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�Głos z Gminy Nowy Korczyn

Aktualności

Dożynki zbiór plonów,
Dziedzictwo wiekowe.
Dziadów i pradziadów
Do dnia dzisiejszego.

W ten dzionek sierpniowy
I rozpromieniony, 

Orszak dożynkowy 
Pięknie przystrojony.

I z całą paradą 
Mknie ku kościołowi,

By przed Matką Bożą
Złożyć w darze plony.

W tym ksiądz błogosławiąc, 
Poświęcił czcigodnie,

Modląc się dziękczynnie
Za szczęśliwe zbiory.

Dożynki to folklor
Małej mej ojczyzny, 
Na ziemi królewskiej
Nad Nidą i Wisłą.

Ten wieniec symbolem,
Pięknie upleciony,

W koronę królewską
Kwiatami zdobiony.

Przekażmy potomnym
Ten wieniec wiekowy,
By wzięli do serca
Wartości tej ziemi.

Szlakami legendy, 
No i obyczajów

I także zwyczajów,
Bo to one duszę mają,
Też tu przebywają.

Dożynki 2012

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Rodzice i Uczniowie.  
Rozległ się już pierwszy po wakacjach szkolny dzwonek.  

Do ławek powrócili uczniowie, a na szkolnych korytarzach ponownie zagościł gwar,  
zwiastujący rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Dlatego też życzę wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą,  
odkrywaniem nauki i jej praw, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań.  

Niech szkoła będzie dla Was także miejscem radości i wielu przyjaźni. 
Nauczycielom i pracownikom oświaty życzę, by nadchodzący rok szkolny  

był okresem nowych wyzwań, pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości  
oraz licznych sukcesów we wszelkich działaniach.  

Niech podejmowany trud stanie się źródłem Państwa zadowolenia oraz radości i wdzięczności uczniów.
Rodzicom zaś życzę, by ten nowy rok szkolny przyniósł Państwu wiele nadziei związanych  

z przyszłością Waszych dzieci.

Wójt Gminy Nowy Korczyn  - Paweł Zagaja

Festyn dożynkowy,
Korowód wesoły,

Na czele z orkiestrą
Sępichów weseli.

Plon dorodny niosąc
Z przyśpiewką ludową.
„Plon niesiemy, plon
W gospodarza dom…”
Bochen chleba też
Z tego zboża bierz.

I składamy go na ręce
Gospodarza Wójta,

Aby chleb podzielił równo
Między wszystkie dzieci,
By się nigdy nie tułały
Za chlebem po świecie.

Władysława Leżoń, 03.08.2012
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G m i n a  
w skrócie
•	Trwają	prace	projektowe	i	uzgod-
nienia	dotyczące	budowy	kanali-
zacji	 sanitarnej	 sieciowej	w	Gro- 
tnikach	Małych,	Pawłowie	i	Brzo- 
stkowie,
•	Zakończono	 remonty	dróg	gmin-
nych	Błotnowola	Kępa	Bolesław-
ska	–	400	mb,	 Łęka	do	wału	 rz.	
Wisła	–	400	mb,	Nowy	Korczyn	
ul.	Kingi	–	450	mb,	ul.	Armii	Kra-
jowej	 –	 660	mb,	 ul.	 Stopnicka	 -		
550	mb,	Pawłów	–	Podlesie	–	Ka-
węczyn	–	1600	mb.
•	Wójt	wystąpił	do	prezesa	Zarządu 
Oddziału	Wojewódzkiego	 ZOSP	
RP		z	prośbą	o	pomoc	w	pozyska-
niu	lekkiego	samochodu	pożarni-
czego	dla	 jednostki	OSP	Czarko-
wy,
•	Zakończono	 remont	 ul.	 Stopni-
ckiej	w	Nowym	Korczynie	 -	540	
mb.
•	Zakończyła	się	wymiana	pokrycia	
dachowego	na	Ośrodku	Zdrowia	
w	Brzostkowie,	
•	Rozpoczął	się	remont	drogi	gmin-
nej	Żukowice	–	Gościniec	–	430	
mb,	 Grotniki	 Duże	 –	 Grotniki	
Małe	–	450	mb	oraz	pozostałego	
odcinka	ul.	Kingi	o	dł.	370	mb.
•	Ogłoszono	po	 raz	drugi	przetarg	
na	zabezpieczenie	ruin	synagogi,
•	Zakończono	 prace	 remontowo	
–	 konserwatorskie	 cmentarza	  
w	Czarkowach.

o S t r z e G a m y !
Różne firmy, działając niby z upoważnienia gminy Busko-Zdrój, podszywają się pod wykonawców i oferują 

sprzedaż oraz montaż kolektorów słonecznych. Działania takie są nielegalne.
W związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami o oferowaniu przez różne firmy kolektorów słonecz-

nych w ramach prowadzonego przez gminę Busko-Zdrój projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej 
na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, 
informujemy, że gmina Busko-Zdrój (lider projektu) nie upoważniła żadnej z firm do kontaktów z mieszkańcami  
w sprawie montażu kolektorów słonecznych oraz pobierania na ten cel jakichkolwiek środków finansowych.

Firmy, które w chwili obecnej oferują swoje urządzenia i usługi działają we własnym zakresie i nie posiadają 
upoważnienia od gminy Busko-Zdrój ani żadnej innej gminy biorącej udział w projekcie.

Gmina jest na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej na wyłonienie firm wykonawczych w ra-
mach projektu solarnego. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych zostaną wystosowane imienne do wszyst-
kich zainteresowanych osób pisma z zaproszeniem do podpisania umów na montaż instalacji solarnej.

Wyłonione w ramach przetargu firmy działać będą jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego 
przez gminę Busko-Zdrój.

Zakończył	się	remont	półkilometrowego	odcinka	drogi	gminnej	Nowy	Kor-
czyn	–	ul.	Stopnicka	–	Plac	Rynek,	którego	całkowity	koszt	to	ponad	350	tys.	
zł.	Dofinansowanie	z	 tytułu	otrzymanej	ze	Świętokrzyskiego	Urzędu	Woje-
wódzkiego	promesy	wyniosło	ponad	190	tys.	zł,	resztę	stanowiły	środki	włas-
ne	gminy	zabezpieczone	w	budżecie.	W	ramach	przebudowy	ulicy	wykona-
no	nową	nawierzchnię	wraz	z	chodnikami.		
-	Na	remont	tej	ulicy	mieszkańcy	Nowego	Korczyna	czekali	wiele	lat.	Co	

jakiś	czas	pojawiały	się	deklaracje,	dotyczące	przebudowy,	jednak	nic	w	tym	
kierunku	nie	zrobiono.	A	przecież	jest	to	jedna	z	najbardziej	uczęszczanych	
ulic	Nowego	Korczyna	–	mówi	wójt	gminy	Paweł	Zagaja.	
Zapytaliśmy	miejscowych	przedsiębiorców,	co	sądzą	o	remoncie.	W	od-

powiedzi	otrzymaliśmy	pochlebne	komentarze.	Właściciel	P.P.H.	„TARKOR”	
–	Władysław	Smoleń	stwierdził,	że	na	remont	ulicy	czekał	20	lat.	–	Ulica	ta	
była	w	opłakanym	stanie.	Po	większym	deszczu	trudno	było	przez	nią	przejść	
–	wspomina.		–	Dobrze	się	więc	stało,	że	wreszcie	ją	wyremontowano.
Nową	ulicę	chwali	sobie	również	Stefania	Broda	–	właścicielka	firmy	Me-

chanika	Maszyn	i	Urządzeń	Rolniczych.	–	Nareszcie	mamy	ładną	nową	ulicę.	
Wcześniej	w	nawierzchni	było	pełno	dziur	i	wyrw.	Nie	pomogło	doraźne	ła-
tanie	i	naprawa	najbardziej	zniszczonych	odcinków.	Potrzebny	był	generalny	
remont	ulicy.	To	duże	udogodnienie	zarówno	dla	nas,	naszych	klientów,	jak	 
i	dla	przejeżdżających	przez	Nowy	Korczyn	turystów	i	gości.

Anna Nowak

nowa Stopnicka

przed remontem

po remoncie
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jednakże	w	taki	sposób,	aby	
łączna	 kwota	 dokonywa-
nych	wpłat	pokryła	pełną	jej	
wysokość	w	obowiązującym	
terminie.

Przypominam,	 że	 termin	
płatności	 składek	 przypada	
na	 ostatni	 dzień	 pierwszego	
miesiąca	danego	kwartału,	 tj.:	 31	 stycznia	za	 I	 kwartał,	30	
kwietnia	za	II	kwartał,	31	lipca	za	III	kwartał,	31	października	
za	IV	kwartał.		

Odpowiadał
Andrzej Materek	-	Kierownik	PT	KRUS	w	Busku-Zdroju

z Grotnik  
Do oStrowiec 

nową DroGą

Aktualności

Na	 podstawie	 podpisanej	 umo-
wy	pomiędzy	Gminnym	Ośrodkiem	
Pomocy	Społecznej	w	Nowym	Kor- 
czynie	a	Caritas	Diecezji	Kieleckiej	
w	 najbliższym	 czasie	 GOPS	 roz-
pocznie	 dystrybucję	 żywności	 dla	
mieszkańców	gminy	w	ramach	pro-
gramu	z	Unii	 Europejskiej	pt.	 “Do-
starczanie	żywności	dla	najuboższej	
ludności	 Unii	 Europejskiej	 PEAD	
2012”.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców 
gminy nowy korczyn

Głównym	 kryterium,	 które	 musi	
być	spełnione,	żeby	pomoc	w	formie	
żywności	 została	 nieodpłatnie	 przy-
znana	 osobom/rodzinom	 jest	 kryte-
rium	dochodowe,	wynoszące	715,50 
zł netto dla osoby samotnie gospoda-
rującej i 526,50 zł netto na jednego 
członka w rodzinie.	 W	 szczególnie	
uzasadnionych	 sytuacjach	 pomoc	
może	 być	 udzielona	 osobom/rodzi-
nom,	 które	 przekraczają	 ustalone	 
w	zasadach	kryteria.

Docelowo	 pomocą	 w	 tej	 formie	
może	 być	 objętych	 ok.	 600	 osób.	
Asortyment	 artykułów	 spożywczych	
będzie	zawierał	m.in.:	cukier,	dżem,	
kaszę	 gryczaną,	 koncentrat	 pomido-
rowy,	makaron,	mąkę,	olej,	płatki	ku-
kurydziane,	ryż,	herbatniki.

Szczegółowych informacji udziela  
Gminny Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Nowym Korczynie, 
tel.: (41) 377-10-65

kierownik krUS oDpowiaDa

Niestety	 nie.	 Rolnik	 posiadający	 gospodarstwo	 rolne	 
o	 powierzchni	 powyżej	 6	 ha	 płaci	 dwa	 rodzaje	 składek	
(składki	 na	 ubezpieczenie	 społeczne	 i	 składki	 na	 ubezpie-
czenie	 zdrowotne).	Każdy	z	 tych	 typów	 składek	 jest	wpła-
cany	na	 inny	numer	rachunku	 (chodzi	 tu	m.in.	o	kwotowe	
rozliczenie	się	z	Narodowym	Funduszem	Zdrowia).
Osoby	 wykonujące	 przelewy	 np.	 przez	 Internet,	 win-

ny	zwrócić	uwagę	na	dwa	 różne	numery	kont	bankowych	
i	na	wpłaty	właściwych	kwot	na	 te	 rachunki.	Płatnicy	skła-
dek,	 którzy	 z	 powodu	 nieregularnego	 wpływu	 dochodów	
nie	są	w	stanie	jednorazowo	regulować	swoich	zobowiązań	 
z	tytułu	składek	na	ubezpieczenie	społeczne	rolników,	mogą	
dokonywać	 częściowych	 przedpłat	 na	 przyszłą	 należność,	

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 6,80 ha. W terminie płatności KRUS 
przysłał mi do zapłaty dwa blankiety składek. Czy nie można tego zrobić na jednym 
przekazie?

Zakończony został remont drogi Grotniki Małe – Gór-
nowola Szpitalna – Ostrowce o długości prawie 2,5 km. 
Roboty	 polegały	 na	 częściowym	 wykonaniu	 dolnej	

i	 górnej	 warstwy	 podbudowy	 z	 kruszywa	 kamiennego	
grubości	 30	 cm,	mechanicznym	wyrównaniu	 istniejącej	
podbudowy	mieszanką	mineralno-asfaltową	oraz	na	wy-
konaniu	 nawierzchni	 bitumicznej	 o	 grubości	 warstwy	
ścieralnej	4	cm.
Remont	drogi	pozwolił	znacznie	skrócić	dojazd	z	Os-

trowiec	do	Grotnik	Małych.	A	dzięki	temu,	że	trasa	ta	jest	
mniej	ruchliwa,	podróżujący	nią	mieszkańcy	mogą	czuć	

się	bezpieczniej.	 Przebudowa	 tej	 drogi	 jest	 efektem	do-
brze	 układającej	 się	 współpracy	 gminy	 Nowy	 Korczyn	 
z	samorządem	powiatowym.	

