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�Głos z Gminy Nowy Korczyn

Aktualności

Gmina w skrócie
•	 	Wójt	 gminy	Paweł	Zagaja	 podpisał	 
z	Wojewódzkim	Funduszem	Ochro-
ny	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	
w	 Kielcach	 umowę,	 dotyczącą	 dofi-
nansowania	zadania	„Realizacja	pro-
gramu	usuwania	i	unieszkodliwiania	
odpadów	zawierających	azbest	z	 te-
renu	 gminy	Nowy	Korczyn”.	Miesz-
kańcy,	którzy	zgłosili	się	z	wymianą	
pokrycia	 dachu,	 będą	 mieli	 w	 85%	
pokryte	koszty	zdjęcia	i	utylizacji	ma-
teriałów	zawierających	azbest.

• Wójt	 podpisał	 z	Marszałkiem	Woje-
wództwa	 Świętokrzyskiego	 umowę	
na	 dofinansowanie	 zadania	 doty-
czącego	 zagospodarowania	 terenu	
wokół	budynku	Urzędu	Gminy	przy	
ul.	 Buskiej	 wraz	 organizacją	 placu	
zabaw,	 ciągów	 komunikacyjnych,	
utwardzeniem,	 ogrodzeniem	 terenu	
oraz	wykonaniem	nowej	elewacji

•	 Złożone	 przez	 gminę	 wnioski	 w	 ra-
mach	 Działania	 „Wdrażanie	 lokal-
nych	 strategii	 rozwoju”	 w	 zakresie	
„Małe	 Projekty”,	 dotyczące	 budowy	
placu	 zabaw	 w	 Starym	 Korczynie,	
działalności	 Koła	 Gospodyń	 Wiej-
skich	 w	 Łęce	 oraz	 dofinansowania	
imprezy	 pn.	 Kingonalia,	 uzyskały	
pozytywną	 opinię	 i	 zatwierdzone	
zostały	 do	 realizacji.	 Łączna	 kwo-
ta	 dofinansowania	 operacji	 wynosi	 
52	496	zł,	co	stanowi	80%	kosztów	
kwalifikowanych.	Resztę	gmina	doło-
ży	ze	środków	własnych.

•	 Rozstrzygnięto	 przetarg	 na	 termo-
modernizację	 Ośrodka	 Zdrowia	 
w	Nowym	Korczynie.	Wykonawcą	
będzie	firma	Hattbud	ze	Staszowa.	
Zakres	robót	obejmował	będzie	wy-
konanie	pokrycia	dachowego	oraz	
ocieplenie	ścian	zewnętrznych	bu-
dynku.	Koszt	 całkowity	zadania	 to	
blisko	272	tys.	zł.

• Ogłoszono	przetarg	na	zakup	 i	do-
stawę	urządzeń	oraz	armatury	wod-
no	–	kanalizacyjnej	do	Stacji	Uzdat-
niania	Wody	w	Nowym	Korczynie

• W	ramach	zadań	zmierzających	do	
ograniczenia	 powodzi	 i	 lokalnych	
podtopień	po	wielu	 interwencjach	
ze	 strony	 Gminy	 Nowy	 Korczyn	 
w	ostatnich	dniach	ukazał	się	prze-
targ	ogłoszony	przez	Świętokrzyski	
Zarząd	Melioracji	i	Urządzeń	Wod-
nych	w	Kielcach,	na	mocy	którego	
wyłoniony	zostanie	wykonawca	za-
dania	pod	nazwą	„Konserwacja	Ka-
nału	Strumień”.	Kanał	 ten	zostanie	
oczyszczony	 na	 całej	 długości	 na	
obszarze	gminy	Nowy	Korczyn.

•	 Rada	Gminy	w	Nowym	 Korczynie	
podjęła	 uchwałę	 w	 sprawie	 po-
działu	 gminy	na	okręgi	wyborcze,	
ustalenia	ich	granic	i	numerów	oraz	
liczby	radnych	wybieranych	w	każ-
dym	okręgu.	Nowy	podział	powstał	
w	oparciu	o	obowiązujący	Kodeks	
Wyborczy	oraz	wytyczne	Państwo-
wej	Komisji	Wyborczej.

Do	 15	 grudnia	 br.	 wydłużony	
został	 termin	 składania	 wniosków	  
o	 dofinansowanie	 usuwania	 wyro-
bów	 zawierających	 azbest	 w	 2013	
roku.	
W	 związku	 z	 wdrażanym	 Pro-

gramem	usuwania	i	unieszkodliwia-
nia	 odpadów	 zawierających	 azbest	
z	 terenu	 Gminy	 Nowy	 Korczyn	 na	
lata	 2012-2032	 na	 ten	 cel	 gmina	
pozyskała	 środki	 z	 Wojewódzkie-
go	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 Kielcach.	
Dofinansowanie	to	obejmuje	w	85% 
koszty	 związane	 z	utylizacją,	 trans-
portem	 i	 demontażem	 azbestu.	 Po-
zostałe	15%	leży	po	stronie	właści-
ciela	nieruchomości.	
Przykładowo,	jeżeli	mieszkaniec	

gminy	 zadeklaruje	 100	 m2	 azbestu	
do	 wymiany	 i	 utylizacji,	 to	 zapłaci	
w	2013	roku	na	podstawie	podpisa-
nej	umowy	z	Urzędem	Gminy	15%	
kosztów	 tj.	 ok	 120	 zł.	 Pozostała	
część,	 tj.	670	zł	brutto,	pokryta	zo-
stanie	ze	wspomnianego	dofinanso-
wania.

Szczegółowe informacje  
dostępne są w Urzędzie gminy  

lub pod nr tel. 41 377 10 03

Azbest –  
wydłużony  

termin składania  
wniosków

W	przypadku	 rolników	 pro-
wadzących	 gospodarstwa	
rolne	 o	 powierzchni	 powy-
żej	50	ha	na	większą	wyso-
kość	 składki	 ubezpieczenio-
wej	 ma	 wpływ	 dodatkowa	
składka,	która	jest	ściśle	uza-
leżniona	o	wielkości	gruntu.	Przy	regulowaniu	zobowiązań	
wobec	KRUS	należy	 również	pamiętać	o	 składce	ubezpie-
czenia	 zdrowotnego,	 która	 jest	 wysyłana	 na	 dodatkowym	
blankiecie.	 Rolnicy	 posiadający	 gospodarstwo	 rolne	 o	 po-
wierzchni	powyżej	6	ha	płacą	składkę	zdrowotną	w	wysoko-
ści	1	zł	miesięcznie	za	każdy	pełny	hektar	przeliczeniowy.	

Odpowiadał
Andrzej	Materek	-	Kierownik	PT	KRUS	w	Busku-Zdroju

KierowniK KrUS odpowiada

Uchwałą	 Rady	 Ubezpieczenia	 Społecznego	 Rolników	 
z	dnia	10	września	2012	roku,	miesięczna	składka	na	ubez-
pieczenie	 wypadkowe,	 chorobowe	 i	 macierzyńskie	 w	 IV	
kwartale	2012	r.	i	I	kwartale	2013	r.	została	ustalona	w	wy-
sokości	42,00	zł	za	każdą	osobę	podlegającą	temu	ubezpie-
czeniu.	 Podstawowa	miesięczna	 składka	na	ubezpieczenie	
emerytalno-rentowe	 (stanowiąca	10%	emerytury	podstawo-
wej)	w	IV	kwartale	2012	r.	i	w	I	kwartale	2013	r.	pozostanie	
w	dotychczasowej	kwocie	80,00	zł.	Podsumowując,	 rolnik	
prowadzący	gospodarstwo	rolne	o	powierzchni	do	50	ha	za-
płaci	składkę	w	wysokości	366zł	(kwartalnie)	za	każdą	osobę	
podlegającą	 ubezpieczeniu	 społecznemu	 rolników,	 nato-
miast	rolnik		prowadzący	gospodarstwo	rolne	o	powierzchni	
od	50	ha	do100	ha	zapłaci	składkę	w	wysokości	654	zł	(kwar-
talnie)	 za	 każdą	 osobę	 podlegającą	 temu	 ubezpieczeniu.	 

od kilku lat opłacam składki na ubezpieczenie społeczne KrUS.  w połowie roku 
mówiło się coś na temat podwyższenia wysokości składek. czy już wiadomo, jakie 
będą składki w iV kwartale 2012 r. bądź w i i ii  kwartale 2013 r. i kto ustala wy-
sokość składek?



� Głos z Gminy Nowy Korczyn

Aktualności

p o m o c  ż y w n o ś c i o w a  w  2 0 1 3  r o K U
Urząd	Gminy	w	Nowym	Korczynie	informuje,	że	Gmin-

ny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	2013	roku	planuje	kon-
tynuację	dystrybucji	żywności	w	ramach	programu	„Dostar-
czania	żywności	dla	najuboższej	ludności	Unii	Europejskiej	
PEAD	2012”,	celem	którego	jest	udzielanie	pomocy	osobom	
najuboższym.	Pomoc	ta	możliwa	będzie	dzięki	porozumie-
niu	 pomiędzy	 Towarzystwem	Miłośników	 Ziemi	 Korczyń-
skiej,	kierownikiem	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	
oraz	wójtem	gminy	Nowy	Korczyn.	
Osoby	nie	korzystające	ze	świadczeń	pomocy	społecz-

nej,	a	chcące	otrzymać	w	2013	roku	pomoc	w	formie	pro-
duktów	żywnościowych,	powinny do końca grudnia 2012 
roku zgłosić się do gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 
i przedstawić pracownikom socjalnym dokumenty potwier-
dzające dochody rodziny oraz trudną sytuację materialną, 

jeszcze przed zimą udało się 
wyremontować kilka odcinków 
dróg gminnych. w ostatnim czasie 
do użytku zostały oddane świeżo 
zmodernizowane ciągi, których 
całkowity koszt remontu wyniósł 
562 901,30 zł. 

Po	nowej	nawierzchni	kierow-
cy	mogą	jeździć	na	trasie	Grotniki	
Małe	 –	 Grotniki	 Duże	 na	 odcin-
ku	 1450	 m	 oraz	 w	 Żukowicach	 
w	 wąwozie	 na	 odcinku	 430	 m.	
Wyremontowano	 ponadto	 ostat-
ni,	370-metrowy	odcinek	ul.	Kingi	 
w	 Nowym	 Korczynie,	 w	 efekcie	
czego	cała	ulica	jest	już	zmoderni-
zowana.		Wnioskowana	kwota	do- 
tacji	 z	 budżetu	 państwa,	 jaką	
gmina	 otrzymała	 na	 odbudowę	
tych	 trzech	 odcinków	 dróg,	 to	 
395	205	zł.	Resztę	stanowił	wkład	
własny	gminy.

anna nowak

zmodernizowane drogi

droga Grotniki duże - Grotniki małe

bytową, zdrowotną, jak również wpisać się na listę.	Gmi-
na	 zamierza	 wystąpić	 do	 Banku	 Żywności	 z	 wnioskiem	 
o	objęcie	programem	szerszej	grupy	chętnych	niż	dotychczas.	 
W	2012	roku	wsparciem	objęto	620	osób.		
Przypominamy,	 że	 głównym	 kryterium	 uprawniającym	

do	przyznania	pomocy	żywnościowej	jest	kryterium docho-
dowe, które wynosi 813 zł netto dla osoby samotnie gospo-
darującej i 684 zł netto na jednego członka w rodzinie.	Oso-
by,	które	na	dzień	dzisiejszy	objęte	są	wsparciem	Gminnego	
Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 otrzymają	w	 pierwszej	 kolej-
ności	 pomoc	 żywnościową.	Głównym	 celem	 realizowane-
go	 programu	 jest	 objęcie	wsparciem	 jak	 najszerszej	 grupy	
mieszkańców	gminy	Nowy	Korczyn.	
Szczegółowych	informacji	udziela	GOPS	w	Nowym	Kor-

czynie,	tel.:	(41)	377-10-65.

