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3Głos z Gminy Nowy Korczyn

Bardzo miło, uroczyście, w przyja-
znej atmosferze Panie z gminy Nowy 
Korczyn obchodziły 1 marca swoje 
święto. Spotkanie przy kawie, herbacie 
i pysznym cieście należało do bardzo 
udanych. 

Tego dnia władze samorządowe 
gminy wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury zorganizowały Gminny 
Dzień Kobiet, zapraszając świętujące 
Panie do remizy strażackiej tutejszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Z okazji Dnia Kobiet popłynęły ży-
czenia dla wszystkich Pań. Zdrowia, ra-
dości, powodzenia, wszelkiej pomyśl-
ności oraz spełnienia marzeń życzył 
wójt Paweł Zagaja. Wieczór upłynął pod 
znakiem biesiadnych rytmów prezento-
wanych przez kapelę Działoszanie, na-
tomiast  Patryk Pawlik umilał zebranym 
czas muzyką akordeonową. Pokaz tań-
ca towarzyskiego dali zdobywcy klasy 
tanecznej B w stylu standardowym oraz 
latynoamerykańskim – Beata Szafraniec 
i Łukasz Blacha – reprezentanci klubu 
tańca sportowego Bawinek w Krako-
wie. Panie bawił również Teatr Ciut 
Frapujący, a także Adam Ochwanowski 
i Wit Chamera – wodzireje imprezy. 
W programie znalazły się także konkur-
sy i quizy z nagrodami.

Był to bardzo miły wieczór, pod-
czas którego wszystkie Panie choć na 
chwilę oderwały się od codziennych 
obowiązków, by dobrze bawić się 
w gronie znajomych.

Gminny dzieŃ KoBieT 
w nowym KoRczynie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie 
13 kwietnia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkur-
sów: Stroik Wielkanocny oraz Tradycyjna Potrawa Wiel-
kanocna. W konkursach wzięło udział 6 Kół Gospodyń 
Wiejskich (KGW Stary Korczyn, KGW Czarkowy, KGW 
Nowy Korczyn Stowarzyszenie Korczynian nad Nidą, 
KGW Nowy Korczyn Ponidzianki, KGW Strożyska, KGW 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie 

rozstrzygNięcie koNkursÓw wielkaNocNycH
Łęka), Klub Fitness oraz 4 szkoły z terenu Gminy Nowy 
Korczyn (Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie, Szko-
ła Podstawowa w Nowym Korczynie, Szkoła Podstawowa 
w Brzostkowie, Samorządowe Gimnazjum w Nowym 
Korczynie). Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Be-
ata Oczkowicz oraz przedstawiciele Samorządu Gminy: 

Wiceminister Beata Oczkowicz w Nowym KorczynieKGW Czarkowy
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Wójt Paweł Zagaja, Wicewójt Piotr Strach, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Kazimiera Gołdyn. Nadmienić należy, iż 
Wielkanoc - najważniejsze chrześcijańskie święto niesie ze 
sobą szereg symboli i zwyczajów, a najbardziej powszech-
nym jest święcenie pokarmów. Zgodnie z tradycją Świąt 
Wielkiej Nocy na konkursowych stołach nie mogło zabrak-
nąć jajek - chrześcijańskiego symbolu życia i pomyślności, 
baranków - symbolu Zmartwychwstałego Chrystusa oraz 
licznych bab Wielkanocnych symbolizujących powodzenie 
i dostatek. W myśl tradycji Wielkanocnej konkursowe stoły 
uginały się nie tylko od wielości potraw, ale i od orygi-
nalnych stroików Wielkanocnych. Sprawiedliwa Komisja 
Konkursowa uznała, iż w przypadku tak wyrównanego 

wysokiego poziomu jednoznaczne wyłonienie zwycięzcy 
staje się niemożliwe. W konsekwencji tak podjętej decyzji 
wszyscy uczestnicy konkursów zostali zwycięzcami.

Podczas obrad Jury mieliśmy przyjemność wysłuchać 
występu wokalnego sióstr Kasi I Oli Cerazy.

Nagrody - sprzęt AGD oraz publikacje historyczno – 
turystyczne propagujące region Świętokrzyski ufundowali: 
Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja, Przewodniczą-
cy Powiatu Buskiego Krzysztof Gajek, przedstawiciel Okrę-
gowej Inspekcji Pracy Stanisław Golmento, reprezentant 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Jan Galus, właściciel fi rmy 
Tranzbed z Nowego Korczyna Lesław Przeniosło.

Przedstawiciele zarządów dróg wo-
jewódzkich Świętokrzyskiego i Mało-
polskiego z końcem lutego podpisali 
umowę z fi rmą, która zaprojektuje prze-
prawę mostową w Nowym Korczynie. 

