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harmonoGram odbioru odPadÓw komunaLnyCh

Urząd Gminy Nowy Korczyn przedstawia Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych 
z terenu gminy Nowy Korczyn, którego dokonywać będzie po przeprowadzonym przetargu 

Firma ,,EKOM” Maciejczyk Sp. J. 
ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce, tel. 41 386 20 60 

Termin odbioru odpadów Miejscowość 

Pierwszy piątek miesiąca 
(1 raz w miesiącu, odpady zmieszane)

Pierwszy czwartek miesiąca
(zaczynając od sierpnia, co drugi miesiąc segregowane)

Badrzychowice, Sępichów, Piasek Wielki, 
Strożyska, Ucisków

Drugi piątek miesiąca 
(1 raz w miesiącu, odpady zmieszane)

Drugi czwartek miesiąca 
(zaczynając od sierpnia, co drugi miesiąc segregowane)

Harmoniny, Nowy Korczyn, Rzegocin 

Trzeci piątek miesiąca 
(1 raz w miesiącu, odpady zmieszane)

Trzeci czwartek miesiąca 
(zaczynając od sierpnia, co drugi miesiąc segregowane) 

Brzostków, Błotnowola, Grotniki Duże, Grotniki Małe, 
Parchocin, Pawłów 

Czwarty piątek miesiąca
(1 raz w miesiącu, odpady zmieszane)

Czwarty czwartek miesiąca
(zaczynając od sierpnia, co drugi miesiąc segregowane)

Czarkowy, Górnowola, Kawęczyn, Łęka, Ostrowce, 
Podraje, Podzamcze, Stary Korczyn, Winiary Dolne, 
Żukowice 

Informujemy, że fi rma EKOM zostawiła u sołtysów 
ofertę zakupu lub dzierżawy pojemników. Worki na od-
pady segregowane dostarczy właścicielom nieruchomości 
fi rma EKOM bezpłatnie. Do niebieskiego worka należy 
wrzucać papier, do zielonego worka - szkło, do żółtego 
worka - plastik, metale, tworzywa sztuczne. Brązowy wo-
rek dotyczy selektywnej zbiórki bez kompostownika, do 
którego należy wrzucać np. obierki z owoców, warzyw, 
trawę, liście itp. Odpady pozostałe po ww. segregacji na-
leży wrzucać do czarnego worka zakupionego we wła-
snym zakresie. 

Odbierając odpady segregowane fi rma EKOM pozosta-
wi właścicielowi taką samą ilość worków danego koloru 
jaką zabierze. Odpady niesegregowane należy wrzucać 
do czarnego worka/pojemnika zakupionego we własnym 
zakresie. 

W celu sprawniejszego dokonywania wpłat, mieszkań-
cy gminy otrzymają książeczki opłat.

Opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy:

11,50 zł – od osoby miesięcznie w przypadku nieprowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów,

6,00 zł – od osoby miesięcznie w przypadku prowadze-
nia selektywnej zbiórki odpadów bez kompo-
stownika, 

4,50 zł – od osoby miesięcznie w przypadku prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym 
bioodpadów w kompostowniku.  

Opłaty od nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady:

100 zł za pojemnik 1100 l, 
40 zł za pojemnik 240 l, 
20 zł za pojemnik 120 l – w przypadku nieprowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów,
60 zł za pojemnik 1100l, 
28 zł za pojemnik 240 l, 
14 zł za pojemnik 120 l – w przypadku prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów.
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Nowy KorczyN placem budowy
Gmina Nowy Korczyn ruszyła  

z pełnym rozmachem z realizacją wie-
lu zadań inwestycyjnych, które poprze-
dzone były długimi i mozolnymi proce-
sami przygotowawczymi. Opłacało się 
jednak, gdyż w niedalekiej przyszłości 
będziemy się mogli poszczycić pięk-
nymi ulicami, chodnikami, nawierzch-
niami dróg, odnowionymi obiektami.  
O rewitalizacji Nowego Korczyna  
z wójtem Pawłem Zagają rozmawiała 
Anna Nowak.

Gmina postawiła pierwsze kroki 
ku wielkim zmianom w Nowym Kor-
czynie. 19 kwietnia została podpisana 
umowa z konsorcjum dwóch firm, któ-
re podejmą się prac rewitalizacyjnych.

To prawda, sam proces przygoto-
wania tej inwestycji był długi i żmudny. 
Aby jakiekolwiek prace rewitalizacyjne 
mogły ruszyć, potrzebnych było wiele 
uzgodnień i pozwoleń. Udało się jed-
nak i mam nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości cieszyć nas będzie zupełnie 
odmieniony wizerunek Nowego Kor-
czyna.

Jakie prace przewidziano w ra-
mach rewitalizacji?

Zakres tego zadania jest bardzo 
szeroki. Nadmienię, że udało się zmie-
nić poprzedni zakres prac związanych  
z rewitalizacją. Wówczas koncepcja za-

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM 
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

kładała rewitalizację głównie przestrze-
ni nad Nidą. Mając jednak na uwadze 
powódź z 2010 roku, postanowiliśmy 
przenieść punkty ciężkości inwestycji 
do Rynku, w mniejszym stopniu zago-
spodarowując nadbrzeże rzeki. W ra-
mach inwestycji przewidziano między 
innymi wymianę infrastruktury pod-
ziemnej (sieci wodociągowej, kanali-
zacji deszczowej), remont nawierzchni 
jezdni i chodników, a także wymianę 

oświetlenia ulicznego na rynku i przyle-
gających do niego ulicach: Rzeźniczej, 
Zamkowej, Farnej i Zaścianek.

Centralną część Nowego Kor-
czyna stanowi Rynek. Jak będzie on 
wyglądał po rewitalizacji? Wiele jest  
w tej kwestii niedomówień, krążą plot-
ki, że wycięte zostaną wszystkie drze-
wa. Mieszkańcy protestują. Jaka jest 
prawda Panie Wójcie?

Projekt rewitalizacji Nowego Kor-
czyna jest dostępny w Urzędzie Gminy 
oraz na stronie www.nowykorczyn.pl 
w zakładce Rewitalizacja. Zaintereso-
wani mogli i nadal mogą zapoznać się  
z nim i z całą dokumentacją. Kolejny raz 
podkreślam, że nigdy nie było mowy  
o usunięciu wszystkich drzew. Ow-
szem, konieczna była wycinka części 
istniejącej zieleni. Ale w miejscu usu-
niętych drzew zaprojektowano nowe 
nasadzenia jako uzupełnienie istnieją-
cej szaty roślinnej, w sumie 46 drzew 
oraz 180 krzewów.

Jeśli chodzi o wygląd Rynku po re-
witalizacji, to ścieżki w jego centralnej 
części zachowają swoją pierwotną lo-
kalizację, nieznacznie zmieni się tylko 
ich geometria i szerokość. W miejscu 
ich przecięcia zaprojektowany został 
plac na planie koła pełniący funkcję 
kameralnej przestrzeni wypoczynko-
wej. Po dwóch przeciwnych stronach 
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… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

utworzone zostaną dwa place w formie 
prostokąta. Na jednym usytuowany zo-
stanie istniejący pomnik, który będzie 
odświeżony i oczyszczony. Po przeciw-
nej stronie powstanie natomiast skwer 
wypoczynkowy z centralnie ulokowa-
ną studnią przykrytą dwuspadowym 
dachem. Zaprojektowane zostały rów-
nież nowe elementy małej architektury, 
takie jak ławki, kosze i latarnie. Na pla-
cu rynkowym powstanie również nowa 
wiata przystankowa z punk-
tem informacji turystycznej 
oraz toaleta publiczna.

Będzie również więcej 
estetyki na ulicach, gdyż 
znikną betonowe słupy  
z liniami energetycznymi, 
które zamienione zostaną 
na niewidoczne podziem-
ne przyłącza. Czy to za-
danie realizowane będzie  
w ramach rewitalizacji?

Zadanie to będzie reali-
zowane przy okazji rewita-
lizacji, a nie w jej ramach. 
Realizować je będzie firma 
PGE Dystrybucja (ZEORK), 
z którą nawiązaliśmy współ-
pracę. Mieszkańcy ulic Far-
na, Zaścianek, Zamkowa, Rzeźnicza, 
Krakowska, Rynek zostaną przyłączeni 
do nowej linii energetycznej – ziemnej. 
W odnowionej części miejscowości 
znikną stare betonowe słupy z liniami, 
a zamienione zostaną na niewidoczne, 
podziemne przyłącza. Waż-
ne jest również to, że miesz-
kańcy nie poniosą żadnych 
kosztów związanych z nad-
chodzącymi zmianami, no  
i oczywiście budżet gminy 
też nie ucierpi na tym. Reali-
zowane zadanie nosi nazwę 
„Budowa linii energetycznej 
kablowej średniego napię-
cia, stacji transformatorowej 
15/0,4 kV kontenerowej, li-
nii kablowej niskiego napię-
cia oraz wykonanie rozcięć  
w istniejącej linii napowietrz-
nej na działkach położonych 
w miejscowości Nowy Kor-
czyn”. W konsekwencji tych 
technicznych zmian wzrośnie również 
estetyka poszczególnych ulic.

Na placu festynowym rozpoczęły 
się już roboty ziemne. Jakie zmiany na 
tym obiekcie wpisane są w projekt re-
witalizacji?

Na całym placu położona zosta-
nie nowa nawierzchnia oraz powstaną 
miejsca parkingowe. Oprócz tego od-
świeżona zostanie muszla koncertowa, 
gruntowny remont przejdzie również 
budynek magazynowy obok muszli. 
Ponadto wykonane będzie nowe ogro-
dzenie palcu festynowo-targowego, bo 
takie dwie funkcje spełnia. Cały plac 
zostanie odwodniony za pomocą kana-
lizacji deszczowej.

będą mogli zacumować do naszej przy-
stani i zwiedzić Nowy Korczyn.

Proszę powiedzieć, ile będzie 
kosztować rewitalizacja Nowego Kor-
czyna oraz kiedy przewidziane jest jej 
zakończenie.