żukowice

Ulica Kingi w nowym Korczynie w trakcie remontu
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Szanowni mieszkańcy,
w dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która 
zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami ko-
munalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.
Od	 lipca	 2013	 roku	 gmina	 przejmie	 z	mocy	ustawy	 za-

rządzanie	 gospodarką	 odpadami	 komunalnymi	 i	 stanie	 się	
odpowiedzialna	za	prawidłowe	 funkcjonowanie	 systemu	od-
bierania	 tych	odpadów	od	właścicieli	nieruchomości.	Czasy,	
kiedy	wystarczyło	wywieźć	śmieci	na	wysypisko	i	zasypać,	mi-
nęły	bezpowrotnie.	Grożą	za	to	bardzo	wysokie	kary	i	każda	
gmina	w	Polsce	musi	stworzyć	zupełnie	nowy	system	odbioru	 
i	recyklingu	odpadów,	a	więc	gmina	Nowy	Korczyn	nie	jest	tu	
żadnym	wyjątkiem.
Przejęcie	 zarządzania	 odpadami	 komunalnymi	 oznacza 

dla	 gmin	 konieczność	 podjęcia	 i	 zrealizowania	 wielu	 dzia-
łań	 organizacyjnych,	 umożliwiających	 powstanie	 i	 funkcjo-
nowanie	 nowego	 gminnego	 systemu	 postępowania	 z	 odpa- 
dami.	Sytuacja	ta	wymaga	podjęcia	przez	Radę	Gminy	stosow-
nych	uchwał,	które	zgodnie	z	przepisami	w	precyzyjny	spo-
sób	określą	obowiązki	adresowane	do	uczestników	systemu,	 
w	tym	obowiązek	ponoszenia	przez	właścicieli	nieruchomości	
opłaty	za	odbieranie	odpadów.	Uiszczanie	opłat	jest	bowiem	
obowiązkiem	wynikającym	z	ustawy,	a	nie	obowiązkiem	na-
kładanym	przez	gminę.	Gminy	w	drodze	uchwały	dokonują	
jedynie	wyboru	 jednej	z	metod	ustalenia	opłaty,	którą	wska-
zuje	ustawa	oraz	ustalają	stawkę.	Nie	jest	zatem	tak,	że	gmina	
bez	ustawy	nakłada	obowiązek	przymusowych	opłat,	albo	że	
samodzielnie	określa	kryteria,	według	których	opłata	miałaby	
być	naliczona.	Opłata	za	odbiór	odpadów	wynika	obligatoryj-
nie	z	ustawy	i	ma	charakter	przymusowy.
W	2013	roku	zmienią	się	zasady	zawierania	umów	i	po-

bierania	 opłat	 za	 odbieranie	 odpadów	 komunalnych.	 Właś-
ciciele	 nieruchomości	 nie	 będą	 zawierać	 umów	 z	 przedsię-
biorcą	 odbierającym	 odpady,	 natomiast	 będą	 zobowiązani	

do	złożenia	w	Urzędzie	Gminy	deklaracji	dotyczących	m.in.	
Ilości	 osób	 zamieszkałych	 na	 terenie	 danej	 nieruchomości	 
i	wnosić	należną	opłatę.	W	przypadku	niezłożenia	deklaracji	
w	 określonym	 terminie	 lub	 jeżeli	 będą	 uzasadnione	 wątpli-
wości	co	do	danych	zawartych	w	deklaracji,	wójt	gminy	zo-
bowiązany	będzie	określić	wysokość	opłaty	w	drodze	decyzji	
administracyjnej.	Odpłatnością	za	gospodarowanie	odpadami	
objęci	zostaną	wszyscy	mieszkańcy	gminy.
Obecnie	gmina	 jest	zobowiązana	zorganizować	przetarg	

i	 wybrać	 przedsiębiorcę,	 który	 będzie	 odbierał	 odpady	 ko-
munalne	od	właścicieli	nieruchomości.	Opłata	za	odbieranie	
odpadów	będzie	się	kształtowała	na	dwóch	poziomach,	jako	
opłata	podstawowa	za	odpady	niesegregowane	i	opłata	obni-
żona	za	odpady	segregowane.
W	interesie	wszystkich	mieszkańców	naszej	gminy	winno	

być	prawidłowe	funkcjonowanie	systemu	gospodarki	odpada-
mi	 komunalnymi	 według	 nowych	 zasad	 ustawowych,	 gdyż	
pozwoli	to	nie	tylko	chronić	nasze	środowisko	naturalne,	ale	
również	oszczędzić	nasze	wydatki.
W	 powyższej	 informacji	 staraliśmy	 się	 przedstawić	 naj-

bardziej	 istotne	 elementy	 nowego	 systemu	 gospodarowania	
odpadami	na	terenie	całego	kraju,	jak	również	w	odniesieniu	
do	 naszej	 gminy.	 Będziemy	 się	 starać	w	 dalszym	 ciągu	wy-
jaśniać	 mieszkańcom	 wątpliwości	 i	 zastrzeżenia	 związane	 
z	tym	tematem	oraz	przekazywać	bieżące	informacje.	Ustawa,	
wprowadzająca	 radykalne	zmiany	nie	 jest	 zapewne	w	wielu	
kwestiach	doskonała,	musimy	ją	jednak	realizować.
Powinna	 również	 zmienić	 się	 świadomość	 społeczna	 

w	podejściu	do	 tematu	odpadów	 i	ochrony	 środowiska.	 Tak	
jak	za	inne	dobra	konsumpcyjne	musimy	płacić,	tak	również	
system	zapewniający,	że	śmieci	nie	będą	zanieczyszczać	na-
szych	pól,	lasów	i	rzek	–	musi	kosztować.

Wójt	Gminy	Nowy	Korczyn
Paweł zagaja

grudnia	br.	Przedmiotem	zamówienia	są	roboty	budowlane	
wykonywane	na	lewym	wale	wiślanym	-	poniżej	ujścia	Nidy	 
w		następujących	miejscowościach	i	odcinkach:
•	Błotnowola,	km	od	6+220	do	6+320;	
od	6+400	do	6+550
•	Parchocin,	km	od	7+610	do	7+730;	
od	8+685	do	8+885;	od	10+030	do	10+140
Zakres	 prac	 obejmuje:	 roboty	 pomiarowe,	wykoszenie	

porostu,	wykop	mechaniczny,	demontaż	istniejącego	drena-
żu,	wykonanie	przesłony	cementowo-bentonitowej	grubości	
34	 cm,	ułożenie	 geomembrany	 i	 drenażu,	 transport	 ziemi,	
odbudowa	skarpy	wału,	zagęszczenie,	plantowanie,	obsiew.
Przeprowadzenie	tej	inwestycji	to	skutek	działania	wójta	

Pawła	Zagai	oraz	współpracy	z	mieszkańcami	gminy,	którzy	
wielokrotnie	monitowali	 i	 przekazywali	 informację	 do	 od-
powiednich	instytucji	i	służb,	za	co	serdecznie	dziękujemy.	
Wszystko	to	ma	w	przyszłości	skutecznie	zmniejszyć	zagro-
żenie,	 a	 zarazem	 zwiększyć	 bezpieczeństwo	 powodziowe	
na	 naszym	 terenie.	 Jak	 informuje	 wójt,	 w	 dalszym	 ciągu	 
w	 porozumieniu	 z	 mieszkańcami	 będą	 czynione	 starania	 
o	remont	pozostałych	zgłaszanych	odcinków	wałów.

redakcja

ZabeZpiecZają wały

W wyniku	 ogłoszonego	 przez	 Świętokrzyski	 Zarząd	
Melioracji	 i	Urządzeń	Wodnych	w	Kielcach	przetargu	wy-
łoniono	wykonawcę	zadania.	Prace,	polegające	na	uszczel-
nieniu	 lewego	 wału	 wiślanego,	 przeprowadzi	 konsorcjum	
firm:	 „BUSKOPOL”	 S.A	 z	 Buska-Zdroju	 i	 Przedsiębiorstwo	
Inżynierii	Ochrony	 Środowiska	 i	Melioracji	 „HYDROMEL”	 
z	 Końskich.	Wartość	 zadania	 to	 ponad	 697	 000	 zł.,	 nato-
miast	 przewidywany	 termin	 zakończenia	 prac	 to	 połowa	

Trwają prace związane z zadaniem pn. „zabezpie-
czenie podłoża wałów rzeki wisły na terenie gminy 
nowy Korczyn”.
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W	 dniu	 26	 października	 2012	 r.	
Rada	 Gminy	 Nowy	 Korczyn	 podjęła	
uchwałę	w	sprawie	podziału	gminy	na	
okręgi	 wyborcze,	 ustalenia	 ich	 granic	 
i	numerów	oraz	liczby	radnych	wybie-
ranych	w	każdym	okręgu.
Obowiązek	 dokonania	 ponowne-

go	podziału	gmin	na	okręgi	wyborcze	
wprowadzony	 został	 przepisami	 usta-
wy	 z	 dnia	 5	 stycznia	 2011	 r.	 Kodeks	
wyborczy	 (Dz.	 U.	 Nr	 21,	 poz.	 113,	 
z	 późn.	 zmianami),	 które	 zakładają	
wybory	 do	 rad	 w	 gminach	 nie	 będą-
cych	 miastami	 na	 prawach	 powiatu	 
w	okręgach	jednomandatowych.	Zgod-
nie	z	art.	419	wymienionej	ustawy	po-
działu	na	okręgi	wyborcze,	ustalenia	ich	
granic,	 numerów	 oraz	 liczby	 radnych	
wybieranych	 w	 każdym	 okręgu	 doko-
nuje	rada	gminy	w	formie	uchwały.
Podział	 na	 okręgi	 wyborcze	 został	

dokonany	w	oparciu	o	jednolitą	normę	
przedstawicielstwa,	 będącą	 ilorazem	
liczby	mieszkańców	gminy	i	liczby	rad-
nych	wybieranych	do	danej	rady.	Okre-
ślając	 liczbę	 mieszkańców,	 uwzględ-
niono	 liczbę	 mieszkańców	 ujętych	 
w	 stałym	 rejestrze	 wyborców	 danej	
gminy	 na	 koniec	 kwartału	 poprzedza-
jącego	kwartał,	w	którym	Rada	Gminy	
dokonała	podziału	gminy	na	okręgi	wy-
borcze.
Nowy	 podział	 Gminy	 Nowy	 Kor-

czyn	na	okręgi	wyborcze	tworzone	dla	
wyboru	 Rady	 Gminy,	 obowiązywał	
będzie	 do	 wyborów	 przeprowadza-
nych	na	kadencję	Rady	w	latach	2014	
–	2018.
Numery	 okręgów	wyborczych,	 ich	

granice	 oraz	 liczbę	 radnych	 wybiera-
nych	 w	 okręgu	 wyborczym	 przedsta-
wia	zestawienie:

Ratują synagogę
Trwają	 prace	 związane	 z	 renowacją	 zabytkowej	 synagogi	

w	Nowym	Korczynie.	Zadanie	 to	polega	na	wykonaniu	 robót	
rozbiórkowych	pozostałej	części	dachu,	rozebraniu	części	mu-
rów	 do	wysokości	 gzymsu,	wykarczowaniu	 zarośli	 rosnących	
wewnątrz	 oraz	 wykonaniu	 wieńca	 żelbetonowego	 zespalają-
cego	filary	frontowe	ze	ścianami.	Mury	zabezpieczone	zostaną	
daszkiem.
Prowadzone	 obecnie	 prace	 związane	 są	 z	 usuwaniem	 za-

grożenia,	jakie	stwarza	stan	techniczny	obiektu,	a	także	zabez-
pieczeniem	synagogi	przed	dalszą	degradacją.	Pieniądze	na	ten	
cel	 gmina	Nowy	Korczyn	pozyskała	od	marszałka	wojewódz-
twa	świętokrzyskiego	oraz	od	świętokrzyskiego	wojewódzkiego	
konserwatora	zabytków.	-	Łącznie	dotacje	to	ponad	68	tysięcy	
złotych.	Pozostałą	kwotę	gmina	zabezpieczy	jako	wkład	własny	
-	informuje	wójt	Paweł	Zagaja.

anna nowak

Okręgi wybOrcze pO zmianach
nr  

okręgu granice okręgu wyborczego Liczba wybiera-
nych radnych 

1
nowy Korczyn
ulice:	 Buska,	 Farna,	 Kingi,	 Lubicz,	 Partyzantów,	
Polna,	Sandomierska,	Armii	Krajowej

1

2

nowy Korczyn
ulice:	 Grotnicka	 Dolna,	 Grotnicka	 Górna,	 Józefa	
Piłsudskiego,		Kępa,	Krakowska,	Nadrzeczna,	Plac	
Rynek,	 Pocztowa,	 Rzeźnicza,	 Stopnicka,	 Średnia,	
Tarnowska,	Zamkowa,	Zaścianek,	Franciszkańska	

1

3 Ucisków,	 Harmoniny,	 Grotniki	 Duże,	 Grotniki	
Małe	 1

4 Łęka,	Podraje,	Podzamcze,	 1

5 Ostrowce,	Kawęczyn	 1

6 Rzegocin,	Górnowola,	Pawłów 1

7 Czarkowy,	Żukowice 1

8 Stary	Korczyn,	Winiary	Dolne 1

9 Piasek	Wielki 1

10 Badrzychowice 1

11 Strożyska	 1

12 Sępichów	 1

13 Brzostków 1

14 Błotnowola 1

15 Parchocin	 1
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„Rozwijanie	 turystyki	 i	 rekreacji	 na	
terenie	 gminy	Nowy	Korczyn	poprzez	
budowę	placu	zabaw	w	Starym	Korczy-
nie”,	„Podtrzymywanie	starych	obycza-
jów	 i	 tradycji	 ludowych,	 kulinarnych	
poprzez	 działalność	 Koła	 Gospodyń	
Wiejskich	 w	 Łęce”	 oraz	 dofinansowa-
nie	imprezy	Kingonalia	2013	–	to	wnio-
ski,	jakie	gmina	Nowy	Korczyn	złożyła	
w	 ramach	 Działania	 „Wdrażanie	 lo-
kalnych	 strategii	 rozwoju”	 w	 zakresie	
„Małe	Projekty”.
Na	odbytym	w	dniu	18	października	

br.	 posiedzeniu	 Rady	 Lokalnej	 Grupy	
Działania	 „G5”,	 której	 członkiem	 jest	
również	wójt	Paweł	Zagaja,	wnioski	te	
uzyskały	 pozytywną	 opinię	 i	 zatwier-
dzone	 zostały	 do	 realizacji.	 Łączna	
kwota	 dofinansowania	 operacji	 wyno-

