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3Głos z Gminy Nowy Korczyn

Przed nami rok duŻycH inwestycji
O tym, jak na lepsze w ostatnich 

latach zmieniła się gmina Nowy Kor-
czyn i jak nadal się będzie zmieniać, 
o inwestycjach gminnych i planach na 
przyszłość z Wójtem Gminy Nowy Kor-
czyn Pawłem Zagaja rozmawiała Anna 
Nowak.

Panie wójcie, rozmawiamy na po-
czątku Nowego 2014 Roku. Jest to 
dobra okazja do podsumowania roku 
ubiegłego? Jaki dla gminy Nowym Kor-
czyn był rok 2013?

Rok 2013 był dla mnie i pracow-
ników Urzędu rokiem niezwykle pra-
cowitym. Oprócz zadań związanych 
z bieżącym zapewnieniem funkcjono-
wania gminy oraz realizacji zaplanowa-
nych zadań inwestycyjnych musieliśmy 
się zmierzyć z nowymi – bezpośrednio 
dotykającymi mieszkańców – zadania-
mi. Najtrudniejszym z nich było wpro-
wadzenie nowego systemu gospodarki 
odpadami, wynikającego ze zmiany 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Musieliśmy wyko-
nać szereg działań, które umożliwiły 
terminowe wywiązanie się z ustawo-
wego obowiązku przejęcia przez gmi-
nę gospodarowania odpadami komu-
nalnymi.

Jakie największe zaplanowane in-
westycje udało się zrealizować?

Największym przedsięwzięciem, 
którego realizację po długich i mozol-
nych procesach przygotowawczych 
udało się rozpocząć w roku ubiegłym 
jest rewitalizacja Nowego Korczyna. 
Zakres tego zadania jest bardzo szero-
ki. Do tej pory wymieniono sieć wo-
dociągową oraz wykonano kanaliza-
cję deszczową. Przebudowano także 
centralną płytę rynku, wykonano nowe 
nawierzchnie chodników, a cały plac 
festynowo – targowy po uprzednim od-
wodnieniu pokryty został nawierzchnią 
asfaltową. Rozpoczęto również prace 
nad rzeką Nidą. Projekt rewitaliza-
cji obejmuje bowiem urządzenie tam 
przystani kajakowej oraz niewielkiej 
plaży i kąpieliska. Cały projekt rewitali-
zacyjny dla Nowego Korczyna opiewa 
na 4,7 mln zł. 60% tej kwoty stanowić 
będzie unijne dofi nansowanie, przy 
czym wkład własny wyniesie gminę 
1 mln 887 tys. 432 zł. 

Kolejną ważną dla mieszkańców 
inwestycją, tym razem w zakresie po-
prawy gospodarki wodno – ściekowej, 
była budowa 118 sztuk przydomowych 

Prezent w postaci nowego placu 
zabaw otrzymali również najmłodsi 
mieszkańcy Starego Korczyna. Obiekt 
o wartości 22,5 tysięcy złotych, oddano 
do użytku w czerwcu ubiegłego roku. 

Rok 2013 był okresem, w którym 
gmina realizowała projekty w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Jakie to były projekty?

Od października ubiegłego roku 
w Samorządowym Gimnazjum w No-
wym Korczynie trwa realizacja projek-
tu „Nowoczesne Gimnazjum w No-
wym Korczynie – rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów”. Dzięki niemu 
uczniowie mogą brać udział w dodat-
kowych zajęciach pozalekcyjnych i po-
zaszkolnych. Projekt o wartości 778 
tysięcy 538 złotych w 100% dofi nanso-
wany jest ze środków unijnych. Warto 
wspomnieć, że w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki nasza 
gmina złożyła wniosek na kwotę 435 
tys. 874 zł na przygotowanie oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych do świadczenia wysokiej 
jakości usług na rzecz dzieci w wieku 
przedszkolnym. W ramach projektu 
rozbudowanych zostanie 5 oddziałów 
przedszkolnych z terenu gminy Nowy 
Korczyn. 

Jakie inne programy realizuje gmi-
na Nowy Korczyn?

W roku 2013 gmina kontynuowała 
realizację programu usuwania i uniesz-
kodliwiania odpadów zawierających 
azbest. Środki na ten cel pozyskano 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. Dofi nansowanie obejmuje 
85% kosztów związanych z utylizacją, 
transportem i demontażem azbestu. Po-
zostałe 15% leży po stronie właściciela 
nieruchomości. 

Innym programem, który gmina 
realizuje za pośrednictwem Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, jest 
unijny program „Dostarczania żywno-
ści dla najuboższej ludności”. W 2013 
roku wsparciem objęto 1000 osób. 
Dzięki dobrze układającej się współ-
pracy z Bankiem Żywności w Ostrow-
cu Świętokrzyskim w 2014 roku progra-
mem żywnościowym objętych zostanie 
1200 osób. Osoby niekorzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej, a chcą-
ce otrzymać w bieżącym roku po-
moc w formie produktów żywnościo-
wych, muszą się zgłosić do Gminnego 

oczyszczalni ścieków w następują-
cych miejscowościach: Piasek Wielki, 
Badrzychowice, Strożyska, Ucisków 
i Sępichów. Wartość tego projektu wy-
niosła 2 mln 579 tys. 081 zł, z czego 
dofi nansowanie unijne to 1 mln 572 
tys. 932 zł. Pozostałą część stanowił 
wkład własny gminy oraz mieszkańców 
tych miejscowości.

Jednym z priorytetowych w każdej 
gminie zadań jest rozbudowa i popra-
wa infrastruktury drogowej. Ile kilo-
metrów dróg udało się wyremontować 
w 2013 roku w gminie Nowy Kor-
czyn?

W ubiegłym roku udało się odbu-
dować sześć odcinków dróg o łącznej 
długości 5 km w następujących miej-
scowościach: Podraje, Brzostków, Pia-
sek Wielki, Strożyska, Badrzychowice 
i Parchocin. Całkowity koszt remontu 
tych ciągów to blisko 1 mln zł. 

Innym istotnym elementem, któ-
ry cieszy – szczególnie najmłodszych 
mieszkańców gminy, jest zrealizowa-
nie długo oczekiwanych placów zabaw 
w Starym oraz Nowym Korczynie.

To prawda. Wraz z początkiem 
roku szkolnego, ku uciesze najmłod-
szych do użytku oddano plac zabaw 
przy ul. Buskiej. Budowa tego obiektu 
była częścią dużego projektu pn. „Za-
gospodarowanie przestrzeni publicznej 
o szczególnym znaczeniu dla miesz-
kańców miejscowości Nowy Korczyn 
poprzez organizację placu zabaw, cią-
gów komunikacyjnych, utwardzenie 
terenu wraz z ogrodzeniem”. Nowe 
oblicze zyskał również sam budynek 
Urzędu Gminy, w którym mieści się 
Punkt Przedszkolny, USC oraz GOPS. 
Ocieplono bowiem ściany zewnętrze 
budynku oraz wykonano nową elewa-
cję. Łączna wartość tego zadania to 342 
tys. 623 zł.
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Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawić pracownikom 
socjalnym dokumenty potwierdzające dochody rodziny, jak 
również wpisać się na listę. 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych jest warun-
kiem naszego bezpieczeństwa. Czy w ostatnim czasie udało 
się wesprzeć poszczególne jednostki?

W minionym roku jednostka OSP Czarkowy otrzymała 
samochód pożarniczy marki Volkswagen Transporter. Z ko-
lei w sprzęt o łącznej wartości ponad 131 tys. zł. doposa-
żone zostały jednostki OSP z Nowego i Starego Korczyna 
oraz Błotnowoli. Były to: motopompa, aparaty tlenowe oraz 
zestawy hydrauliczne. 

Przejdźmy do kwestii tegorocznego budżetu. Jest on re-
kordowy, nastawionyw głównej mierze na inwestycje. 

Tegoroczny projekt budżetu przyjęty większością głosów 
przez radnych opiewa po stronie wydatków na kwotę 37 mln 
618 tys. 650 zł., z czego prawie 21 mln zł to wydatki ma-
jątkowe przeznaczone na inwestycje realizowane z udzia-
łem środków z budżetu Unii Europejskiej. Jest to największy 
w historii gminy Nowy Korczyn budżet. Tak wielu inwestycji 
zaplanowanych na jeden rok nie było jak dotąd na terenie 
naszej gminy. 

Jakie kluczowe inwestycje zaplanowano na 2014 rok?
Na drugą połowę przyszłego roku zaplanowano za-

kończenie rewitalizacji Nowego Korczyna. Oprócz tego po 
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w pierw-
szych dniach stycznia rozpoczęła się realizacja największej 
w historii gminy Nowy Korczyn inwestycji, jaką jest budowa 
kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania, którego całkowi-
ta wartość łącznie z dokumentacją projektową i nadzorem 
budowlanym wyniesie 12 mln 902 tys. zł powstanie 28 km 
sieci kanalizacyjnej w trzech miejscowościach: Grotniki 
Małe, Pawłów i Brzostków. Rozbudowana zostanie również 
oczyszczalnia ścieków w Grotnikach Dużych. Dofinansowa-
nie, jakie gmina otrzyma na podstawie podpisanej umowy 
z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, opiewa na 
kwotę 6 mln zł.

Gmina Nowy Korczyn zamierza realizować jeszcze inne 
zadanie z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, a miano-
wicie budowę kolejnych przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć.

W połowie listopada gmina złożyła kolejny wniosek 
opiewający według wartości kosztorysowej na 1 mln 372 
tys. zł na wykonanie 49 przydomowych oczyszczalni ście-
ków w następnych miejscowościach, m.in.: w Czarkowach, 
Starym Korczynie, Żukowicach, Winiarach Dolnych, Łęce, 
Podraju. W ramach inwestycji planuje się również zakup ze-
stawu asenizacyjnego w postaci ciągnika rolniczego i wozu 
(beczki) asenizacyjnego o pojemności ok. 7000 litrów z prze-
znaczeniem do usuwania osadu stałego z instalacji, które są 
zaplanowane do wykonania oraz tych, które już istnieją.

Te dwie inwestycje w zakresie gospodarki wodno - 
ściekowej będą miały zdecydowanie pozytywny wpływ na 
poprawę ochrony środowiska, higieny i zdrowia jej użyt-
kowników. Ich realizacja podniesie zapewne poziom życia 
mieszkańców.

Jakie inne zadania gmina zaplanowała na pozostały 
okres kadencji?

W 2014 roku rozpocznie się realizacja wartego blisko 
1,5 mln zł zadania związanego z termomodernizacją budyn-

ków użyteczności publicznej. Projektem tym zostaną objęte 
trzy obiekty z terenu gminy Nowy Korczyn, a mianowicie: 
Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, Szkoła Podstawowa 
w Starym Korczynie oraz Ośrodek Zdrowia w Brzostkowie. 
Na podstawie złożonego przez nas wniosku do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Kielcach będziemy mieli do tych trzech 
przedsięwzięć 80% dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem realizo-
wanego projektu jest m.in. wzrost efektywności energetycz-
nej obiektów, co w efekcie ma spowodować zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło, ograniczenie zużycia paliw nie-
odnawialnych i spadek emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Kolejną inwestycją ważną dla mieszkańców, szczególnie 
tych najmłodszych, a planowaną do realizacji w roku bieżą-
cym jest budowa placów zabaw w miejscowościach: Badrzy-
chowice, Górnowola i Ostrowce. Łączny koszt budowy tych 
trzech obiektów to 105 tys. 123 zł.

A co z inwestycją, o której dużo się ostatnio mówi, 
a mianowicie budową mostu na Wiśle w Nowym Korczy-
nie?