Całkowita wartość projektu to  
4 mln 718 tys. 581 złotych. Większą 
część projektu pochłaniają prace bu-
dowlane, które kosztować będą ponad 

4 mln 300 tys. złotych. Na po-
zostałą część przedsięwzięcia 
składają się takie koszty jak 
dokumentacja techniczna, na- 
dzór inwestorski, nadzór ar-
cheologiczny, promocja pro-
jektu. Gdyby nie dofinansowa-
nie samorządu województwa, 
które wyniesie 60 %, tj. 2 mln 
831 tys.149 zł., zadania tego 
nie udałoby się nam zrealizo-
wać. Gmina musi bowiem za-
bezpieczyć jako wkład własny 
1 mln 887 tys. 432 zł. Zakoń-
czenie inwestycji zaplanowa-
ne jest na koniec 2014 roku.  

Przedsięwzięcie to przy-
czyni się niewątpliwie do 
zmiany wizerunku miejsco-

wości oraz wzrostu jej atrakcyjności. 
Ale póki co mieszkańcy muszą uzbroić 
się w cierpliwość, bo Nowy Korczyn 
jest teraz jednym wielkim placem bu-
dowy.

W tym miejscu chciałbym prze-
prosić mieszańców za przej-
ściowe utrudnienia i prosić 
jednocześnie o cierpliwość  
i wyrozumiałość. Mam na-
dzieję, że inwestycja ta po-
zwoli wykorzystać potencjał 
Nowego Korczyna, który  
z czasem może się stać jed-
nym z najatrakcyjniejszych 
terenów turystycznych przy 
swej wielkiej historii i za-
bytkach oraz odpowiedniej 
promocji. Jednak aby tak się 
stało, konieczna jest zmia-
na wyglądu naszej „stolicy” 
Gminy Nowy Korczyn.

Życzę powodzenia w re-
alizacji zamierzonych celów na rzecz 
rozwoju Gminy Nowy Korczyn.

Wspomniał Pan na początku o za-
gospodarowaniu nadbrzeża rzeki Nidy. 
Proszę o więcej szczegółów.

Projekt rewitalizacji obejmuje rów- 
nież wyrównanie i oczyszczenie nad-
brzeża rzeki Nidy, urządzenie tam 
przystani kajakowej oraz niewielkiej 

plaży i kąpieliska. Powstanie w ten 
sposób obszar przeznaczony do wypo-
czynku i rekreacji. Przystań kajakowa 
da nowe możliwości dla aktywnych tu-
rystów, którzy spływając kajakami np.  
z Pińczowa, Chrobrza czy Wiślicy, 
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Droga w miejscowości Strożyska, dł. 1300 mb, koszt: 174 480 zł

WyremontoWane odcinki dróg
Pięć odcinków dróg o łącznej długości 3 km odbudowano w ostatnim czasie w ramach pozyskanych środków od Mini-

sterstwa Administracji i Cyfryzacji w następujących miejscowościach: Podraje, Brzostków, Piasek Wielki i Strożyska. 
Całkowity koszt remontu tych ciągów to ponad 550 tys. zł. Dofinansowanie stanowiło 80% kosztów zadania. Resztę 

Gmina musiała pokryć z własnych środków.
Anna Nowak

Droga w miejscowości Brzostków, dł. 430 mb, koszt: 90 607 zł

Droga w Piasku Wielkim, dł. 720 mb, koszt: 142 184 zł

Droga w Piasku Wielkim, dł. 350 mb, koszt: 90 938 zł
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Droga Podraje do wału Nidy, dł. 320 mb, koszt: 60 045 zł

Radni gminy Nowy Korczyn jednogłośnie udzielili abso-
lutorium wójtowi Pawłowi Zagai. Tym samym rada jako or-
gan stanowiący, uznała za prawidłowe wykonanie budżetu 
w 2012 r. przez wójta jako organ wykonawczy.

Zanim jednak doszło do jednego z ważniejszych głoso-
wań, jakie odbywają się w Radzie Gminy, przewodnicząca 
komisji rewizyjnej przedstawiła obecnym na sesji wniosek 
komisji rewizyjnej skierowany do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Nowy Korczyn. O wykonaniu budżetu gminy za rok 
2012 pozytywnie wypowiedziało się nie tylko RIO, ale co 
równie istotne, wszystkie komisje Rady z komisją rewizyjną 
na czele. Radni udzielili Wójtowi absolutorium jednogłośnie 
i brawami podziękowali za trud pracy włożony w realizację 
wielu zadań.

Wójt Paweł Zagaja, odbierając gratulacje, podziękował 
radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za dotychczasową 
współpracę. Wyraził też nadzieję, że wspólne działanie po-
zwoli na realizację dalszych planów.

Sesja absolutoryjna miała miejsce 14 czerwca.
Anna Nowak

Podczas absolutoryjnej sesji Rady Gminy władze gmi-
ny uhonorowały osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w No-
wym Korczynie. 

Nagrody z rąk wójta oraz gratulacje otrzymali: Dominika 
Kornaś, Katarzyna Pater, Daria Suchy i Jacek Trojan, a także 
rodzice i opiekunowie uczniów. (O osiągnięciach uczniów 
przeczytać można na kolejnych stronach naszego Biuletynu).

Laureatom wyróżnień gratulujemy. Mamy nadzieję, że 
otworzą się przed nimi nowe furtki, a co za tym idzie kolejne 
możliwości do rozsławiania naszej gminy.

Anna Nowak

Podczas absolutoryjnej sesji Rady Gminy władze gmi-

osiĄGnięCia uhonorowane

W trakcie odbudowy jest droga gminna w miejscowości 
Badrzychowice o długości 1560 mb. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 319 tys. 690 zł, z czego 101 tys.760 zł pozyskano 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzch-
ni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów na drogi lokalne wraz 
z przepustami. Zaznaczyć należy, że zanim przystąpiono do 
realizacji tej inwestycji odmulone zostały rowy po obu stro-
nach drogi.

W BADRZYCHOWICACH 
ODBUDOWUJĄ DROGĘ

JednoGŁoŚnie aBSoLUtoriUm 

dLa WÓJta
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oczyszczalNie z dofiNaNsowaNiem

Dobiegają końca prace związane  
z termomodernizacją Samorządowe-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w No-
wym Korczynie. 

W ramach zadania, którego wyko- 
nawcą jest firma HATTBUD ze Staszo-
wa, ocieplono ściany zewnętrzne bu-
dynku oraz wykonano nowe pokrycie 
dachowe. Budynek Ośrodka zyskał 
już na nowym lepszym wyglądzie.  
A w niedalekiej przyszłości zaoszczę-
dzi z pewnością na ogrzewaniu. Cał-
kowity koszt zadania to 308 451,59 
złotych. 

Anna Nowak

Nowe oblicze ośrodka zdrowia

118 przydomowych oczyszczalni 
ścieków powstanie dzięki unijnemu 
dofinansowaniu. Gmina Nowy Kor-
czyn rozstrzygnęła właśnie przetarg na 
realizację tego zadania w pięciu miej-
scowościach: Piasek Wielki, Badrzycho-
wice, Strożyska, Ucisków i Sępichów.

Jak informuje wójt, wartość pro-
jektu na podstawie umowy podpisa- 
nej z Marszałkiem Województwa wy- 
nosi 2 mln. 579 tys. 081 zł, z cze-
go dofinansowanie unijne wyniesie  
1 mln 572 tys. 932 zł. Pozostałą część 
stanowi wkład własny gminy i miesz-
kańców. 

Inwestycja realizowana będzie w la- 
tach 2013-2014 i z pewnością wpłynie 
na poprawę stanu środowiska oraz wa-
runków życia mieszkańców.

Anna Nowak

Po remoncie

Przed remontem
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Jednostka OSP Czarkowy otrzymała 
od samorządu województwa samochód 
pożarniczy marki Volkswagen Trans-
porter. Uroczystego przekazania pojaz-
du dokonali marszałek województwa 
Adam Jarubas w asyście posła na Sejm 
RP Mirosława Pawlaka, komendanta 
PSP w Busku-Zdroju Kazimierza Ścibiło 
oraz wójta Pawła Zagai.

Pojazd, który zastąpił wysłużone-
go Żuka, został wyremontowany oraz 
doposażony zgodnie ze standardami 
strażackiego wozu. Jest to kolejny prze-
jaw dobrze układającej się współpracy  
z marszałkiem województwa w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa pożarowego. 
W 2011 roku trzy jednostki OSP z te-
renu naszej gminy doposażone zostały  
w pojazdy bojowe. Do OSP Stroży-
ska trafił samochód marki Volkswagen 
Transpotrer. Jednostka z Nowego Kor-
czyna otrzymała samochód pożarniczy 
marki Renault Mascott, którego zakup 

JedNostKa

osp czarKowy 
ma nowy samochód

w 90%, tj. 100 tys. zł., dofinansował 
Samorząd Województwa. Z kolei cięż-
ki samochód ratowniczo-gaśniczy mar-
ki Jelcz trafił do jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Błotnowoli. 

Za wszystkie te działania strażacy 
ochotnicy składają serdeczne podzię-
kowania. 

Anna Nowak

Złożą wniosek na  
termomoderniZację  
budynków użytecZ-

ności publicZnej
Gmina Nowy Korczyn planuje zło-

żyć wniosek o dofinansowanie przed-
sięwzięcia pn. „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej 
na terenie Województwa Świętokrzy-
skiego”. 

Zgodnie z wymogami konkursu, 
Rada Gminy podjęła na lipcowej se-
sji uchwałę w sprawie upoważnienia 
Wójta Gminy do złożenia takiego 
wniosku wspólnie z innymi podmiota-
mi z terenu województwa świętokrzy-
skiego.

W ramach wniosku planuje się 
wykonać w całości lub części termo-
modernizację oraz wymianę central-
nego ogrzewania w następujących 
budynkach tj. Samorządowym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej w Brzostko-
wie, Szkole Podstawowej w Starym 
Korczynie oraz Szkole Podstawowej  
w Brzostkowie.

Anna Nowak

Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z od-
restaurowaniem cmentarza wojennego w Czarkowach. 
Dzięki staraniom wójta gminy Nowy Korczyn Pawła Za-
gai, po raz kolejny udało się na ten cel pozyskać kwotę  
35 tys. zł. od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
15 tys. zł gmina musi zabezpieczyć w budżecie jako wkład 
własny. 

W roku ubiegłym za kwotę 50 tys. zł. odnowione zo-
stały mogiły poległych legionistów. Zakres bieżących robót 
obejmował będzie wykonanie nowego ogrodzenia cmenta-
rza oraz utwardzenie części placu. 