Małe Projekty w gMinie 
nowy korczyn

oczySzczanie 
międzywala  
rzeKi nidy
W	wyniku	ogłoszonego	przez	Świę-

tokrzyski	 Zarząd	 Melioracji	 i	 Urzą-
dzeń	Wodnych	w	 Kielcach	 przetargu	
wyłoniono	 wykonawcę	 zadania	 pod	
nazwą	„Wycięcie	drzew	 i	zakrzaczeń	 
z	międzywala	rzeki	Nidy	w	m.	Grotni-
ki	Duże,	Nowy	Korczyn”.
Prace	 związane	 z	 zamówieniem	

przeprowadzi	 F.H.U	 JBM	 Sylwester	
Batóg	 ze	 Staszowa.	 Wartość	 zamó-
wienia	 to	 ponad	 106	 000	 zł.	 Termin	
realizacji	do	14.12.2012	r.	Zakres	prac
przewiduje	 wycinkę	 drzew	 i	 zakrza-
czeń	na	działkach	nr	817	i	472	o	łącz-
nej	powierzchni	8,9	ha	należących	do	
ŚZMiUW	w	Kielcach,	znajdujących	się	
obrębie	Nowego	Korczyna	oraz	Grot-
nik	Dużych.	Podjęte	działania	to	efekt	
współpracy	 Pionu	 Ochrony	 Urzędu	
Marszałkowskiego	 w	 Kielcach	 z	 wój-
tem	 gminy	Nowy	 Korczyn	w	 ramach	
zmniejszenia	 zagrożenia	 powodzio-
wego	gminy.

redakcja

si	52	496	zł,	co	stanowi	80%	kosztów	
kwalifikowanych.	Resztę	gmina	dołoży	
ze	środków	własnych.	
Warto	nadmienić,	że	środki	na	rea-

lizację	 zadań	 na	 terenie	 gminy	Nowy	
Korczyn	 otrzymała	 również	 Placówka	
Opiekuńczo	 –	 Wychowawcza	 w	 Wi-
niarach	 oraz	 dwie	 parafie:	Nowy	 Kor-
czyn	 i	 Strożyska.	 Operacje,	 na	 które	
przyznano	 dofinansowanie	 to:	 nowy	
plac	zabaw	przy	Placówce,	 renowacja	
późnobarokowej	oprawy	łuku	tęczowe-
go	w	kościele	św.	Stanisława	w	Nowym	
Korczynie	 oraz	 docieplenie	 stropu	 za-
bytkowego	kościoła	w	Strożyskach.		
Wkrótce	podpisane	zostaną	umowy	

z	Samorządem	Województwa	na	wyżej	
wymienione	zadania,	których	realizacja	
nastąpi	w	2013	roku.

Lista operacji ocenionych 
w ramach Działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie „małe Projekty”
z Posiedzenia rady odbytego w dniu 18.10.2012 r.

Lp. Nazwa	i	adres	 
beneficjenta Tytuł	operacji Wnioskowana	 

kwota	pomocy	(zł)

1. Gmina	 
Nowy	Korczyn	

Rozwijanie	turystyki	i	rekreacji	na	te-
renie	Gminy	Nowy	Korczyn	poprzez	
budowę	placu	zabaw	w	miejscowo-
ści	Stary	Korczyn

14	696,58

2. Koło	Gospodyń	
Wiejskich	 
w	Łęce

Podtrzymywanie	starych	obyczajów	
i	tradycji	ludowych,	kulinarnych	po-
przez	 działalność	 Koła	 Gospodyń	
Wiejskich	w	Łęce

17	691,47

3. Gminny	Ośrodek	
Kultury	w	Nowym	
Korczynie

Impreza	KINGONALIA	2013 20	108,00

4. Parafia	Rzymsko	
–	Katolicka	p.w.	
św.	Trójcy	w	No-
wym	Korczynie		

Renowacja	późnobarokowej	oprawy	
łuku	tęczowego	z	grupą	ukrzyżowa-
nia	w	kościele	św.	Stanisława	w	No-
wym	Korczynie

25	000,00

5. Parafia	Rzymsko-
katolicka	p.w.	
NMP	w	Stroży-
skach	

Docieplenie	 stropu	 zabytkowego	
kościoła	w	Strożyskach		 22	004,24

6. Starostwo	 
Powiatowe	 
w	Busku-Zdroju	

Budowa	 placu	 zabaw	 dla	 dzieci	 
z	 Placówki	 Opiekuńczo	 –	 Wycho-
wawczej	 w	 Winiarach	 oraz	 miesz-
kańców	lokalnego	środowiska

14	378,50

Stypendia  
Socjalne  

przyznane
205 uczniów z terenu gminy nowy 

Korczyn, których dochód na jedne-
go członka rodziny nie przekraczał 
ustalonego progu, jeszcze w tym roku 
otrzyma stypendium socjalne. 
Komisja	 Stypendialna	 powołana	

przez	 Wójta	 Gminy	 na	 swym	 posie-
dzeniu	w	dniu	9	listopada	br.	zaopinio-
wała	wnioski	o	stypendia	dla	uczniów	
mieszkających	na	terenie	gminy	Nowy	
Korczyn.	 Do	 rozdysponowania	 była	
kwota	 51	 185	 zł.	 Pomoc	 materialną	  
w	 wysokości	 240	 zł	 przyznano	 198	
uczniom,	 sześciu	 uczniów	 otrzyma	
zasiłek	losowy	z	tytułu	śmierci	rodzica	 
w	wysokości	520	zł,	do	 jednego	ucz-
nia	 trafi	 natomiast	 zasiłek	 w	 kwocie	
545	zł.
Stypendium	 socjalne,	 którego	 ce-

lem	 jest	wyrównywanie	 szans	 eduka-
cyjnych	 dla	 uczniów	 z	 rodzin,	 będą-
cych	 w	 trudnej	 sytuacji	 materialnej,	
wypłacone	zostanie	do	końca	grudnia	
2012	roku.

Anna	Nowak
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Dobiegła	końca	wymiana	konstrukcji	pokrycia	dachowego	na	budynku	Ośrodka	Zdrowia	w	Brzostkowie.	Całko-
wity	koszt	inwestycji	wyniósł	96	731	zł.	
Realizacja	tego	projektu	wpłynęła	na	zmianę	wizerunkową	budynku,	ale	przede	wszystkim	na	poprawę	jakości 

i	bezpieczeństwa	dla	wszystkich	pracowników	 i	mieszkańców,	korzystających	z	usług	Samorządowego	Zakładu	
Opieki	Zdrowotnej	w	Brzostkowie.	

anna nowak

nowy dach na ośrodKU zdrowia w brzoStKowie

UratUj rolnika!

Wszystko	zaczęło	się	od	„Tratwy	
Ponidzie”,	 która	 na	 początku	wrześ-
nia	 bieżącego	 roku,	 zaopatrzona	 
w	 produkty	 rolne,	 wyruszyła	 z	 No-
wego	Korczyna	do	Warszawy.	Celem	
akcji	 było	 pokazanie	 problemu	 dra-
stycznych	różnic	między	cenami	sku-
pu	płodów	rolnych,	a	wysokością	cen	
tych	 produktów	 w	 sklepach.	 Wyda-
rzenie	 to	odbiło	się	szerokim	echem	
w	mediach	krajowych,	dopuszczając	
do	głosu	 rolników	niezadowolonych	
z	 cen	 płodów	 rolnych	 w	 skupach.	
Sens	akcji	oddawało	najlepiej	jej	ha-
sło	 przewodnie	 „Od	 rolnika	 do	 po-
średnika	trzy	tysiące	procent	znika”.
Pokłosiem	 tamtego	 medialnego	

przedsięwzięcia	 stała	 się	 kolejna	 ak-
cja,	 tym	 razem	 opatrzona	 mocnym	
tytułem	 „Uratuj	 Rolnika”.	 Organiza-
torzy	 raz	 na	 dwa	 tygodnie	 zawożą	
do	Warszawy	płody	rolne	z	Ponidzia.	
Zanim	warzywa	i	owoce	trafią	do	sto-
licy,	warszawiacy	składają	zamówie-
nia	na	specjalnej	stronie	internetowej:	
www.rolnikwnet.pl.	Kwoty	transakcji	
są	 niezwykle	 atrakcyjne	 zarówno	

rolnicy z Ponidzia zyskali nowy, atrakcyjny kanał dystrybucji swoich towarów, zaś warszawiacy dostęp do 
taniej i zdrowej żywności z Ponidzia. wszystko za sprawą inicjatywy radia wnet, marszałka województwa świę-
tokrzyskiego adama jarubasa i lokalnych rolników, którzy wspólnymi siłami prowadzą akcję „Uratuj rolnika”.

dla	 rolników,	 jak	 i	dla	mieszkańców	
Warszawy.	 Rolnicy	 otrzymują	 około	
dwukrotność	 wynagrodzenia	 uzyski-
wanego	 w	 skupach,	 zaś	 mieszkań-
cy	 stolicy	 płacą	 ok.	 50%	 mniej	 niż	 
w	 innych	 miejscach	 Warszawy.	 Co	
więcej	 otrzymują	 oni	 produkty	 zna-
cząco	 przewyższające	 jakością	 wa-
rzywa	i	owoce	z	marketowych	półek.
Zainteresowanie	akcją	jest	na	tyle	

duże,	że	do	Warszawy	wysyłany	jest	
samochód	 ciężarowy	 wypchany	 po	
brzegi	skarbami	Ponidzia	-	zamówie-
nia	 na	 same	 ziemniaki	 przekraczają	 
2	tony.	
Obie	inicjatywy	„Uratuj	Rolnika”	

oraz	„	Od	rolnika	do	pośrednika	…”	są	
wynikiem	wspólnego	pomysłu,	który	
narodził	 się	 w	 celtyckim	 gospodar-
stwie	turystycznym	Stanisława	Klepki	
w	 ramach	 podróży	 Radia	WNET	 po	
Polsce	„Wracamy	do	źródeł”.
Akcje	 wspiera	 marszałek	 Adam	

Jarubas,	 który	 uważa,	 że	 to	 pierw-
szy	 krok	 ku	 lepszemu.	 -	 Akcja	 „Tra-
twa	 Ponidzie”	 dała	 wiarę	 rolnikom	
i	 zrobiła	 falę.	 Trzeba	 jednak	 mieć	

świadomość,	 że	 takie	 inicjatywy	 nie	
załatwiają	 problemu	 w	 całości,	 ale	
wskazują	 sposób	 skracania	 dystansu	
między	 rolnikiem	 a	 konsumentem.	
Tratwa	 otworzyła	 wiele	 płaszczyzn	
do	 dyskusji,	 między	 innymi	 nad	
tym,	 czy	 nie	 można	 wejść	 do	 Kielc	 
z	 produktami	 z	 Ponidzia.	 Oczywi-
ście	akcja	nie	jest	lekiem	na	całe	zło,	 
ale	pierwszym	krokiem	ku	lepszemu.	
Także	do	zmiany	myślenia	rolników.	
Bo	grupa	producencka	to	zobowiąza-
nie	dla	jej	członków	do	wewnętrznej	
dyscypliny,	 dbałości	 o	 jakość	 i	 stan-
dard	 towarów,	 do	 uczciwości	 i	 za-
ufania	między	rolnikami	–	podkreśla	
marszałek.