Istotny krok w kierunku realizacji tej ważnej zarówno dla 
gminy Nowy Korczyn, jak i całego województwa inwestycji, 
został poczyniony. W ostatnim dniu października ubiegłego 
roku marszałkowie województwa świętokrzyskiego i ma-
łopolskiego podpisali w Nowym Korczynie porozumienie 
w sprawie budowy przeprawy mostowej w Nowym Korczy-
nie. Dwa miesiące później Świętokrzyski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Kielcach ogłosił przetarg na opracowanie wie-
lowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla tego 
zadania z uwzględnieniem budowy mostu na Wiśle, Nidzie 
oraz obwodnicy Nowego Korczyna. Obecnie trwa procedu-
ra wyłonienia wykonawcy dla tego zadania. Uważam, że 
most będzie inwestycją, która da nowe gospodarcze szanse 
mieszkańcom obu regionów i znacznie poprawi połączenie 
między Świętokrzyskim a Małopolską. Jednak konieczna jest 
budowa obwodnicy Nowego Korczyna, gdyż wybudowanie 
mostu na Wiśle i modyfikacja trasy z pewnością wpłynie na 
większe natężenie ruchu. Odłączenie ruchu tranzytowego 
od lokalnego i pieszego zdecydowanie wpłynęłoby na bez-
pieczeństwo mieszkańców. 

Jak ocenia pan obecną kadencję samorządu gminy 
Nowy Korczyn na rok przed wyborami?

Na początku każdej kadencji Wójt stawia sobie cele, 
które chciałby zrealizować i zawsze jednym z głównych 
jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gminy 
i poprawienie jakości życia mieszkańców. W obecnych uwa-
runkowaniach zapewnienie powyższego jest bardzo trudne 
z uwagi na coraz więcej nakładanych na samorządy zadań 
bez zapewnienia odpowiednich środków. Sytuacja ta po-
woduje, iż trzeba wybrać pomiędzy koniecznością realiza-
cji zadań bieżących, a realizacją działań prorozwojowych 
w szczególności w zakresie potrzebnych inwestycji. Ale tu 
również istnieje pewna zależność, czy na zaplanowane in-
westycje pozyskamy środki zewnętrzne, unijne, bo niestety 
przy strukturze naszego budżetu wyłącznie od tego zależy 
sukces. To wymaga długotrwałych procesów, dużo czasu 
i wysiłku. Osobiście uważam, że wspólnie z radnymi udaje 
nam się nadawać właściwy kierunek zmianom zachodzącym 
w naszej gminie. Uważnie wsłuchujemy się we wszystkie 
sygnały, które do nas docierają – zarówno te pozytywne, jak 
i negatywne. Przy współpracy z radnymi i sołtysami stara-
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my się podejmować decyzje, które będą służyły rozwojowi 
gminy. To właśnie radni i przedstawiciele sołectw akceptują 
zadania, jakie realizujemy w budżetach uchwalanych każ-
dego roku. W naszej gminie potrzeby są bardzo duże i dla 
ich realizacji potrzebny jest spokój, dialog i porozumienie 
pomiędzy Radą Gminy, wójtem a mieszkańcami. 

Czego chciałby pan życzyć swoim mieszkańcom w No-
wym 2014 Roku? A jakie jest Pana największe życzenie jako 
wójta gminy?

I mieszkańcom i sobie życzę, żeby tych przedsięwzięć, 
których się podejmujemy, udało się w 2014 roku zrealizo-
wać jak najwięcej. Trzeba do tego trochę cierpliwości, bo 
przecież musimy działać na miarę naszych możliwości. 
Oczywiście życzę wszystkim również dużo zdrowia, satys-
fakcji z życia rodzinnego i zawodowego oraz zadowolenia 
z życia w naszej gminie. 

Dziękuję za rozmowę

Korzystając z okazji prywatnej wizyty na Ponidziu, wicepremier i prezes 
PSL Janusz Piechociński odwiedził Nowy Korczyn.

W sobotnie przedpołudnie, 28 grudnia, wójt gminy Nowy Korczyn Paweł 
Zagaja gościł osobę z pierwszych stron gazet, a także jedną z najbardziej zna-
nych obecnie postaci sceny politycznej.

Jak relacjonuje gospodarz gminy Paweł Zagaja, wicepremier miał okazję 
poznać rąbek historii ziemi nowokorczyńskiej. W towarzystwie przewodni-
czącej Rady Gminy Kazimiery Gołdyn, wiceprzewodniczącego Pawła Kulika, 
zastępcy wójta Piotra Stracha, radnej Krystyny Szafraniec, sołtysa Nowego Kor-
czyna Jerzego Misiaszka oraz prezesa WFOŚiGW w Kielcach Andrzeja Pałysa, 
Janusz Piechociński odwiedził m.in. pomnik w Czarkowach, korczyński rynek 
oraz dwie parafi e. Odwiedzając ks. Grzegorza Kowalika oraz ks. Dziekana 
Marka Małczęcia obejrzał tutejsze kościoły.

Premier dość szczegółowo zapoznał się również z inwestycjami, jakie pro-
wadzone są, bądź były przeprowadzone w tej kadencji na terenie gminy Nowy 
Korczyn.

Korzystając z okazji prywatnej wizyty na Ponidziu, wicepremier i prezes 

WicePremier PiecHociŃSKi 
PrzyJecHaŁ z Wizytą

Urząd Gminy w Nowym Korczy-
nie został wyposażony w nowocze-
sny terminal informacyjny tzw. info-
kiosk. 

Teraz każda osoba odwiedzająca 
Urząd może bezpłatnie skorzystać 
z Internetu od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu Gminy, 
tj. 7.00–15.00. Za pośrednictwem 
zainstalowanego urządzenia zainte-
resowani mają możliwość przeglą-
dania stron internetowych organów 
administracji państwowej. Mogą sko-
rzystać z dostępu do aktualnych ak-
tów prawnych, znaleźć informacje 
na temat m.in. rynku pracy, dotacji 
z funduszy europejskich, a także 
służby zdrowia.

Infokiosk ma służyć między in-
nymi popularyzacji internetu jako 
wygodnego źródła aktualnych infor-
macji i usług świadczonych przez or-
gany administracji publicznej drogą 
elektroniczną.

INFOKIOSK 
W URZĘDZIE GMINY
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Droga w miejscowości Strożyska, dł. 1300 mb, koszt: 174 tys. 480 zł

PRZEGLĄD INWESTYCJI GMINNYCH

Sześć odcinków dróg o łącznej długości 5 km odbudowano w 2013 roku w gminie Nowy Korczyn w następujących 
miejscowościach: Podraje, Brzostków, Piasek Wielki, Strożyska, Badrzychowice i Parchocin.

Całkowity koszt remontu tych ciągów to blisko 1 mln zł. 

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

Droga w Piasku Wielkim, dł. 720 mb, koszt: 142 tys. 218 zł

Droga w Piasku Wielkim, dł. 350 mb, koszt: 90 tys. 938 zł

WYREMoNToWaNE oDCINkI DRóG
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Droga Podraje do wału Nidy, dł. 320 mb, koszt: 60 tys. 045 zł

Droga w Parchocinie, dł. 570 mb, koszt: 80 tys. zł

Droga w Badrzychowicach, dł. 1560 mb, koszt 319 tys. 690 zł

W 2013 roku udało się wykonać pra-
ce związane z termomodernizacją Samo-
rządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowym Korczynie. 

W ramach zadania ocieplono ścia-
ny zewnętrzne budynku oraz wykonano 
nowe pokrycie dachowe. Budynek Ośrod-
ka zyskał na nowym lepszym wyglą-
dzie, zaoszczędził z pewnością także na 
ogrzewaniu. Całkowity koszt zadania to 
271 tys. 311 zł. 

NOWE OBLICZE OŚRODKA ZDROWIA
Po remoncie

Przed remontem
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W TRoSCE o ŚRoDoWISko
Gmina Nowy Korczyn zakończyła realizację I etapu 

zadania związanego z budową 118 sztuk przydomowych 
oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: 
Piasek Wielki, Badrzychowice, Strożyska, Ucisków i Sę-
pichów. Wartość tego projektu wyniosła 2 579 081 zł, 
z czego dofi nansowanie unijne to 1 572 932 zł. Pozosta-
łą część stanowił wkład własny gminy oraz mieszkańców 
tych miejscowości.

W połowie listopada gmina złożyła wniosek według 
wartości kosztorysowej opiewający na 1 mln 372 tys. zł 
na wykonanie kolejnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ście-
kowej w gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków – etap II oraz zakup 
zestawu asenizacyjnego do ich oczyszczania” szacuje 
wykonanie 49 tzw. „przydomówek”, z czego jedna mia-
łaby być zamontowana przy szkole podstawowej w Sta-
rym Korczynie. Ponadto w ramach operacji planuje się 
zakup zestawu asenizacyjnego w postaci ciągnika rolni-
czego i wozu (beczki) asenizacyjnego o pojemności ok. 
7000 litrów z przeznaczeniem do usuwania osadu stałego 
z instalacji, które są zaplanowane do wykonania oraz tych, 
które już istnieją. Ogłoszony został przetarg na to zadanie.

Plac zaBaW W Starym KorczyNie

Plac zabaw – z unijnym dofi nanso-
waniem – otwarto w Starym Korczynie. 
Obiekt o wartości ponad 22 tysięcy zło-
tych oddano do użytku w czerwcu ubie-
głego roku. Premiera miała miejsce pod-
czas uroczystego spotkania w remizie 
OSP z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 
zorganizowanego z inicjatywy radnej 
Krystyny Szafraniec. Przybyli rodzice 
dzieci, mieszkańcy oraz zaproszeni go-
ście.

To kolejny – po Brzostkowie i Pia-
sku Wielkim - plac zabaw przekazany 
w ostatnim czasie na terenie gminy Nowy 
Korczyn. Obiekt w Starym Korczynie 
kosztował 22,5 tysiąca złotych, z czego 
14,6 tysiąca to dofi nansowanie z fundu-
szy unijnych, w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
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Wraz z początkiem roku szkolnego, 
ku uciesze najmłodszych mieszkańców 
gminy do użytku oddano plac zabaw 
przy ul. Buskiej. W uroczystym przekaza-
niu obiektu udział wziął m.in. marszałek 
Adam Jarubas, radni powiatowi Krzysz-
tof Gajek i Krzysztof Wojtaś, księża oraz 
gminni rajcowie, sołtys i mieszkańcy No-
wego Korczyna, a także wychowankowie 
punktu przedszkolnego.

Zaniedbany przez długie lata teren 
wokół budynku Urzędu Gminy zmie-
nił swoje oblicze. Na utwardzonym 
i odwodnionym obszarze powstały do-

noWe miejsCe zabaW oddane do uŻytku

Bunynek Urzędu Gminy przy ul. Buskiej 
przed remontem

Bunynek Urzędu Gminy przy ul. Buskiej po remoncie

datkowe miejsca parkingowe, a pozosta-
łe miejsce zajął piękny, kolorowy i bez-
pieczny, spełniający wszelakie normy 
europejskie - plac zabaw. 

Oddany do użytku obiekt jest czę-
ścią wartego 341 tys. zł projektu, któ-
ry realizowany był w 2013 roku przez 

gminę Nowy Korczyn, dzięki wsparciu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Dofi nansowanie unij-
ne wyniosło 141 tys. 550 zł. Natomiast 
środki, jakie w realizację projektu Gmi-
na musiała dołożyć z własnego budżetu, 
to 199 tys. 450 zł.

Dla iNteGracJi 
SPoŁeczeŃStWa

Remiza w Ostrowcach zmienia swe oblicze. Zadecy-
dowali o tym wspólnie mieszkańcy, zarząd OSP oraz wójt 
gminy. 

- Remont budynku remizy OSP w Ostrowcach jest ko-
nieczny dla prawidłowego funkcjonowania społeczności 
wiejskiej. W każdej wiosce powinno znajdować się miej-
sce, w którym mieszkańcy mogą się spotkać na zebraniu 
wiejskim, zorganizować wspólną uroczystość, czy też spę-
dzić wspólnie czas. Dlatego zdecydowaliśmy się odnowić 
ten niszczejący budynek- deklaruje wójt Paweł Zagaja. 