Cmentarz wojenny  
w CzarkowaCh  

będz ie  odrestaurowany

Realizacja tego zadania ma dla gminy szczególne zna-
czenie, bowiem w przyszłym roku będziemy obchodzić 
setną rocznicę wybuchu I wojny światowej.  
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Przy ulicy Buskiej trwa realizacja 
zadania związanego z zagospodaro-
waniem przestrzeni publicznej po-
przez organizację placu zabaw, cią-
gów komunikacyjnych, utwardzenie, 
odwodnienie oraz ogrodzenie terenu 
wraz z wykonaniem nowej elewacji 
budynku.

Ku uciesze mieszkańców powstanie 
tam przyjemny kącik, w którym miło 
będzie spędzić wolny czas wspólnie 
z dzieckiem. Całkowity koszt zadania 
to 341 tys. zł

ODNAWIAJĄ PLAC 
PRZY ULICY BUSKIEJ

Przed remontem

W czasie przerwy wakacyjnej prowadzony jest remont 
w Szkole Podstawowej w Brzostkowie.

W ramach prac remontowych odnowione zostaną trzy 
sale lekcyjne oraz korytarz wraz holem na parterze. Zosta-
nie również wykonana wentylacyjna w łazienkach oraz in-
stalacja elektryczna w klasach i na korytarzu. Jeszcze przed 

W czasie przerwy wakacyjnej prowadzony jest remont 
w Szkole Podstawowej w Brzostkowie.

reMoNT 
w Szkole PodSTawoweJ 

w brzoSTkowie

końcem wakacji planowane jest również utwardzenie placu 
przed budynkiem szkoły – położona zostanie kostka brukowa 
o powierzchni 400 m2. Ponadto zakupione zostaną materia-
ły dydaktyczne i wyposażenie dla nowo otwartego oddziału 
przedszkolnego.

Całkowity koszt remontów, zakupu materiałów związa-
nych z utwardzeniem placu oraz materiałów dydaktycznych 
wyniesie blisko 90 tys. zł

Anna Nowak

W trakcie remontu
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Rozwijanie aktywności społeczno-
ści lokalnej to cel główny przyświeca-
jący zadaniu realizowanemu obecnie 
przez Gminę Nowy Korczyn wspólnie 
z Kołem Gospodyń Wiejskich w Łęce. 
Chodzi mianowicie o remont i wyposa-
żenie świetlicy wiejskiej, którego całko-
wity koszt wyniesie 40 tys. zł.

W ramach zadania wykonywany 
jest remont pomieszczeń, wyposażenie 
świetlicy, zabezpieczenie dachu oraz 
elewacja frontalna. Stolarka okienna  
i drzwiowa wymieniona została w ubie-
głym roku. Zadanie realizowane jest  
w ramach działania „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju dla małych 
projektów” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Jak podkreśla wójt Paweł Zaga-
ja świetlica wykorzystana zostanie  
z pożytkiem przez KGW w Łęce, której 
prezesem jest p. Elżbieta Matuszewska 
– inicjatorka przedsięwzięcia. Obiekt 
będzie również służył mieszkańcom 
Podzamcza, Podraja i Łęki do zebrań, 
szkoleń i spotkań. 

Anna Nowak

remont 
świetlicy wiejskiej  

w Łęce

Dzięki staraniom Wójta Gminy jed-
nostka OSP Nowy Korczyn doposażona 
została w motopompę marki Tohatsu 
o wartości 32 tys. zł. Sprzęt ten służył 
będzie podczas akcji ratowniczo – ga-
śniczych, a także do przeprowadzania 
zawodów strażackich na terenie naszej 
gminy.

motopompa 
dla jednostki 

osp 
nowy Korczyn
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Kocham was mamo i Tato!
Dzień Matki w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie obcho-

dzony był bardzo uroczyście. 
Uczniowie klas zerowych oraz edukacji wczesnoszkolnej wraz ze swoimi wy-

chowawczyniami przygotowały na ten dzień montaż słowno- muzyczny. Zapro-
szone Mamy wysłuchały piosenek, recytacji wierszy oraz życzeń płynących pro-
sto z serc dzieci. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem wszystkim Mamom 
„Sto lat”. Po części oficjalnej Mamy zostały zaproszone na słodki poczęstunek 
oraz wręczono im piękne kwiaty i upominki wykonane przez ich pociechy. Uro-
czystość przebiegła w ciepłej i miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie  
w pamięci dzieci i rodziców. Niejednej Mamie ze wzruszenia łza kręciła się  
w oku. 

1 czerwca w Muszli Koncertowej w Nowym Korczynie pojawił się niezwy-
kły, długo oczekiwany przez wszystkie dzieci gość, którym był Koziołek Matołek  
z bajkowej opowieści Kornela Makuszyńskiego.

Tego dnia Koziołek Matołek wybrał się w niezwykłą podróż. Najpierw odwie-
dził siedzibę radia RMF FM pod Kopcem Kościuszki w Krakowie, a później ruszył 
tam, gdzie zawsze chciał dotrzeć - do Pacanowa. Po drodze Koziołek robił przy-
stanki w kilku miejscowościach. W Nowym Korczynie pojawił się ok. 11.45. Pomi-
mo niesprzyjającej aury, najmłodsi licznie przybyli na spotkanie ze swoim ulubień-
cem, którego powitali zbiorowym beczeniem. Dzieci były zachwycone bajkową 
postacią oraz rozdanymi prezentami: audiobookami z opowieścią o Przygodach 
Koziołka Matołka, słodyczami oraz gadżetami 
RMF FM. 

Wójt Paweł Zagaja podziękował bohaterowi 
za przybycie do najmłodszych mieszkańców 
gminy oraz wyraził nadzieję na częstsze wizyty 
tak miłego gościa w naszej miejscowości.

Akcja ta relacjonowana była na ogólnopol-
skiej antenie RMF FM. Spotkanie z Koziołkiem 
Matołkiem było niezapomnianym prezentem 
dla najmłodszych z okazji ich święta.

KoziołeK MatołeK gościł w NowyM KorczyNie
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Plac zabaw – z unijnym dofi nansowaniem – otwarto w Starym Korczynie. I to 
z fasonem: wójt ciął wstęgę, proboszcz święcił, rodzice bili brawo, a rozradowane 
maluchy... od razu ruszyły do huśtawek i zjeżdżalni. 

Obiekt o wartości ponad 22 tysięcy złotych, oddano do użytku w czerwcu. 
To wspaniały prezent na wakacje. Premiera miała miejsce podczas uroczystego 
spotkania w remizie OSP z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.. Przybyli rodzice 
dzieciaków, mieszkańcy oraz zaproszeni goście.

Poświęcenia nowego obiektu dokonał proboszcz parafi i w Starym Korczynie, 
ksiądz Marek Małczęć. Rodzice nie kryli zadowolenia z otwarcia tak potrzebnej 
w ich miejscowości placówki. Ich pociechy od razu przystąpiły do dzieła. Pobie-
gły prosto na nowy plac zabaw, z radością rzucając się do huśtawek, zjeżdżalni, 
kolorowych drabinek. 

W programie czerwcowego spotkania znalazł się też program artystyczny. 
Przed rodzicami wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym 
Korczynie, pod opieką nauczycielek – Jolanty Kruk, Haliny Stulak i Bożeny Kruk. 
Oklaskiwaliśmy także recital Michała Gaja oraz dziewcząt z zespołu młodzieżo-
wego Rozśpiewane Winiarki z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winia-
rach. Nie zabrakło słodkości i upominków dla najmłodszych.

To kolejny – po Brzostkowie i Piasku Wielkim - plac zabaw przekazany do 
użytku w ostatnim czasie na terenie gminy Nowy Korczyn. Obiekt w Starym Kor-
czynie kosztował 22,5 tysiąca złotych, z czego 14,6 tysiąca to dofi nansowanie 
z funduszy unijnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013.

Anna Nowak

Plac zabaw – z unijnym dofi nansowaniem – otwarto w Starym Korczynie. I to 

PLaC zabaw na dzieŃ dzieCka
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Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Punkcie Przed-
szkolnym w Nowym Korczynie odbyły się 3 czerwca. 
Wśród wielu atrakcji dla dzieci były zabawy związane ze 
śpiewem oraz tańcem do popularnych w ostatnim czasie 
przebojów. Dla chętnych było malowanie twarzy w wy-

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Punkcie Przed-Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Punkcie Przed-
szkolnym w Nowym Korczynie odbyły się 3 czerwca. szkolnym w Nowym Korczynie odbyły się 3 czerwca. 

Z OKAZJI DNIA DZIECKA
brane przez dzieci wzory. Ze słodkościami i życzeniami 
dla naszych maluchów przybył również wójt Paweł Zaga-
ja. Był to dla dzieci dzień pełen wrażeń. To, jak wspaniale 
wszyscy się bawili przedstawiają pamiątkowe zdjęcia.

Anna Nowak
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Z OKAZJI DNIA DZIECKA

sala lustrZana 
na UrodZiny

Zespół Pieśni i Tańca „Wianeczek” 
obchodzi w tym roku 12 urodziny. Za-
łożycielką i opiekunką zespołu po dzień 
dzisiejszy jest p. Urszula Strzelecka. 
W tym czasie przez zespół przewinę-
ło się ponad 100 dzieci. Pierwsi jego 
członkowie są już dziś studentami. 
Zespół w swej karierze miał lepsze 
i gorsze lata. Bez wątpienia barwnymi 
strojami i tańcem uatrakcyjnia nie tylko 
szkolne, ale i gminne imprezy. 

Do naszych sukcesów należy zaliczyć wyróżnienia na Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru w Busku – Zdroju, a także występy na Harcerskim Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej w kieleckim amfi teatrze „Kadzielnia” i przeglądzie 
folklorystycznym w Nagłowicach.

Głównym celem działalności zespołu jest kultywowanie kultury ludowej 
w stroju, tańcu i przyśpiewkach naszego regionu. Udało nam się skompletować 
dziewczęce i chłopięce stroje krakowskie, a teraz na urodziny doczekaliśmy 
się prawdziwej sali ćwiczeń. Dyrekcja zafundowała nam profesjonalne duże 
lustro. Pozwoli ono naszym tancerzom patrzeć na siebie i obserwować ruchy 
swojej sylwetki, przez co łatwiej im będzie wyłapać błędy, jakie popełniają, 
poruszając się po parkiecie. Obserwując swoje odbicie lustrzane, widzą, jaką 
pozę przyjmują, mogą ją porównać z innymi, kontrolować swoje ruchy, gesty 
i mimikę. Z pewnością nasza praca będzie łatwiejsza, a co najważniejsze, wy-
niki jeszcze lepsze. 