Źródło: www.uratujrolnika.pl
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w dniu 2 września br. oddano do 
użytku nowy plac zabaw w Piasku 
wielkim. Uroczystego otwarcia doko-
nał wójt gminy nowy Korczyn Paweł 
zagaja w obecności marszałka woje-
wództwa świętokrzyskiego adama ja-
rubasa, radnej wioletty Buczak, sołtys 
Barbary zębali oraz mieszkańców Pia-
sku wielkiego. 
Nowy	plac	zbaw	powstał	na	niewy-

korzystanym	 dotąd	 terenie	 obok	 byłej	
szkoły	podstawowej.	Wyposażony	zo-
stał	w	huśtawki,	piaskownicę,	zjeżdżal-
nie	 oraz	 zestaw	 sprawnościowy.	Mała	
infrastruktura	rekreacyjno	–	turystyczna	
powstała	 w	 ramach	 działania	 „Wdra-
żanie	 lokalnych	 strategii	 rozwoju”	ob-
jętego	Programem	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	 na	 lata	 2007-2013.	 Koszt	
przedsięwzięcia	to	32	182,72	zł.		
Ku	uciesze	nie	tylko	najmłodszych,	

niewykorzystany	 dotąd	 obszar	 znalazł	
swoje	przeznaczenie.	Z	pewnością	 te-
raz	dzieci	z	Piasku	Wielkiego	 i	okolic	
więcej	czasu	będą	spędzać	na	świeżym	
powietrzu	niż	przed	telewizorem.

anna nowak

Uroczyste otwarcie placu zabaw w Piasku Wielkim w obecności marszałka Adama 
Jarubasa, wójta Pawła Zagai, proboszcza parafii, radnych, sołtysa oraz mieszkańców

Bezpieczna droga do szkoły
W	pierwszych	dniach	września	z	inicjatywy	wójta	gminy	Pawła	Zagai,	Straż	Gminna	w	Nowym	Korczynie	wspólnie	 

z	Policją	prowadziła	działania	w	ramach	akcji	profilaktycznej	„Bezpieczna	droga	do	szkoły”.	Działaniami	tymi	objęty	był	re-
jon	skrzyżowania	w	Nowym	Korczynie	z	przejściem	dla	pieszych,	prowadzącym	bezpośrednio	do	Zespołu	Szkół	w	Nowym	
Korczynie,	oraz	droga	wojewódzka,	przy	której	znajduje	się	Szkoła	Podstawowa	w	Brzostkowie.
Do	działań	tych	wykorzystano	również	urządzenie	samorejestrujące	(fotoradar).	Pomimo	znaków	(stałych)	sygnalizują-

cych	pomiar	prędkości,	jak	również	obecności	w	obrębie	skrzyżowania	umundurowanego	strażnika	oraz	osoby	nadzoru-
jącej	ruch	pieszych,	urządzenie	zarejestrowało	kilkadziesiąt	wykroczeń	drogowych,	polegających	na	przekroczeniu	pręd-
kości.	Największa	odnotowana	prędkość	przejazdu	wyniosła	
106	km/h.	Strażnicy	zwracali	także	uwagę	na	pieszych,	którzy	
nie	korzystali	z	wyznaczonych	dla	nich	przejść.	
W	 trakcie	 prowadzenia	 działań	 dało	 się	 zauważyć,	 iż	

kierujący	pojazdami	 jedynie	na	widok	policji	bądź	 strażnika	
zwalniali	prędkość.	Nie	stanowiła	również	dla	nich	problemu	
obecność	 pieszych	 na	 przejściu	 i	 obowiązek	 ich	 przepusz-
czenia.	Nie	odnotowano	ŻADNEGO	przypadku,	by	kierujący	
pojazdem	spełnił	ten	obowiązek.	Jedynie	ręczne	zatrzymanie	
ruchu	było	skuteczne.	
Jak	informuje	komendant	Straży	Gminnej	Zbigniew	Percik	

działania	ukierunkowane	na	poprawę	bezpieczeństwa	w	obrę-
bie	szkół	będą	kontynuowane.	Ponadto	planowane	są	spotka-
nia	strażników	z	najmłodszymi	uczniami	szkół,	których	celem	
będzie	pogadanka	na	temat	bezpieczeństwa.

Straż Gminna podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły”  
na drodze wojewódzkiej w Brzostkowie obok szkoły.
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Oświata i Kultura

Ćwiczenia pożarnicze w Gminie nowy Korczyn
Kompleks	 leśny	w	Harmoninanch	 był	 zapleczem	 tre-

ningowym	dla	sześciu	jednostek	Ochotniczych	Straży	Po-
żarnych	z	terenu	gminy	Nowy	Korczyn,	na	którym	w	dniu	
22	września	przeprowadzono	ćwiczenia	pożarnicze.
Udział	w	treningu	wzięły	zastępy	z	Nowego	i	Starego	

Korczyna,	Błotnowoli,	Sępichowa,	Strożysk	i	Piasku	Wiel-
kiego.	 Ćwiczenia,	 które	 prowadzone	 były	 pod	 czujnym	
okiem	 zastępcy	 komendanta	 powiatowego	 PSP	 Roberta	
Bujnego	oraz	naczelnika	wydziału	operacyjno	–	kontrolno	

–	rozpoznawczego	Grzegorza	Karwata	przebiegały	spraw-
nie.	 Umiejętnościom	 strażaków	 przyglądał	 się	 również	
włodarz	gminy	Paweł	Zagaja.	
Celem	ćwiczeń	było	doskonalenie	działań	ratowniczo-

gaśniczych	 na	 obszarach	 leśnych,	 doskonalenie	 umiejęt-
ności	 dowódczych	 i	 wykonawczych,	 sprawdzenie	 stanu	 
i	skuteczności	posiadanego	sprzętu,	sprawdzenie	łączności	
oraz	doskonalenie	procedur	alarmowania	jednostek.	

anna nowak

owoce i mleKo w SzKołach
Szkoły	podstawowe	z	terenu	gminy	

Nowy	Korczyn	po	raz	kolejny	przystą-
piły	 do	 realizacji	 europejskiego	 pro-
jektu	 „Owoce	w	 szkole”	 oraz	 „Mleko	 
w	szkole”,	korzystających	z	dofinanso-
wania	z	budżetu	Unii	Europejskiej.
Głównym	 celem	 programu	 „Owo-

ce	 w	 szkole”	 jest	 długoterminowe	
kształtowanie	 dobrych	 nawyków	 ży-
wieniowych	 dzieci	 poprzez	 zwiększe-
nie	 udziału	 owoców	 i	 warzyw	 w	 ich	
codziennej	 diecie	 oraz	 propagowanie	
zdrowego	 odżywiania	 poprzez	 działa-
nia	edukacyjne	realizowane	w	szkołach	
podstawowych.	
Programem	„Owoce	w	szkole”	ob-

jęci	są	uczniowie	klas	1-3,	łącznie	140	
dzieci	 z	 terenu	 całej	 gminy.	 Zdrowe	
przekąski	 otrzymują	 zatem	 nasi	 naj-
młodsi	uczniowie.	Jednorazowa	porcja,	
jaką	otrzymuje	dziecko,	składa	się	jed-
nego	 produktu	 owocowego	 i	 jednego	
warzywnego.	 Owoce,	 warzywa	 oraz	

soki	nie	mogą	zawierać	dodatku	tłusz-
czu,	 soli,	 cukru	 lub	 innych	 substancji	
słodzących.	Wszystkie	przekąski	są	por-
cjowane	i	przygotowane	do	bezpośred-
niego	 spożycia.	 Zdrowa	 dieta	 –	 czyli	
zjadanie	codziennie	owoców	i	warzyw	
–	to	samo	zdrowie!	A	wyrabianie	zdro-
wych	nawyków	warto	zaczynać	już	od	
najmłodszych	lat.	
Celem	 programu	 „Mleko	 w	 szko-

le”	 również	 jest	 dba-
łość	 o	 zdrowie	 dzieci	
i	 młodzieży	 szkolnej.	
Ideą	Programu	jest,	aby	
co	 dzień	 każdy	 uczeń	
miał	 szansę	 na	 karto-
nik	 świeżego	 mleka	 
w	 swojej	 szkole.	 Każ-
de	 dziecko	 objęte	 Pro-
gramem	ma	możliwość	
codziennego	 wypicia	
w	 szkole	 0,25	 l	 mle-
ka	 pasteryzowanego	 
o	 najwyższej	 jakości. 

Dostarczone	 jest	 ono	 w	 higienicznie	
zamkniętych	 kartonikach,	 jednorazo-
wego	użytku.
Jak	 zapewnia	 wójt	 gminy	 Paweł	

Zagaja	 programy	 te	 realizowane	 będą	
corocznie	w	każdej	ze	szkół.

Barbara czyż
anna nowak
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Do	Punktu	 Przedszkolnego	w	No-
wym	Korczynie	uczęszczają	dwie	gru-
py	 dzieci.	 Pierwsza	 to	 przedszkolaki	
weterani	 -	 pięciolatki,	 których	 wycho-
wawcą	 jest	 Agnieszka	 Kowalska.	 Do	
drugiej	 uczęszczają	 trzy	 i	 czterolatki.	
Wychowawcą	 grupy	 jest	 mgr	 Marta	
Gajek.	 Z	 dziećmi	 pracuje	 także	 Anita	
Poborca.	Wiele	 dzieci	 z	 tej	 gromadki	 
w	 bieżącym	 roku	 szkolnym	 po	 raz	
pierwszy	 przekroczyło	 progi	 przed-
szkola.
Minął	 już	 trudny	 okres	 adapta-

cji	 dzieci.	 Wystraszone	 minki	 i	 łzy	 
w	 oczach	 naszych	 milusińskich	 przy	
rozstaniu	z	rodzicami	są	już	przeszłoś-
cią.	 Z	 dnia	 na	 dzień	 coraz	 aktywniej	
uczestniczą	w	życiu	przedszkolnej	gro-
mady.

pRZedsZkole - najważniejsZa 
sZkoła życia

Dzieci,	przychodząc	do	przedszko-
la,	 mogą	 się	 bawić	 i	 rozwijać	 zainte-
resowania	 w	 kącikach	 tematycznych.	
Nawiązują	 i	 uczą	 się	 podtrzymywać	
przyjazne	 relacje	 z	 rówieśnikami,	 roz-
wijają	też	sprawność	ruchową	podczas	
ćwiczeń	 porannych,	 gimnastycznych	 
i	zajęć	z	rytmiki.	Wiadomo,	że	ruch	jest	
podstawowym	bodźcem	rozwojowym,	
wpływa	 stymulująco	 na	 rozwój	 dzie-
cka.	Dlatego	proponowane	zabawy	ru-
chowe	 są	 dostosowane	 do	 aktualnych	
możliwości	 i	 umiejętności	 dzieci.	Ma-
luchy	doskonalą	sprawności	manualne	
w	czasie	zajęć	plastycznych	i	technicz-
nych	 poprzez	 rysowanie,	 malowanie,	
lepienie,	 wydzieranie.	 Twórczość	 pla-
styczna	jest	jedną	z	ważniejszych	form	
działalności	 dzieci.	 Analizując	 prace	

plastyczne	poznajemy	naszych	wycho-
wanków:	ich	emocje,	rozwój	intelektu-
alny,	zainteresowania.	Zajęcia	plastycz-
ne	to	jedne	z	najprzyjemniejszych	form	
aktywności	dzieci	w	przedszkolu.	Prace	
plastyczno-artystyczne	 eksponowane	
są	na	bieżąco	na	tablicach	w	korytarzu	
przedszkola.	Rodzice	mogą	śledzić	po-
stępy	swoich	dzieci.

Przedszkolaki	 z	 niezwykłą	 uwagą	
słuchają	literatury	dziecięcej,	szczegól-
nie	bajek	i	baśni.	Baśnie	dają	wsparcie,	
przedstawiają	 inne	 wzory	 myślenia	 
i	działania,	a	tym	samym	stymulują	roz-
wój,	 umożliwiają	 poznawanie	 i	 rozu-
mienie	 cudzych,	potem	własnych	mo-
tywów	działania,	 a	 także	uwrażliwiają	
na	 piękno	 i	 dobro,	 rozwijają	 wrażli-
wość	 na	 krzywdę	 innych,	wzbogacają	
słownictwo	małych	słuchaczy.	

Przedszkole	 przywiązuje	 ogrom-
ną	wagę	do	wszechstronnego	rozwoju	
dzieci,	dlatego	wskazujemy	na	koniecz-
ność	korzystania	z	placówki	wychowa-
nia	 przedszkolnego	 już	 przez	 dzieci	
trzyletnie.

Nasi	wychowankowie	od	września	
uczą	się	i	bawią	w	pięknie	odnowionej	
sali	 przedszkolnej.	 Korzystają	 z	 wyre-
montowanych	łazienek	i	toalet	w	pełni	
dostosowanych	 do	 potrzeb	 malutkich	
dzieci.

marta gajek
anita Poborca

Nasi wychowankowie od września  
uczą się i bawią w pięknie odnowionej sali przedszkolnej

Przedszkolaki korzystają z wyremontowa-
nych łazienek i toalet w pełni dostosowa-
nych do potrzeb malutkich dzieci.

Z uwagą słuchają literatury dziecięcej.

Na zabawę również mają czas

Prace plastyczno-artystyczne eksponowane 
są na bieżąco na tablicach w korytarzu przed-
szkola.
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Światowy dZień 
żywnoŚci i walki 

Z głodem w gimnaZjum
16 października obchodzony jest Światowy Dzień Żywno-

ści i walki z głodem. Święto ma przeciwdziałać marnowaniu 
żywności na skalę globalną i przypominać o problemach żyw-
nościowych, z jakimi nie radzą sobie kraje biedniejsze. od kil-
ku lat Polski czerwony Krzyż prowadzi ogólnopolską kampanię 
na rzecz walki z głodem, której celem jest pozyskanie środków 
na dożywianie najbiedniejszych dzieci w naszym kraju. 