Po remoncie remiza ma pełnić jeszcze jedną ważną 
funkcję - lokalu wyborczego.

Przed remontem

W trakcie remontu
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Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej to główny 
cel, jaki przyświecał zadaniu zrealizowanemu przez Gminę 
Nowy Korczyn wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w 
Łęce. Chodzi mianowicie o remont i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej, którego całkowity koszt wyniósł 40 tys. zł.

W ramach zadania wykonany został remont pomiesz-
czeń, wyposażenie świetlicy, zabezpieczenie dachu oraz 
elewacja frontalna. Stolarka okienna i drzwiowa wymie-

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej to główny 
cel, jaki przyświecał zadaniu zrealizowanemu przez Gminę 

ŚWIETLICA W ŁĘCE ODNOWIONA
niona została w 2012 roku. Zadanie zrealizowane zostało 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Świetlica ta jest obecnie wykorzystywana do organizacji 
zebrań i szkoleń dla mieszkańców Łęki, Podraja i Podzam-
cza.

Po remoncie

Przed remontem

Uroczyste otwarcie i poświęcenie obiektu

Jednostka OSP Czarkowy otrzymała 
samochód pożarniczy marki Volkswa-
gen Transporter. Uroczystego prze-
kazania pojazdu dokonali marszałek 
województwa Adam Jarubas w asyście 

JeDNoStKa oSP czarKoWy 
ma NoWy SamocHÓD

posażony zgodnie ze standardami stra-
żackiego 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 trafi ł samochód marki Volkswagen 
Transpotrer, Jednostka z Nowego Kor-
czyna otrzymała samochód pożarniczy 
marki Renault Mascott, którego zakup 
w 90%, tj. 100 tys. zł., dofi nansował 
Samorząd Województwa. Z kolei cięż-
ki samochód ratowniczo-gaśniczy mar-
ki Jelcz trafi ł do jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Błotnowoli. 
Za wszystkie te działania strażacy 
ochotnicy składają serdeczne podzię-
kowania. 

posła na Sejm RP Mirosława Pawlaka, 
komendanta PSP w Busku-Zdroju Kazi-
mierza Ścibiło oraz wójta Pawła Zagai.
Pojazd, który zastąpił wysłużonego 
Żuka, został wyremontowany oraz do-
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Jednostki OSP z terenu naszej gmi-
ny w 2013 roku po raz kolejny dopo-
sażone zostały w sprzęt pożarniczy 
o łącznej wartości ponad 131 tys. zł. 

Do jednostki OSP Nowy Korczyn 
trafi ła motopompa o dużej wydajno-
ści fi rmy TOHATSU oraz dwa kom-
plety aparatów tlenowych, natomiast 
w nowe zestawy hydrauliczne fi rmy 
LUKAS doposażone zostały jednostki  
OSP Stary Korczyn oraz Błotnowola. 

Jednostki OSP z terenu naszej gmi-

NoWy SPrzĘt Dla JeDNoSteK oSP 
z tereNu GmiNy NoWy KorczyN

W uroczystym przekazaniu sprzętu 
wzięli udział m.in. marszałek woje-
wództwa Adam Jarubas, komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej Kazimierz Ścibiło, wójt Paweł Za-
gaja, radni oraz przedstawiciele wyżej 
wymienionych jednostek OSP.

Życzymy, by sprzęt był niezawod-
ny i skutecznie służył druhom straża-
kom, niosącym pomoc w obronie życia 
i mienia.

UNIA WSPIERA OŚWIATĘ
W Samorządowym Gimnazjum trwa realizacja projektu – „Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie – rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów”. Dzięki niemu od października uczniowie mogą brać udział w dodatkowych zaję-
ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

Projekt skierowany do młodzieży jest współfi nansowany w 100% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość wynosi 778 tysięcy 538 złotych. 

Pieniądze te przeznaczone zostały przede wszystkim na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły-zakupiono szereg 
różnych urządzeń m.in. tablice interaktywną, laptopy i aparaty fotografi czne, odtwarzacze DVD, mikrofony, projektor, 
wizualizer i zestaw nagłośnieniowy. 

Już wiosną dzieci wyjadą na pierwsze wycieczki. Zaplanowano wyjazd w Góry Świętokrzyskie dla uczestników 
Klubu Młodych Przyrodników, uczniowie doskonalący umiejętności z języka niemieckiego wyjadą do Instytutu Goethe-
go w Krakowie, a młodzież uzdolniona artystycznie wyjedzie do teatru i opery w Krakowie oraz do kieleckiego kina. 
Młodzi informatycy mają zagwarantowany wyjazd na targi informatyczne, a wszyscy uczestnicy projektu wyjadą na 
wycieczkę do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. 
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K o r z y Ś c i  D l a  G m i N y  z  r e o r G a N i z a c J i  z G K
Z dniem 1 stycznia 2012 roku na wniosek Wójta Gmi-

ny Nowy Korczyn Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym 
Korczynie uchwałą Rady Gminy został zlikwidowany. Dwa 
lata działalności komunalnej w strukturach Urzędu Gminy to 
dobry czas, by ocenić ten zdecydowany krok reorganizacyjny. 
Jakie korzyści, jakie straty przyniesie reorganizacja zakładu - 
takie pytania zadawali sobie pracownicy, radni, mieszkańcy.

W czasach funkcjonowania ZGK prace wykonywane na 
rzecz mieszkańców (odmulanie rowów, remonty dróg, utrzy-
manie bieżące dróg gminnych w okresie zimowym, utrzyma-
nie porządku ulic, parku itp.) przez służby komunalne umoco-
wane w zakładzie były zlecane, a co za tym idzie wystawiana 
była faktura VAT obciążająca gminę. Obecnie wykonując takie 
usługi gmina ponosi jedynie koszt zakupu paliwa i materiałów 
niezbędnych do wykonania tych prac.

Ważną kwestią, która budziła wiele kontrowersji, jest 
utrzymanie zatrudnienia pracowników wykonujących w/w 
prace. Nie brakowało bowiem obaw związanych z utratą sta-
nowisk pracy.

Poprzez likwidację (a dokładnie reorganizację) Zakła-
du Komunalnego Gmina może odzyskiwać podatek VAT od 
wykonywanych inwestycji komunalnych w dziedzinie za-
opatrzenia mieszkańców w wodę oraz gospodarkę związaną 
z oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków komunalnych na 
terenie gminy.

Inwestycje poczynione w latach 2012-2014 związane 
z oczyszczaniem i odprowadzeniem ścieków umożliwią od-
zyskanie znacznej ilości środków fi nansowych właśnie z tytu-
łu zwrotu podatku VAT od tych inwestycji. 

W roku 2012 gmina zakupiła fabrycznie nową koparko-ła-
dowarkę za 250 tys. zł odzyskując jednocześnie podatek VAT 
w wysokości 47 tysięcy zł. W tym samym czasie sprzedano 
starą wysłużoną koparkę za 27 tys. zł. Można powiedzieć, 

że faktyczny koszt zakupu nowej koparki wyniósł 176 tys. zł. 
Są to realne korzyści fi nansowe dla gminy, tj. mieszkańców 
z takiej polityki fi nansowej.

Inną zrealizowaną inwestycją w 2013 roku jest wybudo-
wanie 118 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
miejscowości Sępichów, Ucisków, Strożyska, Badrzychowice, 
Piasek Wielki za łączną kwotę brutto 2 mln 417 tys.774 zł., 
a odzyskany podatek VAT wynosi 440 tys. zł.

Kolejna inwestycja, która właśnie się rozpoczęła to budowa 
kanalizacji sieciowej w miejscowościach Brzostków, Pawłów, 
Grotniki Małe wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Grotni-
kach Dużych. Planowana wartość tej inwestycji opiewa na kwo-
tę 12 mln 902 tys. zł. Podatek VAT do zwrotu w tym wypadku  to 
2 mln 450 tys. zł.

Łączna wartość VAT-u do odzyskania od obecnie realizo-
wanych inwestycji to kwota 2 mln 937 tys. zł. Gdyby Zakład 
Komunalny istniał, kwota ta zostałaby zapłacona wykonaw-
com i nie podlegałaby zwrotowi z urzędu skarbowego, a dzię-
ki jego reorganizacji środki wrócą na konto gminy i wpłyną na 
obniżenie kosztów prowadzonych inwestycji.

Nie należy też zapominać, że co roku gmina udzielała Za-
kładowi dotacji do wody, ścieków i odpadów komunalnych. 
W samym tylko 2010 roku wynosiła ona 150 tys. zł. 

Zakład Gospodarki Komunalnej został przekształcony 
i ulokowany w strukturach Urzędu, a nadzór nad działalnością 
komunalną sprawuje bezpośrednio wójt. Należy wspomnieć 
również o likwidacji czterech stanowisk tj. dyrektor, główna 
księgowa, pomoc administracyjna oraz dyspozytor kanalizacji. 
Obowiązki pracy przejęli pracownicy Urzędu. Reorganizacja 
ta pozwoliła gminie utrzymać ceny wody i ścieków na nie-
zmiennym od 2010 roku poziomie, mimo podwyżki cen ma-
teriałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, płac pracow-
ników na ujęciu wody.

Siedem gmin Powiatu Buskiego po 
raz kolejny połączyło siły, aby osiągnąć 
wspólny cel - wydać jak najmniej na 
energię elektryczną. Na grupowe zaku-
py energii elektrycznej zdecydowały się 
gminy Pacanów, Nowy Korczyn, Ole-
śnica, Solec Zdrój, Stopnica, Tuczępy 
oraz Wiślica. Oszczędności przekroczą 
siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych. 

Jest to już kolejny przetarg, pierwszy 
okazał się sukcesem i teraz znowu udało 
się uzyskać bardzo dobry rezultat - 21% 
obniżkę na cenie energii elektrycznej. 
W praktyce oznacza to, że nasze szko-
ły, przedszkola, budynki Urzędu i inne 
obiekty gminne zapłacą dużo mniej za 
energię.

Wspólne postępowanie przetargowe 
na zakup energii elektrycznej okazało 
się dobrym rozwiązaniem, ponieważ 
łączny wolumen energii gmin wynosił 
ponad 10mIn kVh, co miało wpływ na 
uzyskanie bardzo niskiej ceny w prze-
targu. W postępowaniu wzięto udział 

Siedem gmin Powiatu Buskiego po 
raz kolejny połączyło siły, aby osiągnąć 

GMINA OSZCZĘDZA NA ENERGII 
trzech wykonawców: Energa S.A., PGE 
Obrót S.A., oraz PKP Energetyka S.A. 
Ceny byty bardzo konkurencyjne, ale naj-
tańszą stawkę za 1 kWh energii elektrycz-
nej zaoferowała PGE Obrót S.A. Dzięki 
temu, oszczędności w grupie zakupowej 
sięgną ponad siedemset pięćdziesiąt ty-
sięcy zł. Z czego to wynika?

Do tej pory, gminy powiatu, za 
1 MWh energii płaciły 263 zł (opłata 
za energię czynną z uwzględnieniem 
wszystkich opłat dodatkowych). 
Gminy po raz kolejny zadecydo-
wały się na współpracę z fi rmą 
New Power, która przeprowadzi-
ła dla nich pierwsze postępowa-
nie i wspierała je przez cały okres 
zamówienia. Dla Gminy Nowy 
Korczyn oznacza to oszczędności 
około 264 tys. złotych w latach 
2012-2015!

W wyniku przeprowadzone-
go grupowego zakupu energii 
elektrycznej do końca 2015 roku, 

gminy mają gwarancję stałej ceny, która 
wynosi teraz 207 zł/MWh. bez względu 
na planowane przez sprzedawców pod-
wyżki czy też sytuację na rynku energii 
elektrycznej.