Opiekun zespołu „Wianeczek” – Urszula Strzelecka

Dzień Dziecka w Zespole Szkół 
w Nowym Korczynie jak co roku zorgani-
zowany był w formie rywalizacji sporto-
wej. Z tej okazji nauczyciele wychowania 
fi zycznego zorganizowali Dzień Sportu 
Szkolnego.

dzieŃ sporTu

Celem imprezy było wdrożenie do 
aktywnego spędzania czasu wolnego, 
wpajanie zasad zdrowej rywalizacji spor-
towej, kształtowanie postaw prozdrowot-
nych oraz integracja podczas gier i zabaw 
sportowych uczniów. W programie im-

prezy znalazły się konkurencje sportowe 
dla poszczególnych klas oraz dodatkowo 
konkurs tańca. Uczniowie klas IV- VI ry-
walizowali w konkurencjach sprawno-
ściowych zdobywając punkty dla swojej 
klasy. Uczestnicy mogli popisać się swo-
imi umiejętnościami, rywalizując w Tur-
nieju Gier i Zabaw, Turnieju Piłki Siatko-
wej, Turnieju Tańca.

Należy dodać, że podczas całej impre-
zy przestrzegane były zasady sportowej 
rywalizacji, a także kulturalnego kibico-
wania. Członkami komisji sędziowskiej 
byli nauczyciele wychowania fi zycznego 
- Agata Boduszek i Anita Poborca.

W Turnieju Tańca brali udział przed-
stawiciele wszystkich klas. Uczestników 
Turnieju należy pochwalić za piękne wy-
stępy i pomysłową choreografi ę, jak rów-
nież za duże zaangażowanie oraz wkład 
pracy włożony w opracowanie układów 
tanecznych. 

Dzięki trudowi włożonemu przez or-
ganizatorów w przygotowanie zawodów, 
niesłabnącej woli walki uczestników i en-
tuzjazmowi, z jakim kibice dopingowali 
swoich kolegów z klas, mogliśmy świet-
nie się bawić, mile spędzić czas, jak rów-
nież pokazać, jak ważny i potrzebny jest 
sport w życiu człowieka.  

Anita Poborca, Agata Boduszek

Uczniowie naszego gimnazjum 
otrzymali nagrody i wyróżnienia w X 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Eko-
logicznego EKO - PLANETA. 

Laureatką krajową ostała Dominika 
Kornaś z kl. 3 b., która zajęła 3 miej-
sce. Ponadto Monika Wojciechowska 
z kl. 3c i Paweł Błach z kl. 2b uzyska-
li „bardzo dobry” wynik. Natomiast 
Aleksandra Cabaj, Dominik Woźniak 
i Aleksandra Pałasińska otrzymali „wy-
różnienia”. Opiekunem uczniów była 
Barbara Gajda.

Konkurs został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Upowszech-
niania Wiedzy i Kultury Regionalnej 
w Warszawie przy współpracy me-
rytorycznej z Międzywydziałowym 
Studium Ochrony Środowiska Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Wszystkim uczestnikom konkursu 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

suKces w KoNKursie 
eKoloGiczNym
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W czerwcu odbyły się w nowokor-
czyńskim gimnazjum warsztaty doty-
czące pierwszej pomocy: „I ty możesz 
zostać ratownikiem”.

Uczniowie poznali podstawowe 
działania, jakie należy wykonać, jeżeli 
znajdą się na miejscu nieszczęśliwego 
wypadku lub jeśli w ich otoczeniu ktoś 
będzie potrzebował pomocy. Dowie-
dzieli się, jak reagować w przypadku, 
gdy ktoś straci przytomność, zostanie 
porażony prądem, zakrztusi się oraz 
jak zachować się w czasie krwotoku. 
Prowadzący zaprezentował instrukcję 
resuscytacji krążeniowo - oddechowej. 
Uczniowie mieli okazję poćwiczyć na 
fantomie.

Każdy uczestnik szkolenia już wie, 
iż udzielanie pierwszej pomocy ma sta-
ły schemat:
1. Bezpieczeństwo osoby ratującej ży-

cie.
2. Sprawdzanie przytomności osoby po-

szkodowanej.
3. Wezwanie pomocy.

i Ty moŻesz zosTać raTowniKiem

4. Sprawdzenie oddechu:
a) gdy jest oddech – układamy po-

szkodowanego w pozycji bocznej 
ustalonej,

b) brak oddechu – wykonujemy 2 
oddechy ratownicze i uciskamy 
30 razy klatkę piersiową na zmia-
nę, aż do przybycia karetki pogo-
towia.

Szkolenie zorganizowała p. Aneta 
Prasałek a przeprowadził p. Maciej Ru-
siecki – wolontariusz i ratownik na pły-
walni miejskiej w Busku-Zdroju.

Dnia 14 maja 2013r. odbył się w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju fi nał 
III Powiatowego Konkursu Mitologicz-
nego dla uczniów szkół podstawowych. 
W fi nale tym znalazło się 26 najlepszych 
uczniów ze wszystkich gmin naszego po-
wiatu. Byli to ci uczniowie, którzy wygrali 
eliminacje gminne. Wśród nich znalazło 
się 4 dzieci z naszej szkoły. Byli to:
Natalia Czyszczoń - kl. VIb - opiekun Iza-
bela Błaszczyk - Pałys 
Bartłomiej Kulik - kl. VIa - opiekun mgr 
Justyna Grzesiak
Sandra Masłowska - kl. VIa - opiekun mgr 
Justyna Grzesiak
Patrycja  Misterka - kl. V - opiekun mgr 
Barbara Bonar

Nasi uczniowie pokazali, że są dosko-
nałymi znawcami mitów greckich, gdyż 
po raz kolejny stanęli na podium. Tym 
razem zajęli te najlepsze miejsca, bo 
pierwsze i drugie oraz uzyskali tytuł LAU-
REATA. A były to:
Patrycja Misterka - pierwsze miejsce
Natalia Czyszczoń - drugie miejsce

Dziewczyny zatem godnie reprezento-
wały swoją szkołę i sprawiły nam wszyst-
kim miłą niespodziankę. Gratulujemy!

spotKaNie Na olimpie

PodwÓjny sukCes dominiki
19 kwietnia 2013 r. uroczystą galą 

w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach podsumowano tegoroczną edycję 
konkursów przedmiotowych dla gim-
nazjalistów. 

Po laury sięgnęło ostatecznie 255 
młodych ludzi. Do konkursów przed-
miotowych w Samorządowym Gimna-
zjum im. Św. Kingi w Nowym Korczy-
nie przystąpiło łącznie 20 uczniów. Do 
III etapu fi nałowego zakwalifi kowało się 
troje z nich: Dominika Kornaś z kl. III b 
(geografi a - opiekun p. Barbara Witkoś), 
Mateusz Kostka z kl. II b (fi zyka - opie-
kun p. Krzysztof Kański) i Kamil Dryja 
z kl. III c ( historia - opiekun p. Paweł 
Kulik). Z tej trójki największy sukces 
osiągnęła Dominika Kornaś, która zo-
stała laureatką X Wojewódzkiego Kon-
kursu Geografi cznego! Oprócz złotego 
medalu nagrodą za jej pracę była oce-

na celująca z geografi i na 
zakończenie roku szkolne-
go, zwolnienie z egzaminu 
gimnazjalnego z części ma-
tematyczno-przyrodniczej 
i uzyskanie z tej części mak-
symalnej ilości punktów.

Do tego sukcesu Domi-
nika dopisała jeszcze jeden. 
Zajęła I miejsce w konkursie 
na najlepszą stronę www! 
W historii konkursu nie było 
jeszcze przypadku, by zwy-
ciężyła w nim dziewczy-
na. Udało się to Dominice. 
Konkurs na stronę www jest 
fl agowym projektem Zespo-
łu Szkół Techniczno-Infor-
matycznych z Buska-Zdroju. 
Tegoroczna edycja odbyła 
się pod ekologicznym ha-
słem „Proste rady na elek-
troodpady”. Dominika pod 
czujnym okiem opiekuna 
p. Leszka Chrobota wykre-
owała najprostsze rady na 
elektroodpady i … wygrała. 
Gratulujemy!

B. Witkoś
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Dnia 29 maja 2013 roku w Zespole Pla-
cówek Oświatowych Nr 1w Busku Zdroju 
odbył się finał konkursu Moje Ponidzie. 
Każdą biorącą udział szkołę reprezento-
wał zespół stanowiący dwuosobową gru-
pę uczniów, którzy musieli wykazać się 

moJe poNidzie

rozległą wiedzą dotyczącą Ponidzia z za-
kresu przyrody, historii i literatury. 

W finale tym znaleźli się najlepsi 
uczniowie z 13 szkół z powiatu buskie-
go, którzy wygrali eliminacje gminne. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie 
klasy IV b, tj. Franciszek Stefański i Patryk 
Grochowski. Nasi uczniowie pokazali, że 
są doskonałymi znawcami Ponidzia, gdyż 
zdobyli I miejsce ex aequo z uczniami  
z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 
w Busku-Zdroju.

Chłopcom gratulujemy i życzymy no-
wych sukcesów w przyszłym roku szkol-
nym!

Izabela Błaszczyk – Pałys

Dnia 21 maja 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół  
w Nowym Korczynie odbył się Konkurs Recytatorski KOCHAM CIĘ, MAMO! Orga-
nizatorem przedsięwzięcia była pani Izabela Błaszczyk – Pałys.

Konkurs miał na celu uczczenie Dnia Matki oraz przybliżenie wizerunku matki  
w literaturze, pobudzenie aktywności twórczej, propagowanie piękna poezji, kształ-
towanie kultury żywego słowa, doskonalenie warsztatu umiejętności recytatorskich,  
a także upowszechnianie kultury języka i promocję uczniów zdolnych.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas 0 – III i IV – VI. Cieszył się on dużym 
zainteresowaniem, gdyż łącznie 24 osoby wzięły w nim udział.

Oto wyniki:
Klasy 0 – III

I miejsce – Bartosz Mazur  kl. 0 b
II miejsce – Joanna Cieplińska kl. III
III miejsce – Amelia Przeniosło I 

Klasy IV – VI
I miejsce –  Daria Suchy kl. V a, Bartło-
miej Kulik kl. VI a
II miejsce –  Julia Piotrowska kl. IV b, 
Mateusz Kaszuba kl. IV b
III miejsce – Franciszek Stefański kl. IV 
b, Aleksandra Satora kl. VI b

Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych !
Izabela Błaszczyk – Pałys

Kocham cię, mamo! – KonKurs recyTaTorsKi

Dnia 26 kwietnia 2013 roku odbyło 
się w Kielcach uroczyste zakończenie 
konkursu pod nazwą „Świeć przykła-
dem”, którego organizatorami byli: 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Ku-
ratorium Oświaty, Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego, Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego oraz 
Gazeta Wyborcza i Radio Kielce. 