Z założeń wynika, że inwestycja bę-
dzie się składała z dwóch przepraw nad 
rzekami Wisłą i Nidą oraz obwodnicy 
Nowego Korczyna. To alternatywa dla 
przeciążonej dziś drogi krajowej nr 73 
Kielce-Tarnów, która umożliwi szybkie 
i komfortowe połączenie Świętokrzy-
skiego z Małopolską i autostradą A4. 

Samo przygotowanie dokumentacji 
tj. studium, decyzji środowiskowych 
dla tej inwestycji będzie kosztowało 
432 tys. zł. Taką kwotę zaproponowało 
w przetargu przedsiębiorstwo „Promost 
Consulting” z Rzeszowa. Koszty budo-
wy przeprawy na samej Wiśle mogą 
wynieść ok. 180 mln zł. Ostateczny 
koszt będzie uzależniony od kształtu 
decyzji środowiskowej. Dokumentacja 
ma powstać do czerwca 2015 roku.

Władze województw ustaliły mie-
dzy sobą, że wydatkami najpierw na 
dokumentację, a później na budowę 
mostu podzielą po połowie. Dojazdy 
do przeprawy sfi nansują we własnym 
zakresie. Realizację inwestycji zaplano-
wano na nową perspektywę budżetową 
UE na lata 2014-2020.

BliŻej mostu w nowym Korczynie

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Buska 7

Koncepcja mostów na Nidzie i Wiśle w Nowym Korczynie
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Do gminy Nowy Korczyn trafi ł w I kwartale 2014 roku sprzęt o wartości 
223 tys. 300 zł. 

Zestaw, o którym mowa, składa się z nowego ciągnika fi rmy ZETOR PROXIMA 100 
o mocy 100 KM oraz beczkowozu o pojemności 7000 litrów. Służył będzie do opróżniania 
przydomowych oczyszczalni oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne od 
mieszkańców. Dodatkowo ze środków własnych gminy do zestawu dokupiony został pług 
do odśnieżania.

Otrzymane dofi nansowanie na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, na czele którego stoi Marszałek Adam Jarubas  w ramach PROW 2007-
2013 wyniosło 75% wartości netto. 

Zainteresowanych usługą prosimy o kontakt z referatem ZITŚ: tel. 41 377 10 03 wew. 32 
lub 505 002 733.

NOWY ZESTAW ASENIZACYJNY ZAKUPIONY

ZMIANY NA LEPSZE 
w dZiaŁaLnoŚci 

KomUnaLneJ

Urząd Gminy w Nowym Korczy-
nie w ostatnim czasie rozszerzył do-
tychczasowy park samochodowy po-
przez zakup nowego pojazdu mini 
wywrotki marki IVECO i zwiększenie 
funkcjonalność wykorzystywanego 
do tej pory samochodu – śmieciarki 
marki MAN o funkcję wywrotki. Dzię-
ki tym zmianom pojazdami będzie 
można wykonywać więcej działań 
z zakresu gospodarki komunalnej, 
które realizowane są przez Urząd 
Gminy w Nowym Korczynie, a ma-
ją na celu bieżące i nieprzerwa-
ne zaspakajanie zbiorowych po-
trzeb ludności w drodze świadcze-
nia usług. Samochód MAN został 
uzbrojony w dodatkową funkcję 
poprzez zamontowanie nowej skrzy-
ni ładunkowej wraz z możliwo-
ścią tzw. kiprowania na trzy strony. 
Montaż skrzyni został wykonany 
w fi rmie METAL – KOP z miejscowo-
ści Młyny. Koszt przeróbki to 38 tys. 
złotych.  Samochód IVECO to po-
jazd o ładowności do 3.5 t również 
ze skrzynią ładunkową kiprowaną, 
który zastąpi w swych zadaniach jak-
że wysłużonego ponad trzydziesto-
letniego Żuka.  Koszt jego zakupu to 
34 tys.500 złotych. Funkcjonalność 
pojazdów z pewnością przysłuży się 
jeszcze bardziej mieszkańcom gmi-
ny Nowy Korczyn.

realizacja drugiego etaPu 
PrzydomowycH oczyszczalNi ŚciekÓw 

w gmiNie Nowy korczyN
W trakcje realizacji jest drugi etap budowy 49 przydomowych oczyszczalni 

ścieków w miejscowościach: Czarkowy, Stary Korczyn, Żukowice, Winiary Dolne, 
Łęka, Podraje, w tym projekt obejmuje montaż urządzeń przy Szkole Podstawowej 
w Starym Korczynie. 