Anna Nowak
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Gmina ma nową  
koparko – łaDowarkę
W ramach prowadzonej działalności komunalnej gmi-

na Nowy Korczyn zakupiła w ostatnim czasie fabrycznie 
nową koparko – ładowarkę JCB 3CX, której koszt całkowi-
ty wraz z osprzętem wyniósł 250 tys. zł.
Od	 2008	 roku	 gmina	 dysponowała	 wyprodukowaną	 

w	1989	 roku	koparką	marki	 JCB	oraz	 jeszcze	 starszą	ko-
parką	 marki	 Białoruś,	 jednak	 awaryjność	 maszyn	 oraz	
wielkość	zadań,	 jakie	są	 realizowane,	wymusiły	koniecz-
ność	dokonania	zakupu	sprzętu	gotowego	do	pracy	w	sy-
tuacjach	awaryjnych.	Większość	bowiem	robót	ziemnych	
wykonywanych	koparkami	dotyczy	prac	remontowych	na	
sieci	wodociągowej,	robót	związanych	z	bieżącym	utrzy-
maniem	dróg	gminnych,	konserwacji	rowów	i	poboczy.
Jak	 informuje	wójt	 -	Paweł	Zagaja,	 zakup	koparki	 jest	

zaprzeczeniem,	 jakoby	 gmina	 wraz	 ze	 zmianą	 Zakładu	
Gospodarki	Komunalnej	w	referat	przestała	realizować	za-
dania	z	zakresu	spraw	komunalnych.
Stara	koparka	marki	JCB	została	wystawiona	do	sprze-

daży	w	formie	przetargu.
Mamy	nadzieję,	że	nowa	koparka	w	pełni	zabezpieczy	

potrzeby	gminy	w	tym	zakresie	i	będzie	długo	i	bezawaryj-
nie	służyć	wszystkim	mieszkańcom.

Anna Nowak 

Jednogłośnie absolutorium dla wóJta

Zanim	 jednak	 doszło	 do	 jednego	 z	 ważniejszych	 gło-
sowań,	 jakie	 odbywają	 się	 w	 Radzie	 Gminy,	 dotyczącego	
rozliczenia	 z	 wykonania	 budżetu	 za	 rok	 poprzedni,	 Rada	
zatwierdziła	 uchwałami	 sprawozdania	 finansowe	 SZOZ	 
w	 Brzostkowie,	 SZOZ	w	Nowym	 Korczynie,	 GOK	w	No-
wym	Korczynie	oraz	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	No-
wym	Korczynie.	

Samo	udzielenie	absolutorium	poprzedzone	zostało	za-
poznaniem	Rady	z	uchwałą	Składu	Orzekającego	Regional-
nej	Izby	Obrachunkowej	w	Kielcach	w	sprawie	opinii	o	spra-
wozdaniach	 z	 wykonania	 budżetu	 Gminy	 Nowy	 Korczyn	
za	2011	rok	oraz	wnioskiem	Komisji	Rewizyjnej	w	sprawie	
udzielenia	 absolutorium	 Wójtowi	 Gminy.	 Ponadto	 pani	
Skarbnik	poinformowała,	że	planowane	na	2011	r.	dochody	
Gmina	wykonała	w	97,02%,	natomiast	planowane	wydatki	
w	92,14%,	tym	samym	uzyskano	niedobór	w	wysokości	401	
118,22zł	(o	ponad	1	mln	mniejszy	niż	był	planowany).	

Po	dyskusji	 radni	podjęli	 jednogłośnie	uchwały	w	spra- 
wie	zatwierdzenia	sprawozdania	finansowego	Gminy	Nowy 
Korczyn	wraz	ze	 sprawozdaniem	z	wykonania	budżetu	za 
2011	 r.,	 absolutorium	 dla	 Wójta	 Gminy	 Nowy	 Korczyn 
z	 wykonania	 budżetu	 za	 2011	 r.,	 zmian	 w	 Wieloletniej	
Prognozie	Finansowej	na	 lata	2012-2022,	zmian	w	budże-
cie	Gminy	Nowy	Korczyn	na	 2012r.,	wyrażenia	 zgody	na	
wydzierżawienie	 nieruchomości	 w	 Strożyskach	 w	 drodze	
przetargu,	przyjęcia	dodatkowej	składki	członkowskiej	Gmi-
ny	Nowy	Korczyn	na	rzecz	Stowarzyszenia	„G5”	działające-
go	 jako	Lokalna	Grupa	Działania,	zmieniająca	uchwałę	Nr	
XVIII/125/2012	Rady	Gminy	w	Nowym	Korczynie	z	dnia	27	
stycznia	2012r.	w	sprawie	likwidacji	Biura	Obsługi	Szkół	Sa-
morządowych	w	Nowym	Korczynie.	

W DNIU 27 CZeRWCA 2012 R. W SAlI KONFeReNCyJNeJ URZęDU GMINy ODByłA SIę SeSJA  
RADy GMINy, NA KtóReJ tO RADNI JeDNOMyślNIe UDZIelIlI ABSOlUtORIUM  

WóJtOWI GMINy PAWłOWI ZAGAI.
W	sesji	Rady	Gminy	wziął	również	udział	Przewodniczą-

cy	Rady	Powiatu	Buskiego	-	Krzysztof	Gajek.

Monika Kulczyk
Obsługa	Rady	Gminy

Na sesji wyróżniono również grupy młodzieżowe (LUKS Wisła 
Nowy Korczyn i MDP Nowy Korczyn) za osiągnięcia sportowe.
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W dniu 9 lipca br. w Dworze Dzie-
kanów w Zielonkach odbyło się wspól-
ne posiedzenie Zarządów Wojewódz-
twa Małopolskiego i świętokrzyskiego. 
Obecni na nim byli gospodarze obu 
województw: Marek Sowa i Adam Ja-
rubas. temat rozmów zdominowały 
inwestycje drogowe, zwłaszcza prio-
rytetowo traktowana budowa mostu  
w Nowym Korczynie. 
Marszałkowie	 zapewniali	 o	 wadze	

tej	 inwestycji	 dla	 obu	 województw	 
i	 podkreślali,	 że	 projekt	 ten	 jest	 obję-
ty	wysokim	 priorytetem.	 –	O	 dziedzi-
nie	 drogowej	 mówiliśmy	 najwięcej,	
bo	 przygotowujemy	 wspólnie	 projekt 
przeprawy	mostowej	Borusowa	-	Nowy	
Korczyn,	jako	jeden	z	najważniejszych 
projektów	infrastrukturalnych.	Ten	most 
dla	 południa	 województwa	 będzie 
najszybszą	 drogą	 do	 autostrady	 A4, 
więc	 otwierają	 się	 nowe	 perspektywy 
komunikacyjne	w	 relacji	wschód	 -	 za- 
chód.	Po	obu	stronach	w	dalszym	ciągu	
jest	 determinacja,	 żeby	 zlecić	 przygo-
towanie	dokumentacji	projektowej,	by	
ten	projekt	mógł	być	 jednym	z	pierw-
szych	do	zaangażowania	w	nową	per-
spektywę	finansową	na	lata	2014-2020,	
być	 może	 w	 program	 Rozwój	 Polski	
Wschodniej	–	mówił	na	spotkaniu	mar-
szałek	województwa	 świętokrzyskiego	
Adam	Jarubas.	
	 Ustalono,	 że	 opracowaniem	 kon-

cepcji	obiektu	oraz	uzyskaniem	decyzji	
środowiskowej	 zajmie	 się	 Małopolski	

O mOście w NOwym KOrczyNie Na  
spOtKaNiu zarządów wOjewództw

W posiedzeniu zarządów województw wziął również udział wójt gminy Nowy Kor-
czyn - Paweł Zagaja, który wręczył marszałkom pamiątkowe obrazy. Marszałek Adam Ja-
rubas otrzymał obraz przedstawiający most na Wiśle Nowym Korczynie w 1939 roku. Na 
obrazie, który podarowano marszałkowi Markowi Sowie widniała natomiast dzwonnica 
kościoła Świętej Trójcy w Nowym Korczynie.

Zarząd	Dróg	Wojewódzkich.	Samorzą-
dy	podzielą	się	po	równo	kosztami	bu-
dowy	mostu,	na	własną	rękę	wyremon-
tują	 natomiast	 drogi	 dojazdowe.	Most	
wraz	z	drogami	dojazdowymi	to	inwe-
stycja	 warta	 ok.	 180	 mln	 zł.	 Budowa	
może	 potrwać	 półtora	 roku	 i,	 według	
wyliczeń,	 przez	 Wisłę	 przejedziemy	 
w	roku	2016.	
-	 To	 kluczowa	 inwestycja,	 która	

pozwoli	 połączyć	 dwa	 województwa	
i	ułatwić	dojazd	w	kierunku	Tarnowa.	

Obecnie	przeprawa	przez	Wisłę	odby-
wa	się	tu	za	pomocą	promu	albo	przez	
oddalony	 o	 kilkadziesiąt	 kilometrów	
most	w	Szczucinie	–	podkreślił	Damian	
Urbanowski,	dyrektor	Świętokrzyskiego	
Zarządu	Dróg	Wojewódzkich.
Władze	 województw	 zamierza-

ją	 spotykać	 się	 cyklicznie,	 by	 rozma-
wiać	 i	podejmować	wspólne	działania	 
w	 sprawach	 ważnych	 dla	 obu	 regio-
nów.		

Anna Nowak

Zakończono prace związane z odrestaurowaniem cmentarza wojennego  
w Czarkowach. Dzięki staraniom wójta gminy Nowy Korczyn Pawła Zagai, 
udało się na ten cel pozyskać kwotę 35 tys. zł. od Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa. 15 tys. zł gmina dołożyła ze środków własnych.
Zakres	robót	remontowo	–	konserwatorskich	obejmował	przede	wszystkim	odno-

wienie	mogił	poległych	legionistów.	Wykonawcą	robót	była	Pracownia	Kamieniarstwa	
Artystycznego	„Akant”	z	Szańca.	W	przyszłym	roku	gmina	będzie	się	starać	o	pozy-
skanie	dodatkowych	 środków	na	wykonanie	nowego	ogrodzenia.	Ważne,	by	prace	
zakończyły	się	do	2014	roku,	kiedy	to	będziemy	obchodzić	setną	rocznicę	wybuchu	
I	wojny	światowej.		

Anna Nowak

Pomnik  
w CzarkowaCh  

odnowiony
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Sprzęt przeciwpowodziowy o war- 
tości blisko 130 tysięcy złotych otrzy-
mała gmina Nowy Korczyn od mar-
szałka województwa świętokrzyskie-
go.
W	 dniu	 25	 lipca	 podczas	 spotka-

nia	 w	 sali	 konferencyjnej	 Starostwa	
Powiatowego	 w	 Busku-Zdroju	 Paweł	
Zagaja	 –	 wójt	 gminy	 Nowy	 Korczyn	
podpisał	 umowę	 dotyczącą	 przeka-
zaniu	 sprzętu.	 W	 obecności	 Janusza	
Łacha	 –	 pełnomocnika	 marszałka	
województwa	ds.	 ochrony	 informacji	
oraz	 Pawła	 Taborskiego	 –	 dyrektora	
Świętokrzyskiego	 Zarządu	 Melioracji	
i	Urządzeń	Wodnych	w	Kielcach	do-
kumenty	parafowali	również	zastępca	
komendanta	 powiatowego	 Państwo-
wej	Straży	Pożarnej	Robert	Bujny	oraz	
wójt	gminy	Pacanów	Wiesław	Skop.

przekazanie SprzętU przeciwpowoDzioweGo

Nasza	 gmina	 otrzymała	 sześć	
pomp	marki	Honda,	zespół	pompowy,	
zespół	prądotwórczy,	pompę	spalino-
wą,	agregat	oświetleniowy	spalinowy,	
łodzie	metalową	i	plastikową	z	kotwi-
cą.	Sprzęt	ten,	wcześniej	używany	do	
walki	 z	 powodzią	 na	 terenie	 naszej	

gminy,	 do	 tej	 pory	 formalnie	 należał	
do	 samorządu	 województwa.	 Obec-
nie	został	on	przekazany	na	własność	
samorządu	 gminnego.	 Koszty	 eksplo-
atacji	 i	 konserwacji	 będzie	 ponosiła	
teraz	gmina	Nowy	Korczyn.	