Celem tego przedsięwzięcia było 
promowanie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, a szczególnie bezpieczeń-
stwa pieszych. Warunkiem wzięcia 
udziału w konkursie było napisanie 
listu do kierowcy, by przestrzegał za-
sad bezpieczeństwa drogowego na wsi  
i w mieście lub ułożenie wiersza za-
chęcającego do noszenia odblasków. 
Konkurs skierowany był do uczniów 
klas I- VI szkół podstawowych. 

Na konkurs wpłynęło aż 1819 prac 
z całego województwa świętokrzyskie-
go. Komisja Konkursowa miała więc 
nie lada problem z wyróżnieniem tych 
najlepszych. Okazało się jednak, że 
w gronie laureatów znalazły się dwie 
uczennice ze szkoły podstawowej  
w Nowym Korczynie: Katarzyna Pater, 
która zajęła pierwsze miejsce i Daria 
Suchy, która uzyskała wyróżnienie. 
Dziewczynki pod kierunkiem p. Bar-
bary Bonar pisały list, w którym prosiły 
kierowców o przestrzeganie zasad ru-
chu drogowego oraz opisywały skutki 
nieprzemyślanej jazdy samochodem. 
Zostały zaproszone na uroczyste pod-
sumowanie konkursu i otrzymały dy-
plomy oraz cenne nagrody rzeczowe. 

Świeć  
przyKŁadem
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Uroczystości upamiętniające 73 rocznicę zbrodni ka-
tyńskiej i 3 rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem odbyły się 
w niedzielę 14 kwietnia w kościele św. Trójcy w Nowym Kor-
czynie z inicjatywy Władz Samorządowych Gminy.

We mszy świętej sprawowanej w intencji ofi ar Katynia 
i Smoleńska uczestniczyli tłumnie zebrani wierni, a wśród 
nich delegacje władz samorządowych, kombatantów, straży 
pożarnej oraz szkół z terenu gminy. Muzyczną oprawę uro-
czystości zapewniła orkiestra dęta im. Jana III Sobieskiego 
z Nowego Korczyna, natomiast część artystyczną przygo-
towali uczniowie z korczyńskiego Zespołu Szkół pod kie-
runkiem Barbary Bonar i Jolanty Kulik. Po przejściu na plac 
przykościelny delegacje władz samorządowych, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej oraz szkół złożyły kwiaty 
i znicze pod obeliskiem upamiętniającym zamordowanego 
w Katyniu Ludwika Borka oraz tragicznie zmarłe ofi ary kata-
strofy smoleńskiej. 

Na zakończenie głos zabrał wójt Paweł Zagaja, dzięku-
jąc wszystkim tym, którzy się przyczynili do zorganizowania 
i uświetnienia uroczystości. Podkreślił, że te historyczne wyda-
rzenia niosą uniwersalne przesłanie dla pokolenia młodzieży, 
bo uczą szacunku do życia i jego wartości. 

Uroczystości upamiętniające 73 rocznicę zbrodni ka-

uczcili pamięć oFiar zbrodni KaTyŃsKiej 

i KaTasTroFy smoleŃsKiej

W roku szkolnym 2012/2013 odbyła się kolejna edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego: „Losy Bliskich 
i losy Dalekich. Życie Polaków w latach 1914 - 1989”. Kon-
kurs zorganizowany został przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty w porozumieniu z Kuratorami Oświaty z poszcze-
gólnych województw oraz przy współpracy Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Miał charakter otwarty i skierowany był 
do wszystkich uczniów z terenu całego kraju, jak i polskich 
placówek dyplomatycznych położonych na całym świe-
cie. Przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. 

W przedsięwzięciu tym wziął udział uczeń nowokor-
czyńskiej podstawówki - Jacek Trojan, podopieczny p. Bar-
bary Bonar. Zgodnie z regulaminem konkursu napisał pra-
cę, która została zakwalifi kowana do etapu wojewódzkiego, 
a następnie do etapu centralnego, który odbył się w sobotę, 
8 czerwca 2013 roku w Krakowie. Jacek znalazł się w gronie 
31 fi nalistów w kategorii szkół podstawowych. Rywalizował 
z małymi historykami z kilkunastu województw. Musiał ni-
czym student bronić swej pracy, a następnie odpowiadać na 
pytania Komisji Konkursowej. Wykazał się jednak rozległą 
wiedzą i zajął czwarte miejsce, uzyskując tym samym tytuł 
LAUREATA ETAPU CENTRALNEGO. 

Zdobycie tak zaszczytnego tytułu na szczeblu central-
nym jest niewątpliwie dużym wyróżnieniem i osiągnięciem 
naszego ucznia. Gratulujemy mu serdecznie i życzymy kolej-
nych sukcesów w następnym roku szkolnym! 

JaceK 
troJaN 
laureatem 

ceNtralNeGo 

etapu 

KoNKursu
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W niedzielę 5 maja Nowy Korczyn rozbrzmiał muzyką 
ludową. A to wszystko za sprawą Przeglądu Rejonowego 
Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem.

W przeglądzie tym zaprezentowało się 28 grup, zespo-
łów i solistów ludowych z południowo-wschodniej czę-
ści naszego województwa. Nad całością czuwała komisja 
z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, która ocenia-
ła czystość śpiewu, poprawność mówienia gwarą, repertuar, 
a także ogólny wyraz artystyczny. 

Najlepiej wypadli i zarazem zakwalifi kowali się do bu-
skiego przeglądu, następujący wykonawcy: zespoły śpiewa-
cze „Bolechowiczanie”, „Brzezinianki”, „Pacanowianie”, 
„Kępianki”, „Wolanecki”, soliści Tadeusz Kania, Adam Ko-
cerba, Waldemar Nowak, Andrzej Madej, solistki Alfreda 
Nowak, Stanisława Żądecka, kapele Stefana Wyczyńskiego, 
rodzinna Korbanów, „Korczynianie”, „Buskowianie”, „Dzia-
łoszacy”, „Pierzchniczanie” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wi-
śliczanie” 

Jak podkreślił przewodniczący jury Jerzy Gumuła, 
tegoroczne prezentacje wyróżniały się doborem utworów, 
bardzo dobrym ich wykonaniem oraz świetną oprawą sce-
niczną występów.

Anna Nowak 

raz na LUdoWo

7 czerwca 2013r. odbył się konkurs ortografi czny z języka 
niemieckiego skierowany do uczniów klas trzecich korczyń-
skiego gimnazjum.

Do konkursu przystąpiło 10 śmiałków. Mieli przed sobą nie 

7 czerwca 2013r. odbył się konkurs ortografi czny z języka 
niemieckiego skierowany do uczniów klas trzecich korczyń-

KoNKurs NiemiecKieJ 
ortoGrafii

lada wyzwanie – bo jak tu nie pomylić pisowni niemieckiego 
Vater z angielskim father, niemieckiego Mutter z angielskim mo-
ther, niemieckiego besser z angielskim better itp. Trzeba mieć 
naprawdę refl eks i dobrze znać pisownię, aby jak najszybciej 
zanotować długie niemieckie wyrazy - choćby datę 1956 - neun-
zehnhundertsechsundfünfzig. 

Do drugiego etapu – który odbył się 14 czerwca br. zakwa-
lifi kowało się 5 uczniów, którzy najlepiej poradzili sobie z dyk-
tandem. Byli to: Agnieszka Bogdalska z 3a, Dominika Kornaś 
z 3b, Michał Norek z 3b, Wiktor Marunowski z 3a i Sylwia Sto-
jek z 3c. Cała grupa dzielnie stawiła czoła niemieckim łamań-
com językowym i kolejnemu tekstowi. Drugi etap rozstrzygnął, 
kto najlepiej radzi sobie z niemiecką ortografi ą. 

Oto lista zwycięzców:
Miejsce I i tytuł „Meister der Rechtschreibung” wywalczyła 

Sylwia Stojek z klasy 3c
Miejsce II i III zajęli kolejno Bogdalska Agnieszka 3a 

i Wiktor Marunowski 3a.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Organizatorem konkursu była p. Aneta Prasałek

Nowokorczyński zespół „Wianeczek” 
z posłem do Parlamentu Europejskiego 
Czesławem Siekierskim oraz Wójtem Gmi-
ny Pawłem Zagają
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Krzewienie kultury i postaw eko-
logicznych oraz dostrzeganie piękna 
darów naszej planety, to główne cele 
przyświecające obchodom Światowego 
Dnia Ziemi w Nowym Korczynie, który 
obchodzony był 22 kwietnia. 

obcHody dNia ziemi

nież poprzez odgrywanie zabawnych 
i pełnych humoru scenek. Najpiękniej 
prezentował się jednak barwny koro-
wód, który tego dnia przemaszerował 
ulicami Nowego Korczyna. 

Uczniowie przygotowali się do po-
chodu na piątkę, wzięli ze sobą zielone 
elementy wystroju, a także transparen-
ty z hasłami promującymi ekologię. 
Całość ozdabiały przygotowane przez 
najmłodszych kolorowe balony i bibu-
łowe kwiaty. 

To jednak nie wszystkie działa-
nia jakie zostały podjęte podczas uro-
czystego podsumowania Światowego 
Dnia Ziemi. Kilka dni później włączy-
li się także w akcję sprzątania świata. 
Zaczynając od najbliższej okolicy, 
z pewnością wpłynęli na poprawę 
czystości ogółu. I choć, jak twierdzą, 
z roku na rok śmieci w Korczynie jest 
coraz mniej, to wciąż jest ich dużo. 
Świadomość ekologiczna mieszkań-
ców gminy wzrasta, co widać podczas 
spaceru ulicami Korczyna. Wielu wła-
ścicieli posesji dba o swoje najbliższe 
otoczenie. 

„Można wygłaszać wiersze 
i śpiewać piosenki o Ziemi, 
lecz będzie najpożyteczniej, 
gdy dla niej popracujemy” 

Niech powyższa rymowanka zmusi 
nas do refl eksji.