W tym roku	 również	 uczniowie	 Samorządowego	Gimna-
zjum	 im.	Św.	Kingi	przy	Zespole	Szkół	w	Nowym	Korczynie,	 
w	ramach	działań	Szkolnego	Koła	PCK,	pod	kierunkiem	opie-
kunów	-	Moniki	Kaszuby	i	Agnieszki	Zapiórkowskiej	-	włączyli	
się	w	organizowaną	kampanię.	Część	z	nich	-	z	pomocą	swoich	
mam	-	przygotowała	pyszne,	domowe	ciasta,	które	potem	były	
sprzedawane	wśród	uczniów	i	pracowników	szkoły.	Każdy	mógł	
wesprzeć	naszą	kampanię	wrzucając	do	skarbonki	swój	„datek”.	
Oprócz	sprzedawanych	ciast,	uczniowie	przynieśli	owoce	oraz	
przygotowali	zdrowe	 i	kolorowe	kanapki.	 Już	za	 symboliczną	
złotówkę	można	było	kupić	porcje	ciasta	oraz	poczęstować	się	
kanapką	lub	wybranym	owocem.	
Akcja	 cieszyła	 się	 dużym	 zainteresowaniem.	 Wszystkie	

ciasta	 zostały	 sprzedane,	 a	 uzbierane	 pieniądze	 przekaza-
ne	 zostaną	 najbardziej	 potrzebującym	 uczniom	 gimnazjum.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 organizując	 kampanię,	 przyczyniliśmy	 
się	do	zwrócenia	uwagi	na	problem	dzieci	niedożywionych.	

monika Kaszuba
agnieszka zapiórkowska

Gimnazjaliści przygotowali domowe ciasta,  
zdrowe kolorowe kanapki, przynieśli także owoce

Już za symboliczną złotówkę można było kupić porcję ciasta 
oraz poczęstować się kanapką lub wybranym owocem

Dnia 12 października 2012 roku w Szkole 
Podstawowej w Brzostkowie odbyła się aka-
demia z okazji Dnia edukacji narodowej oraz 
uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów.
W	poczet	uczniów	przyjętych	zostało	11	

pierwszaków.	 Pasowania	 dokonała	 pani	 dy-
rektor	Joanna	Chaczyk.
Dzieci	prezentowały	się	wspaniale	i	prze- 

dstawiły	 piękną	 część	 artystyczną	 przygoto-
waną	pod	kierunkiem	swojej	wychowawczyni	
pani	 Wiesławy	 Grzyb.	 Uroczystość	 uświet-
niły	 również	 wiersze	 i	 piosenki	 wykonane	
przez	 uczniów	 z	 klasy	 VI.	 Swój	 program	 ar-
tystyczny	 przedstawiły	 także	 	 przedszkolaki.	
Wszyscy	 wykonawcy	 oklaskiwani	 byli	 przez	
rodziców,	 nauczycieli	 i	 pozostałych	 ucz-
niów.	Wśród	 zaproszonych	 gości	 znalazł	 się	
wójt	gminy	Paweł	Zagaja,	który	pogratulował	
pierwszakom,	 a	na	 ręce	pani	dyrektor	 złożył	
kwiaty	 wraz	 z	 życzeniami	 dla	 nauczycieli	 
i	pracowników	szkoły.

sZkoła podstawowa w bRZostkowie
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Na	uroczystość	przybyli	zaproszeni	
goście:	dyrektor	Zespołu	Szkół	-	Barbara	
Karnawalska,	 wicedyrektor	 Małgorza-
ta	Stefańska,	wójt	gminy	Paweł	Zagaja,	
ksiądz	 Grzegorz	 Kowalik,	 grono	 peda-
gogiczne,	 przedstawiciel	 Rady	 Rodzi-
ców	Magdalena	Piotrowska	oraz	najmil-
sze	dziecięcemu	sercu	osoby	–	rodzice	
i	dziadkowie.		

Klasa	I	pod	opieką	wychowawczyni	
Anny	Górak	przygotowała	program	arty-
styczny.	 Swój	 występ	 pierwszoklasiści	
rozpoczęli	 od	 zatańczenia	 poloneza.	
Następnie	 pięknie	 recytowali	 wiersze	 
i	śpiewali	piosenki.	Dzieci	wykazały	się	
dużą	wiedzą,	zdobytą	w	szkole.	

Po	części	artystycznej	nadszedł	czas	
na	to,	by	pierwszaki	złożyły	ślubowanie.	
Uczniowie	ubrani	byli	w	stroje	galowe,	
a	 na	 głowach	 mieli	 niebieskie	 birety.	
Ślubowali:	Dorian	Buczak,	Kamila	Jaro-
szek,	Emilia	Jasiak,	Patryk	Kaczmarczyk,	
Krystian	Misiaszek,	Krzysztof	Naporow-
ski,	 Dominika	 Nowak,	 Oliwier	 Paku-
ła,	 Igor	 Pawlik,	 Julia	 Piotrowska,	 Olaf	
Piotrowski,	 Amelia	 Przeniosło,	 Bartosz	
Rasiński,	 Agata	 Sagan,	 Paulina	 Sagan,	 

sZkoła podstawowa w nowym koRcZynie

Bartłomiej	 Smoliński,	 Mariusz	 Stojek,	
Karol	Świech,	Izabela	Szymańska.

Ciepłe	słowa	w	stronę	pierwszokla-
sistów	 rozpoczynających	 swoją	 przy- 
godę	ze	szkołą	skierowała	pani	dyrektor	
Barbara	Karnawalska.	Dotykając	ramion	
dzieci	ołówkiem,	z	dumą	przyjmowała	
je	do	grona	naszej	szkoły.	Pani	wicedy-
rektor	 Małgorzata	 Stefańska	 natomiast	
wręczyła	 uczniom	 upominki.	 Były	 to	
dyplomy	oraz	rożki	ze	słodyczami	i	ga-
dżetami.	

Na	 zakończenie	 uroczystości	 głos	

zabrał	wójt	 gminy	 Paweł	 Zagaja,	 który	
życzył	 pierwszoklasistom	 wszystkiego	
najlepszego	 oraz	 dalszych	 sukcesów	 
w	nauce.	
Goście	 i	 uczniowie	 po	 wykonaniu	

pamiątkowego	 zdjęcia	 i	 zostali	 zapro-
szeni	 na	 poczęstunek	 przygotowany	
przez	rodziców.	Wszystkim	opiekunom	
gratulujemy	 wspaniałych	 pociech,	 
a	 pierwszakom	 życzymy	 wielu	 sukce-
sów	w	murach	naszej	szkoły.	Ten	dzień	
był	 dla	 nich	 niewątpliwie	miły	 i	 pełen	
wrażeń.

anna górak

Dnia 19 października 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej przy zespole Szkół w nowym Korczynie odbyło się 
uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego 
uroczystość ta miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.

sZkoła podstawowa w staRym koRcZynie
Czy wy wiecie, co oznacza termin  

„ślubowanie”?
Wśród pierwszaków chodzą słuchy,

Narzekają więc maluchy,
Powtarzają niewesoło:

Ślub będziemy, ślub będziemy  
brać ze szkołą!

W	dniu	 26	 października	 nadszedł	
najważniejszy	moment	w	życiu	dzieci	
z	 klasy	 I	 Publicznej	 Szkoły	 Podstawo-
wej	 w	 Starym	 Korczynie	 –	 dzień	 ślu-
bowania.	Maluchy	 bardzo	 przeżywały	
ten	moment	i	choć	trochę	stremowane,	
swoimi	popisami	artystycznymi	podkre-
śliły	rangę	tego	wydarzenia.
Mimo	iż	rok	szkolny	rozpoczął	się	

niedawno,	 to	 pierwszoklasiści	 zdążyli	
się	 już	 nauczyć	wielu	 rzeczy,	 poznali	
zasady	 obowiązujące	 w	 szkole	 i	 za-
służyli	 na	 miano	 prawdziwych	 ucz-
niów.	 Po	 części	 artystycznej	 nadszedł	
najważniejszy	 moment.	 Pani	 dyrektor	
Bożena	Kruk,	dotykając	wielkim	ołów-
kiem	 ramienia	 każdego	 pierwszaka,	
wygłaszała	formułę	przyjęcia	dzieci	do	
grona	 uczniów.	 Każde	 dziecko	 otrzy-

mało	 dyplom	 okolicznościowy	 i	 mały	
upominek.	Rodzice	zgodnie	 stwierdzi-
li,	 że	 ich	 też	 czeka	wielkie	wyzwanie	
i	ofiarowali	swoim	pociechom	„słoniki	
na	szczęście”.	
Uroczystość	 uświetnili	 swą	 obec-

nością	przedstawiciele	władz	samorzą-
dowych:	 zastępca	 wójta	 Piotr	 Strach	
oraz	przewodniczący	Rady	Gminy	Pa-
weł	Kulik,	którzy	życzyli	uczniom	wie-

lu	 osiągnięć	 podczas	 nauki	 w	 szkole.	
Uczniowie	klasy	VI	przygotowali	nato-
miast	żartobliwy	egzamin,	będący	prze-
pustką	 do	 przyjęcia	 pierwszoklasistów	
do	społeczności	szkolnej.	
Na	zakończenie	podano	przygoto-

wany	przez	rodziców	tort	z	płonącymi	
świeczkami.	Rodzice	wraz	z	pociecha-
mi	„wstąpili	w	szkoły	 już	otwarte	bra-
my”,	 a	 swym	 zaangażowaniem	 udo-
wodnili,	że	„na	medal”	są	rodzicami.	
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Gimnazjalne otrzęsiny

w Samorządowym gimnazjum im. 
Św. Kingi w nowym Korczynie stało 
się już tradycją, że podczas akademii z 
okazji Święta edukacji narodowej od-
bywa się również uroczyste ślubowa-
nie klas pierwszych oraz otrzęsiny.

W	każdym	roku	otrzęsiny	mają	inny	
charakter.	Tym	razem	były	to	„otrzęsiny	
konkursowe”,	 polegające	 na	 rywaliza-
cji	 uczniów	 w	 następujących	 konku-

rencjach:	 prezentacja	 klasy	 w	 sposób	
ciekawy,	 oryginalny	 i	 śmieszny,	 prze-
branie	 klasy	 i	 rozgrywki	 sprawnościo-
we.	Konkurs	prezentacji	 klasy	wygrała	
klasa	Ia.	W	pozostałych	konkurencjach	
wszyscy	okazali	się	zwycięzcami.

Otrzęsiny	i	akademię	przygotowali	
uczniowie	klas	drugich	pod	kierunkiem	
wychowawców:	Barbary	Gajdy,	Fausty-
ny	Judy	i	Barbary	Witkoś.

Trzecie	miejsce	i	Nagrodę	Święto-
krzyskiego	 Komendanta	 Policji	 otrzy-
mała	Gmina	Nowy	Korczyn	w	konkur-
sie	 pod	 hasłem	 „Pomóżmy	 dzieciom	
spędzić	szczęśliwie	wakacje”.	Uroczy-
ste	podsumowanie	i	wręczenie	nagród	
nastąpiło	w	dniu	22	 listopada	w	Wo-
jewódzkim	Domu	Kultury	w	Kielcach.	
Nagrodę	w	imieniu	naszej	gminy	ode-
brał	wójt	gminy	Nowy	Korczyn	Paweł	
Zagaja.	
Przedsięwzięcie	 pn.	 „Pomóżmy	

dzieciom	spędzić	szczęśliwie	wakacje”	
realizowane	 było	 przez	Wojewódzką	
Radę	Bezpieczeństwa	Ruchu	Drogowe-
go,	Państwową	Inspekcję	Pracy	Oddział	
Regionalny	KRUS,	Kuratorium	Oświa-
ty	oraz	Komendę	Wojewódzką	Policji	 
w	Kielcach.	Konkurs	kierowany	był	dla	
lokalnych	społeczności	na	organizację	
najbardziej	atrakcyjnej	formy	spędzania	
wolnego	czasu	dla	dzieci	pozostawio-
nych	bez	opieki	w	czasie	letnich	prac	
polowych.	Jego	przesłaniem	było	zwró-
cenie	 uwagi	 dzieciom	na	 takie	 sytua-
cje	życiowe,	w	których	należy	zadbać	 
o	własne	 bezpieczeństwo	 oraz	 wska-
zanie	im	sposobu,	jak	to	uczynić.
Przypominamy,	 że	 w	 dniach	

23	 lipca	 –	 3	 sierpnia	 br.	 70	 uczniów	  
z	terenu	gminy	Nowy	Korczyn	w	wie-
ku	 7-16	 lat	 uczestniczyło	 w	 półkolo-
niach	 zorganizowanych	 przez	Zarząd	
Krajowy	 Związku	 Zawodowego	 Cen-
trum	Narodowego	Młodych	Rolników	
przy	współudziale	Urzędu	Gminy	oraz	
Publicznej	Szkoły	Podstawowej	w	No-
wym	Korczynie
W	tym	roku	do	konkursu	zgłosiło	

się	20	podmiotów.	Nasza	gmina	zajęła	
wysokie	 trzecie	 miejsce,	 otrzymując	
Nagrodę	 Świętokrzyskiego	 Komen-
danta	 Policji.	 Jak	 podkreśla	 wójt	 Pa-
weł	Zagaja,	wyróżnienie	to	należy	się	
wszystkim	 tym,	 którzy	przyczynili	 się	
do	zorganizowania	dla	dzieci	letniego	
wypoczynku,	za	co	serdecznie	dzięku-
jemy.