Anna Nowak

SamoChód dla gminy

Przekazanie	 samochodu	 naszej	
gminie	 jest	 związane	 z	wymianą	 ta-
boru	 samochodowego	 do	 egzami-
nowania	 kierowców,	 którzy	 ubiega-
ją	 się	 o	 prawo	 jazdy	 kategorii	 „B”.	
Nissany	 w	 kieleckim	 ośrodku,	 jako	
fabrycznie	 nowe,	 zostały	 zakupio-
ne	w	2007	 roku.	Zazwyczaj	ośrodki	 
z	 danego	 egzemplarza	 samochodu	
korzystają	około	 roku.	Te	wytrzyma-
ły	pięć	lat.	Był	to	więc	dobry	wybór,	 
a	największą	zaletą	aut	tej	marki	jest	
niska	awaryjność	 i	 trwałość.	Wymia-
na	pojazdów	jest	jednak	konieczna.	
Dzięki	 temu	 jeden	 z	 wymienia-

nych	nissanów	trafił	do	naszej	gminy.	
Jest	 to	 kolejny	 przejaw	dobrze	 ukła-
dającej	się	współpracy	z	marszałkiem	
województwa	 Adamem	 Jarubasem.	 
W	ubiegłym	roku	trzy	jednostki	OSP	
z	 terenu	 naszej	 gminy	 doposażo-
ne	 zostały	 w	 pojazdy	 bojowe.	 Do	
OSP	Strożyska	trafił	samochód	marki	
Volkswagen	Transpotrer,	który	został	
wyremontowany	 w	 Komendzie	 Po-
wiatowej	 PSP	 w	 Busku-Zdroju	 oraz	
doposażony	zgodnie	ze	 standardami	
strażackiego	 wozu.	 Jednostka	 z	 No-

Samochód marki Nissan Micra otrzymał nieodpłatnie Urząd Gminy w Nowym Korczynie od Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. W dniu 14 sierpnia br. została podpisana umowa darowizny pomiędzy 
Czesławem Dawidem – dyrektorem kieleckiego WORD a Pawłem Zagają – wójtem gminy Nowy Korczyn. 

wego	Korczyna	otrzymała	samochód	
pożarniczy	 marki	 Renault	 Mascott,	
którego	 zakup	w	 90%	 dofinansował	
Samorząd	 Województwa.	 Z	 kolei	
ciężki	 samochód	 ratowniczo-gaśni-
czy	marki	 Jelcz	GCBA	5/32	 trafił	 do	
jednostki	 Ochotniczej	 Straży	 Pożar-
nej	 z	 Błotnowoli	 na	 podstawie	 aktu	
użyczenia	 podpisanego	 przez	 Świę-
tokrzyskiego	 Komendanta	 Woje-
wódzkiego	 PSP	w	 Kielcach	 st.	 bryg.	
Zbigniewa	Muszczaka.	
Jak	podkreśla	wójt	Paweł	Zagaja,	

przedwyborcza	 deklaracja	 „Razem	

dla	 Gminy	 Nowy	 Korczyn”	 jest	 jak	
najbardziej	realizowana.

Anna Nowak
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Rada	 Gminy	 w	 Nowym	 Korczy-
nie	w	 dniu	 20	 lutego	 2012	 r.	 podjęła 
uchwałę	 w	 sprawie	 zawarcia	 porozu- 
mienia	 międzygminnego,	 dotyczące 
go	 wspólnego	 przygotowania	 i	 prze-
prowadzenia	 postępowań	 o	 udziele-
nie	 zamówień	 publicznych	 na	 zakup	 
i	świadczenie	usług	dystrybucji	energii	
elektrycznej	 w	 ramach	 grupy	 zakupo-
wej.
Wolę	zawarcia	porozumienia	mię-

dzygminnego	wyraziło	 7	 gmin	 tj.:	 Pa-
canów,	Solec	–	Zdrój,	Nowy	Korczyn,	
Wiślica,	Stopnica,	Oleśnica	i	Tuczępy.	
Wskazane	gminy	udzieliły	Firmie	New	
Power	z	siedzibą	w	Warszawie	pełno-
mocnictwa	 do	 przygotowania	 i	 prze-

tańsza eNergia dla gmiNy

prowadzenia	 procedury	 przetargowej	
w	ramach	grupy	zakupowej.
W	 przeprowadzonym	 postępowa-

niu	 przetargowym	 swoje	 oferty	 złoży-
ły	trzy	spółki	–	PGE	Obrót	S.A.,	ENEA	
S.A.	 i	 ENRRGA	 Obrót	 S.A.	 Otwarcie	
ofert	 nastąpiło	 25	 czerwca	 br.	Najtań-
sze	ceny	dla	oświetlenia	ulicznego	za-
oferowała	PGE	Obrót	 S.A,	pozostałym	
obiektom	 energię	 sprzedawać	 będzie	
ENERGA	Obrót	 S.A.	W	wyniku	postę-
powania	przetargowego	gminy	z	grupy	
zakupowej	 płacić	 będą	 szacunkowo	 
o	23%	mniej,	co	w	praktyce	daje	duże	
oszczędności	dla	gminy,	szkół	oraz	in-
nych	 jednostek	organizacyjnych,	 które	
wzięły	 udział	 w	 tym	 przedsięwzięciu.	

Wakacje	to	najlepszy	czas	na	prze-
prowadzenie	 niezbędnych	 prac	 re-
montowych	i	naprawczych	w	szkołach	 
i	 przedszkolach.	 Obecność	 ekip	 bu-
dowlanych	 nie	 dezorganizuje	 pracy	
tych	 jednostek,	 a	 dzieci	 nie	 przeszka-
dzają	budowlańcom.	W	Szkole	Podsta-
wowej	 w	 Brzostkowie	 oraz	 w	 Szkole	
Podstawowej	i	Punkcie	Przedszkolnym	
w	 Nowym	 Korczynie	 zakończyły	 się	
właśnie	wakacyjne	remonty.
Około	67	tys.	zł	wyniósł	remont	na	

pierwszym	piętrze	w	Szkole	Podstawo-
wej	 w	 Brzostkowie.	 Odnowiono	 tam	
korytarz	oraz	pięć	sal	 lekcyjnych	wraz	
z	zapleczem.	Roboty	obejmowały:	wy-
mianę	 starych	 płytek	 na	 wykładzinę	
PCV,	wymianę	drzwi,	wymianę	oświet-
lenia	 i	 instalacji	 elektrycznej	 oraz	ma-
lowanie	ścian	w	tych	pomieszczeniach.	
–	 Potrzeby	 związane	 z	 remontami	 
w	 naszej	 szkole	 są	 jeszcze	 duże,	 ale	
cieszymy	się,	że	w	te	wakacje	sporo	już	
udało	 się	 zrobić.	 Jesteśmy	 wdzięczni	

Cena	za	1	kWh,	uzyskana	w	postępo-
waniu,	 to	 0,2636	 zł.	 dla	 wszystkich	
gmin.	 Cena	 obecnie	 obowiązująca	 to	
0,3681	 zł.	 Aktualnie	 zakończone	 zo-
stały	procedury,	które	dotyczą	zawarcia	
nowych	umów	sprzedażowych	i	wypo-
wiedzenia	umów	obecnie	obowiązują-
cych.
Pierwotnie,	z	analiz	przeprowadzo-

nych	 przez	 New	 Power	 wynikało,	 że	
grupa	zakupowa	zaoszczędzi	nieco	po-
nad	1,1	mln	zł.,	ale	uzyskane	w	wyniku	
postępowania	przetargowego	ceny	dały	
ponad	 200	 tys.	 zł.	 więcej	 oszczędno-
ści.
W	 przypadku	 gminy	 Nowy	 Kor-

czyn	szacunkowe	oszczędności	wynio-
są	24,13%	przy	prognozowanym	wzro-
ście	cen	energii,	co	daje	ok.	190	tys.	zł	
do	końca	2013	roku.

Redakcja

samorządowi	 za	 przekazanie	 środków	
z	budżetu	gminy	na	ten	cel	–	mówi	Jo-
anna	Chaczyk	–	dyrektor	tutejszej	szko-
ły.
Miła	 niespodzianka	 czekała	 też	

na	 naszych	 najmłodszych,	 którzy	 po	
wakacjach	 przekroczyli	 próg	 Punktu	
Przedszkolnego	w	Nowym	Korczynie.	
Z	 inicjatywy	wójta	gminy	Pawła	Zagai	
odnowiono	 największą	 salę	 przed-
szkola	 o	wymiarach	11m	x	6m,	 gdzie	
położono	 nową	 wylewkę	 oraz	 pane-
le	 podłogowe,	 wymieniono	 instalację	
grzewczą,	 a	 także	 odświeżono	 i	 po-
malowano	 ściany.	 Gruntowny	 remont	
przeszła	 też	 łazienka	 przy	 dużej	 sali.	
Wymieniono	 instalację	 elektryczną	
oraz	 hydrauliczną,	 umywalki,	 sedesy,	
zamontowano	brodzik,	położono	nowe	
płytki	 glazurowe	 i	 terakotowe.	 Ponad-
to	 wyremontowano	 i	 przystosowano	
pomieszczenie	obok	i	w	konsekwencji	
powstała	jeszcze	jedna	łazienka.	Dzięki	
temu	dziewczynki	i	chłopcy	będą	mieli	

oddzielne	łazienki.	–	Cieszymy	się,	że	
udało	 się	 przeprowadzić	 ten	 remont	 
w	 przedszkolu,	 szczególnie	 łazienki,	
bo	jej	stan	pozostawiał	wiele	do	życze-
nia.	Tym	bardziej,	że	korzystają	z	niej	
nasze	najmłodsze	dzieci	–	mówi	Mał-
gorzata	Stefańska	–	zastępca	dyrektora	
Zespołu	 Szkół	 w	 Nowym	 Korczynie.	
Koszt	wszystkich	prac	w	przedszkolu	to	
blisko	47	tys.	zł.	
W	nowokorczyńskiej	podstawówce	

z	kolei	pomalowano	kilka	 sal	oraz	za-
kupiono	meble.
–	 Chciałbym,	 aby	 standardy	w	 na-

szych	 szkołach	 poprawiły	 się.	 Ważne	
jest	 bowiem,	 aby	 zapewnić	 naszym	
młodym	 mieszkańcom	 jak	 najlepsze	
warunki	 do	 zdobywania	 wykształce-
nia,	 które	 jest	 przecież	 podstawą	 ich	
rozwoju	i	przyszłości	–	zapewnia	wójt	
Zagaja.

Anna Nowak

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne dokonała pełnego otwarcia 
rynku energii elektrycznej oraz dała możliwość swobodnego wyboru sprze-
dawcy energii.

Największa sala przedszkolna  
przeszła gruntowny remont.

Odnowiony korytarz w Szkole  
Podstawowej w Brzostkowie.
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poniDzie - moja mała ojczyzna
30 marca 2012 r. w sali widowiskowej w Buskim Sa-

morządowym Centrum Kultury, odbył się finał XII Powia-
towego Konkursu - Ponidzie - Moja Mała Ojczyzna.

Celem	 konkursu	 było	 rozwijanie	 zainteresowań	 ucz-
niów	regionem,	w	którym	mieszkamy	oraz	poznanie	jego	
walorów	turystycznych		i	historycznych.

Temat	konkursu	dotyczył	„Atrakcji	turystycznych	Poni-
dzia”.	Drużynę	Samorządowego	Gimnazjum	im.	Św.	Kingi	
reprezentowali:	Anna	Sroka,	Agata	Kuzon,	Karolina	Baran,	
Kamil	Dryja,	Dawid	Sosin	oraz	Przemysław	Piotrowski,	któ-
rzy	w	 kategorii	 prezentacja	 zajęli	 III	miejsce.	 Uczniowie	

przygotowali	 przewodnik	multimedialny	 po	Nowym	Kor-
czynie,	wcielając	 się	w	 role	 przewodników	z	XIII	wieku.	 
W	kategorii	praca	plastyczna	na	w/w	temat	reprezentantami	
szkoły	 byli:	 Klaudia	Wieczorek	 i	Dawid	 Spót,	 który	 zajął	 
I	miejsce,	rysując	„Ogród	na	Rozstajach”	w	Młodzawach.	

Zwycięzcy	oraz	uczestnicy	konkursu	otrzymali	dyplo-
my,	nagrody	książkowe	oraz	foldery	o	Busku	i	Ponidziu.	

Uczniowie	przygotowywali	prace	pod	kierunkiem	na-
uczycieli:	Moniki	Kaszuby,	Grażyny	Kańskiej,	Barbary	Wit-
koś	i	Leszka	Chrobota.	