Danuta Kostka, Małgorzata Łuczka,  
Bogusława Ziętara

słem „By Ziemia pozostała piękna 
i zasobna” przygotowali uczniowie klas 
IV-VI. Była recytacja wierszy, śpiewa-
nie piosenek i sentencje o przyrodzie 
według znanych osobistości. Młodzież 
manifestowaała prawa przyrody rów-

Muzeum Wsi Kieleckiej 
w Tokarni, Klub Wodniacki 
KON-TIKI w Pińczowie oraz 
Ośrodek Kulturalno-Histo-
ryczny (Pałac Wielopolskich) 
w Chrobrzu organizują rejs 
repliką XIX-wiecznego Pływa-
jącego Młyna Wodnego z Nowego Korczyna do Gdańska. 
Przedsięwzięciu patronują i wspierają europoseł Czesław 
Siekierski, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas oraz wójt gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja.

Długość rejsu - 760 km. Rejs obsługiwać będzie czte-
roosobowa załoga złożona z członków Klubu Wodniackie-
go Kon Tiki. Wzdłuż brzegu towarzyszyć będzie jednostce 
specjalny wóz serwisowy.

Niegdyś młyny wodne pływały po Nidzie i Wiśle, dobi-
jając do brzegów i świadcząc młynarskie usługi. Organiza-
torzy rejsu chcą ożywić tamten czas i mało znaną tradycję. 
Na platformie pływającej (o wymiarach 8m x6 m), wykona-
nej według ówczesnych projektów przez członków Klubu 
Wodniackiego Kon-Tiki w Pińczowie, znajdują się żarna 
napędzane wodnym kołem. 

jącego Młyna Wodnego z Nowego Korczyna do Gdańska. 
Przedsięwzięciu patronują i wspierają europoseł Czesław 

PŁywajĄCy 
mŁyn wodny

17 sierpnia w Nowym 
Korczynie nastąpi wodowa-
nie Młyna i pokazowe mie-
lenie zboża na chleb dożyn-
kowy, który dzielony będzie 
następnego dnia na dożyn-
kach w gminie Nowy Kor-

czyn. W niedzielę 18 sierpnia o godzinie 11.30 rozpocz-
nie się 18-dniowy rejs. Codziennie cumować będzie do 
brzegów Wisły m.in. w Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym, 
Warszawie, Płocku i Gdańsku. Wszędzie przewidziane są 
festyny powitalne.

Polska była niegdyś potężnym producentem i ekspor-
terem zboża wysyłanego Wisłą do Gdańska, skąd impor-
towali je kupcy z całej Europy. Rejs ma zatem odwołać się 
także do okresu naszej eksportowej potęgi. Na wszystkich 
miejscach postoju promowany będzie region świętokrzyski 
poprzez organizację eventów, konferencji prasowych, spo-
tkań z władzami, środowiskami zawodowymi i miejscową 
społecznością. Nie zabraknie również degustacji święto-
krzyskich specjałów.

Dla uczniów i nauczycieli, a także 
dyrekcji Zespołu Szkół, to szczegól-
na data, bowiem wiedza ekologicz-
na stanowi integralną część procesu 
dydaktyczno – wychowawczego 
w tej szkole. Stąd organizacja corocz-
nych obchodów ekoświęta. Na rynku 
w Nowym Korczynie spotkano się 
zatem i tego roku. Występ pod ha-
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W niedzielę 2 czerwca 2013 roku 
w Parku Etnografi cznym – w Muzeum 
Wsi Kieleckiej w Tokarni odbył się VIII 
Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, 
podczas którego wyłoniono najlepsze 
i najsmaczniejsze pierogi w regionie. 
W konkursie „Świętokrzyskie Święto 
Pieroga” zaszczytne trzecie miejsce 
przypadło pierogom z fasolą po kor-
czyńsku przygotowanym przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Górnowoli.

Na VIII Świętokrzyskim Jarmarku 
Agroturystycznym gmina Nowy Kor-
czyn reprezentowana była przez: Gmin-
ny Ośrodek Kultury - Bogumiła Zawada, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Górnowoli 
- Beata Skowron i Marta Żwirek, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Łęki – Elżbieta 
Matuszewska i Justyna Kaleta.   

Nasze reprezentantki przygotowa-
ły m.in.: „fasolę po korczyńsku”, ciasta 
oraz pierogi z nutellą i bananem. Potra-
wy te cieszyły się wielkim uznaniem od-
wiedzających. Zainteresowanie wzbu-

W niedzielę 2 czerwca 2013 roku 

pierogi z FasolĄ po KorczyŃsKu 
wŚród najlepszych

dziły również rzeźby p. R. Wieczorka, 
wyroby koronkarskie i hafciarskie p.p. 
M. Skrzypek i A. Szwed oraz fotografi e 
p. J. Wielgusa. Estetycznie przygotowa-
ne stoisko gminy Nowy Korczyn przy-
ciągało wiele osób, a rozdawane folde-
ry rozeszły się w okamgnieniu. 

Świętokrzyski Jarmark Agrotury-
styczny to impreza, która łączy ofertę 
agroturystyczną, noclegową, kulinarną 
z walorami artystycznymi i krajoznaw-

czymi regionu Ponidzia. Jest doskona-
łym miejscem na promocję, zabawę 
i rozrywkę. Organizatorami Jarmarku 
byli Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz Muzeum 
Wsi Kieleckiej.

Wyjazd naszej gminnej reprezenta-
cji na Jarmark Agroturystyczny wsparty 
został fi nansowo przez Urząd Gminy 
w Nowym Korczynie.

B. Zawada

Alkoholizm, czyli uzależnienie od alkoholu, jest cho-
robą przewlekłą i postępującą. Zagraża całej rodzinie. Bli-
scy usiłują powstrzymać osobę uzależnioną od picia albo 
poddają się i rezygnują z normalnego życia.

Mieszkanie z osobą nadmiernie pijącą uzależnia do-
mowników od jej zachowania, stąd nazwa współuzależnie-
nie. Rodzice, małżonkowie, dzieci próbują bezskutecznie 
różnymi sposobami 
wpłynąć na alkoholi-
ka, aby przestał pić. 
Tak głębokie zaanga-
żowanie wywołuje ni-
skie poczucie wartości, „huśtawkę emocjonalną”, naiwną 
wiarę w przyrzeczenia poprawy, poczucie skrzywdzenia, 
nieustanne próby kontroli zachowania alkoholika i jego 
picia, podporządkowanie się nastrojom, potrzebom i za-
chowaniom osoby pijącej, przejmowanie wszystkich obo-
wiązków w domu, nadmierne poczucie lojalności wobec 
pijącego, izolowanie się od otoczenia.

skie poczucie wartości, „huśtawkę emocjonalną”, naiwną 

rodzina i aLkohoL

Dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym często 
czują się gorsze, winne i niepotrzebne. Najczęściej mają 
pretensję do obojga rodziców: do pijącego za to, co robi 
pod wpływem alkoholu, a do drugiego rodzica za to, że 
nic z tym problemem nie zrobił i dalej nic nie robi, że nie 
uchronił ich przed skutkami picia.

SPÓJRZ PRAWDZIE W OCZY
MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY

ZGŁOŚ SIĘ DO WSPÓLNOTY 
ONI CI POMOGĄ

Spotkania GRUPY AA „JEDNOŚĆ” 
w budynku Organistówki w każdą środę od godz.17.30 

(3 środa miesiąca dla wszystkich chętnych)
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Konkurs na najładniejszy wianek, taniec waka-waka, wy-
stęp zespołu „Wianeczek”, widowisko o tematyce ekologicz-
nej, występ małych cheerleaderek, pokaz obrzędu „Sobótka 
Świętojańska” – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na 
wszystkich, którzy 23 czerwca przybyli do Nowego Korczy-
na, gdzie hucznie świętowano sobótkową noc. Coroczny 
festyn zorganizowany został przez Urząd Gminy w Nowym 
Korczynie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Impreza rozpoczęła się na placu przy muszli koncerto-
wej, gdzie licznie zgromadzonych mieszkańców gminy i go-
ści powitał Paweł Zagaja – Wójt Gminy. 

Widzowie mogli podziwiać występy młodych artystów 
z placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Brzostkowie pod opieką p. Gra-
żyny Wawrzeniec i p. Małgorzaty Łuczki przedstawili taniec 
waka-waka, wiersze i piosenki związane z Dniem Mamy, 
a także widowisko o tematyce ekologicznej. Z kolei ucznio-
wie Zespołu Szkół w Nowym Korczynie przygotowani przez 
p. Izabelę Błaszczyk – Pałys i Justynę Grzesiak przedstawi-
li program artystyczny, podczas którego recytowali wiersze 
młodych poetów z naszej gminy. Po nich wystąpił zespół 
„Tup Tup Dance”, przedstawiając nowoczesny taniec przy 
wpadającej w ucho muzyce. Następnie dziewczęta z Placów-
ki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach po kierun-

sobÓtkami 
Powitano Lato w nowym korCzynie

kiem p. Beaty Smodrzewskiej i p. Anety Trutkowskiej zaśpie-
wały piosenki: „Nauczę cię żyć”, „Chodź pomaluj mój świat” 
i „L.A.L.K.A”. Natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Starym Korczynie pod opieką p. Jolanty Kruk i p. Sylwii 
Cieplińskiej przygotowali inscenizację pt. „Wszyscy jeste-
śmy Europejczykami”. Cieszący się ogromną oglądalnością 
taneczny pokaz z pomponami w rytm piosenki „Ona tańczy 
dla mnie” dały małe cheerleaderki przygotowane prze p. Ewę 
Kwiatkowską - instruktorkę „FIT-Sport”. Na scenie można też 
było podziwiać dziecięcy zespół ludowy „Wianeczek”, dzia-
łający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kor-
czynie pod kierunkiem p. Urszuli Strzeleckiej. 

Wieczorem uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. 
Św. Kingi przedstawili ludowy obrzęd „Sobótka Świętojań-
ska” zakończony wypuszczeniem lampionów szczęścia. Pod-
czas zabawy tanecznej, w czasie której grał i śpiewał zespół 
„INDEX”, wszyscy świetnie się bawili. 

Patronat medialny nad imprezą sprawowali: „Echo Dnia”, 
„EXTRA Korso”, „Tygodnik Ponidzia”, Portal Informacji Kultu-
ralnej, buski portal – busko.com.pl oraz telewizja regionalna 
„Telewizja Ponidzie.TV”. Patronatem honorowym objął im-
prezę Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego.   