Anna	Nowak

nasza Gmina 
na podium
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wdzięczność Płynie z naszych serc

Z	 tej	 okazji	 odbyła	 się	 akademia	
przygotowana	przez	uczniów	klasy	VIa,	
VIb	i	IV,	którzy	pod	kierunkiem	Justyny	
Grzesiak	 przedstawili	 pełen	 pozytyw-
nych	emocji	montaż	słowno	-	muzyczny.	
Akademia	 rozpoczęła	 się	 wprowadze-
niem	Sztandaru	Szkoły	i	odśpiewaniem	
Hymnu.	Następnie	głos	zabrała	Dyrek-
tor	Zespołu	Szkół	Barbara	Karnawalska,	
dziękując	 wszystkim	 nauczycielom	 
i	 pracownikom	 szkoły	 za	 codzien-
ny	 trud	 i	 poświęcenie,	 jakie	 wkładają	 
w	 nauczanie	 i	 wychowanie	 młodego	
pokolenia.	Mowę	niosącą	pokrzepienie	
i	 motywację	 do	 dalszych,	 owocnych	
działań	dla	każdego	pracownika	oświa-
ty	wygłosił	natomiast	wójt	gminy	Nowy	
Korczyn	Paweł	Zagaja.
Kolejnym	punktem	uroczystości	by- 

ła	część	artystyczna,	przygotowana	spe-
cjalnie	na	tę	szczególną	okazję.	Świet-
nie	w	 swojej	 roli	 spisywali	 się	 prowa-
dzący	 B.	 Kulik	 i	 A.	 Puszyńska,	 którzy	
trzymali	w	ryzach	całe	przedsięwzięcie.	
Były	wiersze,	piosenki,	gra	na	saksofo-
nie,	 taniec,	pokazy	akrobatyczne,	 tort,	 
a	wszystko	to	przeplatało	się	z	koncer-
tem	życzeń	dla	nauczycieli.
Należy	 zaznaczyć,	 że	w	 tym	 roku	

DEN	 zbiegł	 się	 z	 Dniem	 Papieskim,	
toteż	wstęp	 do	 części	 artystycznej	 zo-
stał	 poświęcony	 pamięci	 Papieża	 Po-
laka	-	Jana	Pawła	II.	Piękne	odczytanie	

przemówienia	 Papieża	 do	 nauczycieli	 
w	wykonaniu	 A.	 Błach,	 oraz	 humory-
styczny	obrazek	z	życia	Papieża	za	cza-
sów,	 gdy	 wykładał	 na	 Uniwersytecie	
(przedstawiony	 przez	 J.	 Piotrowską),	
skłonił	wszystkich	zebranych	do	reflek-
sji	 nad	pięknem	powołania,	 jakim	 jest	
zawód	nauczyciela.
Święto	to	miało	w	tym	roku	wyjąt-

kową	oprawę,	do	czego	przyczynili	się	

w	 dużym	 stopniu	 zaproszeni	 goście,	
nauczyciele,	 rodzice	 oraz	 uczniowie.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 część	 artystyczna	
dostarczyła	 Solenizantom	 wielu	 cie-
płych	emocji,	a	także	przeświadczenia	
o	 prawdziwej	 wdzięczności,	 płynącej	
z	uczniowskich	serc	nowokorczyńskiej	
szkoły.	

justyna grzesiak

w DniU 17 PaŹDzierniKa 2012 r. PUBLiczna SzKoła PoDSTawowa Przy zeSPoLe SzKół  
w nowym Korczynie UroczyŚcie oBchoDziła Dzień eDUKacji naroDowej. 
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dzień naUczyciela w staryM korczynie
„Dziś życzeń wiele, to dla was na-

uczyciele” – śpiewali uczniowie Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Starym 
Korczynie podczas przedstawienia  
z okazji święta zwanego powszechnie 
Dniem nauczyciela.
By	 pokazać	 różne	 aspekty	 szkol-

nej	 rzeczywistości,	 uczniowie	 pod	
kierunkiem	Sylwii	Cieplińskiej,	wysta-
wili	 skecz	 ukazujący	 scenkę	 z	 życia	
klasy.	 Raz	 po	 raz	 wybuchały	 głośne	
śmiechy,	gdy	np.	wpadał	uczeń,	który	
spóźnił	się	z	powodu	znaku	„Zwolnij!	
Szkoła”.	
Po	 tej	 żartobliwej	 części	 przy-

szedł	czas	na	odrobinę	poważniejsze	
słowa	 skierowane	 do	 nauczycieli.	 
W	kilku	wierszach	uczniowie	wyrazili	
wdzięczność	 za	 poświęcenie	 i	 pracę	
wkładaną	w	ich	edukację	i	wychowa-
nie.	Całość	zakończyła	się	rozdaniem	
laurek	 z	 życzeniami	 szczęścia	 i	 po-
myślności.

Tak nazwał swe ostatnie przedsięwzięcie Piotr Kuryło - maratończyk spod 
augustowa, który zasłynął z tego, że przebiegł świat dokoła, pokonując w cią-
gu roku 20 tysięcy kilometrów, a który ponad miesiąc temu wyruszył w kolej-
ną wyprawę – tym razem kajakiem wisłą pod prąd.   
Piotr	 Kuryło	 zmagania	 z	 królową	 polskich	 rzek	 rozpoczął	 7	 października	 

w	Gdańsku.	Swoje	przedsięwzięcie	dedykuje	osobom	niepełnosprawnym,	któ-
re	pod	prąd	mają	całe	życie	Płynął	kajakiem,	w	którym	przewoził	cały	dobytek,	
w	tym	namiot	i	śpiwór.	Podczas	wyprawy	większość	nocy	spędzał	pod	gołym	
niebem.	Do	Nowego	Korczyna	przybył	w	środowe	popołudnie	w	przeddzień	
Wszystkich	 Świętych,	 gdzie	 został	 serdecznie	 powitany	 przez	mieszkańców.	
Przedszkolak	 Bartek	 obdarował	 miłego	 gościa	 pięknym	 rysunkiem.	 Kajakarz	
otrzymał	 również	 informatory	 i	książki	o	gminie	Nowy	Korczyn,	które	pójdą	
w	świat	 i	będą	promować	piękne	okolice.	Na	noclegu	w	Grotnikach	Dużych	
mężczyzna	mógł	odpocząć	i	wysuszyć	przemoczoną	garderobę	i	namiot,	gdyż	
pogoda	pod	koniec	października	mało	mu	sprzyjała.	
Tak	wypoczęty,	mile	przyjęty	Piotr	Kuryło	ruszył	w	dalszą	drogę.
Więcej	 o	 wyczynach	 kajakarza	 możemy	 się	 dowiedzieć	 z	 jego	 strony:	 

www.piotrkurylo.com	
anna nowak

zawsze pod prąd
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Konkurs kulinarny „Potrawy Ponidzia”, wystawy prac lokalnych artystów, regionalnych przedmiotów użytkowych, 
publikacji o regionie, fotografii współczesnej, przegląd starych filmów, zdjęć, dokumentów, prezentowanie poezji 
miejscowych artystów – to atrakcje, jakie przygotował gminny ośrodek Kultury we współpracy z Urzędem gminy  
w nowym Korczynie, Towarzystwem miłośników ziemi Korczyńskiej, szkołami z terenu gminy oraz gminną Biblioteką 
Publiczną na Piknik historyczny z okazji obchodów 20. europejskich Dni Dziedzictwa w gminie nowy Korczyn.

piknik Historyczny

„Tajemnice	 codzienności”	 to	 hasło	 przewodnie	 tego-
rocznych	EDD.	Ma	ono	ocalić	od	zapomnienia	piękno	i	urok	
codziennych	zdarzeń	–	zwykłego	domowego	życia,	spotkań,	
języka,	muzyki,	obyczajów,	obrzędów,	pracy,	świąt,	zabaw	 
i	zabawek,	kulturę	stołu	i	rękodzieła.	Celem	organizowanych	
przedsięwzięć	jest	odkrywanie	niezauważalnych,	jednak	sta-
le	obecnych,	ale	też	i	tych	już	odchodzących	w	zapomnie-
nie,	tradycji	i	przedmiotów	z	nimi	związanych,	tych	niezwy-
kłych	i	tych	codziennego	użytku.	

79	lat	temu	w	Piasku	Wielkim	chło-
pi	 walczyli	 o	 swoje	 prawa.	 W	 dniu	 
2	września	br.	ludowcy	z	Ponidzia	ob-
chodzili	kolejną	rocznicę	antyrządowej	
manifestacji.
Uroczystości,	upamiętniające	wyda-

rzenia	z	3	września	1933	r.,	rozpoczęła	
msza	 święta	 dożynkowa	 odprawiona	 
w	kościele	parafialnym	w	Piasku	Wiel-
kim	 przez	 proboszcza	 ks.	 Wiesława	
Wójcika.
Po	 nabożeństwie	 wszyscy	 zgroma-

dzeni	 udali	 się	 pod	 pomnik,	 wznie-
siony	w	 1983	 roku	 „Ku	 pamięci	walk	
o	 chłopskie	 prawa	 i	 Polskę	 Ludową”,	

w piaSKU wielKim pamiętają o pacyfiKacji
gdzie	odbyła	się	część	oficjalna.	Wśród	
zaproszonych	 na	 niedzielne	 obchody	
gości	znaleźli	się	m.in.	poseł	Krzysztof	
Lipiec,	prezes	Zarządu	Wojewódzkiego	

PSL	–	marszałek	województwa	święto-
krzyskiego	 Adam	 Jarubas.	 Uroczyste-
go	 otwarcia	 dokonał	 prezes	 Zarządu	 
Gminnego	 PSL	 Paweł	 Zagaja,	 który	
przybliżył	historię	wydarzeń,	jakie	mia-
ły	miejsce	w	Piasku	Wielkim	przed	79	
laty.	 Złożono	 również	 kwiaty	 u	 stóp	
obelisku.

W	drugiej	części	obchodów	w	mon-
tażu	 słowno	 –	 muzycznym	 wystąpili	
uczniowie	 Zespołu	 Szkół	 w	 Nowym	
Korczynie,	przygotowani	przez	Danutę	
Kostkę	oraz	Bogusławę	Woźniak.

anna nowak

W	dniu	9	września	2012	roku	w	remizie	OSP	w	Nowym	
Korczynie	w	 formie	Pikniku	Historycznego	odbyła	 się	uro-
czystość	 z	okazji	 Europejskich	Dni	Dziedzictwa,	 odkrywa-
jąca	„Tajemnice	codzienności”.	Imprezę	swoim	patronatem	
objęli	Wójt	Gminy	–	Paweł	Zagaja	i	Przewodniczący	Rady	
Gminy	–	Paweł	Kulik.
W	 uroczystości	 udział	 wzięli:	 władze	 samorządowe,	

radni,	sołtysi,	przedsiębiorcy,	dyrektorzy	i	uczniowie	szkół,	
wychowawcy	i	wychowankowie	Placówki	Opiekuńczo-Wy-
chowawczej	 w	 Winiarach,	 członkowie	 TMZK,	 członkinie	
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cała łąka dla 
mamy i taty

KGW,	 właściciele	 gospodarstw	 agrotu-
rystycznych	 oraz	 wielu	 mieszkańców	
gminy.	

Głównym	 punktem	 programu	 był	
konkurs	 kulinarny	 „Potrawy	 Ponidzia”,	
który	miał	na	celu	promowanie	i	popula-
ryzację	tradycji	kulinarnych	oraz	integra-
cję	społeczności	lokalnej.	Dania	ocenia-
ne	były	w	dwóch	kategoriach:	potrawy	 
i	 przekąski	 oraz	 ciasta	 i	 desery.	 Przy	
ocenie	 brane	 pod	 uwagę	 były	 walory	
smakowe,	przygotowanie	i	oryginalność	
potrawy.	Wszystkie	potrawy	zachwycały	
wyglądem	i	niepowtarzalnym	smakiem.	
Z	 całej	 gamy	 prezentowanych	 pyszno-
ści	jury	konkursowe	wyłoniło	najlepsze	
potrawy.	W	kategorii	potrawy	i	przekąs-
ki	 pierwsze	miejsce	 zajęły	 krokiety	 z	 fasoli	 przygotowane	
przez	Placówkę	Opiekuńczo	–	Wychowawczą	w	Winiarach.	
Najlepszy	w	kategorii	ciasta	i	desery	okazał	się	tort	z	fasoli	 
w	wykonaniu	p.	Kazimiery	Juszczyk.	