Monika Kaszuba

Wyniki kangura

Znamy	 już	wyniki	 XXI	 edycji	 konkursu	 „Kangur	Mate-
matyczny”	oraz	„Żaczek”,	w	którym	uczestniczyło	30	ucz-
niów.
Laureatem	 konkursu	 została	 Julia	 Strach,	 osiągając	 naj-

wyższą	 liczbę	 punktów	 w	 kategorii	 „Żaczek”.	W	 nagrodę	
uczennica	otrzymała	Dyplom	Laureata	i	dysk	przenośny.
W	tej	samej	kategorii	wyróżnienia	zdobyli:

1.	Grochowski	Michał
2.	Parlak	Bartosz
W	kategorii	„Maluch”	z	klas	III	wyróżnienia	otrzymali:

1.	Błach	Anna
2.	Gadawski	Patryk
3.	Piotrowska	Julia
4.	Jaroszek	Dominik
5.	Juszczyk	Oliwia
6.	Kaleta	Wiktoria
Z	klasy	IV	wyróżniona	została	Katarzyna	Pater.
Wszyscy	uczniowie	otrzymali	dyplomy	i	nagrody	książ-

kowe.
Katarzyna Masłowska  
–	opiekun	konkursu
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osiągnięcia uczniów  
w roku szkolnym 2011/2012

29 czerwca, zakończył się rok szkolny dla uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy Nowy Korczyn, a rozpo-
częły upragnione dla nich wakacje. Po uroczystych akademiach, wyczytaniu wyróżnionych uczniów i wręczeniu 
nagród udano się do klas, gdzie wychowawcy wręczali świadectwa.

W minionym roku szkolnym uczniowie odnieśli wiele znaczących sukcesów, które chcemy przypomnieć na ła-
mach naszej gminnej gazetki.

Uczniowie	 z	 klas	 trzecich,	 którzy	
osiągnęli	 najwyższe	 wyniki	 w	 nauce	 
i	 otrzymali	 świadectwa	 z	 wyróżnie-
niem:
1.	Aleksandra	Kanicka
2.	Marta	Pietrzyk
3.	Kamil	Szczepaniak
4.	Tomasz	Zapiórkowski
5.	Agata	Krzan
6.	Karolina	Wójtowicz
7.	Anna	Bartosik
8.	Klaudia	Wieczorek
9.	Monika	Kręt

Najwyższą średnią za trzy lata na-
uki i tytuł Prymusa Gimnazjum uzyska-
ła Aleksandra Kanicka – 5,67.
Najwyższy	wynik	z	egzaminu	gim-

gimnazJum im. św. kingi  
w nowym korczynie

nazjalnego	(tzn.	z	historii	i	WOS-u,	jęz.	
polskiego,	 matematyki	 i	 przedmiotów	
przyrodniczych)	 uzyskał	 Tomasz	 Za-
piórkowski	-	91,5%
W	 klasach	 pierwszych	 i	 drugich	

uczniowie	 wyróżniający	 się	 w	 nauce	
to:
1.	Karolina	Szczepaniak
2.	Natalia	Gadawska
3.	Mateusz	Kostka
4.	Dominika	Kornaś
5.	Michał	Norek
Najwyższą	średnią	z	klas	I	i	II	uzy-

skała	Dominika	Kornaś	–	5,43
Nagrody	Wójta	otrzymali:

1.	tomasz Zapiórkowski	–	za	wzorowe	
zachowanie,	 wysokie	 wyniki	 w	 na-

uce,	uzyskanie	najwyższego	wyniku	
z	 egzaminu	 gimnazjalnego	 w	 roku	
szkolnym	 2011/2012	 oraz	 nagrodę	
internautów	w	 konkursie	 na	 najlep-
szą	 stronę	 WWW	 na	 temat:	 „Moja	
ekologiczna	szkoła”.

2.	Aleksandra Kanicka	 –	 za	wzorowe	
zachowanie,	 wysokie	 wyniki	 w	 na-
uce	oraz	najwyższą	średnią	z	trzech	
lat	nauki	w	gimnazjum.

3.	Marcin tomal	–	za	wzorowe	zacho-
wanie,	zajęcie	II	miejsca	w	Ogólno-
polskim	 Międzygimnazjalnym	 Tur-
nieju	 Wiedzy	 Ekonomicznej	 oraz	
za	zajęcie	 I	miejsca	w	Powiatowym	
Internetowym	Konkursie	Ekonomicz-
nym.

Publiczna szkoła Podstawowa  
w starym korczynie

Paweł Witkoś	–	kl.	V	–	bardzo	dobre	wyniki	w	nauce,	
wzorowe	zachowanie	oraz	udział	w	uroczystościach	szkol-
nych	i	środowiskowych.

Michał Gaj	–	kl.	IV	–	bardzo	dobre	wyniki	w	nauce,	wzo-
rowe	zachowanie	oraz	udział	w	uroczystościach	szkolnych	 
i	środowiskowych.
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Nagrodę	Wójta	Gminy	Nowy	Kor-
czyn	otrzymały	następujące	uczennice:

- Natalia Czyszczoń	 –	 średnia	 5,55	
–	wysoki	poziom	wiedzy	oraz	godne	
reprezentowanie	 szkoły	 w	 konkur-
sach	na	szczeblu	szkolnym,	gminnym	
i	powiatowym.

- Katarzyna Cerazy	 -	 średnia	 5,45	 –	
osiąga	celujące	i	bardzo	dobre	wyniki	
w	nauce,	wzorowe	zachowanie,	 jest	
uzdolniona	muzycznie	i	plastycznie,	
bierze	 udział	 w	 wielu	 konkursach	
przedmiotowych,	uświetnia	występa-

mi	wszystkie	imprezy	gminne.
- ewelina Parlak	 -	 średnia	5,27	–	naj-
wyższy	 wynik	 sprawdzianu	 kompe-
tencji	 32	pkt.,	 osiąga	 celujące	 i	 bar-
dzo	dobre	wyniki	w	nauce,	wzorowe	
zachowanie,	 reprezentuje	 szkołę	 
w	 wielu	 konkursach	 na	 szczeblu	
gminnym	 i	 powiatowym,	 aktywnie	
uczestniczy	w	życiu	szkoły

- Katarzyna Kanicka	 -	 średnia	 5,27	
–	wysoki	wynik	sprawdzianu	kompe-
tencji	 30	pkt.,	 celujące	 i	 bardzo	do-
bre	wyniki	w	nauce,	wzorowe	zacho-

wanie,	 udział	 w	 wielu	 konkursach	
przedmiotowych,	 chętnie	 angażuje	
się	w	uroczystości	szkolne	i	gminne.

- Marcelina Półtorak	 -	 średnia	 5,27	
–	 celujące	 i	 bardzo	 dobre	 wyniki	 
w	 nauce,	 wzorowe	 zachowanie,	
udział	w	wielu	konkursach,	finalistka	
IX	 Konkursu	 Humanistycznego	 dla	
uczniów	szkół	podstawowych	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego,	laureatka	
Powiatowego	 Konkursu	 Mitologicz-
nego.

Publiczna szkoła Podstawowa  
w nowym korczynie

szkoła Podstawowa 
w brzostkowie

- Aleksandra Chaczyk	 -	 średnia	6,0	–	najwyższy	wynik	ze	
sprawdzianu	w	 klasie	VI	w	 całej	 gminie,	 osiąga	 sukcesy	 
w	konkursach,	zawodach	i	uroczystościach.	Odniosła	zwy-
cięstwo	 w	 Powiatowym	 Konkursie	 Mitologicznym	 oraz	
uzyskała	tytuł	finalisty	w	Wojewódzkim	Konkursie	Huma-
nistycznym.

-  Małgorzata Stawicka	-	średnia	5,8	–	celujące	wyniki	w	na-
uce,	wzorowe	zachowanie	oraz	udział	w	uroczystościach	
szkolnych	i	środowiskowych.

- Jakub Gadawski	 –	 średnia	 5,8	 –	 celujące	 wyniki	 w	 na-
uce,	wzorowe	zachowanie	oraz	udział	w	uroczystościach		
szkolnych		i		środowiskowych.

- Martyna Wilk	-	średnia	5,4	–	bardzo	dobre	wyniki	w	na-
uce,	wzorowe	zachowanie	oraz	udział	w	uroczystościach	
szkolnych	i	środowiskowych.

- Aleksandra Jarubas	 -	 średnia	 5,1	–	bardzo	dobre	wyniki	
w	nauce,	wzorowe	zachowanie	oraz	udział	w	uroczystoś-
ciach	szkolnych	i	środowiskowych.
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Podsumowanie projektu  
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III 

w Gminie Nowy Korczyn”

Dzięki	staraniom	Władz	Gminy	wszystkie	szkoły	podstawowe,	z	terenu	gminy	Nowy	Korczyn	otrzymały	wspar-

cie	finansowe	w	ramach	projektu	pn.:	„Indywidualizacja	nauczania	i	wychowania	klas	I-III	w	Gminie	Nowy	Kor-

czyn”,	które	umożliwiło	doposażenie	bazy	dydaktycznej	szkół	oraz	stworzenie	warunków	wspomagających	indy-

widualną	pracę	nauczyciela	z	uczniem.	

Realizacja	projektu	systemowego	zakończona	została	w	czerwcu	2012	r.	Projekt	realizowany	był	na	podstawie	

umowy	ze	Świętokrzyskim	Biurem	Rozwoju	Regionalnego	w	Kielcach,	pełniącym	rolę	Instytucji	Pośredniczącej	

I	 stopnia	w	 ramach	Programu	Operacyjnego	Kapitał	 Ludzki.	Beneficjentami	projektu	było	68	uczniów	 (27	dz.	  

i	41	chł.)	ze	szkół	podstawowych	w	gminie	Nowy	Korczyn,	u	których	zdiagnozowano	zaburzenia	umiejętności	

szkolnych.	W	ramach	pozyskanych	środków	zakupiona	została	usługa	edukacyjna	(przeprowadzono	łącznie	750	

godzin)	oraz	zakupiono	materiały	i	pomoce	dydaktyczne	do	szkół,	które	zostały	wykorzystane	zgodnie	z	tematyką	

realizowanych	zajęć.	Potwierdzają	to	przedstawione	sprawozdania	nauczycieli	prowadzących	zajęcia.	

Zajęcia	 realizowane	były	 zgodnie	 z	 harmonogramami.	Nauczyciele	 prowadzili	 na	 bieżąco	dzienniki	 zajęć,	

listy	obecności.	Nieobecności	dzieci	na	zajęciach	usprawiedliwione	zostały	przez	rodziców,	a	wiadomości	uzu-

pełnione	na	kolejnych	zajęciach	w	ramach	projektu.	Na	koniec	I	i	II	semestru	wykonywane	były	testy	kompeten-

cji.	 Podczas	 zajęć	wykorzystywano	 różne	metody,	m.in.	 podającą,	 ćwiczeniową	 pokazową,	 działań	 praktycz-

nych.	Jeśli	chodzi	o	formy	pracy,	to	stosowano:	pracę	zespołową,	pracę	w	grupach,	indywidualną,	ponadto	dzieci	

zdobywały	wiadomości	poprzez	 różne	gry	 i	zabawy.	W	wyniku	dokonanej	przez	nauczycieli	diagnozy	każde-

go	dziecka	pod	koniec	II	semestru	stwierdzić	można,	iż	dzięki	realizacji	projektu	dzieci	uzupełniły	wiadomości	 

z	poszczególnych	przedmiotów.	Poprzez	uczestnictwo	w	zajęciach	nabyły	umiejętności	komunikowania	się,	zdo-

bywania	 informacji,	organizowania	pracy	własnej	w	grupie,	planowania	działań	nakierowanych	na	osiągnięcie	

sukcesu.	Rezultatem	zajęć	jest	pozytywne	nastawienie	uczniów	do	przedmiotu,	ambitne	podejście	do	rozwiązy-

wania	zadań,	lepsze	oceny	uczniów	na	sprawdzianach,	nabycie	większej	sprawności	manualnej.	Poczucie	bez-

pieczeństwa	oraz	atmosfera	zajęć	wzmocniły	natomiast	samoocenę	uczniów.	Nauczyciele	z	pełnym	zaangażo-

waniem	realizowali	opracowany	program,	motywując	dzieci	do	nauki,	by	osiągały	jak	najlepsze	wyniki.	Zajęcia	

organizowane	w	ramach	projektu	były	dla	dzieci	dodatkową	pomocą	w	ich	szkolnej	edukacji.	