Redakcja
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Dnia 11 czerwca 2013 roku uczniowie klas II - VI  
Zespołu Szkół w Nowym Korczynie wraz z opiekunami:  
p. K. Masłowską, A. Jagielską, J. Bęben, B. Czyż, uczestni-
czyli w wycieczce do kopalni soli w Bochni oraz na zamek  
w Nowym Wiśniczu.

Wycieczka do Bochni

Wycieczkowicze zwiedzili najstarszą polską podziemną 
kopalnię soli. Obejrzeli unikatowe komory, kaplice z rzeź-
bami i malowidłami, a także poznali narzędzia i urządzenia 
górnicze, którymi posługiwano się przed wiekami.

Nasi uczniowie uczestniczyli również w jedynej na 
świecie Podziemnej Ekspozycji Multimedialnej. Zwiedzanie 
miało tu charakter podróży w czasie. W opowiadaniu o hi-
storii przewodnikowi pomagali polscy królowie, żupnicy ge-
nueńscy, a nawet duch cystersa - mnicha, z którego zakonem 
wiąże się początek kopalni w Bochni. 

Ponadto uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, że 27 
lutego 1253 roku książę Bolesław Wstydliwy nadał prawa 
miejskie dla Bochni, a akt lokacyjny został wydany w na-
szym Nowym Korczynie.

Następnie uczniowie zwiedzili zamek Kmitów i Lu-
bomirskich w Nowym Wiśniczu, jedno z najcenniejszych  
w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjo-
nalno – obronnej. Najstarsza część zamku została wzniesio-
na w XIV w. przez Kmitów.

Do domów uczniowie wrócili pełni wrażeń i niezapo-
mnianych wspomnień. Była to dla nich niezwykła przygo-
da. 

Zarząd Powiatu w Busku–Zdroju zorganizował Powia-
towy Konkurs Plastyczny zatytułowany „Myślę, segreguje, 
odzyskuję”, będący częścią programu edukacyjno – ekolo-
gicznego pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” 
realizowanego na terenie Powiatu Buskiego w roku szkol-
nym 2012/2013, współfinansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach. 

myŚlę, segreguję, odzysKuję

Konkurs ten adresowany był do uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mających 
swoje siedziby na terenie Powiatu Buskiego. Celem tego 
przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży 
na problem związany z ochroną środowiska naturalnego. 
Zadaniem ucznia było wykonanie pracy w dowolnej formie 
plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego. W kon-
kursie tym wzięli udział uczniowie z naszej szkoły, którzy 
przygotowali bardzo ładne i ciekawe prace.  

W dniu 4 czerwca 2013 r. w Starostwie Powiatowym  
w Busku-Zdroju zostały ogłoszone wyniki, które sprawiły 
nam miłą niespodziankę, gdyż w kategorii kl. IV - VI dwa 

pierwsze miejsca zajęły podopiecz-
ne p. Barbary Bonar: Maria Półtorak- 
pierwsze miejsce i Agata Kawa - dru-
gie miejsce. Dziewczynki otrzymały 

pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe (aparat 
fotograficzny, tablet). Fundatorami nagród byli Zarząd Po-
wiatu w Busku-Zdroju oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W tej samej 
kategorii wiekowej wyróżnienie uzyskała uczennica kl. IV - 
Aleksandra Cerazy, podopieczna p. Małgorzaty Stefańskiej.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy im dalszej 
pasji w rozwijaniu zdolności artystycznych!
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Sportowa rywalizacja, wspaniała 
atmosfera przy sprzyjającej pogodzie 
oraz strażacki doping to wszystko to-
warzyszyło Gminnym Zawodom Spor-
towo-Pożarniczym, które odbyły się 
w dniu 19 maja na stadionie sportowym 
w Nowym Korczynie. 

Na zaproszenie wystosowane przez 
Wójta Gminy zgłosiło się 5 zespołów 
z Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu naszej gminy, a także korczyńska 
młodzieżówka oraz drużyna żeńska 

sprawdzian sprawnoŚci
z Nowego Korczyna. Strażacy - ochot-
nicy zmagali się w sztafecie pożar-
niczej z przeszkodami 7x50 m oraz 
w ćwiczeniach bojowych. O zwycię-
stwie zadecydował łączny czas uzyska-
ny przez poszczególne jednostki w obu 
konkurencjach. Najlepsza okazała się 
drużyna z Sępichowa, wyprzedzając w 
kolejności: OSP Nowy Korczyn, OSP 
Strożyska, OSP Czarkowy i OSP Stary 
Korczyn.

Rozegrane zawody były okazją do 
sprawdzenia przygotowania kondycyj-

nego, mobilności i zaangażowania stra-
żaków poszczególnych jednostek. 

Organizatorami zawodów byli: 
Wójt Gminy Nowy Korczyn i Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Nowym Korczynie. Nad całością 
czuwała komisja sędziowska, której 
przewodniczył st. kpt. Grzegorz Stocz-
kiewicz z Komendy Powiatowej PSP 
w Busku-Zdroju.

Anna Nowak
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sprawdzian sprawnoŚci

przedSzkoLaki 
W krakoWSkim zoo

Tuż przed wakacjami przedszkola-
ki z Punktu Przedszkolnego w Nowym 
Korczynie uczestniczyły w wycieczce 
autokarowej do ZOO w Krakowie. 

Ogród Zoologiczny jest wspania-
łym miejscem do spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu, a przy 
tym doskonałą okazją do uzupełnienia 
wiedzy przyrodniczej. Największy po-
dziw przedszkolaków spośród wszyst-
kich zwierząt wzbudził słoń. Z wielkim 
zachwytem dzieci obejrzały kolorowe 
ptactwo. Ponadto przedszkolaki miały 
okazję spotkać lwa i tygrysa, którym 

przyglądały się z lekkim niepokojem 
i zaciekawieniem. Najbardziej fi glar-
ne okazały się jednak małpki, które na 
widok dzieci dały popis wręcz cyrko-
wych akrobacji. Sympatię wśród dzieci 
wzbudziły również małe kucyki, które 
ochoczo nastawiały głowy, ażeby je 
pogłaskać.

Pobyt w ZOO dostarczył naszym 
przedszkolakom wiele radości. Wróciły 
do domu zmęczone, ale pełne wrażeń 
i pozytywnej energii.

Anna Nowak
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Po śmierci króla Władysława Jagiełły grupa dostojników 
duchownych i świeckich z biskupem krakowskim Zbigniewem 
Oleśnickim na czele, tworząca radę królewską, przejęła fak-
tyczne rządy i kierowała życiem politycznym państwa i nielet-
nim władcą Władysławem, którego koronowano na zjeździe 
w Opatowcu w 1434 roku. Angażowanie się dostojników ko-
ścielnych do spraw polityki państwowej, brak jednolitych zasad 
pobierania dziesięciny, nadmierne przywileje duchowieństwa  
i częste klątwy kościelne doprowadziły do powstania opozycji 
przeciw rządom Oleśnickiego. Na jej czoło wysunął sie m.in. 
Spytek z Melsztyna, syn wojewody krakowskiego poległego  
w 1399 roku w bitwie nad Worsklą, który odziedziczył po ojcu 
fortunę i tradycje polityczne rodu.

Spór Spytka z Oleśnickim miał także wymiar osobisty, po-
nieważ możnowładca ten był konsekwentnie pomijany przy 
nominacjach państwowych, a stronnicy Oleśnickiego, Odro-
wążowie, zagarnęli bezprawnie Samborszczyznę, ziemię przy-
znaną dziedzicznie jego ojcu przez króla Władysława Jagiełłę.

Oleśnicki w walce politycznej ze Spytkiem wykorzystywał 
fakt, że Spytek brał udział w wojnach husyckich na terenie 
Czech, a w jego dobrach przebywali czescy najemnicy i bez 
przeszkód oddawali się swoim praktykom religijnym. Ponie-
waż Spytek, pomimo wielokrotnych wezwań, nie wyrzekł się 
idei husyckich, Oleśnicki obłożył go klątwą i ekskomuniką.

Gdy pod koniec kwietnia 1439 roku na zjeździe w Nowym 
Korczynie zaczęły zapadać niekorzystne dla Spytka decyzje, 
postanowił on wraz ze swoimi stronnikami zawiązać konfede-
rację. Uczyniono to w pośpiechu w dniu 3 maja pod hasłami 
obrony zagrożonych przez rządzącą oligarchię szlacheckich 
dóbr publicznych i reformy Królestwa. Do konfederacji przystą-
piło 168 stronników, a poparło ją 200 rodów możnowładczych 

BitWa pod Grotnikami

nieuchronnej bitwy. Spytko nie wykorzystał też posiadanej ini-
cjatywy i dał przeciwnikowi czas na koncentrację wojsk.

Siły Oleśnickiego, zgrupowane niedaleko Nowego Korczy-
na, składały się w przeważającej mierze z jego własnych uzbro-
jonych chłopów pańszczyźnianych. Przeszkolił on i uzbroił 
kilkanaście tysięcy chłopów, ale obawiając sie o ich morale, 
zniósł im część obciążeń na rzecz kościoła. W skład wojsk Ole-
śnickiego wchodziła również niezbyt liczna konnica jego stron-
ników. Po przegrupowaniu swoich wojsk do Nowego Korczyna 
Oleśnicki wymusił na królu, aby oddał pod jego komendę na-
dworne hufce królewskie. Dowództwo nad nimi objął Hińcza 
z Rogowa, który dzień wcześniej przystąpił do konfederacji, 
ale widząc małe szanse Spytka na zwycięstwo, przeszedł wraz 
z innymi konfederantami na stronę Oleśnickiego.