Rynek energii elektrycznej, który po-
zwala na zmianę sprzedawcy od 2007 
roku, staje się coraz bardziej konkuren-
cyjny, ponieważ wciąż wzrasta liczba 
podmiotów posiadających koncesję na 
obrót energią elektryczną.
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31 października 2013 roku Nowy 
Korczyn był świadkiem ważnego wyda-
rzenia. Na promie łączącym Borusową 
z Nowym Korczynem marszałkowie wo-
jewództw świętokrzyskiego i małopol-
skiego podpisali porozumienie w spra-
wie wspólnego zadania inwestycyjnego 
- budowy przeprawy mostowej na Wiśle. 
Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 
200 milionów złotych.

W spotkaniu poprzedzającym pod-
pisanie porozumienia, które odbyło się  
w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie, 
a którego gospodarzem był wójt gminy 
Paweł Zagaja, wzięli udział marszałko-
wie obu województw - Adam Jarubas  
i Marek Sowa, wicemarszałek wojewódz-
twa małopolskiego Roman Ciepiela, 
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, 
członkowie zarządu naszego wojewódz-
twa Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, 
radni Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Krzysztof Dziekan i Mieczysław 
Sas, radni Sejmiku Województwa Mało-
polskiego, a także starostowie powiatu 
dąbrowskiego i buskiego oraz wójtowie 
gminy Opatowiec i Gręboszów.

Porozumienie w sprawie budowy mostów 
na Wiśle i Nidzie oraz obwodnicy  

Nowego Korczyna podpisane

Zadanie obejmuje opracowanie wie-
lowariantowej koncepcji rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Bu-
sko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa 
razem z budową przeprawy mostowej na 
rz. Nidzie oraz rz. Wiśle, wraz z pozyska-
niem decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach realizacji przedsięwzięcia, jak 
również opracowanie Programu Funkcjo-
nalno - Użytkowego oraz opracowaniem 
Studium Wykonalności. 

Po spotkaniu w Urzędzie Gminy jego 
uczestnicy przejechali na przeprawę pro-
mową przez Wisłę w Nowym Korczynie, 
gdzie na promie podpisano dokumenty 
porozumienia.

Jak zgodnie mówili podczas spotka-
nia marszałkowie, most będzie inwesty-
cją, która da nowe gospodarcze szanse 
mieszkańcom obu regionów i znacznie 
poprawi połączenie między Świętokrzy-
skim a Małopolską. 

Warto dodać, że Świętokrzyski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pod 
koniec grudnia ogłosił przetarg na wyżej 
wymienione zadanie z uwzględnieniem 
budowy mostów na Wiśle, Nidzie oraz 
obwodnicy Nowego Korczyna.

Podpisane porozumienie otwiera 
przygotowania do zadania inwestycyjne-
go p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Kor-
czyn - Borusowa wraz z budową prze-
prawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. 
Wiśle”.
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D z i a Ł a N i a  P o m o c o W e 
n a  r z e c z  m i e s z k a ń c ó w  G m i n y  N o w y  K o r c z y n

Projekty te były współfinansowa-
ne przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go i Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki przy udziale środków wła-
snych gminy.

W 2013 r. ramach Projektu 7 osób 
ukończyło szkolenie z zakresu „OPE-
RATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – 
III KLASA UPRAWNIEŃ”, natomiast 
5 osób wzięło udział w drugim szko-
leniu „PRZEDSTAWICIEL HANDLO-
WY Z PRAWM JAZDY KAT. B” 

Wszyscy uczestnicy Projektu 
mieli zapewniony bezpłatny udział 
w Projekcie, indywidualne i grupo-
we warsztaty aktywizacji zawodowej  
z doradcą zawodowym, bezpłatne 

kursy zawodowe, grupowe warsztaty 
aktywizacji społecznej z psychologiem,  
zaświadczenia z ukończenia kursów 
i warsztatów z doradcą zawodowym  
i psychologiem,  wyżywienie (bufet 
kawowy i ciepłe posiłki) w trakcie kur-
sów zawodowych i warsztatów,  ubez-
pieczenie w trakcie szkoleń, badania 
lekarskie oraz wsparcie dochodowe  
z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosz-
tów dojazdu na szkolenia i warsztaty. 

Ponadto przy współpracy z Powia-
towym Urzędem Pracy w Busku Zdroju 
w 2013 r. Gmina Nowy Korczyn zorga-
nizowała dla 5 osób bezrobotnych pra-
ce społecznie użyteczne przez okres 6 
miesięcy oraz prace interwencyjne dla 
3 osób przez 12 miesięcy. Z kolei dla 

6 osób bezrobotnych organizowane 
były staże w Urzędzie Gminy i jed-
nostkach organizacyjnych.

W minionym roku Gmina Nowy 
Korczyn realizowała także pomoc  
w pozyskiwaniu żywności dla miesz-
kańców naszej gminy w ramach 
unijnego Programu PEAD. Wraz  
z Towarzystwem Miłośników Ziemi 
Korczyńskiej przy współpracy GOPS 
w Nowym Korczynie udzieliła po-
mocy 364 rodzinom – 1024 osobom  
w ilości ponad 65 ton o wartości  
212 tys. 720 zł.

W trosce o osoby w podeszłym 
wieku, niepełnosprawne, samotne 
Gmina Nowy Korczyn przekazała 
budynek po byłej Szkole Podstawo-
wej w Piasku Wielkim dla Caritas 
Diecezji Kieleckiej na utworzenie dla 
mieszkańców gminy domu pomocy 
społecznej.

W 2013 roku Gmina Nowy Korczyn podejmowała działania aktywizujące 
na rzecz osób bezrobotnych poprzez realizację projektów systemowych przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Program Aktywizacji Społeczno – 
Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn”.

Na zaproszenie przewodniczącej 
Rady Gminy Nowy Korczyn w sesji 
Rady Gminy w dniu 22 listopada 2013 
roku uczestniczyła Prezes Świętokrzy-
skiego Banku Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskiego Maria Adamczyk.  

Wójt Gminy Nowy Korczyn Pa-
weł Zagaja w imieniu władz samorzą-
dowych oraz Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Korczyńskiej złożył Pani 
Prezes oraz wszystkim pracownikom 
i wolontariuszom Świętokrzyskiego 
Banku Żywności serdeczne podzię-
kowania za fachową, merytoryczną, 
kompetentną współpracę w zakresie 
niesienia pomocy dla najuboższych 
rodzin z terenu gminy Nowy Korczyn 
w roku 2013. 

Przekazana nieodpłatnie żywność 
dla ponad 1000 osób z terenu naszej 
gminy w ramach programu „Dostar-
czanie nadwyżek żywności dla naj-
uboższej ludności Unii Europejskiej” 
pomogła wielu mieszkańcom prze-
trwać kryzys ekonomiczny. Wójt 
podkreślił, że każda niesiona pomoc 
charytatywna zasługuje na wielkie 

Podziękowania dla 
Świętokrzyskiego Banku ŻywnoŚci

uznanie, szacunek, wdzięczność oraz 
podziękowanie.

W imieniu wszystkich korzysta-
jących z pomocy w naszej gminie,  
a także władz samorządowych życzył 
pani Prezes i wszystkim pracownikom 

zadowolenia z pełnienia swojej dobro-
czynnej misji oraz dużo cierpliwości, 
wytrwałości i samozaparcia w realiza-
cji przez Świętokrzyski Bank Żywności 
szczytnego, społecznego celu.
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Debata społeczna z udziałem ko-
mendanta powiatowego Adama Rów-
nickiego odbyła się w 22 listopada 
w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bu-
skiej w Nowym Korczynie. 

Dyskusja poświęcona zagadnie-
niom z zakresu bezpieczeństwa pie-
szych uczestników ruchu drogowego 
zgromadziła w jednym miejscu przed-
stawicieli jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych, gminnej straży miejskiej, 
a także radnych, sołtysów, dyrektorów 

Wspólne potrzeby i oCzekiWania
szkół i dzielnicowych. Udział w debacie 
wzięli również zastępca komendanta po-
wiatowego Grzegorz Majsak i komendant 
komisariatu w Solcu-Zdroju Józef Stojek. 

Podczas wspólnego spotkania pra-
cownicy Komendy Powiatowej Policji 
w Busku-Zdroju przedstawili prezentację 
dotyczącą sposobów aktywizowania dzia-
łań Policji, administracji samorządowej 
i innych podmiotów do redukcji liczby 
przestępstw i patologii społecznych. Po-
nadto poruszono temat bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych i w miejscu za-
mieszkania, a szczególną uwagę poświę-
cono tematyce bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Przedstawione statystyki spo-
rządzone na podstawie zdarzeń wystę-
pujących na terenie powiatu uwydatniły 
problemy, z jakimi na co dzień spotykają 
się funkcjonariusze służb mundurowych. 

Dodatkową korzyścią płynącą z debaty 
była możliwość osobistego zgłoszenia 
wniosku dotyczącego poprawy bezpie-
czeństwa w najbliższym środowisku. 

Zdiagnozowanie potrzeb i oczeki-
wań społeczeństwa w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa oraz wymiana infor-
macji między Policją a mieszkańcami 
gminy Nowy Korczyn o istniejących 
zagrożeniach pozwoli na wspólne wy-
pracowanie metod oraz późniejsze ich 
eliminowanie.

Gmina Nowy Korczyn złożyła wniosek na kwotę 435tys. 
874,37 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 
przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz 
dzieci w wieku przedszkolnym. 

35 tysięcy złotych - tyle udało się pozyskać w 2013 roku 
od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wykonanie 
kolejnego etapu prac związanych z odrestaurowaniem cmen-
tarza wojennego w Czarkowach. Gmina musiała zabezpie-
czyć na ten cel w budżecie dodatkowo 16 tysięcy złotych jako 
wkład własny.

Pieniądze pomogły ocalić od zniszczenia wspomniany 
cmentarz. To nie pierwsze środki, jakie przeznaczone zostały 
na ten cel. W roku 2012 odnowione zostały mogiły poległych 
legionistów na tym miejscu pochówku. Wszystko za kwotę 50 
tysięcy złotych.

W ostatnim etapie prace skupiły się na wykonaniu nowego 
ogrodzenia cmentarnego oraz utwardzeniu części placu kostką 
brukową. – Realizacja tego zadania ma dla gminy szczególne 
znaczenie, bowiem w 2014 roku będziemy obchodzić setną 
rocznicę bitwy pod Czarkowami – mówi wójt Paweł Zagaja.

ocHroNioNy 
PRZED 

zNiSzczeNiem

Poprzez realizację projektu podniesio-
na zostanie jakość pracy oddziałów przed-
szkolnych, zwiększony zostanie dostęp 
do edukacji przedszkolnej, jak również 
zostaną stworzone warunki umożliwia-
jące objęcie wychowaniem przedszkol-
nym większej liczby dzieci. W planach 
jest m.in. wyposażenie oraz doposażenie 
placów zabaw przy szkołach w Nowym 
i Starym Korczynie oraz Brzostkowie. 
Istniejące oddziały przedszkolne otrzy-
mają nowe zabawki, gry planszowe, gry 
edukacyjne, nowy sprzęt multimedialny 
i komputerowy. Na dofi nansowaniu sko-
rzystają również szkoły – łazienki zostaną 
dostosowane do potrzeb dzieci, a stare 

meble zostaną wymienione na nowe. 

Wniosek przeszedł ocenę formalną, aktualnie jest oceniany 
pod względem merytorycznym. Termin realizacji zadania to 
rok 2014.

W TROSCE O NAJMŁODSZYCH
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Od 29 lipca do 9 sierpnia 2013 roku 
dzieci z gminy Nowy Korczyn wypoczy-
wały na półkoloniach zorganizowanych 
przez Zarząd Krajowy Związku Zawo-
dowego Centrum Narodowego Młodych 
Rolników oraz Urząd Gminy w Nowym 
Korczynie.