Joanna	Wilk
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Dzieci - Dzieciom
Pod	takim	hasłem	Publiczna	Szko-

ła	 Podstawowa	w	Nowym	Korczynie	
obchodziła	 Międzynarodowy	 Dzień	
Dziecka.
Z	 tej	 okazji	 Samorząd	 Szkolny	

pod	kierownictwem	opiekuna	Justyny	
Grzesiak	 zorganizował	 imprezę	 arty-
styczną.	Miała	 ona	 na	 celu	 uświado-
mić	wszystkim	dzieciom	uczącym	się	
w	szkole	fakt,	że	są	one	dla	wszystkich	
najważniejsze.
Samorząd	 Szkolny,	 wychodząc	 

z	założenia,	że	reprezentują	go	najstar-
si	uczniowie	szkoły,	postanowił	uatrak-
cyjnić	młodszym	uczniom	 ten	dzień.	
Występy	 artystyczne	 odbywały	 się	 
w	odświętnie	przygotowanej	sali	gim-
nastycznej,	 w	miłym,	 przepełnionym	
przeróżnymi	niespodziankami	nastro-
ju.
Chętni	 uczniowie	 z	 poszczegól-

nych	 klas	 mieli	 okazję	 pokazania	
swoich	talentów,	natomiast	widzowie	
obejrzenia	występów	swoich	kolegów.	
W	 repertuarze	 pojawiły	 się	 wiersze,	
piosenki,	wystąpiły	 szkolne	 kabarety,	
zespoły	taneczne	i	wokalne.	Mieliśmy	
okazję	 wysłuchać	 perfekcyjnego	 wo-
kalu	duetu	sióstr	K.	 i	A.	Cerazy,	due-
tu	M.	 Półtorak	 i	D.	 Suchy,	 następnie	 
B.	 Kulika,	 O.	 Juszczyk,	 prezentują-
cych	się	solo	oraz	zespołu	W.	Lacho-

wicz,	W.	Piotrowskiej,	J.	Piotrowskiej,	 
A.	 Pawlik.	 Wiersze	 natomiast	 dekla- 
mowali	 J.	 Piotrowska	 i	 A.	 Golik.	 Po 
parkiecie	 brylowali:	 zespół	 taneczny, 
w	składzie:	A.	Antoszczyk,	W.	Czyż, 
A.	Kucharska,	K.	Szywała,	oraz	w	po- 
pisie	 na	 deskorolce	 -	 J.	 Trojan. 
Obejrzeliśmy	 także	 „Sztukę	 o	 dzie-
ciach”	 w	 wykonaniu:	 N.	 Czyszczoń, 
P.	 Lasak,	 M.	 Kaszuby,	 A.	 Nowak, 
K.	Pasek,	W.	Piotrowskiej,	O.	Przenio-
sło,	A.	Satory,	N.	Zasuchy,	P.	Żwirek 

oraz	 występ	 skeczu	 „Nienormalni”	 
w	 składzie:	 K.	 Brzeziński,	 P.	 Kopeć,	
M.	Lasak,	K.	Norek,	M.	Trela.
Każda	 klasa	 otrzymała	 dyplom	

udziału	 w	 występach	 artystycznych	 
i	drobny	podarunek.	Emocje	towarzy-
szące	takim	występom	na	długo	pozo-
staną	 dla	 uczniów	 tłem	 wspomnień,	
związanych	z	pobytem	w	szkole.

Justyna Grzesiak



1�Głos z Gminy Nowy Korczyn

Oświata i kultura

z wizytą na zielonym wzgórzu
Klasa	VIa	bardzo	lubi	czytać	lektury,	a	jeśli	jeszcze	po-

zostają	na	dłużej	 „żywe”	w	 formie	na	przykład	przedsta-
wień,	to	uczniowie	są	„w	siódmym	niebie”.
Tak	też	się	stało	z	lekturą	Lucy	Maud	Montgomery	„Ania	

z	Zielonego	Wzgórza”.	Jak	wiadomo	nie	jest	ona	krótkim	
utworem,	ale	na	prośbę	uczniów,	wielce	zaangażowanych	
podczas	prób,	jej	fragmenty	zostały	wystawione	dla	szkoły	
w	formie	dwugodzinnego	spektaklu.	Występ	obejrzeli	ucz-
niowie,	nauczyciele,	a	także	niektórzy	rodzice.
Scenariusz	 opracowany	 został	 na	 kanwie	 jednego	

z	 wątków	 lektury,	 a	 mianowicie	 przyjazdu	 rudowłosej	
dziewczynki	-	sieroty	na	Zielone	Wzgórze	oraz	emocji,	ja-
kie	wywołało	u	okolicznych	mieszkańców	pojawienie	się	
tej	nietuzinkowej,	a	jakże	bogatej	w	ciepłe	uczucia	ludzkie	
osóbki.
Spektakl	miał	na	celu	zachęcić	społeczność	uczniow-

ską	do	czytania.	Najbardziej	zadowoleni	z	tego	skromnego	
przedsięwzięcia	byli	młodzi	aktorzy	-	uczniowie	klasy	VIa,	
którzy	znakomicie	wcielili	się	w	przydzielone	im	role,	opa-
nowali	obszerne	teksty	i	przygotowali	odpowiednie	kostiu-
my,	oddając	tym	samym	klimat	opisanych	wydarzeń.
Można	pokusić	się	o	stwierdzenie,	że	sama	pisarka	nie	

poskąpiłaby	uczniom	słów	uznania.
W	spektaklu	udział	wzięli:

Paulina	Wawrzyk	-	Ania	Shirley
Patrycja	Bania	-	Maryla	Cuthbert
Hubert	Pawlik	-	Mateusz	Cuthbert
Karolina	Rzępała	-	Małgorzata	Linde
Karolina	Kornaś	-	Pani	Barry
Marcelina	Półtorak	-	Diana	Barry

Justyna Grzesiak	–	organizatorka	spektaklu
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Po	 dotarciu	 na	 miejsce	 dzieci	 ze	
wszystkich	grup	przedszkolnych,	pro-
wadzone	 przez	 przewodnika,	 wkro-
czyły	przez	Mysią	Norkę	w	kolorowy,	
magiczny	 świat	 bajek.	 Tam	w	 nieco-
dziennej	 scenerii	 oglądały	 ekspona-
ty	 z	 różnych	 bajek:	 but	 Kopciuszka,	
miecz	Kota	w	Butach,	a	nawet	ziarnko	
grochu.	 Po	 chwili	 oczom	 maluchów	
ukazał	 się	 Ptasi	 Taras	 z	 bajkowymi	
ptakami.	Następnie	roz-
śpiewane	 grupy	 udały	
się	 w	 podróż	 interak-
tywnym	 pociągiem,	
gdzie	dzieciaki	przeżyły	
niesamowite	 wrażenia	
dzięki	 efektom	 dźwię-
kowym	 i	 wizualnym.	
Oprócz	tego	przedszko-
laki	 obejrzały	 w	 kinie	
Bolka	i	Lolka,	rozwiązy-
wały	zagadki	zadawane	
przez	 przewodnika,	 po	
czym	udały	się	do	Cza-
rodziejskiego	 Ogrodu,	
obfitującego	 w	 wiele	
atrakcji,	m.in.	kolorowe	
kwiaty,	 tak	 wielkie,	 że	
można	 się	 było	 scho-
wać	 w	 ich	 kielichach.	
Następnie	 czekała	 na	

W dniu 19 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Nowym 
Korczynie udały się do niezwykłego miejsca, jakim jest europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

nich	 ściana	 kryjąca	 wystawę	 Bajka	
Polska	 z	 ogromną	 ilością	 okienek	 
i	drzwiczek,	za	którymi	ukryto	bajko-
we	sceny	i	rekwizyty.	Duże	wrażenie	
na	młodych	 ludziach	wywarła	 Skarb-
nica	 Bajek,	 gdzie	 w	 podświetlanych	
kulach	ukryte	zostały	sceny	z	bajek.	
Podczas	 zwiedzania	 tego	 magicz-

nego	 miejsca	 nasze	 przedszkolaki	
miały	 możliwość	 spotkania	 bohate-

Przedszkolaki 
w bajkowym świecie

rów	polskich	dobranocek	oraz	postaci	 
z	 najpiękniejszych	 baśni	 z	 różnych	
zakątków	 Europy.	 Wycieczka	 w	 to	
magiczne	 miejsce	 pobudziła	 wyob-
raźnię	 dzieci,	 dostarczyła	 wielu	 nie-
zapomnianych	wrażeń	 i	 sprawiła,	 że	
przedszkolaki	 w	 doskonałych	 humo-
rach	wróciły	do	domów.

Anna Nowak
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Uczestnicy	 pólkolonii	 mieli	 za-
pewnione:	 wyżywienie	 (dwa	 posiłki,	
w	tym	ciepły	obiad	dwudaniowy	i	na-
poje	orzeźwiające),	opiekę	medyczną,	
dowóz,	 ubezpieczenie	 od	 następstw	
wypadków,	a	przede	wszystkim	atrak-
cyjny	 program	 zajęć	 kulturalno	 –	
oświatowych	 i	wycieczek	 krajoznaw-
czo	–	turystycznych.
Dzieci	podzielono	na	cztery	grupy	

w	 zależności	 od	 kategorii	 wiekowej.	
Wychowawcami	poszczególnych	grup	
byli:	Irena	Sadowska,	Jolanta	Kulik,	Ar-
tur	Jaroszek,	Zbigniew	Sadowski.	Nad	
całością	 czuwała	 pani	 wicedyrektor	
Małgorzata	Stefańska.

Przyjazna	 atmosfera	 i	 ciekawie	
zorganizowany	czas	sprawiły,	że	dzie-
ci	 nie	mogły	 się	 doczekać	 kolejnego	
dnia.

W	czasie	półkolonii	 odbywały	 się	
zajęcia	w	grupach:	plastyczne,	tanecz-
ne,	muzyczne,	sportowe	oraz	kompu-
terowe.	 Zajęcia	 te	 były	 przeplatane	
wyjazdami	na	basen	i	boisko	„Orlika”	
w	 Busku-Zdroju	 oraz	 wycieczkami.	
Uczestnicy	 półkolonii	mogli	 się	 rów-
nież	zapoznać	z	historią	i	zabytkami	No-
wego	Korczyna,		uczestnicząc	w	mini 
-	rajdzie	po	Nowym	Korczynie.

Koloniści	 zwiedzili	 ponadto	 „Ja-
skinię	Raj”	–	jedną	z	najpiękniejszych	
jaskiń	 krasowych	 w	 naszym	 kraju.	
Świetną	 okazją	 do	 przeniesienia	 się	 
w	świat	dinozaurów	była	wycieczka	do	
Bałtowa.	Dodatkowo	zabawy	na	placu	
zabaw	 i	w	 parku	 rozrywki	 uatrakcyj-
niły	pobyt.	Niezapomnianym	przeży-
ciem	 była	 wycieczka	 do	 Kurozwęk,	
gdzie	 dzieci	 musiały	 wykazać	 się	
zdolnościami	 posługiwania	 się	 mapą	
w	czasie	pokonywania	labiryntu	z	ku-
kurydzy.	 Dużym	 zainteresowaniem	
cieszyło	się	również	Centrum	Pałaco-
we,	a	zwłaszcza	lochy.	Nie	lada	atrak-
cją	było	ponadto	zobaczenie	z	bliska	
bizonów	 amerykańskich.	 Plac	 zabaw	
w	cieniu	drzew	umilił	dodatkowo	po-
byt	 w	 Zespole	 Pałacowo-Parkowym	 
w	Kurozwękach.

W	Dniu	Bezpieczeństwa	koloniści	

przepis na udane wakacje
Nie trzeba być daleko od domu, by ciekawie spędzić wakacje. 70 uczniów z terenu gminy Nowy Korczyn w wie-

ku 7-16 lat uczestniczyło w dniach 23 lipca – 3 sierpnia br. w półkoloniach zorganizowanych przez Zarząd Krajowy 
Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników przy współudziale władz Gminy i Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie.
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cała łąka dla 
mamy i taty

mieli	okazję	uczestniczyć	w	spotkaniu	
edukacyjnym	 pod	 hasłem	 „Pomóż-
my	 dzieciom	 spędzić	 z	 bezpiecznie	
i	uśmiechem	wakacje	2012”.		W	tym	
dniu	dzieci	uczestniczyły	w	zajęciach	
udzielania	 pierwszej	 pomocy	 zorga-
nizowanej	 przez	 Oddział	 Pogotowia	
Ratunkowego	 w	 Busku-Zdroju.	 Du-
żym	 zainteresowaniem	 cieszyła	 się	
pogadanka	 na	 temat	 bezpieczeństwa	
przeprowadzona	 przez	 funkcjona-
riuszy	 Komendy	 Powiatowej	 Policji	 
w	Busku-Zdroju	oraz	pokaz	wozu	ra-
townika	technicznego	OSP	w	Nowym	

Korczynie.	 Za	 czynny	 udział	 w	 tych	
zajęciach	dzieci	otrzymały	upominki.
Dwutygodniowy	 czas	 półkolonii	

szybko	minął.	Na	pożegnalne	ognisko	
przybył	 wójt	 gminy	 Nowy	 Korczyn	
Paweł	 Zagaja,	 przewodniczący	 Rady	
Gminy	 Paweł	 Kulik	 oraz	 przedstawi-
ciel	 ZZMR	 Łukasz	 Durnaś.	 Uczestni-
cy	półkolonii	otrzymali	dyplomy	oraz	
upominki.	Na	 zakończenie	mile	 spę-
dzonego	czasu	wszystkie	grupy	kolo-
nijne	 przedstawiły	 swoje	 programy	
artystyczne.

Irena i Zbigniew Sadowscy
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Dzieci rolników na koloniach 
W dwóch turnusach kolonii letnich nad morze oraz w góry uczestniczyły dzieci rolników z terenu Gminy Nowy 

Korczyn, zorganizowanych przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników we współpracy z Gminą 
Nowy Korczyn.

