się wakacjami
życzę wszystkim Uczniom udanego, radosnego,

ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.
Oby wakacyjne wojaże dostarczały Wam mnóstwo uśmiechu

i wielu ciekawych przygód,
a we wrześniu wracajcie do szkoły szczęśliwi i pełni energii do dalszej pracy.

rywalem był przedostatni zespół, 
a mianowicie MSS Masłów. Goście 
od samego początku ruszyli do ataku, 
efektem była bardzo szybko strzelona 
bramka. W 28 minucie gospodarze 
doprowadzili do wyrównania, lecz 
z remisu cieszyli się tylko 11 minut. 
W 39 minucie do bramki „Wisły” trafi ł 
Cezary Zarzycki. Jeszcze przed prze-
rwą wyrównał Łukasz Gadawski. Po 
zmianie stron na boisku dominowa-
li tylko gracze z Nowego Korczyna. 
Mecz zakończył się ostatecznie wy-
graną Wisły 5:2. 

22 kolejka była dla zawodników
„Wisły” bardzo dramatyczna, po pier-
wszej połowie prowadzili ze Zrywem 
Zbigniewice 2:0. Bramki strzelali: 
Paweł Niedziela i Krzysztof Witek. 
W drugiej połowie zaczął się praw-
dziwy dramat – w ciągu 5 minut 
podopieczni trenera Modzelewskie-
go stracili 3 bramki. W końcowych 
minutach zawodnicy Zrywu strzelili 
jeszcze dwie bramki i mecz zakoń-
czył się porażką „Wisły” 5:2.

W 23 kolejce na stadionie w No-
wym Korczynie pojawiła się drużyna 
Kamiennej Brody, która w ligowej ta-
beli zajmowała 2 miejsce. Wisła wy-
szła na prowadzenie po golu Grzego-
rza Toboły w 6 minucie meczu i znów 
zapachniało sensacją, jakoby gospo-
darze, zajmujący miejsce w środku ta-
beli, mogli pokonać zespół wicelide-

ra. Jednak 5 minut później czar prysł, 
a goście zdołali strzelić dwie bramki 
w odstępie jednej minuty. Później 
dołożyli jeszcze 4 trafi enia. W 82 mi-
nucie do bramki gości trafi ł Krzysztof 
Witek, jednak ta bramka zmniejszyła 
tylko rozmiary porażki, a mecz zakoń-
czył się wysoką wygraną Kamiennej 
Brody 2:6. 

W ostatnią niedzielę zawodni-
cy Wisły rozegrali wyjazdowy mecz 
w Kunowie. Mimo kłopotów kadro-
wych trener Modzelewski zebrał „11” 
i wyruszył na spotkanie ze Stalą. Wi-
ślacy, grający w mocno rezerwowym 
składzie, dostali tęgie lanie od zespołu 
z Kunowa i wrócili do Korczyna z ba-
gażem sześciu bramek. Im samym nie 
udało się strzelić nawet honorowej. 
Wynik 6:0 można usprawiedliwiać je-
dynie kłopotami kadrowymi. 

Przed ostatnimi dwoma kolejkami 
wszyscy zdawali sobie sprawę, że do 
utrzymania potrzebne są jeszcze trzy 
punkty, które Wiślacy wywalczyli 
w meczu ze Świtem Ćmielów. Efek-
towne zwycięstwo 5:2 sprawiło, że na 
ostatni mecz do Osieka nasza drużyna 
jechała walczyć już tylko o jak najlep-
sze miejsce w ligowej tabeli. W me-
czu ze Świtem hat-trikiem popisał się 
Paweł Niedziela, a po jednej bramce 
dołożyli Grzegorz Toboła i Mariusz 
Król.

WAKACYJNE  ŻYCZENIA

W ostatnim meczu z Piastem Osiek 
Wisła zremisowała 1:1, a dającą cen-
ny punkt bramkę zdobył Krzysztof 
Witek.

W dwudziestu sześciu meczach 
sezonu 2011/2012 zespół z Nowe-
go Korczyna dziewięć razy schodził 
z boiska jako drużyna zwycięska, czte-
ry mecze zakończyły się podziałem 
punktów, a trzynaście razy zawodni-
cy „Wisły” doznali goryczy porażki. 
Dodać należy, że w 13 meczach na 
wiosnę podopieczni trenera Modze-
lewskiego pięć razy wygrywali, cztery 
mecze zakończyły się remisem i czte-
ry porażkami. Najlepszym strzelcem 
drużyny z Nowego Korczyna został 
z 12 trafi eniami Paweł Niedziela. 
O jedną bramkę mniej zdobył Paweł 
Zieliński. Zważywszy na fakt, iż do-
piero wiosną Wiślacy mogli korzystać 
z własnego obiektu, ósme miejsce 
należy uznać za dobry wynik. Teraz 
przed naszą drużyną przerwa w roz-
grywkach, ale już w lipcu zawodnicy 
rozpoczną przygotowania do nowego 
sezonu.

Kibic

Wójt Gminy Nowy Korczyn
Paweł Zagaja

Rada Gminy
w Nowym Korczynie
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1. Przesyłane z wakacji

2. Np. Tatry, Beskidy, Sudety

3. Jest na niej bardzo dużo piasku

4. Rozbijany na polanie przez turystów

5. Pakowany na wakacje

6. Zbierane na plaży

7. Polskie morze

8. „Płonie ……… i szumią knieje”

9. Letni miesiąc

10. Łóżko wiszące między drzewami

rozwiĄzanie 
KonKUrsU

Miło nam poinformować, że krzyżówka zamiesz-
czona w poprzednim numerze naszego pisma nie 
sprawiła Państwu najmniejszych problemów. Spo-
śród prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy zwy-
cięzcę, a został nim Dawid Skorupa z miejscowości 
Czarkowy, który z rąk wójta otrzymał nagrodę. 

Gratulujemy!

***
Rozwiązanie krzyżówki można nadsyłać do 20 
lipca 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.

***

Krzy ówka na wakacje 

1. Przesy ane z wakacji 

2. Np. Tatry, Beskidy, Sudety 

3. Jest na niej bardzo du o piasku 

4. Rozbijany na polanie przez turystów 

5. Pakowany na wakacje 

6. Zbierane na pla y

7. Polskie morze 

8. „P onie ……… i szumi  knieje” 

9. Letni miesi c

10. ó ko wisz ce mi dzy drzewami 
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