Z letniego wypoczynku w roku ubie-
głym skorzystało 55 osób w wieku od 
6 do 15 lat. Dzieci miały zapewnione 
wiele atrakcji, m.in.: wycieczkę do San-
domierza oraz do najstarszej w Polsce 
kopalni soli w Bochni. Koloniści bardzo 
chętnie brali udział w wyjazdach do Bu-
ska-Zdroju, gdzie w niezwykle upalne dni 
mogli się ochłodzić w miejscowej pływal-
ni, a także pobawić na boiskach „Orlika”. 
Dzieci odbyły ponadto rajd po Nowym 
Korczynie oraz wzięły udział w wyciecz-

Od 29 lipca do 9 sierpnia 2013 roku 

WAKACJE PEŁNE WRAŻEŃ
ce do gospodarstwa agroturystycznego w 
Piasku Małym. Dodatkową atrakcją były 
przejażdżki quadem, zabawy na trampo-
linie i paintball.

Każdego dnia naszym kolonistom do-
pisywał świetny humor, a miła atmosfera 
przyczyniła się do sukcesu całego przed-
sięwzięcia.

Dnia 7 stycznia odbył się w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Nowym Korczynie powiatowy etap Konkursu 
Humanistycznego, w którym wzięło udział 11 uczniów 
z terenu czterech gmin: Stopnicy, Wiślicy, Pacanowa i No-
wego Korczyna.  Naszą gminę reprezentowały  uczenni-
ce  Zespołu Szkół w Nowym Korczynie: Katarzyna Pater 
i Patrycja Misterka,  podopieczne p. Barbary Bonar. Spisały 
się bardzo dobrze, gdyż obie zakwalifi kowały się do eta-
pu wojewódzkiego, który odbędzie się na początku marca. 
Dziewczynki będą rywalizować z najlepszymi szóstoklasi-
stami z całego województwa i walczyć o tytuł laureata, me-
dal oraz zwolnienie ze sprawdzianu w szóstej klasie.

Dnia 8 stycznia w Wiślicy odbył się z kolei powiatowy 
etap Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, w którym 
wzięli udział także uczniowie Zespołu Szkół w Nowym 
Korczynie: Patrycja Misterka i Filip Pienias, podopieczni 
p. Katarzyny Masłowskiej i p. Bogusławy Ziętary.  

Wszystkim  uczestnikom konkursów  przedmiotowych 
i ich opiekunom gratulujemy udziału w powiatowym etapie 
oraz dziękujemy im za włożoną pracę w przygotowanie się 
do tej jakże trudnej rywalizacji, a Kasi i  Patrycji życzymy 
powodzenia w Konkursie Humanistycznym na szczeblu 
wojewódzkim.

Dnia 7 stycznia odbył się w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Nowym Korczynie powiatowy etap Konkursu 
Humanistycznego, w którym wzięło udział 11 uczniów 
z terenu czterech gmin: Stopnicy, Wiślicy, Pacanowa i No-
wego Korczyna.  Naszą gminę reprezentowały  uczenni-
ce  Zespołu Szkół w Nowym Korczynie: Katarzyna Pater 

uDziaŁ uczNiÓW 
zeSPoŁu SzKÓŁ W NoWym KorczyNie 

W KoNKurSacH PrzeDmiotoWycH
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Dnia 10 grudnia 2013r. odbył się w Bibliotece Pedagogicz-
nej w Busku Zdroju Powiatowy Konkurs Literacki „Skrzydłem 
wiatru pisane”. 

Celem tego przedsięwzięcia było rozbudzanie zaintere-
sowań literackich uczniów oraz umożliwienie im prezentacji 
własnych zainteresowań i możliwości twórczych. Zadaniem 
każdego uczestnika było napisanie wiersza lub opowiadania na 
temat: „Moja opowieść wigilijna” z uwzględnieniem wartości 
rodziny oraz kultywowania tradycji i obrzędowości. Do obo-
wiązków konkursowicza należało też zaprezentowanie swojej 
pracy przed Komisją i licznie zgromadzoną publicznością. 

Dnia 10 grudnia 2013r. odbył się w Bibliotece Pedagogicz-Dnia 10 grudnia 2013r. odbył się w Bibliotece Pedagogicz-
nej w Busku Zdroju Powiatowy Konkurs Literacki „Skrzydłem nej w Busku Zdroju Powiatowy Konkurs Literacki „Skrzydłem 
wiatru pisane”. wiatru pisane”. 

„SKrzyDŁem Wiatru PiSaNe” 
- PoWiatoWy KoNKurS literacKi -

W konkursie wzięli udział uczniowie z powiatu buskiego 
i kazimierskiego. Wśród nich byli też wychowankowie Zespo-
łu Szkół w Nowym Korczynie, przygotowani przez p. Barbarę 
Bonar. Spisali się bardzo dobrze, gdyż uczennica klasy szóstej- 
Daria Suchy zajęła I miejsce, a jej koleżanka z klasy - Maria 
Półtorak uzyskała wyróżnienie.

Podczas uroczystego podsumowania konkursu dziewczynki 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i rzeczo-
we.  

Sukces naszych uczennic ogromnie nas cieszy, ponieważ 
poziom tegorocznych prac był naprawdę wysoki. Naszym lau-
reatkom należą się zatem szczere gratulacje.

Źródło zdjęć: www.pbw.kielce.pl

W dniu 28. listopada br. w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach 
odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pn. 
„Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśli-
wie wakacje 2013”. Była to XI edycja 
konkursu odbywająca się pod patrona-
tem Marszałka Województwa Adama 
Jarubasa oraz Wojewody Bożentyny 
Pałki-Koruby. W konkursie udział wzię-
ło kilkanaście gmin z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego. 

Pierwsze miejsce i nagrodę Mar-
szałka Województwa Świętokrzyskiego 
zdobyła Gmina Pińczów. Na drugim 
miejscu uplasowała się Gmina Nowy 
Korczyn – nagrodę wręczył Wicewoje-
woda Świętokrzyski Grzegorz Dziubek. 

Na ostatnim stopniu podium znalazła 
się Gmina Skarżysko Kościele – OSP 
Grzybowa Góra. Nagrodę za III miejsce 
wręczył Dyrektor KRUS w Kielcach Pan 
Tomasz Jagiełło. 

Pomysłodawcą przeprowadzanych 
konkursów, od 11 lat jest Wydział Ru-
chu Drogowego Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Kielcach. Do inicjatywy 
przyłączyły się: Wojewódzka Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Oddział 
Regionalny Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, Kuratorium 
Oświaty. Konkurs skierowany jest do 
lokalnych społeczności. Tematem jest 
organizacja najbardziej atrakcyjnej for-

my spędzania wolnego czasu dla dzieci 
pozostawionych bez opieki w czasie 
letnich prac polowych. Skierowany apel 
do gminnych władz samorządowych 
spotyka się z dużym zainteresowaniem. 
W tegorocznej akcji wzięło udział około 
3 tysięcy dzieci. Inicjatywa ta wyzwala 
nowe pomysły na koordynację letniego 
wypoczynku i zapewnia dzieciom bez-
pieczny odpoczynek, a także promuje 
działania Policji. 

Gmina Nowy Korczyn otrzymała 
uznanie w oczach Kapituły Konkursu 
za konsekwencję w organizowaniu co 
roku półkolonii w Zespole Szkół w No-
wym Korczynie oraz kolonii i zimowisk 
poza gminą.

GmiNa NoWy KorczyN zaJĘŁa ii mieJSce 
W WoJeWÓDztWie W KoNKurSie 

„PomÓŻmy Dzieciom SPĘDziĆ SzczĘŚliWie WaKacJe” 
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Od 20 lutego 2013 r. Szkoła Podstawowa w Brzostko-
wie uczestnicy w nowatorskim projekcie Telewizji Pol-
skiej pod nazwą ,,Interaktywny Teatr TVP dla szkół”. 

Ideą projektu jest tworzenie jak najszerszego dostępu 
do wydarzeń kulturalnych na wysokim poziomie. Projekt 
skierowany jest do tysięcy uczniów z małych miejscowo-
ści, często oddalonych od placówek teatralnych, z zamia-
rem nie tylko urozmaicenia zajęć szkolnych, ale również 
zaszczepienia w młodych odbiorcach zamiłowania do 
sztuki ambitnej i wartościowej.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w transmitowa-
nych na żywo przez Internet widowiskach teatralnych. 
Obejrzeli m.in. musical ,,Ania z Zielonego Wzgórza”, 
spektakle: ,,Królowa Śniegu”, ,,Bajka o przedsiębiorczym 
Janku i jego niemądrych braciszkach”, „Jaś i Małgosia”, 
„Calineczka”, „Tymoteusz wśród ptaków”, pantomimę 
„Mikrokosmos”.

Przedstawienia transmitowane są z różnych polskich 
teatrów. Cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów naszej szkoły, zarówno tych młodszych, jak 
i tych starszych.  

Szkolny koordynator projektu
Marzena Czupryna

Od 20 lutego 2013 r. Szkoła Podstawowa w Brzostko-
wie uczestnicy w nowatorskim projekcie Telewizji Pol-

teatr W SzKole

Przy trasie Sandomierz - Kraków, na lewym brzegu starego 
koryta Nidy, nad wąwozem, w miejscowości Winiary Dolne 
w gminie Nowy Korczyn, usytuowano niegdyś, w drugiej po-
łowie XVIII wieku monumentalny pomnik Św. Jana Nepomu-
cena.

Dwumetrowa rzeźba wykonana została z wapienia piń-
czowskiego, w stylu późnego baroku, przez dobry warsztat ka-
mieniarski, na poziomie najlepszych europejskich ośrodków. 
Figury Św. Jana Nepomucena z racji okoliczności swojej mę-
czeńskiej śmierci strzegły od powodzi i dlatego ustawiano je 
w pobliżu rzek.

Nasz Święty Jan spogląda z wyniosłego, masywnego gzym-
sowanego i ujętego w woluty zdobnego postumentu, osadzo-
nego na obszernym cokole, stojącym na dwustopniowej pod-
stawie w gotowości chronienia mieszkańców malowniczych 
okolic Winiar, Nowego Korczyna i innych nadnidziańskich 
miejscowości, przed klęskami żywiołowymi.  

Styl fi gury przydrożnej zatarty został przez proces destrukcji 
oraz prowizoryczne naprawy. Stan zawilgocenia doprowadził 
do zniszczenia pomnika. Posąg pochylił się, niektóre elementy 
odpadły, a całość groziła zawaleniem. Obiekt pokryty był war-
stwą glonów i mchów. Oderwaną głowę rzeźby przyklejono 
grubą warstwą zaprawy. Figura Św. Jana Nepomucena wyma-
gała natychmiastowego remontu.

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej 
w 2013 roku udało się otrzymać od Świętokrzyskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach dotację celową 
w kwocie 45 900 zł na prace konserwatorskie ratujące fi gurę. 
Prace renowacyjne przeprowadzili uprawnieni konserwatorzy 
- Małgorzata i Paweł Osełkowie z Pracowni Konserwacji Dzieł 
Sztuki w Kielcach. Przeprowadzenie tych prac wymagało wiele 
wysiłku, samozaparcia i zaangażowaniu wielu ludzi, ale efekt 
ich pozostał imponujący. W dniu 8 listopada 2013 roku nastą-

FiGura uratoWaNa pił historyczny moment odbioru wykonanych prac. Od tego 
czasu odnowiony Św. Jan Nepomucen dumnie spogląda na 
przyległe łąki, pola, jary, wąwozy i płynące wody Nidy i Wisły 
(nasze cuda natury). Z pewnością w spokoju przez następne 
wieki długo jeszcze będzie strzegł sąsiadujących siedzib do-
bytków ludzkich. 