Pierwszy wyjazd nad morze, a dokładnie do Stegny, odbył się w dniach od 30 lipca do 12 sierpnia br. Dzieci zwie-
dziły tam m.in. trójmiasto oraz Zamek Krzyżacki w Malborku. Na dwutygodniowy turnus do Białego Dunajca koło 
Zakopanego wyjechały natomiast dzieci w dniach od 8 do 21 sierpnia, gdzie również miło spędziły czas. W programie 
kolonii znalazła się wycieczka do Zakopanego, nad Morskie Oko oraz do Doliny Kościeliskiej. Ponadto dzieci zwiedzi-
ły Muzeum tatrzańskie im. tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, zorganizowano także wyjazd na basen i kręgle.

w Górach
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naD morzem
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Pierwsze miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sporto-
wo – Pożarniczych, które odbyły się w dniu 17 czerwca 
2012 roku w Sędziszowie, zajęła Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Nowego Korczyna. 
W	zawodach	tych	wzięło	udział	27	Młodzieżowych	Dru-

żyn	Pożarniczych	 dziewcząt	 i	 chłopców	 funkcjonujących	
przy	Ochotniczych	Strażach	Pożarnych	z	terenu	wojewódz-
twa	świętokrzyskiego.	Drużyny	rywalizowały	na	stadionie	
w	Sędziszowie	w	dwóch	konkurencjach	-	rozwinięcie	bojo-
we	oraz	sztafeta	pożarnicza.	Całe	zawody	oceniała	Komisja	
Sędziowska	powołana	przez	Świętokrzyskiego	Komendan-
ta	Wojewódzkiego	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Kielcach	
–	nadbrygadiera	Zbigniewa	Muszczaka.
Dla	drużyn,	które	zajęły	miejsca	na	podium,	przygoto-

wano	 medale,	 puchary	 oraz	 cenne	 nagrody	 ufundowane	
przez	Marszałka	Województwa	Świętokrzyskiego	–	Adama	
Jarubasa,	 Świętokrzyskiego	 Komendanta	 Wojewódzkiego	
Państwowej	Straży	Pożarnej,	Zarząd	Oddziału	Wojewódz-
kiego	ZOSP	RP	w	Kielcach,	Starostę	Powiatu	Jędrzejowskie-
go,	Burmistrza	Sędziszowa	oraz	Wytwórnię	Umundurowa-
nia	Strażackiego	w	Brzezinach.	

młoDzieżowa 
DrUżyna pożarnicza na poDiUm

Skład	Młodzieżowych	Drużyn	Pożarniczych	z	Nowego	
Korczyna:
Chłopcy:	Wiktor	Marunowski,	Piotr	Cerazy,	Paweł	We-

sołowski,	 Kamil	 Szczepaniak,	 Paweł	 Pasternak,	 Tomasz	
Zapiórkowski,	 Michał	 Wężowicz,	 Damian	 Budera,	 Filip	
Strach,	Marcin	Pietrzyk.	
Dziewczęta:	 Bernadetta	 Broda,	 Dorota	 Wiśniewska,	

Aleksandra	Pałasińska,	Marta	Kowalczyk,	Weronika	Skoru-
pa,	Marcelina	Jaroszek,	Aleksandra	Kaczmarczyk,	Karolina	
Skorupa,	Izabela	Buczak,	Wiktoria	Gawłowska.		
Wyjazd	naszych	drużyn	na	zawody	do	Sędziszowa	sfi-

nansowany	został	przez	Urząd	Gminy	w	Nowym	Korczy-
nie.	
Nasza	 drużyna	 reprezentowała	 województwo	 święto-

krzyskie	na	Krajowych	Zawodach	Sportowo	–	Pożarniczych	
MDP,	które	odbyły	się	1	września	br.	w	Opolu,	zajmując	
tam	wysokie	10	miejsce	w	klasyfikacji.	
Młodzieżowej	Drużynie	Pożarniczej	z	Nowego	Korczy-

na	z	dh	Andrzejem	Wajsem	serdecznie	gratulujemy.	

     Anna Nowak

Podczas wręczania nagród na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Sędziszowie
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17	czerwca	2012	roku	w	Szkole	Podstawowej	w	Brzostkowie	odbył	się	VI	Piknik	Rodzinny.	Niedzielne	popołudnie	
uczniowie,	rodzice	i	nauczyciele	spędzili	na	wspólnym	biesiadowaniu	przy	daniach	z	grilla,	wyśmienitych	ciastach	
/	upieczonych	przez	mamy	uczniów/,	kawie,	herbacie.	Największym	zainteresowaniem	wśród	uczestników	imprezy	
cieszyły	się	rodzinne	zawody	sportowe,	w	których	udział	brali	rodzic	z	dzieckiem..	Nagrody	dla	uczestników	zmagań	
ufundowali	i	wręczyli	Wójt	Gminy	Nowy	Korczyn	Paweł	Zagaja	oraz	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w	Brzostkowie	
Joanna	Chaczyk.

Piknik Rodzinny 
w BRzostkowie
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Sobótkami poWitano lato  
W noWym korczynie

Noc	Kupały,	zwana	Świętojańską	
czy	 też	 Sobótką	 to	 nazwa	 słowiań-
skiego	 święta	 związanego	 z	 letnim	
przesileniem	Słońca	–	obchodzonego	
w	 najkrótszą	 noc	 w	 roku,	 czyli	 naj-
częściej	z	21	na	22	czerwca.	Najważ-
niejsze	 i	 najbardziej	 popularne	 ob-
rzędy	sobótkowe	to	taniec	przy	ogniu	 
i	rzucanie	wianków	na	wodę.		
W	niedzielę	24	czerwca	o	godz.	

17	wójt	gminy	Nowy	Korczyn,	Paweł	
Zagaja	 powitał	 gości	 przybyłych	 na	
muszlę	 koncertową	 w	 Nowym	 Kor-
czynie,	 by	 wziąć	 udział	 w	 festynie	 
z	okazji	Nocy	Świętojańskiej.	W	kil-
ku	 ciepłych	 słowach	 skierowanych	
do	 zgromadzonych	 opowiedział	 
o	wydarzeniu	i	zaprosił	do	wspólne-
go	biesiadowania.	
Jako	pierwsza	pojawiła	się	na	sce-

nie	 kapela	 ludowa	 „Korczynianie”.	
Po	 niej	 swój	 dorobek	 artystyczny	
przedstawili	uczniowie	szkół	podsta-
wowych	 z	 terenu	 gminy	Nowy	Kor-
czyn,	 a	 także	 wychowankowie	 Pla-
cówki	Opiekuńczo	–	Wychowawczej	
w	 Winiarach.	 Następnie	 małe	 che-
erleaderki	 z	 korczyńskiego	 Punktu	
Przedszkolnego	 zaprezentowały	 nie-
zwykłe	umiejętności	nie	tylko	macha-
nia	pomponami,	ale	też	rytmicznego	
poruszania	się.	Na	scenie	można	też	
było	 podziwiać	 dziecięcy	 zespół	 lu-
dowy	 „Wianeczek”,	 działający	 przy		
Publicznej	 Szkole	 Podstawowej	 
w	Nowym	Korczynie.	Następnie	wy-

Występy szkolnych artystów, konkurs na najładniejszy wianek, występ małych cheerleaderek oraz koncert ze-
społu „Bez Nazwy” – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na wszystkich, którzy 24 czerwca przybyli do Nowe-
go Korczyna, gdzie hucznie świętowano sobótkową noc. Coroczny festyn zorganizowany został przez Urząd Gminy 
w Nowym Korczynie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

stąpił	zespół	„Bez	Nazwy”	z	Pińczo-
wa,	 którego	 liderem	 i	 założycielem	
jest	 wicestarosta	 pińczowski	 Marek	
Omasta.	 Wieczorem	 uczniowie	 Sa-
morządowego	 Gimnazjum	 im.	 Św.	
Kingi	 przedstawili	 ludowy	 obrzęd	
„Sobótka	 Świętojańska”.	 Puszczanie	
chińskich	 lampionów	 zakończyło	
widowisko.	 Po	 uroczystościach	 na-
stąpiła	 część	 nieoficjalna	 –	 zabawa	
taneczna,	 gdzie	 przy	 sprzyjającej	
aurze	 wszyscy	 świetnie	 się	 bawili	 
w	rytm	muzyki	oferowanej	przez	ze-
spół	Vokall.
Atrakcją	 dla	 publiczności	 były	

również	 konkursy,	 w	 tym	 konkurs	
na	najładniejszy	wianek	świętojański	
oraz	szukanie	kwiatu	paproci.	Oprócz	
tego	 goście	 mogli	 przekąsić	 między	
innymi	kiełbaski	z	grilla	 lub		posma-
kować	 regionalnych	 specjałów.	 Na	
najmłodszych	 czekały	 gry	 i	 zabawy	
na	wolnym	powietrzu.	

W	 tym	 roku	 w	 Nowym	 Korczy-
nie	 pogoda	 dopisała,	 toteż	 impreza	
sobótkowa	 zgromadziła	 tłumy	 i	 bez	
wątpienia	można	 ją	zaliczyć	do	nie-
zwykle	udanych	festynów.

Anna Nowak
Bogumiła Zawada 
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Noc Kupały ze Światełkiem do Nieba
Tego	roku	na	św.	Jana	również	stało	się	zadość	tradycji	

naszych	przodków	 i	 zapłonęły	 ognie	 nad	Nidą	w	Nowym	
Korczynie.	A	to	wszystko	za	sprawą	uczniów	z	naszego	gim-
nazjum,	 którzy,	 doceniając	 wartość	 tradycji,	 wzmacniają	
korzenie	własnej	 tożsamości	 i	 chętnie	uczestniczą	w	przy-
gotowywaniu	 spektakli	 plenerowych,	 pokazujących	 m.in.	
dawne	 zwyczaje	 i	 obrzędy.	 Tegoroczne	 widowisko	 zosta-
ło	 zrealizowane	według	 scenariusza	 Zdzisława	 Skoczylasa	 
z	 wykorzystaniem	 nowego	 playbacku	 nagranego	 w	 więk-
szości	przez	zawodowych	aktorów	w	następującej	obsadzie	
(która	użyczyła	swoich	głosów):
Witeź	(rycerz,	wojownik,	pan	na	włościach)	–	Marek	Gzyl
Kupała	 (syn	 bóstw	 pogańskich:	 Swaroga	 -	 władcy	 ognia	 
i	Leli)–	Grzegorz	Gzyl
Żywia	 (bogini	Żywicielka,	opiekunka	płodów	z	pól	upraw- 
nych)	–	Renata	Stachowicz-Brycka
Rusałka	–	Monika	Drabik
Wiślanka	(jedna	z	rusałek	Wisły)	–	Dominika	Skoczylas
Sambor	(jeden	z	kawalerów)	–	Lech	Sulimierski
Wiła	(rusałka	-	sprawczyni	pogody)	–	Izabela	Kubicka
Powyższe	 role	 odegrali	 natomiast	 na	 nadnidziańskim	

wale	24	czerwca	2012	roku	następujący	uczniowie:
Witeź	–	Artur	Podsiadło	kl.IIIC
Kupała	–	Paweł	Wesołowski	kl.IIIC
Żywia	–	Karolina	Wójtowicz	kl.IIIB
Rusałki	–	Klaudia	Wieczorek	kl.	IIIC,	Monika	Kucięba	kl.	IIIC,	
Izabela	Buczak		kl.	IIIA,	Dominika	Kuzon	kl.	IIIA,	Aleksandra	
Kanicka	 kl.	 IIIA,	Daria	Nurek	 kl.	 IIIA,	Agata	Krzan	 kl.	 IIIB,	
Karolina	Półtorak	kl.	IIIB,		
Wiślanka	–	Joanna	Trela	kl.IIIA
Sambor	–	Dawid	Spót	kl.	IIIA
Wiła	–	Marta	Lis		kl.	IIIC
Włodarz	(zarządca;	tu	kierujący	zabawą)	–	Tomasz	Zapiór-
kowski	kl.	IIIB