Jako pierwsze do walki przystąpiły hufce królewskie. Uczy-
niły to jednak bardzo niechętnie i po pierwszych starciach 
wycofały się. Ich udział w bitwie miał jednak bardzo ważny 
wydźwięk polityczny. Na widok chorągwi królewskich część 
konfederantów uciekła, a część przyłączyła sie nawet do wojsk 
biskupa. W dalszej części bitwy do ataku przystąpiła konni-
ca Oleśnickiego i zmusiła konnicę Spytka do schronienia się  
w warownym obozie. Samego obozu konnica jednak zdobyć 
nie była w stanie. Zadanie to miała wykonać piechota królewska  
i uzbrojeni chłopi biskupa. Już po zapadnięciu zmroku rozpo-
częła sie zacięta i bardzo krwawa bitwa, ponieważ biskup za-
bronił brać „heretyków” do niewoli. Obiecał on rycerzom do-
bra pokonanych przeciwników, a chłopom sowite nagrody za 
każdą głowę wroga. Po rozerwaniu wozów bojowych i wdarciu 
się do obozu Spytka „jeźdźców i pieszych jego, ze srogością  
i okrucieństwem mordować zaczęto”. 

na 300 w ówczesnej Polsce. Głównymi powodami konfedera-
cji zawartymi w jej akcie były „wielkie i różnorakie braki i nie-
dogodności tego Świętego Królestwa Polskiego, które skutkiem 
młodocianego wieku Pana naszego Władysława do należytego 
stanu doprowadzone być nie mogły”, a także „doprowadzenie 
Królestwa do dobrego stanu”. Podpisując się pod tym politycz-
nym dokumentem (oryginał znajduje się w muzeum w Peters-
burgu) konfederanci oświadczyli, że pod karą utraty życia dóbr 
i honoru szlacheckiego strzec będą. Część konfederantów bar-
dzo szybko opuściła jednak Spytka i już 4 maja rano nie wzięła 
udziału w zbrojnym, prawdopodobnie sprowokowanym ude-
rzeniu na klasztor, będący kwaterą kościelnych i świeckich 
dostojników. Ponieważ zostali oni w porę ostrzeżeni, zdążyli 
uciec i schronić się w zamku. Spytko wściekły, że nie udało 
mu się pojmać Oleśnickiego i jego stronników, złupił klasztor. 
Przeciwnicy polityczni oskarżyli go natychmiast o wszczynanie 
niepokojów i godzenie w porządek publiczny. Od tego mo-
mentu starcie wojsk Spytka ze stronnikami Oleśnickiego było 
już nieuniknione.

Wojska Spytka obozujące w pobliżu Nowego Korczyna 
przemieściły się w dogodne do obrony miejsce w zakolu Nidy 
koło Grotnik i natychmiast rozpoczęły budowę obronnego obo-
zu z wozów taborowych, wałów i przekopów. Znaczną część 
tych sił stanowili uzbrojeni chłopi i pochodzący z dóbr Spytka. 
Pod Grotnikami znalazła sie jednak tylko część wojsk Spytka, 
ponieważ nie zabrał on ze względów propagandowych do 
obozu w pobliżu Nowego Korczyna husyckiej piechoty wojen-
nej. Nie wzięła więc ona udziału w bitwie, a na wieść o klęsce 
Spytka rozpierzchła się. Ta nierozważna jego decyzja okazała 
się największym jego błędem i z góry przesądziła o wynikach 

Żołnierze Spytka, nie mając możliwoości manewru ani od-
wrotu, walczyli dzielnie do samego końca. Niektórzy z nich, 
próbując wpław pokonać Nidę, utonęli w jej wezbranych od 
wiosennych roztopów wodach. Jak podaje Długosz, Spytek 
rzucał się z odwagą na wielu, ale skuty dzidami i przeszyty 
strzałami z łuków nie miał szans. Krwawa bitwa trwała całą 
noc. Rano poza trupami i nielicznymi rannymi na polu bitwy 
nie było nikogo.

Patrole biskupie zabrały z pola bitwy własnych co znacz-
niejszych rannych, a rannych przeciwnika dobiły. Triumfują-
cy Oleśnicki, jak podaje Długosz, publicznie zademonstrował 
swoje skłonności i osobiście dobił wielu rannych.

Rannego Spytka odarto z szat i nad konającym odprawio-
no sąd. Trzykrotnym wołaniem pozywano leżącego bez tchu 
nagiego winowajcę i jako zdrajcę skazano na śmierć. Wyro-
ku jednak już nie wykonano, ponieważ ranny Spytko zmarł 
podczas tego ponurego i ohydnego obrzędu. Oleśnicki zabro-
nił grzebać poległych „heretyków”. Nagie ciało Spytka leżało 
na polu bitwy przez trzy dni. Dopiero gdy jego żona wybła-
gała u młodego króla zabranie ciała, pochowano go 7 maja  
w grobowcu w kościele parafialnym w Piasku - wsi należącej 
do jego dóbr.

Bitwa pod Grotnikami przysporzyła Oleśnickiemu wielu 
nowych wrogów, a opinia publiczna była zbulwersowana po-
traktowaniem przez niego przeciwnika politycznego.

Według niektórych źródeł i w opinii historyków bitwa pod 
Grotnikami figuruje jako najbardziej zapomniana bitwa w Pol-
sce.

Marian Zielonka
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PuChar PoLski 
w PiŁCe bŁotnej w bŁotnowoLi

W niedzielę 30 czerwca w Błotno-
woli sześć drużyn z całego kraju wal-
czyło o Puchar Polski w piłce błotnej. 
Jego zdobywcą okazała się drużyna 
RKS Rakovia Gepard Rakówek, która 
w fi nale pokonała debiutantów z Brzost-
kowa 1:0.

W meczu otwarcia rozegranym po-
między Forum Młodych Ludowców 
z Lubelskiego i Świętokrzyskiego w ro-
li kapitanów drużyn wystąpili marszał-
kowie województw: Adam Jarubas 
i Krzysztof Hetman. Mecz zakończył 
się remisem 2:2 

Gdy zadowoleni ludowcy opuścili 
plac gry, rozpoczęła się walka o puchar 
Polski. Stoczyło ją sześć drużyn z całe-
go kraju: RKS Rakovia Gepard, Żirądin 
Błoteaux Częstochowa, BKS Roztocze, 
LC Chełm, Błotne Orły Błotnowola i All 
Stars Brzostków. Wszyscy zawodnicy 
jednomyślnie przyznawali, że w tak 
ciężkich warunkach jeszcze nie grali. 
Emocje nie opuszczały graczy i kibiców 
do samego końca. W meczu fi nałowym 
pomiędzy Rakovią a drużyną All Stars 
Brzostków bramka na 1:0 padła w ostat-
nich minutach. Co więcej, zdobywcy 
drugiego miejsca to absolutni debiu-
tanci. W niedzielnym turnieju w piłkę 
błotną zagrali po raz pierwszy w życiu. 
Na trzecim miejscu znalazł się Żirądin 
Błoteaux Częstochowa. Zaskoczeniem 
jest natomiast czwarte miejsce mistrza 
Polski w piłce błotnej BKS Roztocze 
Krasnobród.

Piłka błotna zagościła w Błotnowoli 
już po raz drugi. W ubiegłym roku ro-
zegrano tam mecz pomiędzy Błotnymi 
Orłami Błotnowola a BKS Roztocze 
Krasnobród. 

Organizatorami rozgrywek byli: Sto-
warzyszenie „Nasze Powiśle” z Brzo-
stkowa, Ośrodek Kulturalno – Histo-
ryczny „Beldonek” z Chrobrza oraz 

Zrzeszenie Polskiej Piłki Błotnej BKS 
Roztocze. Patronat sprawowali: Adam 
Jarubas – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Krzysztof Gajek – 
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Szkółka Piłkarska „Wisełka” po-
wstała z inicjatywy władz samorządo-
wych gminy w lutym 2013 roku przy 
KS „Wisła” Nowy Korczyn. Jej głów-
nym celem jest podtrzymywanie trady-
cji związanych z najstarszym klubem 
piłkarskim na Ponidziu. 

W zajęciach uczestniczą dzieci 
z przedziału wiekowego 6 – 12 lat 
podzielone na dwie grupy wiekowe: 
orlik 6 – 8 lat oraz żak 9 -12 lat. Zaję-
cia odbywają się na sali gimnastycznej 
w korczyńskim gimnazjum oraz na 
obiektach KS „Wisła”. Szkółkę prowa-
dzą wykwalifi kowani trenerzy: Arka-
diusz Modzelewski oraz Łukasz Misie-
wicz. Zajęcia są darmowe i odbywają 
się dwa razy w tygodniu. 

- Stawiamy przede wszystkim na 
wychowanie, aktywne spędzanie cza-
su wolnego, zabawę oraz możliwość 
poznawania i budowania rzemiosła pił-
karskiego wśród najmłodszych dzieci. 
Oczywiście nie można zapominać też 
o aspektach czysto piłkarskich, takich 
jak umiejętności techniczne, anatomia 
gry czy zasada fair play. Początkowo 
miała być to szkółka z myślą o chłop-
cach, jednakże na pierwszych zaję-
ciach pojawiły się również dziewczynki 
i postanowiliśmy, że one również będą 
z nami trenować – mówi Arkadiusz 
Modzelewski.

Na obecną chwilę z 40-osobowej 
grupy sumiennie trenuje 32 dzie-
ci - po 16 w każdej grupie wiekowej. 

szKóŁKa piŁKarsKa „wiseŁKa”

W miesiącu lipcu Szkółka zorganizo-
wała pierwszy turniej piłkarski. Prócz 
trzech naszych drużyn zaproszono 
dodatkowo: Uczniowski Klub Sporto-
wy z Wiślicy oraz ULKS „Nadwiślana” 
z Opatowca. Turniej rozgrywany był 
w dwóch kategoriach wiekowych 
rocznik 2003 i młodsi oraz 2001-

Przewodniczący Rady Powiatu Buskie-
go, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy 
Korczyn.

Serdeczne podziękowania również 
dla sponsorów: P.P.H.U „Fasolex” 
S. Jasiak z Nowego Korczyna, Hurtow-
nia „Polonez” Migdał&Czupryna z No-
wego Korczyna, Przetwórstwo Mięsa 
Z. Chrobot z Łatanic, GS „SCh” Wiślica, 
P.P.H „Tarkor” W. Smoleń z Nowego 
Korczyna, „Uzdrowisko Busko-Zdrój” 
W. Legawiec.

Anna Nowak
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2002. Atmosfera podczas turnieju była świetna. Gorą-
cy doping rodziców sprawił, że rozgrywane przez dzieci 
mecze oglądało się z przyjemnością. W turnieju tym nie 
było zwycięzców ani przegranych. Wszyscy zostali jed-
nakowo nagrodzeni. Każda drużyna otrzymała pamiątko-
wy puchar, a samych zawodników odznaczono medala-
mi oraz dyplomem. Grill dla wszystkich dzieci zakończył 
tę sportową imprezę.

Podziękowania dla Urzędu Gminy w Nowym Korczynie 
za wsparcie fi nansowe na zorganizowanie turnieju, dla in-
dywidualnych sponsorów za zakup dyplomów, a także dla 
rodziców oraz prezesa KS „Wisła”. 

Ze sportowym pozdrowieniem: 
A. Modzelewski, Ł. Misiewicz
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