Ligia Płonka - Przewodnicząca TZMK

Przed remontem Po remoncie

W dniu 25 października 2013 r. w Komendzie Powia-
towej w Busku Zdroju odbyła się VII edycja Wojewódz-
kiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę” pod hasłem: 
„Rok 2013 rokiem pieszego”. Konkurs dotyczył uczniów 
klas piątych szkoły podstawowej. 

W konkursie wzięło udział siedem trzyosobowych 
grup uczniów z terenu powiatu buskiego. 

Zespół Szkół w Nowym Korczynie reprezentowali 
następujący uczniowie: Paweł Kaleta, Oliwia Juszczyk 
i Wiktoria Lachowicz. Uczniowie przygotowali makiety 
na temat wyżej wymienionego konkursu, za co otrzymali 
dyplom.

Opiekun: Jacek Ciepliński

ści, często oddalonych od placówek teatralnych, z zamia-
rem nie tylko urozmaicenia zajęć szkolnych, ale również 
zaszczepienia w młodych odbiorcach zamiłowania do 
sztuki ambitnej i wartościowej.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w transmitowa-W dniu 25 października 2013 r. w Komendzie Powia-
towej w Busku Zdroju odbyła się VII edycja Wojewódz-

BezPieczeŃStWo Na PiątKĘ
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Dzieci z Punktu Przedszkolnego
lubią chodzić na spacery. Dla po-
prawy bezpieczeństwa od tego roku
towarzyszy dzieciom nowy przyjaciel
„spacerowy wąż”. Dzięki niemu cała 
grupa idzie w zwartym szyku i w jed-
nym tempie. Gdy dzieci uczyły się za-
sad bezpiecznego poruszania się po 
drogach, na spacery wychodziły w ka-
mizelkach odblaskowych, czym budzi-
ły duże zainteresowanie wśród prze-
chodniów i kierowców samochodów. 
Pragniemy podczas takich spacerów 
uczyć dzieci bezpiecznych zachowań 
na drodze, stosując od najmłodszych 
lat zasadę Jestem widoczny - jestem 
bezpieczny.

PrzeDSzKolNe SPacery

Trzy obiekty położone na terenie gminy Nowy Korczyn zo-
staną objęte termomodernizacją. Na realizację tej inwestycji 
nasza gmina otrzyma od Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego ponad 1 mln złotych.

Na podstawie złożonego przez Gminę Nowy Korczyn 
w listopadzie 2013 roku wniosku w ramach osi priorytetowej 
4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2007-2013, Gmina otrzyma dofi nanso-
wanie na poziomie 80% - najwyższe, jakie do tej pory udało 
się uzyskać. Całkowita wartość projektu to blisko 1,5 miliona 

złotych. Obiektami, o których mowa są: Szkoła Podstawowa 
w Brzostkowie, Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie oraz 
Ośrodek Zdrowia w Brzostkowie.

Zakres prac w ramach realizacji termomodernizacji wy-
mienionych budynków jest bardzo duży. Na budynku szkoły 
w Starym Korczynie powstanie nowy dwuspadowy dach, ocie-
plone zostaną ściany zewnętrzne wraz z wykonaniem elewa-
cji oraz wymianą okien, a także przebudowana zostanie in-
stalacja centralnego ogrzewania. Szkołę w Brzostkowie czeka 
z kolei wymiana instalacji C.O. w budynku głównym wraz 
z przebudową kotłowni i montażem nowego kotła oraz re-
mont dachu wraz z jego ociepleniem. Oprócz tego południo-
we skrzydło budynku zyska nowe pokrycie dachowe i elewa-
cję, wymieniona także zostanie stolarka okienna w bibliotece 
i na sali gimnastycznej. Na ostatnim z remontowanych obiek-
tów (Ośrodek Zdrowia w Brzostkowie) wykonana zostanie 
termoizolacja ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku 
elewacyjnego, wymieniona też będzie część stolarki okiennej 
i drzwiowej, wyremontowane zostaną schody frontowe głów-
ne i pomocnicze, a także pochylnia dla osób niepełnospraw-
nych. 

Celem realizowanego projektu jest m.in. wzrost efektyw-
ności energetycznej obiektów, co w efekcie ma spowodować 
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, ograniczenie zuży-
cia paliw nieodnawialnych i spadek emisji zanieczyszczeń do 
powietrza.

termomoDerNizacJa BuDyNKÓW 
uŻyteczNoŚci PuBliczNeJ
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Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza chłopców z Nowego Korczyna 
w dniu 14 września 2013 roku brała 
udział w XII Wojewódzkich Zawo-
dach MDP w Bydgoszczy wg regula-
minu CTIF, zajmując w grupie „Go-
ście” pierwsze miejsce. 

mDP z NoWeGo KorczyNa Na PoDium 
W BYDGOSZCZY

W zawodach uczestniczyło 36 dru-
żyn, a w grupie „Goście” 8 najlepszych 
drużyn zaproszonych z całej Polski. 
Chłopcy z Nowego Korczyna uzyska-
li najlepszy wynik spośród wszystkich 
startujących drużyn zarówno w sztafe-
cie, jak i ćwiczeniu bojowym, pokonu-
jąc nawet aktualnego mistrza Polski – 
MDP Głuchów.

Drużyna wystąpiła w składzie: Pa-
tryk Parlak, Piotr Cerazy, Michał Mo-
stek, Kamil Buczak, Mateusz Juszczyk, 
Filip Strach, Michał Wężowicz, Damian 
Budera, Wiktor Marunowski. Opieku-
nem i trenerem drużyny jest od lat dh 
Andrzej Wajs.
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80 lat temu w Piasku Wielkim chłopi walczyli o swoje 
prawa. W dniu 1 września br. ludowcy z Ponidzia obchodzi-
li kolejną rocznicę antyrządowej manifestacji.

Uroczystości, upamiętniające wydarzenia z 3 września 
1933 r., rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pa-
rafi alnym w Piasku Wielkim przez proboszcza ks. Wiesława 
Wójcika.

Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni udali się pod po-
mnik, wzniesiony w 1983 roku „Ku pamięci walk o chłopskie 
prawa i Polskę Ludową”, gdzie odbyła się część ofi cjalna. 
Wśród zaproszonych na niedzielne obchody gości znaleźli 
się m.in.: Beata Oczkowicz – wiceminister Obrony Naro-
dowej, Maria Zuba i Krzysztof Lipiec – posłowie na Sejm 
RP, Adam Jarubas – prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL – 
marszałek województwa świętokrzyskiego, Krzysztof Gajek 
- przewodniczący Rady Powiatu Buskiego, Grzegorz Solarz 
– dyrektor ZDZ w Busku Zdroju, Marek Szczepanik – wice-

w 80 rocznicę walk 
o Prawa cHŁoPskie

prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w War-
szawie, Karol Kliś – wiceprezes ZMW w Kielcach, Krystian 
Jarubas – wicedyrektor PUP w Busku Zdroju, a także poczty 
sztandarowe PSL oraz OSP z terenu gminy Nowy Korczyn 
i powiatu buskiego oraz delegacje szkół z terenu naszej gmi-
ny. Uroczystego otwarcia dokonał prezes Zarządu Gminnego 
PSL Paweł Zagaja, który przybliżył historię wydarzeń, jakie 
miały miejsce w Piasku Wielkim przed 80 laty. Złożono rów-
nież kwiaty u stóp obelisku.

W drugiej części obchodów w montażu słowno – mu-
zycznym wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Kor-
czynie, przygotowani przez Danutę Kostkę i Bogusławę Woź-
niak.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni mo-
gli spróbować grochówki serwowanej z prawdziwego stra-
żackiego kotła. 



22 Głos z Gminy Nowy Korczyn

W tegorocznej uroczystości pod 
pomnikiem wzniesionym „Ku chwale 
pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego” 
udział wzięli m.in. zaproszeni goście: 
Mieczysław Gil – Senator RP, Czesław 
Siekierski - Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego, Beata Oczkowicz – Wice-
minister Obrony Narodowej, Adam 
Jarubas - Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Stanisław Klimczak 
- Wicestarosta Buski, Krzysztof Gajek – 
Przewodniczący Rady Powiatu Buskie-
go, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy 
Korczyn, Piotr Strach – Zastępca Wój-
ta, Sławomir Kowalczyk -Wójt Gminy 
Opatowiec, Michał Szczerba - Prze-
wodniczący Rady Gminy w Opatowcu, 
mjr Waldemar Sroka - WKU w Busku 
Zdroju, ppłk Grzegorz Wtygło – Zastęp-
ca Komendanta Centrum Przygotowań 
do Misji Zagranicznych w Kielcach, 

podinspektor Roman Sobczak - Zastęp-
ca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Komendanta Policji w Kielcach, in-
spektor Adam Równicki - Komendant 
Powiatowy Policji, Robert Bujny – Za-
stępca Komendanta PSP w Busku Zdro-
ju, Adam Gadawski – druh harcmistrz 
z Chorągwi Kieleckiej ZHP hufiec Bu-
sko –Zdrój, Krystian Jarubas – Zastępca 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Busku - Zdroju.

Obecne były Poczty Sztandaro-
we: Korpusu Kieleckiego Armii Krajo-
wej, Światowego Związku Żołnierzy 
AK koło w Busku Zdroju, 14 Drużyny 
Wielopoziomowej przy Zespole Szkół 
w Opatowcu, Samorządowego Gimna-
zjum im. Św. Kingi w Nowym Korczy-
nie, Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Starym Korczynie, Szkoły Podstawowej 
w Krzczonowie, a także Ochotniczych 

W hołdzie poległym 
pod CzarkoWami

Straży Pożarnych z Parchocina, Piasku 
Wielkiego, Strożysk, Sępichowa, No-
wego Korczyna i Czarków. Mszę świętą 
polową w hołdzie poległym celebrował 
proboszcz parafii Stary Korczyn ksiądz 
dziekan Marek Małczęć. Po niej u stóp 
monumentu złożono wieńce i kwiaty, 
zapłonęły także znicze pamięci. Na-
stępnie orkiestra dęta z Nowego Kor-
czyna odegrała pieśń reprezentacyjną 
Wojska Polskiego „Pierwsza Brygada”.

Po części oficjalnej odbyła się 
część artystyczna. Występ o tematy-
ce patriotycznej przygotowany został 
przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Starym Korczynie pod opieką p. Urszuli 
Lasak. 

Na zakończenie Wójt serdecznie 
podziękował przybyłym gościom oraz 
mieszkańcom gminy za przybycie oraz 
udział w tej patriotycznej uroczystości. 

Dnia 22 września 2013 r. odbyły się uroczyste obchody 99. rocznicy bitwy pod Czarkowami, w miejscowości, która  
w historii zapisała się jako miejsce chrztu bojowego 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. 
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Dzieci z Punktu Przedszkolnego wysłuchały opowiadania o Kubusiu 
Puchatku w wykonaniu pani dyrektor Barbary Karnawalskiej i wicedyrektor 
pani Małgorzaty Stefańskiej

Dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych w Zespole 
Szkół w Nowym Korczynie oraz z Punktu Przedszkolnego 
świętowały Dzień Pluszowego Misia, który przypada na 
dzień 25 listopada. W tym dniu każde dziecko przyniosło 
ze sobą ukochanego pluszaka.

W szkole oraz przedszkolu czekały na dzieci liczne 
niespodzianki. Odbyło się wiele konkursów i zabaw in-
tegracyjnych. Dzieci opowiadały o swoich pluszowych 
przyjaciołach, tańczyły z nimi, śpiewały piosenki, ryso-
wały podobiznę swojego ulubionego misia, oglądały ksią-
żeczki z misiami oraz słuchały bajek: O Misiu Uszatku 
i Przygody Kubusia Puchatka. Jednak najwięcej śmiechu 
i radości sprawiło dzieciom zlizywanie „misiowego” miod-
ku – przysmaku wszystkich misiów na świecie.