Straż przyboczna Witezia	–	Patryk	Bartusiak	kl.	IIIA,	Damian	
Buczak	kl.	IIIA
Dziewki	 (	panny,	dziewczęta)	–Marcelina	 Jaroszek	kl.	 IIIA,	
Sylwia	Kostka	kl.	IC,	Gabriela	Sput	kl.IC,	Dominika	Świątek	
kl.	IA,	Aleksandra	Motyl	kl.	IA,	
Młodziany	 (kawalerowie,	 chłopcy)	 –	 Mateusz	 Nowak	 kl.	
IIIA,	Karol	Cerazy	kl.	IIIB,	Krzysztof	Buczak	kl.	IIIB,	Tomasz	
Gruchała	kl.	IIIB,	Paweł	Pasternak	kl.	IIIB,	Miłosz	Kucharski	
kl.	 IIIB,	Tomasz	Bronkowski	kl.	 IIIB,	Michał	Tomal	kl.	 IIIB,	
Bartosz	Dudek	kl.	IIIC,	Dawid	Lis	kl.	IIIC,	Adrian	Gruchała	kl.	
IIIC,	Dariusz	Wolański	kl.	IIIC,	Artur	Lisek	kl.	IIIC,	Piotr	Nie-
dopytalski	kl.	 IIIC,	 	Tomasz	Wieczorek	kl.	 IB,	Marcin	Giza	
kl.	IB.
Według	 zamierzeń	 choreograficznych	 końcową	 część	

przygotowanego	 widowiska	 sobótkowego	 miało	 uatrakcyj-
nić	„światełko	do	nieba”,	czyli	dwadzieścia	chińskich	kolo-
rowych	lampionów	–	dlatego	m.in.	spektakl	zaczął	się	póź-
niej	niż	planowano	–	jednak	zawiodła	technika	–	uczniowie	
po	raz	pierwszy	mieli	do	czynienia	z	takimi	„wynalazkami”,	
więc	nie	zdążyli	przygotować	i	wypuścić	w	zaplanowanym	
czasie	 wszystkich	 lampionów.	 Z	 tego	 względu	 ucierpiał	
efekt	estetyczny	końcowej	części	widowiska.	Jednak	bogatsi	
w	doświadczenie	w	przyszłym	roku	chcemy	poprawić	błąd	
–	usprawnić	i	uatrakcyjnić	„światełko	do	nieba”.
W	 organizacji	 i	 przygotowaniu	 przedstawionego	 te-

gorocznego	 widowiska	 pomagali	 pracownicy	 Gminnego	
Ośrodka	Kultury	w	Nowym	Korczynie	oraz	nauczyciele:	Bo-
gumiła	Zawada,	Barbara	Karnawalska,	Zdzisław	Skoczylas,	
Monika	 Kaszuba,	 Barbara	Witkoś,	Magdalena	 Kulik	 (nasza	
absolwentka),	Barbara	Kanicka,	Faustyna	Juda,	Jolanta	Kulik,	
Krzysztof	Kański,	Jerzy	Wilk.	Nad	całością	czuwała	Grażyna	
Kańska.

Grażyna Kańska
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Od	14	lat	w	Nowym	Korczynie	mieszkańcy	oraz	zapro-
szeni	 goście	 bawią	 się	 na	 „Kingonaliach”.	 Tegoroczna	 im-
preza,	 która	 odbyła	 się	w	 niedzielę	 22	 lipca,	miała	 szcze-
gólny	charakter.	Nawiązywała	bowiem	do	trzynastego	wieku	 
i	bytności	świętej	Kingi	i	Bolesława	Wstydliwego	w	Nowym	
Korczynie	w	czasach	jego	największej	świetności.		
Niedzielne	 uroczystości	 rozpoczęły	 się	 przy	 źródełku	

świętej	Kingi,	skąd	korowód	historyczny	z	książęcą	parą	i	jej	
dworem	na	czele,	za	którymi	podążała	orkiestra	dęta,	władze	
gminy	oraz	zaproszonymi	goście,	przeszedł	do	kościoła	św.	
Stanisława.	Jeszcze	przed	mszą	świętą	młodzież	z	korczyń-
skiego	gimnazjum,	przygotowana	pod	czujnym	okiem	Gra-
żyny	Kańskiej,	przepięknym	spektaklem	przypomniała	wiele	
scen	z	życia	księżnej	Kingi.
Z	 kościoła	 historyczny	 orszak	 przemaszerował	 ulicami	

Nowego	Korczyna	na	plac	przy	muszli	koncertowej.	Zebra-
nych	gości	powitał	wójt	 gminy	Paweł	Zagaja,	 który	życzył	
wszystkim	doskonałej	zabawy	oraz	pozytywnych	wrażeń.
Swą	obecnością	na	tegorocznych	„Kinginaliach”	zaszczy-

cili	nas	m.in:	Adam	Jarubas	–	marszałek	województwa	świę-
tokrzyskiego,	Krzysztof	Lipiec		-	poseł	na	Sejm	RP,	Grzegorz	
Dziubek	 –	 wicewojewoda	 świętokrzyski,	 Krzysztof	 Gajek	
–	przewodniczący	Rady	Powiatu	Buskiego,	a	także	włodarze	
sąsiednich	gminy.						
Jako	 pierwsza	 na	 scenie	 pojawiła	 się	 przewodnicząca	

Zarządu	Towarzystwa	Miłośników	Ziemi	Korczyńskiej	Ligia	
Płonka,	która	przedstawiła	historię	Towarzystwa	działające-
go	od	1994	 roku.	W	humorystyczny	 sposób	o	historii	No-
wego	 Korczyna	 opowiadał	 członek	 Zarządu	 Towarzystwa	
Marian	Czaja,	prowadząc	różnego	rodzaju	konkursy	i	quizy	
z	nagrodami
Duże	 zainteresowanie	 publiczności	 wzbudził	 występ 

małych	 cheerleaderek,	 przygotowanych	 przez	 Ewę	 Kwiat-
kowską	–	 instruktorkę	Fit-Sport.	Dziewczynki	ubrane	w	 je- 
dnakowe	 stroje	 zdobione	 chustami	 zaprezentowały	 dwa	
układy	 taneczne	 z	 pomponami	 w	 dłoniach.	 Popis	 swych	
umiejętności	wokalnych	dały	również	siostry	Kasia	i	Ola	Ce-
razy	oraz	Michał	Gaj.		
Gwiazdą	 wieczoru	 tegorocznego	 festynu	 była	 Kapela	

Góralska	„HORA”,	która	serwowała	rozbawionej	publiczno-
ści	najbardziej	znane	piosenki	biesiadne.	Były	śpiewy,	tańce,	
wesołe	podrygiwanie	w	takt	skocznych	melodii,	a	także	kon-
kursy	 z	nagrodami.	Do	późnych	godzin	nocnych	potrwała	

ze Świętą kingą w tle
zabawa	 taneczna	w	 rytm	muzyki	 oferowanej	 przez	 zespół	
INDEX.
Przez	cały	czas	 trwania	 festynu	można	było	podziwiać	

przygotowaną	 przez	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 wystawę	
obrazów,	fotografii	i	haftu	miejscowych	artystów.	A	były	to	
zdjęcia	 plenerowe	Marty	 Zych	 i	 Jana	Wielgusa	 z	Nowego	
Korczyna,	obrazy	Agnieszki	Herzog,	Jolanty	Kulik,	Jana	Wiel-
gusa	z	Nowego	Korczyna,	Zygmunta	Bernata	z	Parchocina,	
ks.	Stanisława	Kruszyńskiego	z	Kawęczyna,	haft	krzyżykowy,	
koronkowe	obrusy	i	serwetki	Marii	Skrzypek	ze	Starego	Kor-
czyna	i	Agaty	Kumor	z	Górnowoli.
W	 programie	 znalazły	 się	 również	 takie	 atrakcje	 jak:	

kiermasze,	grille,	ogródki	piwne	oraz	wesołe	miasteczko	dla	
najmłodszych.
Organizatorami	tegorocznych	„Kingonaliów”	byli	Urząd	

Gminy	oraz	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Nowym	Korczynie.	
Dodatkowe	 dotacje	 na	 imprezę	 przekazali:	 Rada	 Powiatu	
Buskiego	oraz	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Święto-
krzyskiego	za	pośrednictwem	Lokalnej	Grupy	Działania	G5.	
Honorowy	patronat	nad	imprezą	objęli	Adam	Jarubas	–	mar-
szałek	województwa	świętokrzyskiego	oraz	Krzysztof	Gajek	
–	przewodniczący	Rady	Powiatu	Buskiego.	

Anna Nowak
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Już po żniwach, więc zgodnie z tradycją w niedzielę, 19 sierpnia w Sępichowie, mieszkańcy gminy Nowy Korczyn 
obchodzili święto Plonów. 

tegoroczne dożynki zainaugurowała msza św. polowa w intencji rolników, którą koncelebrowali: ks. Dziekan Marek 
Małczęć, ks. Grzegorz Kowalik oraz ks. Piotr Figarski, dziękując Bogu za chleb powszedni oraz inne plony rolniczego 
trudu.

w Sępichowie Dziękowali za plony ziemi

Po	nabożeństwie	odbyła	się	część	oficjalna,	którą	Wójt	
Gminy	Nowy	Korczyn	Paweł	Zagaja	rozpoczął	od	powitania	
przybyłych	gości.	Wśród	świętujących	znaleźli	się	m.in.:	To-
masz	Kaczmarek	–	poseł	na	Sejm	RP,	Adam	Jarubas	–	Marsza-
łek	Województwa	Świętokrzyskiego,	Jerzy	Kolarz	–	Starosta	
Powiatu	Buskiego,	Krzysztof	Gajek	–	Przewodniczący	Rady	
Powiatu	Buskiego,	Andrzej	Lasak	 i	Krzysztof	Wojtaś	–	 rad-
ni	Rady	Powiatu	Buskiego,	Paweł	Kulik	–	Przewodniczący	
Rady	Gminy	w	Nowym	Korczynie,	Piotr	Strach	–	Zastępca	
Wójta	Gminy	Nowy	Korczyn.	Przybyli	również	przedstawi-
ciele	instytucji	takich	jak:	Powiatowy	Urząd	Pracy,	Kasa	Rol-
niczego	Ubezpieczenia	 Społecznego,	 Agencja	 Restruktury-
zacji	i	Modernizacji	Rolnictwa,	Powiatowe	Centrum	Pomocy	
Rodzinie,	Powiatowy	Zarządu	Dróg,	Wojewódzki	Fundusz	

Ochrony	Środowiska.	Całość	poprowadziła	Bogumiła	Zawa-
da	-	kierownik	GOK-u.
Podczas	 ceremonii	 przekazania	 chleba	 dożynkowego	

wójt	przyjął	z	rąk	starosty	i	starościny	dożynek,	Pawła	Brze-
zińskiego	i	Jolanty	Krupskiej,	owoc	codziennej	ciężkiej	pracy	
rolników	–	dorodny	bochen	wypieczony	z	mąki	z	tegorocz-
nych	zbóż.	Z	szacunkiem	ów	chleb	pocałował,	dziękując	raz	
jeszcze	rolnikom	za	całoroczny	trud	i	pełną	wysiłku	pracę.
Kiedy	 delegacje	 poszczególnych	 miejscowości	 złożyły	

udekorowane	bochny	chleba	u	starostów,	ci	podjęli	się	po-
dzielenia	wypieków	i	poczęstowania	nimi	zebranych	gości,	
tak,	by	nikomu	nie	zabrakło	smacznego	kawałka.
Kolejnym	 punktem	 programu	 była	 prezentacja	 wień-

ców	 żniwnych.	 W	 konkursie	 wzięły	 udział	 wieńce	 aż	 

Dziecięcy zespół ludowy Wianeczek prowadzony pod czujnym okiem Urszuli Strzeleckiej  
wystąpił na dożynkach powiatowych w Stopnicy
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w Sępichowie Dziękowali za plony ziemi

z	dwunastu	sołectw:	Stary	Korczyn,	Wi-
niary,	 Górnowola,	 Pawłów,	 Grotniki	
Małe,	Parchocin,	Strożyska,	Sępichów,	
Brzostków,	 Ucisków,	 Nowy	 Korczyn	
oraz	wspólny	wieniec	upleciony	przez	
gospodynie	 z	 Łęki,	 Podraja	 i	 Podzam-
cza.	 Komisji	 konkursowej	 najbardziej	
przypadł	do	gustu	wieniec,	reprezentu-
jący	 sołectwo	Brzostków,	uwity	 z	 kło-
sów	zbóż	na	kształt	korony	królewskiej,	
udekorowany	 owocami,	 warzywami	 
i	kwiatami.	Pozostałym	przypadło	spra-
wiedliwe	 drugie	 miejsce.	 Zwycięski	
wieniec	 z	 Brzostkowa	 prezentowany	
był	na	dożynkach	powiatowych	w	Stop-
nicy,	zajmując	tam	drugie	miejsce.

Część	 artystyczną	 rozpoczął	 dzia-
łający	 przy	 Publicznej	 Szkole	 Podsta-
wowej	 w	 Nowym	 Korczynie	 ludowy	
zespół	dziecięcy	„Wianeczek”.	Po	nim	
z	 repertuarem	 biesiadnym	 na	 scenę	
wkroczył	 strażacki	 zespół	 śpiewaczy	
„Pełczyszczanie”.	Popis	swych	umiejęt-
ności	 wokalnych	 dała	 również	 miesz-
kanka	 Strożysk	 –	 Magdalena	 Lasak.	 
W	dalszej	 części	 przygotowano	wido-
wisko	obrzędowe	i	występ	zespołu	bie-
siadnego	z	Lublina		„Scenajuno”.	