Wartość projektu po przetargach wynosi 1 mln 111 tys. 340 zł, dofi nansowanie 
unijne 677 tys. 648 zł, a wkład własny gminy oraz mieszkańców 433 tys. 691 zł. 
Inwestycja realizowana jest w ramach działania nr 321 „Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2007-2013 na podstawie podpisanej z Marszałkiem Województwa Świę-
tokrzyskiego Adamem Jarubasem umowy i z pewnością wpłynie na poprawę stanu 
środowiska oraz warunków życia mieszkańców. 

W 2013 r. Gmina Nowy Korczyn zakończyła realizację I etapu zadania związa-
nego z budową 118 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących 
miejscowościach: Piasek Wielki, Badrzychowice, Strożyska, Ucisków i Sępichów. 

Wartość aktualnie realizowanego projektu wynosi 2 mln 579 tys. 081 zł. 
W sumie etap I i II budowy przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Nowy 
Korczyn to koszt blisko 3 miliony 700 tysięcy złotych.

MAN wywrotka

IVECO wywrotka Zestaw asenizacyjny
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Trwa realizacja jednej z największych i najważniejszych 
inwestycji w gminie Nowy Korczyn. W ramach rozpoczę-
tego na początku roku zadania pn. „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzost-
ków, Grotniki Duże gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych”, udało się wy-
konać już 16 km sieci kanalizacyjnej, 339 studzienek kana-
lizacyjnych w sołectwie Brzostków, 80 w sołectwie Pawłów, 
33 w sołectwie Grotniki Małe oraz zbudować punkt zlew-
czy ścieków dowożonych i zbiornik uśredniający na terenie 
oczyszczalni w Grotnikach Dużych. 

Firma Ekokanwod z Nowego Korczyna, która jest wyko-
nawcą zadania, minęła półmetek prac, projekt zakłada wy-
konanie łącznie 28 km sieci kanalizacyjnej. Modernizowana  
jest także oczyszczalnia ścieków w Grotnikach Dużych. Na 
jej terenie umieszczane są dodatkowe urządzenia, co umoż-
liwi przyjęcie ścieków od mieszkańców którzy nie mają sie-
ci. 

Zadanie, łącznie z dokumentacją projektową i nadzorem 
budowlanym kosztuje  gminę 12 mln 902 tys. zł. Sześć mi-
lionów z tej kwoty stanowi dofinansowanie uzyskane na 
podstawie umowy podpisanej z Marszałkiem Województwa 
Adamem Jarubasem. Planowany termin zakończenia robót 
budowlanych przypada na koniec 2014 roku.

Infrastruktura wodno – kanalizacyjna ma bardzo duże 
znaczenie w procesie wielofunkcyjnego rozwoju gminy, 
stanowi ona podstawę wszelkiej działalności gospodarczej,  
a poziom rozwoju infrastruktury decyduje o atrakcyjności 
gminy – twierdzi Wójt Gminy Paweł Zagaja.

Ze względu na ukształtowanie terenu w Gminie Nowy 
Korczyn wybrano koncepcję budowy sieci w systemie gra-
witacyjno – ciśnieniowym wraz z pompowniami ścieków. 
Kanalizację tego rodzaju stosuje się tam, gdzie względy to-
pograficzne, gruntowe, hydrogeologiczne, techniczne, eko-
nomiczne to uzasadniają. Powyższe rozwiązania pozwolą 
na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w trzech 
kolejnych miejscowościach naszej gminy. Przyjęte rozwiąza-
nia technologiczne zostały ustalone tak, aby nowo wybudo-
wana kanalizacja sanitarna mogła spełniać swe podstawowe 
funkcje i mogła służyć społeczności gminy Nowy Korczyn 
przez wiele lat. 

Jak podkreśla Wójt Paweł Zagaja budowa kanalizacji sa-
nitarnej to największa jak do tej pory inwestycja w gminie 
Nowy Korczyn zarówno pod względem finansowym, jak  
i logistycznym. Jej realizacja podniesie zapewne jakość życia 
mieszkańców.

Największa iNwestycja w gmiNie Nowy korczyN

Umowa podpisana

W Kielcach została podpisana umowa z firmą wyłonio-
ną w przetargu - CANEA Artur Polakowski na pełnienie obo-
wiązków jako inwestor zastępczy przy termomodernizacji 
budynków: Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie, Szkoły Podsta-
wowej w Brzostkowie oraz Szkoły Podstawowej w Starym 
Korczynie.