Dzień ten zaowocował także wieloma konkursami pla-
stycznymi, których tematem był główny bohater dnia – Plu-
szowy Miś. Każdy uczestnik Dnia Pluszowego Misia otrzy-
mał pamiątkowy dyplom oraz „misiową” kolorowankę. 

DZIEN PLUSZOWEGO MISIADZIEN PLUSZOWEGO MISIADZIEN PLUSZOWEGO MISIA



24 Głos z Gminy Nowy Korczyn

Dzień 21 listopada został uchwa-
lony Światowym Dniem Życzliwości 
i Pozdrowień. Z czasem święto stało 
się dniem służącym promowaniu idei 
pokoju na całym świecie poprzez 
okazywanie innym ludziom życzli-
wości, serdeczności i przekazywanie 
pozdrowień. W Polsce jak dotąd jest 
to święto mało znane.

Dlatego też Samorząd Szkolny Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w No-
wym Korczynie postanowił w szcze-
gólny sposób potraktować ten dzień. 
Zgodnie z ideą, iż wystarczy uśmiech 
i okazanie sympatii, uczniowie prze-
prowadzili lekcję życzliwości w szko-
le. Rada Uczniowska zachęcała w tym 
dniu do szczególnej uprzejmości. Sło-

wa proszę, dziękuję, przepraszam kró-
lowały na szkolnych korytarzach.

Podczas przerw śródlekcyjnych 
można było odbyć sympatyczne spo-
tkanie z wróżkami, ubranymi w barw-
ne, tematyczne stroje. Każda z wróżek 
niosła inne przesłanie, wpajała zasady 
odpowiedniego zachowania się pod-

znajdŹ się wŚród ŻyczliwycH 

czas przerw oraz poprawnych relacji 
koleżeńskich.

Uczniowie byli częstowani cy-
tryną oraz cukierkiem, co symbolizo-
wać miało słodko-gorzki wyraz relacji 
koleżeńskich. Wróżki wskazywały 
na zachowania, które zasługiwały na 
upragniony „cukierek”. Uczniowie 
z zaciekawieniem słuchali porad 
wróżek. Mamy nadzieję, że pozosta-
ną na długo w pamięci społeczności 
uczniowskiej, tworząc klimat wzajem-
nej życzliwości w każdym zwykłym 
dniu, który dzięki naszym chęciom 
stanie się wyjątkowy.

Zachęcamy – „Znajdź się wśród 
życzliwych”.

J. Grzesiak

W dniach od 25 listopada do 6 grudnia 2013 r w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie oraz w Punkcie 
Przedszkolnym przeprowadzono akcję ,,Góra Grosza”, zorga-
nizowaną przez Towarzystwo „NASZ DOM’’. 

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie 
i dofi nansowanie domów dziecka. Uświadamiamy w ten sposób 
naszym dzieciom, że powinniśmy być wrażliwi i nieobojętni 
na los innych, że powinniśmy się zjednoczyć dla wspólnego 
dobra, wspólnego celu. 

W tym roku zebrano 8716 monet o nominałach od 1 gr do 5 
zł, co dało w sumie kwotę 247,22 zł, było również kilka monet 
w obcej walucie.

Wszystkim uczniom i ich rodzicom dziękujemy za pomoc 
w tej szlachetnej akcji.

GÓra GroSza
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andrzejki
Koniec listopada to czas tradycyj-

nych andrzejkowych zabaw. W piątek, 
29 listopada dzieci z Zespołu Szkół  
w Nowym Korczynie wzięły udział  
w zabawie andrzejkowej. Andrzej-
ki to taki czas w roku, kiedy prawie 
wszyscy chcą sobie wróżyć i poznawać 
swoją przyszłość. Tak było również  
i w naszej szkole, gdzie właśnie tego 
dnia dzieci wspólnie ze swoimi wycho-
wawcami oraz rodzicami przeniosły się  
w magiczny czas wróżb i czarów.

Uczniowie wraz z wychowawcami 
zadbali o sale lekcyjne, które przystro-
jone zostały kolorowymi światełkami, 
bibułą, balonami, natomiast gazetki 
ścienne obfitowały w treści związane 
ze zwyczajami andrzejkowymi. Sa-
morząd Szkolny postarał się o wystrój 
sali tanecznej oraz czuwał nad oprawą  
i przebiegiem wróżb andrzejkowych. 
Ponadto podczas zabawy tanecznej Sa-
morząd Szkolny zorganizował Konkurs 
na najładniej tańczącą osobę. Konkurs 
wygrała Karolina Nowak i Patryk Parlak 
z klasy IV a.

Spotkania andrzejkowe w poszcze-
gólnych klasach 0-3 również miały na 
celu zapoznanie z historią wróżb an-
drzejkowych oraz podtrzymywanie tej 
ludowej tradycji.

Wróżby cieszyły się ogromną popu-
larnością. Nie zabrakło tych najbardziej 
popularnych, takich jak: „wróżba z bu-
tami”, „Kim będę w przyszłości”, „Za-
wody”, „Wróżba kwiatowa”, „Wirująca 
butelka” i inne. Dzieci mogły poznać 

imię przyszłego partnera oraz zawód, 
poznać przy pomocy różnych rekwizy-
tów swoją przyszłość. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć tradycyjnego lania 
wosku, bo bez tego andrzejki nie były-
by udane. Chociaż interpretacje cieni 
były różne, z magicznej sali wróżb nikt 
nie wychodził ze smutną miną, wszy-
scy byli radośni i świetnie się bawili. 
W przerwach między wróżbami dzie-
ci tańczyły przy muzyce i bawiły się  
w różne zabawy integracyjne.

W zaczarowany świat magii  
i wróżb przeniosły się również dzie-
ci z Punktu Przedszkolnego. Wycho-
wawczynie wcieliły się w role wróżek, 
które za pomocą różnych rekwizytów 
przepowiadały dzieciom przyszłość, 
m.in. jaki zawód będą wykonywać, 
kiedy dorosną, gdzie udadzą się  

w podróż, co ich czeka w przyszło-
ści. Czas między wróżbami uroz-
maicały zabawy przy piosenkach  
z repertuaru dziecięcego. Andrzejki 
dostarczyły wszystkim uczestnikom 

wielu niezwykłych przeżyć i emocji.  
Na zakończenie wspólnej zabawy 

dzieci zostały zaproszone na słodki po-
częstunek przygotowany przez rodzi-
ców. 

Anita Poborca
Justyna Grzesiak
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Konkurs kulinarny „Dawniejsze jadło”, podsu-
mowanie konkursu plastycznego „Dawny Nowy 
Korczyn” i literackiego „Moje dzieje”, gawędy i pre-
lekcje na temat dziejów miasta oraz wystawa prac 
regionalnych artystów pod hasłem „Tajemnice twór-
czości artystów gminnych” – to atrakcje, jakie przy-
gotował Gminny Ośrodek Kultury we współpracy  
z Urzędem Gminy w Nowym Korczynie, Towa-
rzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej oraz 
szkołami z terenu gminy na Piknik Historyczny  
z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 
w gminie Nowy Korczyn.

nie od razu polskę zbudoWano
Oprócz tego można było obejrzeć m.in. ob-

razy, grafiki, fotografie przedstawiające jak zmie-
niał się Nowy Korczyn, stare dokumenty, filmy, 
rękodzieło (koronki, hafty, decoupage), regional-
ne przedmioty użytkowe, publikacje o regionie, 
bukiety suchych kwiatów. W programie znalazło 
się również głośne czytanie poezji miejscowych 
artystów, słuchanie muzyki i biesiada. 

„Nie od razu Polskę zbudowano” to hasło prze-
wodnie tegorocznych Europejskich Dni Dziedzic-
twa. Ma ono na celu przypomnienie wszelkich 
form budowy polskiej państwowości, nie tylko  
w sensie dosłownym, czyli kształtowaniu granic 
na przestrzeni dziejów, ale również tym symbo-
licznym – poczuciu przynależności i związku  
z historią, językiem, tradycją.

aa moŻe Pomóc kaŻdemu

Doświadczenie wskazuje na to, że AA pomaga wszystkim, 
którzy chcą naprawdę przestać pić. AA to nowy sposób życia bez 
alkoholu, to program realizowany z powodzeniem przez setki ty-
sięcy kobiet i mężczyzn, którzy stosując się do niego, osiągają po-
wodzenie. Jest on skuteczny w każdym miejscu świata, bez wzglę-
du na jego pozycję społeczną i sytuację, w jakiej się znajduje.  

Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są „anonimowi”?

Czym Anonimowi Alkoholicy się nie zajmują?
AA nie rejestruje uczestników, nie angażuje się w badania 

ani ich nie finansuje, nie śledzi ani nie kontroluje swoich uczest-
ników, nie stawia diagnoz lekarskich i nie udziela porad psychia-
trycznych, nie daje leków i nie zapewnia zwolnień lekarskich, 
usług pielęgniarskich, sanatoryjnych, nie zapewnia zatrudnienia, 
nie oferuje usług religijnych, nie pomaga w sprawach mieszka-

Anonimowość stanowi duchową postawę AA. Chodzi o to, 
aby wspólnota AA rządziła się zasadami, a nie była „rządzona” 
przez osoby. Anonimowość gwarantuje jednocześnie każdemu 
uczestnikowi wspólnoty AA, że jego imię i nazwisko, praca, za-
wód, pochodzenie społeczne nie zostaną nigdy ujawnione. Wszy-
scy mówimy sobie po imieniu lub posługujemy się pseudonima-
mi. 

niowych, żywnościowych, finansowych, socjalno–bytowych, nie 
udziela porad rodzinnych ani zawodowych. Jest to fundamentalna 
zasada AA.

W Nowym Korczynie nadal istnieje i działa grupa AA „Jed-
ność”. Mitingi odbywają się w każdą środę o godz. 17.30 w kor-
czyńskiej Organistówce (ul. Pocztowa 1)

Telefon zaufania: 513 40 43 19
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Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku 
po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, powstaniach narodowych, zmaga-
niach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. 

obchody Święta Niepodległości w Nowym Korczynie

Obchody Święta Niepodległości 
w Nowym Korczynie rozpoczęły się  
w kościele Św. Stanisława od występu  
o charakterze patriotycznym, który 
przygotowali uczniowie Zespołu Szkół  
w Nowym Korczynie pod czujnym okiem 
Barbary Bonar i Marii Błach. Młodzi arty-
ści dobitnie podkreślali znaczenie warto-
ści, jakimi są: honor, ojczyzna i wolność.

We mszy świętej sprawowanej  
w intencji Ojczyzny, uczestniczyli tłum-
nie zebrani wierni, a wśród nich dele-
gacje władz samorządowych, jednostek 
ochotniczych straży pożarnych, szkół 
z terenu gminy. Wspaniałej oprawie 
mszy św. towarzyszyła orkiestra dęta  
z Nowego Korczyna pod batutą Mieczy-
sława Wężowicza, która zafundowała 

wiernym wiązankę 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 akompaniamen-
cie orkiestry. 

Z kościoła uczestnicy ceremonii 
przeszli pod pomnik poświęcony pa-
mięci poległych walczących o wolną 
Polskę, gdzie delegacje złożyły wieńce 
i kwiaty oraz zapaliły symboliczne zni-
cze. W okolicznościowym wystąpieniu 
Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zaga-
ja podkreślał, że marzenia kilku pokoleń 
polskich patriotów spełniły się 11 listo-
pada 1918 roku, kiedy to Polska stała się 
wolnym krajem i już nie zaborcy, a sami 

mogliśmy decydować o swoim losie.  
W dzisiejszych czasach musimy dobrze 
wykorzystywać wolność wywalczoną 
przez pokolenia i pielęgnować ją należy-
cie. – Ważne, byśmy mimo różnic poli-
tycznych, umieli się porozumieć – apelo-
wał wójt. 