Obchodom	 EDD	 w	 Nowym	 Korczynie	 towarzyszy-
ła	 także	 wystawa	 prac	 artystów	 lokalnych	 pn.	 „Tajemnice	
twórczości	 artystów	 gminnych”.	 Swoje	 malarstwo	 i	 grafi-
kę	 prezentowali:	 Monika	 Duchowicz,	 Jolanta	 Kulik	 i	 Jan	
Wielgus	 z	 Nowego	 Korczyna,	 Zygmunt	 Bernat	 z	 Parcho-
cina,	 ks.	 Stanisław	 Kruszyński	 z	 Kawęczyna	 i	 pochodząca	 
z	Nowego	Korczyna	Bożena	Busalb.	Można	 było	 ponadto	
podziwiać	 koronki	 i	 hafty	 Marii	 Skrzypek	 ze	 Starego	 Kor-
czyna,	Agaty	Kumor	 z	Górnowoli,	 Ewy	Kordek	 z	Nowego	
Korczyna,	 Izabeli	 Kręt,	 Anity	 Szybki	 i	 Katarzyny	 Cerazy	
z	 Brzostkowa	 oraz	 Marzeny	 Wilk	 z	 Pawłowa.,	 fotografię	
współczesną	Marty	Zych	i	Jana	Wielgusa	z	Nowego	Korczy-
na,	 a	 także	 naczynia	 zdobione	 techniką	 decoupage	 przez	
Adelinę	Siekierską.	Swoiste	archiwum	o	Nowym	Korczynie	 
i	jego	okolicach	zaprezentował	Jerzy	Wajs	–	nowokorczyń-
ski	 dokumentalista,	 posiadający	 dziesięć	 kilkusetstronico-
wych	 kronik	 posegregowanych	 działami	 od	 historii	 terenu	
i	miasteczka	 poprzez	 fakty	 z	 życia	 tutejszych	 ludzi,	 sport,	
kulturę,	na	historii	korczyńskiej	gminy	żydowskiej	kończąc.	
Setki	unikalnych	fotografii,	listów,	aktów	notarialnych,	orygi-
nalnych	egzemplarzy	prasy,	artykułów	z	gazet,	autoryzowa-
nych	wywiadów,	dziesiątki	 relacji	 i	wspomnień	oraz	wiele	
innych	bezcennych	pamiątek	stanowi	zbiór,	do	którego	już	
wielokrotnie	sięgali	profesorowie	z	wyższych	uczelni,	dzien-

nikarze	 ogólnopolskich	 pism,	 studenci,	 historycy	 i	 coraz	
częściej	wracający	do	swoich	korzeni	mieszkańcy.
Unikatowe	zdjęcia	oraz	stare	filmy	autorstwa	Jana	Wiel-

gusa	wyświetlane	podczas	pikniku	to	również	barwna	opo-
wieść	o	ludziach,	zdarzeniach	i	faktach.		
Podczas	 Pikniku	 wybrane	 wiersze	 lokalnych	 poetów	

czytała	młodzież	z	miejscowego	gimnazjum:	(Sosin	Dawid,	
Dryja	Kamil,	Stojek	Sylwia,	Cabaj	Ola,	Bania	Patrycja,	Pawlik	
Hubert,	 Półtorak	Marcelina,	 Masłowska	 Klaudia,	 Chaczyk,	
Ola,	Wilk	Martyna,	Guła	Weronika,	Ząbek	Paulina,	Kochan	
Patrycja,	 Kanicka	 Kasia,	 Kaczmarczyk	 Ola,	 Kostka	 Sylwia,	
Gadawska	 Wiktoria,	 Gawłowska	 Wiktoria,	 Mącznik	 Woj-
ciech,	Kaczmarczyk	Ola,	Muzyk	Dorota.	Były	to	wiersze	p.p.	
Władysławy	 Leżoń,	 Oli	 Zacharskiej,	 Karoliny	 Jackowskiej	 
i	Edwina	Juszczyka.	
Opowieści	 o	 dawnych	 czasach,	 zawodach,	 przedmio-

tach	 oraz	 ludziach	 snuli	 członkowie	 TMZK:	 Ligia	 Płonka	
–	przewodnicząca	TMZK,	Alicja	Wesołowska	 -	długoletnia	
kierownik	 miejscowego	 Ośrodka	 Zdrowia,	 Marian	 Czaja,	 
Jacek	Strzelecki	i	Witold	Świech
Ucztę	duchową	zapewniły	też	zebranym	występy	uczen-

nic	naszych	szkół	–	Kasi	i	Oli	Cerazy	–	grających	na	gitarach	
oraz	Darii	Suchy	akompaniującej	sobie	na	elektrycznych	or-
ganach.
„Piknik	historyczny	–	„Tajemnice	codzienności”	zorga-

nizowany	 został	 przy	 współudziale	 Towarzystwa	 Miłośni-
ków	 Ziemi	 Korczyńskiej,	 Samorządowego	Gimnazjum	 im.	
św.	 Kingi,	 szkół	 z	 terenu	 gminy	 Nowy	 Korczyn,	 Gminnej	
Biblioteki	Publicznej	oraz	Urzędu	Gminy	w	Nowym	Korczy-

nie,	 Koła	Gospodyń	Wiejskich	 
z	 Łęki,	 Badrzychowic	 i	Nowe-
go	Korczyna	oraz	dzięki	 spon-
sorom:	p.	Pawłowi	Zagai	-	Wój-
towi	 Gminy	 ,	 Władysławowi	
Smoleniowi	 –	 właścicielowi	
Piekarni	 TARKOR	 w	 Nowym	
Korczynie	i	Stefanowi	Jasiakowi	
właścicielowi	Firmy	„FASOLEX”	 
w	Nowym	Korczynie.
Serdecznie	dziękujemy.

Bogumiła zawada
anna nowak
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w hołdzie poleGłym leGioniStom

w niedzielę 23 września w miej-
scowości czarkowy przed pomni-
kiem „Ku chwale pierwszych bojów 
józefa Piłsudskiemu o niepodległość 
Polski” stanęli wszyscy ci, którzy 
pragnęli oddać cześć poległym 98 
lat temu.

W	uroczystościach	wzięli	udział	
m.in.	poseł	na	sejm	Krzysztof	Lipiec,	
senator	 Mieczysław	 Gil,	 marsza-
łek	 województwa	 świętokrzyskiego	
Adam	 Jarubas,	 Komendant	 Naczel-
ny	 Związku	 Legionistów	 Polskich	
Krystian	 Waksmundzki,	 komendant	
Komendy	Powiatowej	Policji	Roman	
Sobczak,	wójt	gminy	Opatowiec	Sła-
womir	Kowalczyk,	sekretarz	Powiatu	
Buskiego	 Jerzy	 Służalski,	 sekretarz	
Powiatu	 Kazimierskiego	Marek	Kru-
pa,	a	także	członkowie	Komitetu	Od-
budowy	Pomnika	wraz	z	córką	prze-
wodniczącego	Józefa	Cabaja	–	Beatą	
Świech.	Nie	zabrakło	również	wójta	
gminy	 Pawła	 Zagai,	 delegacji	 Pla-
cówki	 Opiekuńczo-Wychowawczej	 
w	 Winiarach	 i	 członków	 Towarzy-
stwa	Miłośników	Ziemi	Korczyńskiej.	
Obecne	 były	 poczty	 sztandarowe:	
Związku	 Kombatantów	 Batalionów	
Chłopskich	 i	 byłych	 Więźniów	 Po-
litycznych,	 Światowego	 Związku	
Żołnierzy	 AK	 koło	 w	 Busku	 Zdro-
ju,	 ochotniczych	 straży	 pożarnych	 
z	Nowego	i	Starego	Korczyna,	Sępi-
chowa,	Czarków,	Piasku	Wielkiego,	
Parchocina	 i	 Błotnowoli	 oraz	 szkół	 
z	terenu	gminy	Nowy	Korczyn	i	Opa-
towca.

Uroczystości	 rozpoczęły	 się	
mszą	 świętą	 polową	w	 hołdzie	 po-
ległym,	 którą	 celebrował	 proboszcz	
parafii	Stary	Korczyn	ks.	dziekan	Ma-
rek	Małczęć.	Po	nabożeństwie	u	stóp	
monumentu	złożono	wieńce	i	kwia-
ty,	zapłonęły	także	znicze	pamięci.	

Kolejnym	punktem	niedzielnych 
uroczystości	 był	 montaż	 słowno	
muzyczny	 przygotowany	 przez	
młodzież	 z	 Publicznej	 Szkoły	 Pod-
stawowej	 w	 Starym	 Korczynie	 oraz	 
z	 Placówki	 Opiekuńczo	 –	 Wycho-
wawczej	 w	 Winiarach.	 Niezwykłe	
skupienie	i	powaga	panująca	zarówno	
wśród	artystów,	jak	też	odbiorców	to	
elementy,	które	pozwoliły	wczuć	się	 
w	nastrój	tej	podniosłej	chwili.	Przed-
stawione	fragmenty	poezji	niepodle-
głościowej,	a	także	pieśni	patriotycz-
ne	wzbudzały	 refleksję	 i	 pobudzały	
wyobraźnię	słuchaczy.

W	 przemówieniach	 okolicz-
nościowych	 zaproszeni	 goście	 pod-
kreślali,	 jak	 ważny	 jest	 patriotyzm	 
i	pamięć	o	poległych	przed	laty	bo-
haterach.

Na	 zakończenie	 wójt	 Paweł	 Za-
gaja	serdecznie	podziękował	gościom	
oraz	mieszkańcom	gminy	Nowy	Kor-
czyn	za	udział	w	patriotycznej	mani-
festacji.

anna nowak
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Dziewięćdziesiąt cztery lata temu po długich latach nie-
woli, wolna Polska znowu pojawiła się na mapach europy. 
ziściły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych 
pod zaborami. naród polski mógł wreszcie sam stanowić  
o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń. 

Obchody	Narodowego	Święta	Niepodległości	w	Nowym	
Korczynie	rozpoczęły	się	w	kościele	Świętej	Trójcy	od	wy-
stępu	o	charakterze	patriotycznym,	który	przygotowali	ucz-
niowie	 Zespołu	 Szkół	 w	 Nowym	 Korczynie	 pod	 czujnym	
okiem	Barbary	Bonar	oraz	Marii	Błach.	Młodzi	artyści	dobit-
nie	podkreślali	znaczenie	wartości,	jakimi	są:	honor,	ojczy-
zna	i	wolność.

We	 mszy	 świętej,	 którą	 proboszcz	 tutejszej	 parafii	 ks.	
Grzegorz	Kowalik	sprawował	w	intencji	Ojczyzny,	uczestni-
czyli	tłumnie	zebrani	wierni,	a	wśród	nich	delegacje	władz	
samorządowych,	jednostek	ochotniczych	straży	pożarnych,	
szkół	z	 terenu	gminy.	Wspaniałej	oprawie	mszy	 św.	 towa-
rzyszyła	orkiestra	dęta	z	Nowego	Korczyna	pod	batutą	Mie-
czysława	Wężowicza,	która	zafundowała	wiernym	wiązankę	

narodowe święto niepodleGłości

patriotycznych	pieśni.	Wierni	modlili	się	za	wszystkich	roda-
ków,	którzy	za	wolną	suwerenną	Polskę	oddali	to,	co	mieli	
najcenniejsze	 –	 życie.	 Przypieczętowaniem	 nabożeństwa	
była	„Rota”	odśpiewana	przy	akompaniamencie	orkiestry.	
Z	 kościoła	 uczestnicy	 ceremonii	 przeszli	 pod	 pomnik	

poświęcony	pamięci	poległych	walczących	o	wolną	Polskę,	
gdzie	 delegacje	 władz	 samorządowych	 oraz	 szkół	 złożyły	
wieńce	 i	 kwiaty	 oraz	 zapaliły	 symboliczne	 znicze.	 Jak	 co	
roku,	nie	zabrakło	okolicznościowych	wystąpień.	O	jednoś-
ci,	współpracy	oraz	poświęceniu	dla	Ojczyzny	mówili	wójt	
Gminy	Nowy	Korczyn	Paweł	Zagaja,	przewodniczący	Rady	
Powiatu	Buskiego	Krzysztof	Gajek	oraz	członek	Zarządu	Po-
wiatu	Buskiego	Andrzej	Lasak.	Podkreślali	oni,	że	marzenia	
kilku	 pokoleń	 polskich	 patriotów	 spełniły	 się	 11	 listopada	
1918	roku,	kiedy	to	Polska	stała	się	wolnym	krajem	i	już	nie	
zaborcy,	a	sami	mogliśmy	decydować	o	swoim	losie.	W	dzi-
siejszych	 czasach	musimy	dobrze	wykorzystywać	wolność	
wywalczoną	 przez	 pokolenia	 i	 pielęgnować	 ją	 należycie.	
–	Ważne,	byśmy	mimo	różnic	politycznych,	umieli	się	poro-
zumieć	–	apelowł	wójt.	
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Zawody odbyły się w ramach „Świętokrzyskiej Akademii Sportu”