Świętowaniu	 towarzyszyły	 przygo-
towane	przez	Gminny	Ośrodek	Kultu-
ry	 oraz	 Towarzystwo	Miłośników	 Zie-
mi	 Korczyńskiej	 wystawy	 rękodzieła	
lokalnych	 artystów.	 Smakosze	 mogli	
natomiast	 spróbować	 pysznych	 regio-
nalnych	 potraw	 na	 stoiskach	 Kół	 Go-
spodyń	 Wiejskich	 z	 Sępichowa,	 No-
wego	Korczyna,	Górnowoli	 oraz	 Łęki,	
Podraja	i	Podzamcza.

Przy	 tak	 dużej	 ilości	
atrakcji	 czas	 płynął	 bardzo	
szybko,	a	gdy	zapadł	zmrok,	
rozpoczęła	 się	 zabawa	 ta-
neczna,	 podczas	 której	 grał	 
i	śpiewał	zespół	„Vokall”.

Składamy	 serdeczne	
podziękowania	 wszystkim	
tym,	 którzy	 przyczynili	 się 
do	 zorganizowania	 doży- 
nek	 w	 Sepichowie.	 Dzię-
kujemy	 paniom	 z	 kół	 gos- 
pody	 wiejskich	 za	 przygo- 
towanie	 stoisk	 z	 potrawami	
regionalnymi,	 a	 także	 de-
legacjom	 poszczególnych 
miejscowości	 za	 wykona- 
nie	dożykowych	wieńców.

Anna Nowak
Bogumiła Zawada
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nowy korczyn 
pożegnał  wakacje

Zgodnie	z	tradycją	Urząd	Gminy	we	
współpracy	z	Gminnym	Ośrodkiem	Kul-
tury	w	Nowym	Korczynie	zorganizował	
w	dniu	26	sierpnia	festyn	„Pożegnanie	
wakacji”,	 który	mimo	 kapryśnej	 pogo-
dy,	przyciągnął	wielu	mieszkańców.
Zebranych	 przed	muszlą	 koncerto-

wą	powitał	wójt	Paweł	Zagaja,	życząc	
wszystkim	udanej	zabawy.	Wśród	przy-
byłych	 na	 imprezę	 gości	 znaleźli	 się,	
m.in.	Krzysztof	Gajek	–	przewodniczą-
cy	Rady	Powiatu	Buskiego,	Krystian	Ja-
rubas	–	zastępca	dyrektora	Powiatowe-
go	Urzędu	Pracy	w	Busku	Zdroju	oraz	
Roman	Sobczak	–	Komendant	Powiato-
wy	Policji	w	Busku	Zdroju.	
Następnie	występująca	w	 roli	 kon-

feransjerki	 –	 Bogumiła	 Zawada	 przed-
stawiła	program	zabawy.	Jako	pierwszy	
na	scenie	pojawił	 się	dziecięcy	zespół	
pieśni	 i	 tańca	 „Diamenty	 Powiśla”	 
z	 Oblekonia,	 który	 zaprezentował	 za-
bawę	kurpiowską	„Depce	Konik”,	suitę	
tańców	 kieleckich	 oraz	 krakowiaczka.	
Po	 nim	 rozpoczęła	 się	 biesiada	 śląska	
„Książę	 Lipin	 i	 Przyjaciele”.	Wystąpili	
Eugeniusz	 Stoll	 –	 śląski	 aktor	 i	 kaba-
reciarz,	 znany	 z	 telenoweli	 „Sobota	 
w	Bytkowie”,	 Inga	Papkala	–	wokalist-
ka,	konferansjerka,	występująca	w	zna-
nych	kabaretach,	Krzysztof	Wierzchow-
ski	–	tenor,	aktor	oraz	Mariusz	Garbacz	
–	muzyk	i	pianista.	W	trakcie	biesiady	
przeprowadzono	 kilka	 konkursów,	 
w	których	nagrodami	był	sprzęt	AGD.
W	 przerwie,	 przewodnicząca	 To-

warzystwa	Miłośników	Ziemi	Korczyń-
skiej	 Ligia	 Płonka,	 ogłosiła	 Konkurs	
Malarski,	 w	 ramach	 II	 Pleneru	 Malar-
skiego	Początkujących	Artystów.	Wyni-
ki	ogłoszono	pod	koniec	imprezy.	Na-
grodzono	11	uczestników,	a	 ich	prace	
zostały	 zaprezentowane	 na	 specjalnej	
tablicy.	 Pierwsze	 miejsce	 w	 kategorii	
klas	 młodszych	 szkoły	 podstawowej	
zajęła	 Joanna	 Cieplińska,	 natomiast	 
w	 kategorii	 przedszkolaków	 wygrała	
praca	Michaliny	Pabijańczyk.	Nagrody	
dla	uczestników	konkursu	plastycznego	
oraz	 słodycze	 i	 napoje	 dla	wszystkich	
dzieci	występujących	podczas	„Pożeg-

Jeszcze nie tak dawno, bo dwa miesiące temu, wszyscy ucz-
niowie cieszyli się na myśl o wakacjach, na które z niecierpliwoś-
cią czekali cały rok szkolny. Beztroski czas jednak szybko minął,  
a szkoły znów wypełnił uczniowski gwar.

nania	wakacji”	 ufundował	wójt	 Paweł	
Zagaja.
Imprezie	 towarzyszyła	wystawa	 re-

trospektywna	prac	plastycznych	z	„Po- 
żegnania	wakacji	2011”,	wystawa	prac	
pokonkursowych	 z	 akcji	 „Mój	 kraj	
–	moja	ojczyzna	–	moja	miejscowość”,	
organizowanych	przez	TMZK,	wystawa	
fotogramów	Marty	Zych	i	Jana	Wielgu-
sa	oraz	wystawa	 rękodzieła	pań	Agaty	
Kumor	z	Górnowoli	i	Marii	Skrzypek	ze	
Starego	Korczyna.

O	 godzinie	 20	 rozpoczęła	 się	 za-
bawa	 taneczna,	 która	 potrwała	 do	 2	 
w	 nocy.	 Mieszkańcy	 bawili	 się	 przy	
muzyce	„TOP	SECRET”.

Patronat	 honorowy	 nad	 imprezą	
sprawował	 Adam	 Jarubas	 –	Marszałek	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 oraz	
Krzysztof	 Gajek	 –	 Przewodniczący	
Rady	Powiatu	Buskiego.

Wójt	 Gminy	 Nowy	 Korczyn	 za-
prasza	mieszkańców	gminy	oraz	gości	
na	obchody	98.	rocznicy	chrztu	bojo-
wego	 legionów	marszałka	 Józefa	 Pił-
sudskiego,	które	odbędą	się	w	dniu	23	
września	2012	r.	o	godz.	12.00	
W	programie:	

-	uroczysta	msza	święta	polowa,	prze-
mówienia	 okolicznościowe,	 złożenie	
wieńców	 i	 wiązanek	 kwiatów	 oraz	
zapalenie	zniczy	w	hołdzie	poległym,	
montaż	słowno	–	muzyczny	w	wyko-
naniu	młodzieży	szkolnej	oraz	orkie-
stry	dętej.

czarkowy 
2012
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O	 Puchar	 Przewodniczącego	 Rady	 Gminy	 w	 Nowym	
Korczynie	walczyło	w	dniu	21	 lipca	na	boisku	 sportowym	 
w	Czarkowach	siedem	drużyn.	
Zgłoszone	 do	 turnieju	 drużyny	 podzielone	 zostały	 na	

dwie	grupy:
Grupa	A:	FC	Kocina,	Wisła	Nowy	Korczyn,	SKS	Wiślica,	

KSN	Czarkowy
Grupa	B:	Czarki	City,	Są	Gorsi,	FC	Kakałko
Wyniki	przedstawiały	się	następująco:

1.	FC	Kakałko
2.	KSN	Czarkowy
3.	SKS	Wiślica
Nagrodę	dla	najlepszego	bramkarza	otrzymał	Paweł	We-

sołowski	 z	 FC	 Kakałko,	 królem	 strzelców	 został	 natomiast	
Krystian	Skorupa	z	KSN	Czarkowy.		
Organizatorami	 turnieju	 byli:	 radny	 Rady	 Gminy	 Artur	

Gruchała,	Rada	Sołecka	miejscowości	Czarkowy	oraz	OSP	
Czarkowy.

Anna Nowak

turniej drużyn amatorSkiCh  
w piłce nożnej o pUchar  

przewoDnicząceGo raDy Gminy  
w nowym korczynie

Błotne oBliCze Piłki 
nożnej

Pierwszy	 w	 historii	 naszej	
gminy	oficjalny	mecz	piłki	błot-
nej	 odbył	 się	 w	 niedzielę	 12	
sierpnia	w	Błotnowoli.	Miejsco-
we	 Błotne	 Orły	 podejmowały	
Błotny	Klub	 Sportowy	Roztocze	
Krasnobród,	który	jest	aktualnym	
mistrzem	 Polski.	 Nagrodą	 za	
zwycięstwo	był	Puchar	Marszał-
ka	 Województwa	 Świętokrzy-
skiego.	
Zgodnie	 z	 oczekiwaniami	

ten	 nietypowy	 mecz	 przyniósł	
sporo	emocji,	ale	jeszcze	więcej	śmiechu.	Sześcioosobowe	
zespoły	 tonęły	w	 błocie	 niemal	 po	 kolana,	 gdyż	 piłkarską	
murawę	stanowił	zaorany	pas	ziemi	o	wymiarach	20	na	40	
metrów	obficie	zlany	wodą.	Nietypowy	był	też	sędzia.	W	tej	
roli	wystąpił,	pochodzący	z	Błotnowoli,	marszałek	Adam	Ja-
rubas.	Błotne	Orły	jak	na	debiutantów	spisały	się	całkiem	do-
brze.	W	pierwszej	połowie	dzielnie	dotrzymywały	mistrzo-
wi	 kroku,	 remisując	 3:3	 (dwa	 gole	 strzelił	Mateusz	 Strach,	
trzeciego	 Piotr	Otręba).	Ostatecznie	 jednak	 goście	 pewnie	
wygrali	9:3.
Puchar	 zwycięskiej	 drużynie	 wręczył	 marszałek	 Adam	

Jarubas.	 Mecz,	 który	 obejrzało	 kilkudziesięciu	 kibiców,	 
w	tym	słynna	Babka	Świętokrzyska	Genowefa	Pigwa,	był	za-
chętą	do	utworzenia	piłkarskiej	ligi	błotnej	w	naszym	woje-
wództwie,	a	Błotnowola,	z	racji	swej	nazwy,	ma	szansę	stać	
się	stolicą	piłki	błotnej.
Organizatorami	meczu	byli:	Adam	Jarubas	–	Marszałek	

Województwa	Świętokrzyskiego,	Paweł	Zagaja	–	Wójt	Gmi-
ny	Nowy	Korczyn	 oraz	Ośrodek	Kulturalno	 –	Historyczny	
BELDONEK	Pałac	Wielopolskich	w	Chrobrzu.

Anna Nowak

liGa Gminna Gminy nowkorczyn
W	roku	bieżącym	po	raz	pierwszy	odbyły	się	rozgrywki	

Ligi	Gminnej	Gminy	Nowy	Korczyn,	które	cieszyły	się	du-
żym	zainteresowaniem.	Zgłosiło	się	do	nich	dziesięć	drużyn,	
które	podzielone	zostały	na	dwie	grupy.
Klasyfikacja	końcowa	przedstawiała	się	następująco:

1.	Oldboje	Nowy	Korczyn
2.	Krzczonów
3.	Kosa	Szczerbaków
Nagrody	 indywidualne	 otrzymali:	 Kamil	 Lozia	 (Kosa	

Szczerbaków)	dla	najlepszego	strzelca	i	Jakub	Lizak	(Oldbo-
je	Nowy	Korczyn)	dla	najlepszego	bramkarza.	Nagrodę	Fair	
Play	natomiast	otrzymał	Krzysztof	Kopeć	(Nida	Sepichów).
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1.	 On	lepszy	w	garści	niż	gołąb	na	dachu

2.	 Pojazd	ciągnący	maszyny	rolnicze

3.	 Zboże	ozime	i	….

4.	 Koszenie	trawy

5.	 Kura	znosząca	jaja

6.	 Miesiąc	dożynek

7.	 Przekazywany	 gospodarzowi	 na	 dożyn-

kach

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 Marianna Bronkowska z Grot-
nik Małych,	która	otrzymała	nagrodę.	

Gratulujemy!

***
Rozwiązanie	krzyżówki	można	nadsyłać	do	20 paź-
dziernika 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 do ynkowa

1. On lepszy w gar ci ni  go b na dachu 

2. Pojazd ci gn cy maszyny rolnicze 

3. Zbo e ozime i …. 

4. Koszenie trawy 

5. Kura znosz ca jaja 

6. Miesi c do ynek

7. Przekazywany gospodarzowi na do ynkach

Rozwi zanie krzy ówki mo na nadsy a  do 20 pa dziernika 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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