KoNKurS Na ŚWiąteczNy StroiK

Jak co roku Samorząd Uczniowski działający w Szkole Pod-
stawowej w Brzostkowie, wprowadzając wszystkich w świą-
teczny nastrój ogłosił konkurs na „Najpiękniejszy stroik świą-
teczny” .

Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodze-
niowych oraz prezentacja uzdolnień i umiejętności uczniów 
naszej szkoły. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem - dzieci 
wykonały 37 prac. Stały się one piękną ozdobą szkolnego ko-
rytarza. Stroiki były bardzo pomysłowe i starannie wykonane. 
Komisja składająca się z przedstawicieli poszczególnych klas, 
miała więc trudne zadanie, gdyż spośród misternie wykonanych 
prac trudno było wyłonić najlepsze. Stroiki były oceniane za 
pomysłowość, staranność, wykorzystanie różnych materiałów, 
a także za ogólne wrażenie estetyczne .

W kategorii klas „0” wyróżnieni zostali: 
Maja Kaczmarczyk, Igor Nizioł i Oliwia Mechela. 

W kategorii klas I-III
I miejsce - Konrad Nizioł, Martyna Curyło
II miejsce - Jakub Kapusta
III miejsce - Krzysztof Żak 

W kategorii klas IV-VI 
I miejsce - Sylwia Badower , Agata Wawrzeniec
II  miejsce - Zuzanna Jarubas
III miejsce -Jakub Kowal 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni słodycza-
mi, a wyróżnieni uczniowie otrzymali świąteczne upominki.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za udział w konkursie. 

Opiekunowie: I. Sadowska, G. Wawrzeniec
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Ponad 100 dzieci bawiło się pod-
czas Integracyjnej Zabawy Mikołajko-
wej zorganizowanej w Nowym Kor-
czynie w dniu 9 grudnia przez władze 
samorządowe gminy oraz Gminny 
Ośrodek Kultury. 

W pierwszej części mikołajkowej 
imprezy licznie zgromadzona publicz-
ność obejrzała bardzo dynamiczny, pe-
łen niespodzianek, piosenek, tańców, 
zabaw, konkursów i żartów program 
artystyczny dla dzieci i rodziców w wy-
konaniu krakowskiego Studia Fama pt.: 
„Gwiazdka, Bałwanek i Św. Mikołaj”. 
Gwiazdka Nastka, która nie chciała 
czekać, aż Św. Mikołaj sam przybędzie, 
postanowiła go odszukać. Namówiła 
dzieci, by razem z nią wybrały się w 
podróż pełną niespodzianek i niebez-
piecznych przygód. Na podróż dał się 
namówić również zabawny Bałwanek 
Franek - pluszowa maskotka. Wszyscy 
na chwilę stali się dzielnymi kowbojami 
i Indianami, nieustraszonymi Piratami i 
mieszkańcami hawajskiej wyspy. Po 
skończonej zabawie dzieci i Gwiazdka 
odnalazły Św. Mikołaja, który nie zapo-
mniał o swoich obowiązkach - wręczył 
słodycze i chętnie z dziećmi zatańczył. 

Dużą atrakcją dla najmłodszych był 
deszcz baniek mydlanych oraz deszcz 
konfetti. W trakcie imprezy przygotowa-

zaBaWa miKoŁaJKoWa W GmiNie NoWy KorczyN

ny był słodki poczęstunek dla każdego. 
Oprócz tego dzieci otrzymały mnóstwo 
słodyczy od sponsorów: Wójta Pawła 
Zagai, państwa Jasiaków – właścicie-
li fi rmy  Fasolex, a także Władysława 
Smolenia – właściciela fi rmy Tarkor. 
Rozdawane były również gadżety od 
marszałka Adama Jarubasa – koszulki, 
breloczki, ołówki, smycze do kluczy, 
a także wydawnictwa województwa 
świętokrzyskiego. 

Wspólne świętowanie tego dnia 
było okazją do spotkania się z rówie-
śnikami oraz integracji poprzez zaba-
wę, co niewątpliwie służy zwiększeniu 

spójności grupy, ma korzystny wpływ 
na komunikację i wzajemne zrozumie-
nie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
oraz poprawia nastrój.
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„Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia
Jest taka moc, co smutek w radość przemienia

Jest taka siła, co spełni marzenia
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia”

Tradycją szkół w gminie Nowy Korczyn jest coroczne or-
ganizowanie Jasełek – inscenizacji opartej na motywach zwią-

jasełka W szkołaCh

punkt przedszkolny W noWym korCzynie

zanych z tajemnicą Bożego Narodzenia. W tym roku również 
młodzi artyści stanęli na wysokości zadania przedstawiając wę-
drówkę Józefa i Maryi do Betlejem, adorację Dzieciątka przez 
pastuszków, pokłon Trzech Króli. A wszystko to przeplatane 
było pięknymi kolędami, które wprowadzały niepowtarzalny 
klimat radości i refleksji.
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szkoła podstaWoWa W brzostkoWie

szkoła podstaWoWa W starym korCzynie

zespół szkół W noWym korCzynie
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NoWy KorczyN zaGraŁ W WoŚP KoNcertoWo

Niedziela 12 stycznia upłynęła w Nowym 
Korczynie pod znakiem 22. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pusz-
kach wolontariuszy znalazło się 7 087,16 zł 
i 8,70€. W tym roku zbierano środki na za-
kup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej i godnej opieki me-
dycznej seniorów.

Od wczesnego rana wolontariusze 
z Samorządowego Gimnazjum im. Św. 
Kingi kwestowali pod kościołami para-
fi i w Nowym Korczynie, Brzostkowie, 
Ostrowcach, Starym Korczynie, Piasku 
Wielkimi i Strożyskach. Zainteresowa-
nie akcją było duże, nie brakowało ludzi 
o wielkich sercach, którzy chętnie wspie-
rali szczytny cel, jaki przyświeca Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Artystyczna oprawa nowokorczyń-
skiego grania zorganizowana została 
przez Gminny Ośrodek Kultury we współ-
pracy z Urzędem Gminy. Jako pierwsza 
wystąpiła śpiewająca Daria Suchy, potem 
siostrzany duet Kasia i Ola Cerazy, a na 
akordeonie grał Dawid Skorupa. Słuchali-
śmy także Orkiestry Dętej imienia Jana III 
Sobieskiego w Nowym Korczynie, zagra-
ły zespoły muzyczne Top Secert I, Index, 
Virago i Vokall.

Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy zagrali również strażacy z jednostki 
OSP ze Starego Korczyna. Chętni mogli 
się przejechać strażackim wozem. Stra-
żacy z Błotnowoli z kolei zaprezentowali 
pokaz ratownictwa drogowego – rozcina-
nie wraku i wyciąganie rannych.  

Wolontariusze i występujący muzycy 
mogli się rozgrzać i posilić nie tylko słod-
kościami. Serwowane były również potra-
wy z fasoli po korczyńsku przygotowane 
przez Panie ze szkolnej stołówki. Ciasta 
i produkty do kulinarnych specjałów 
kuchni ponidziańskiej zasponsorowali: 
Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Kor-
czyn, Stefan Jasiak właściciel fi rmy Fasolex 
z Nowego Korczyna, Władysław Smoleń 
- właściciel piekarni TARKOR z Nowego 
Korczyna, Marcin Chrobot – właściciel 
zakładu Przetwórstwo Mięsa z Łatanic 
i Teresa Dybała z Grotnik Małych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do zorgani-
zowania tegorocznej imprezy na nowo-
korczyńskim rynku, a także tym, którzy 
okazali serce, wspierając tak ważne spo-
łecznie przedsięwzięcie. 
Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy:
Marta Kowalczyk, Krzysztof Kruk, Alek-

sandra Dybał, Katarzyna Kanicka, Gabrie-
la Sput, Aleksandra Motyl, Sandra Masłow-
ska, Bartłomiej Kulik, Paulina Wawrzyk, 
Dorota Muzyk, Marcelina Półtorak, Patry-
cja Lasak, Sylwia Lasak, Weronika Guła, 
Agnieszka Puszyńska, Małgorzata Stawic-
ka, Aleksandra Jarubas, Monika Walasek, 

Aleksandra Satora, Paulina Żwirek, Moni-
ka Szafraniec, Bartosz Stawicki.

Opiekunowie:
Artur Grzesiak, Paweł Kulik, Monika Ka-
szuba, Barbara Kanicka, Faustyna Juda, 
Zofi a Dybała-Nowak.
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W drugiej połowie stycznia w szkołach z terenu gmi-
ny Nowy Korczyn odbywały się uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, które już na stałe wpisane są w repertuar  
uroczystości szkolnych.  

Obchodzony 21 stycznia Dzień Babci i dzień później 
Dzień Dziadka to tylko symboliczne święta w naszym ka-
lendarzu. Tak naprawdę to każdego dnia w roku dziadkowie 
myślą i troszczą się o swoje wnuki. Święto to jest niezwykłe, 
nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziad-
ków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 

W pięknie udekorowanych salach dzieci wraz z wycho-
wawczyniami  przygotowały program artystyczny. Po przy-
witaniu zaproszonych gości uczniowie zaprezentowali swój 
program. Znalazły się inscenizacje, wiersze, piosenki, im-
prowizacje ruchowe do piosenek, a także tańce. Odbył się 
również koncert życzeń. Mali artyści z przejęciem odtwarza-
li swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali 
czułe słowa, kierowane pod ich adresem.

„NiecH oD BaŁtyKu aŻ Do StÓP tatr,
ŻyJą Nam BaBcie i DziaDKoWie Sto lat!!!”

Po odśpiewaniu „100 lat” dzieci wręczyły babciom 
i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami 
i  upominki. 

Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
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W dniu 16 stycznia 2014 r. na 
sali gimnastycznej korczyńskiego 
gimnazjum odbył się Gminny Tur-
niej Mini Piłki Nożnej. Do rozgry-
wek zgłosiły się 3 drużyny. Po roze-
graniu wszystkich meczy wyłoniono 
zwycięzcę, którym została drużyna 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Starym Korczynie. Drugie miejsce za-
jęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
w Brzostkowie, trzecią pozycję zdo-
była Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Nowym Korczynie.

gminny 
turniej 

mini  
Piki noŻnej

13 grudnia 2013 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Nowym Korczy-
nie odbył się  Gminny Turniej Tenisa Sto-
łowego dziewcząt i chłopców.

W kategorii dziewcząt I miejsce 
zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa  

gminny turniej tenisa stołoWego
w Starym Korczynie, II miejsce - Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Nowym Kor-
czynie, III miejsce-  Szkoła Podstawowa 
w Brzostkowie. W kategorii chłopców 
natomiast I miejsce uzyskała Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Nowym Korczy-

nie, II miejsce Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Starym Korczynie i III miejsce 
Szkoła Podstawowa   w Brzostkowie.

Zawody odbywały się w przyjaznej i 
sportowej atmosferze.
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Poziomo:
2. Daje mleko, a nie krowa
3. Rodzaj budowli obronnej
6. Kwiatowa lub pantofl owa
8. Mała nuta
9. Lotnisko w Krakowie
10. Pobiera opłaty, np. za wodę
13. Składnik gazu ziemnego
14. Zespół „Ich……”
15. Jedna z rzek w naszej gminie
16. Niezbędna do życia

Pionowo:
1. Składane w sekretariacie

2. Mała kula

3. ……… po latach

4. Błyszczący lakier samochodowy

5. Rozległy teren pastwiskowy

7. Przysmak z pieca

11. Ciężka zasłona

12. Błękitne nad głowami

15. Faza księżyca

Litery z pól ponumerowanych w prawych górnych rogach ułożone od 1 do 13 utworzą rozwiązanie. 
Odpowiedzi prosimy wysyłać do 31 marca 2013 roku na adres poczty elektronicznej glosnk@gmail.com 
lub listownie na adres redakcji (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu). Spośród 
osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.
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