Rozpoczął	 się	 nowy	 rok	 szkolny,	
a	wraz	z	nim	atrakcyjne	 i	wywołujące	
wiele	 pozytywnych	 emocji	 dla	 szkół	
oraz	 uczniów	 międzyszkolne	 zawody	
sportowe.	
Pierwsze	 odbyły	 się	 w	 miesiącu	

wrześniu	 w	 ramach	 „Świętokrzyskiej	
Akademii	 Sportu”,	 a	 dyscypliną	 prze-
wodnią	była	Mini	Piłka	Nożna	w	kate-
gorii	Szkół	Podstawowych.	Cała	impre-
za	 odbyła	 się	 na	 obiekcie	 sportowym	
KS	 „Wisła”	 Nowy	 Korczyn.	 Udział	 
w	 zawodach	 wzięły	 wszystkie	 szkoły	 
z	 terenu	 naszej	 gminy.	 Młodzi	 spor-
towcy	podczas	meczy	prezentowali	się	 
z	jak	najlepszej	strony:	dużo	sportowej	
walki,	 efektowne	 zagrania	 a	 w	 szcze-
gólności	 piękne	 bramki	 -	wszystko	 po	
to,	aby	zwyciężyć.	Wyniki	przedstawia-
ły	się	następująco:
PSP	Nowy	Korczyn	–	SP	Brzostków	 

-	4:0	
SP	Brzostków	–	PSP	Stary	Korczyn	

-	4:2
PSP	Nowy	Korczyn	–	PSP	Stary	Kor-

czyn	-	2:2
Ostatecznie	 zwycięzcą	 całego	 tur-

nieju	 została	 drużyna	 PSP	 Nowy	 Kor-
czyn	 pod	 opieką	 p.	 Agaty	 Boduszek.	
Na	 drugim	miejscu	 uplasowała	 się	 SP	
Brzostków	–	opiekun	p.	Aneta	Fortuna,	
a	na	trzecim	PSP	Stary	Korczyn	–	opie-

Międzyszkolne rozgrywki sPortowe

kun	 p.	 Arkadiusz	 Modzelewski.	 Cała	
impreza	przebiegała	w	myśl	zasad	„fair	
play”.	
Kolejne	 zmagania	 sportowe	wśród	

uczniów	naszych	podstawówek	odbyły	
się	w	październiku.	Tym	razem	był	 to	
Drużynowy	 Tenis	 Stołowy	 Dziewcząt	 
i	 Chłopców.	 Zmagania	 sportowców	
odbywały	 się	 w	 Szkole	 Podstawowej	 
w	Brzostkowie.	
W	 kategorii	 dziewcząt	 bezkonku-

rencyjne	okazały	się	uczennice	ze	Sta-
rego	Korczyna	 -	Agnieszka	Kowalczyk	
oraz	 Weronika	 Mącznik	 pod	 opieką	
p.	 A.	 Modzelewskiego,	 wygrały	 one	
wszystkie	mecze	singlowe	oraz	deblo-
we.	Drugie	miejsce	zajęła	drużyna	PSP	

Drużynowy Tenis Stołowy  
Dziewcząt i Chłopców

Dyplomy dla zwycięzców wręczali wójt  
Paweł Zagaja oraz przewodniczący RG 

Paweł Kulik

Środki na przeprowadzenie turnieju  
pozyskane zostały przez KS Wisła  

Nowy Korczyn na podstawie umowy  
podpisanej z Marszałkiem Województwa 

Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem.

Zmagania sportowców odbywały się  
w Szkole Podstawowej w Brzostkowie

Nowy	Korczyn	–	opiekun	p.	A.	Bodu-
szek,	 natomiast	 trzecie	 SP	 Brzostków	
–	opiekun	p.	A	Fortuna.	
W	 kategorii	 chłopców	 do	 same-

go	końca	toczył	się	bój	o	zwycięstwo,	 
w	 szczególności	 pomiędzy	 uczniami	 
z	 Nowego	 i	 Starego	 Korczyna.	 Osta-
tecznie	górą	okazali	się	pierwsi	w	skła-
dzie:	Oskar	Przeniosło	i	Kamil	Buczak,	
wygrywając	 rywalizację	 i	 w	 efekcie	
końcowym	zajęli	pierwsze	miejsce.	Na	
drugiej	 pozycji	 znaleźli	 się	 uczniowie	
z	 PSP	 Stary	 Korczyn,	 a	 trzecia	 lokata	
przypadła	gospodarzom	SP	Brzostków.	
Wyniki	przedstawiały	się	następująco:

Kategoria dziewcząt:
PSP	Nowy	Korczyn	–	SP	Brzostków	

3:2
PSP	Stary	Korczyn	–	PSP	Nowy	Kor-

czyn	5:0
SP	Brzosków	–	PSP	Stary	Korczyn	0:5

Kategoria chłopców:
PSP	Nowy	Korczyn	–	SP	Brzostków	

5:0
PSP	Stary	Korczyn	–	PSP	Nowy	Kor-

czyn	2:3
SP	Brzostków	–	PSP	Stary	Korczyn	0:5

Ze	sportowym	pozdrowieniem
arkadiusz modzelewski
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dobry począteK, SłabSza KońcówKa
Meczem	 ze	 Starem	 Starachowice	

Wisła	miała	zakończyć	rundę	 jesienną	
sezonu	 2012/2013.	 Zima,	 która	 zaata-
kowała	 w	 ostatni	 weekend	 paździer-
nika	 sparaliżowała	 ligowe	 rozgrywki	 
i	wydłużyła	je	o	tydzień.
W	związku	 z	 tym	ostatnia	 kolejka	

ma	zostać	rozegrana	18	listopada.	Wte-
dy	też	podopieczni	Arkadiusza	Modze-
lewskiego	zagrają	ze	Zrywem	Zbignie-
wice	 (mecz	 rozegrany	 po	 zamknięciu	
wydania	Biuletynu).	

Dobry start
Apetyty	kibiców	zostały	rozbudzo-

ne	 jeszcze	 przed	 startem	 rozgrywek	
dobrymi	 wynikami	 meczów	 sparingo-
wych.	Również	 początek	 sezonu	pod-
grzał	 -	w	pozytywnym	znaczeniu	 tego	
słowa	–	fanów	nowokorczyńskiego	ze-
społu.	Najpierw	wyjazdowa	wygrana	ze	
spadkowiczem	klasy	okręgowej,	Victo-
rią	Skalbmierz	3:1.	Następnie	po	emo-
cjonującym	pojedynku	przy	Rzeźniczej	
odprawiony	z	kwitkiem	został	Huragan	
Wilczyce.	 Kubeł	 zimnej	 wody	 spadł	
jednak	na	wszystkich	w	Osieku,	gdzie	
Wiślacy	 przegrali	 z	 Piastem	 aż	 5:1.	
„Poprawkę”	dostali	w	Opatowie,	gdzie	
przegrali	2:1	i	po	czterech	spotkaniach	
mieli	 na	 koncie	 po	 dwa	 zwycięstwa	 
i	 porażki.	 Zrehabilitowali	 się	 w	 pełni	
w	 piątej	 serii	 spotkań,	 gdy	 rozgromili	
Koprzywiankę	Koprzywnica	9:0(!).	–	To	
najwyższe	zwycięstwo	drużyny	za	mo-
jej	kadencji	-	mówił	po	tamtym	spotka-
niu	trener	Arkadiusz	Modzelewski,	nie	
kryjąc	zadowolenia.	Wiślacy	poszli	za	
ciosem	w	Ostrowcu,	gdzie	ograli	rezer-
wy	KSZO	1929	i	tym	samym	ponownie	
dołączyli	do	czołówki,	licząc	się	w	wal-
ce	 o	 awans.	Wtedy	 znów	 przydarzyła	
się	porażka,	 tym	razem	katem	okazała	
się	Stal	Kunów.	Porażkę	0:2	Wisła	„od-
robiła”	w	Łoniowie,	pokonując	tamtej-
szą	Agricolę	takim	samym	stosunkiem,	
jakim,	uległa	Stali.	

zacięli się
Wydaje	 się,	 że	 zwycięstwo	 nad	

Agricolą	 było	 ostatnim	 pozytywnym	

akcentem	 rundy	 jesiennej	 w	 wykona-
niu	 nowokorczyńskich	 graczy.	Wygra-
na	 w	 Łoniowie	 była	 ostatnią	 jesienną	
wygraną,	po	której	przyszła	seria	czte-
rech	 meczy	 bez	 zwycięstwa.	 Wszyst-
ko	zaczęło	 się	od	 remisu	1:1	z	Basztą	
Rytwiany,	skończyło	na	porażce	2:3	ze	
Starem	 Starachowice.	 W	 międzycza-
sie	był	 derbowy	pojedynek	 z	Grodem	
Wiślica	przegrany	przez	Wiślaków	6:1.	
Mecz	 ten	 zawiódł	 kibiców,	 był	 słaby,	
toczony	w	wolnym	 tempie,	 choć	 awi-
zowany	 jako	 pojedynek	 pretendentów	
do	 awansu.	 Po	 przerwie	 związanej	 
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rozwiązanie 
KonKUrSU

Miło	nam	poinformować,	że	krzyżówka	zamieszczona	w	poprzednim	
numerze	naszego	pisma	nie	sprawiła	Państwu	najmniejszych	problemów.	
Spośród	prawidłowych	odpowiedzi	wylosowaliśmy	zwycięzcę,	a	została	
nim jolanta Kliś z nowego Korczyna	która	otrzymała	nagrodę.	

Gratulujemy!

grywali	 0:2,	 to	 jeszcze	 przed	 przerwą	
potrafili	 doprowadzić	 do	wyrównania.	
Jednak	dwie	czerwone	kartki	dla	piłka-
rzy	Wisły	w	trakcie	drugiej	połowy	uła-
twiły	zadanie	Starowi,	który	w	ostatniej	
minucie	zadał	decydujący	cios.	

Nieźle w Pucharze
Przygodę	 w	 Pucharze	 Polski	 na	

szczeblu	okręgu	Wiślacy	rozpoczęli	od 
pierwszej	rundy,	a	podejmowali	w	niej 
rywala	 zza	 miedzy.	 Dla	 grającego	 
w	B-	klasie	Źródło	Solec-	Zdrój	nie	mie-
li	litości,	pokonując	go	wysoko	7:0.	Na	
drugiej	rundzie	przygoda	z	PP	się	 jed-
nak	zakończyła.	Do	Nowego	Korczyna,	
przyjechała	 „okręgówkowa”	 Klimon-
towianka	Klimontów,	która	po	pełnym	
dramaturgii	spotkaniu	wygrała	4:3.	

a teraz zima
Do	 rozegrania	 Wiślakom	 pozo-

stał	 jeszcze	 przełożony	 pojedynek	 ze	
Zrywem	 Zbigniewice,	 po	 którym	 za-
wodnicy	 udadzą	 się	 na	 zasłużony	 od-
poczynek.	Będą	mieli	okazję	nabrać	sił	
i	 energii	 przed	 rundą	 wiosenną,	 choć	
pewnie	 wielu	 z	 nich	 będzie	 występo-
wało	w	 różnego	 rodzaju	 rozgrywkach	
halowych.	 Wznowienia	 treningów	
można	 spodziewać	 się	 w	 okolicy	 15	
stycznia.

mhm

Strzelcy bramek dla wisły  
w rundzie jesiennej:

7 - Krzysztof witek; 4 - michał mika, 
Paweł niedziela, Paweł zieliński;  
2 - maciej Dudek, adam Swoszow-
ski, rafał zając; 1- mateusz Staroś-
ciak, łukasz Żwirek, grzegorz To-
boła.

z	atakiem	zimy	i	odwołaniem	meczu	ze	
Zrywem	Zbigniewice	(przełożony	na	18	
listopada),	Wisła	wznowiła	 ligę	wyjaz-
dowym	meczem	ze	 Świtem	Ćmielów.	
Niestety	 ten	 mecz	 również	 przegrała,	 
a	decydującą	bramkę	straciła	w	ostatnich	
minutach.	 Emocjonujący	 i	 obfitujący	 
w	czerwone	kartki	był	ostatni,	wspomi-
nany	wcześniej	mecz	ze	Starem.	Choć	
po	siedemnastu	minutach	Wiślacy	prze-
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piKniK hiStoryczny

Dokumentalista z Nowego Korczyna Jerzy Wajs 
wraz z małżonką Wiesławą.

Krokiety z fasolą oraz tort z fasoli to potrawy,  
które zwyciężyły w konkursie kulinarnym.

Puliczność jak zwykle dopisała.  
Remiza OSP w Nowym Korczynie wypełniona była po brzegi.

Wiersze lokalnych poetów czytała młodzież  
z miejscowego gimnazjum.

Wszystkie potrawy zachwycały  
wyglądem i niepowtarzalnym smakiem.