Za pełnienie obowiązków inwestora otrzyma firma wy-
nagrodzenie blisko 21 000,00 zł z czego 80% tej kwoty bę-
dzie dofinansowanie w ramach wcześniej podpisanej umowy  
z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

Podpisanie umowy przez partnerów inwestycji
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Trzy obiekty położone na terenie gminy Nowy Korczyn zo-
staną objęte termomodernizacją. Na realizację tej inwestycji 
nasza gmina otrzyma od Samorządu 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 Święto-
krzyskiego na lata 2007-2013, Gmina otrzyma dofinansowanie 
na poziomie 80% - najwyższe, jakie do tej pory udało się uzy-
skać. Całkowita wartość projektu to blisko 1,5 miliona złotych. 
Obiektami, o których mowa są: Szkoła Podstawowa w Brzost-
kowie, Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie oraz Ośrodek 
Zdrowia w Brzostkowie.

Zakres prac w ramach realizacji termomodernizacji wy-
mienionych obiektów 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 stolarki okiennej i drzwiowej, a także prze-
budowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania. Szkołę  
w Brzostkowie czeka z kolei wymiana instalacji C.O. w budyn-
ku głównym wraz z przebudową kotłowni i montażem nowego 
kotła oraz remont dachu wraz z jego ociepleniem. Oprócz tego 
południowe skrzydło budynku zyska nowe pokrycie dachowe 
i elewację. Wymieniona także zostanie stolarka okienna w bi-
bliotece,  na sali gimnastycznej oraz na klatce schodowej. Na 
budynku Ośrodka 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 główne 
i pomocnicze, a także pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Woje-
wództwa Świętokrzyskiego możliwy do osiągnięcia jest znacz-
ny wzrost efektywności energetycznej obiektów, co w efekcie 
ma spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, 
ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych i spadek emisji 
zanieczyszczeń do powietrza.

Termin zakończenia inwestycji upływa z końcem 2014 
roku.

T e r m o m o d e r n i z a c j a  
budynków użyTeczności publicznej

Izolacja fundamentów Szkoły Podstawowej w Brzostkowie

Remont Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie na finiszu

Tak powstaje nowy dach na Szkole Podstawowej w Starym Korczynie
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Nowy korczyN PiękNieje z każdym dNiem
Nowy Korczyn przypominający w ostatnim czasie wiel-

ki plac budowy - dzisiaj zyskuje blask królewskiego niegdyś 
miasta. mimo, że w dalszym ciągu trwają prace związane z 
rewitalizacją wspaniałe efekty widoczne są już teraz. 

Roboty budowlane aktualnie koncentrują się w centrum 
miejscowości, gdzie po wykonaniu nawierzchni asfalto-
wych przystąpiono do montażu oznakowań drogowych. 
Warto przypomnieć, że inwestycja, której całkowity koszt 
to blisko 4 miliony 700 tysięcy złotych obejmuje swym za-
kresem między innymi wymianę infrastruktury podziemnej 
(sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej), remont na-
wierzchni jezdni i chodników, a także wymianę oświetlenia 
ulicznego na rynku i przylegających do niego ulicach: Rzeź-
niczej, Zamkowej, Farnej i Zaścianek. Zakład Energetyczny 
(ZEORK) demontuje linię energetyczną napowietrzną  wy-
konując tym samym ziemne przyłącza energetyczne do każ-
dej posesji. Zamontowane zostały również nowe elementy 
małej architektury, takie jak ławki, kosze i latarnie. Na placu 
rynkowym wykonywana  jest właśnie wiata przystankowa 
dla podróżnych, nowy szalet oraz budynek Punktu Informa-
cji Turystycznej.

 - Rewitalizacja niewątpliwie jest naszą wizytówką. Dba-

my o to, by każdy element tych przemian był z korzyścią dla 
naszych mieszkańców .Nowe miejsca parkingowe, oświetle-
nie uliczne, nawierzchnie asfaltowe, sprawiają że centrum 
zmienia się i pięknieje z każdym dniem. Wyremontowali-
śmy plac festynowo-targowy wraz z odnowieniem  budyn-
ku magazynowego będącego zapleczem rekreacyjnym. 
Jesteśmy otwarci na turystykę, rekreację, dlatego rewitaliza-
cja obejmuje również oczyszczenie nadbrzeża rzeki Nidy, 
gdzie trwają prace polegające na utworzeniu tam przystani 
kajakowej oraz niewielkiej plaży i kąpieliska – wylicza Wójt 
Paweł Zagaja.

Większą część wartości prac budowlanych będzie stano-
wić unijne dofi nansowanie w wysokości ponad 2 miliony 
800 tysięcy złotych otrzymane na podstawie umowy pod-
pisanej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, na 
czele którego stoi Adam Jarubas. Wkład własny gminy dla 
tego zadania wyniesie blisko 1 milion 900 tysięcy złotych. 
Wykonawcą zadania jest konsorcjum fi rm BUD-BET Wełecz 
i SZTUK-BUD Busko Zdrój.

Planowany termin zakończenia zadania p.n „Rewita-
lizacja miejscowości Nowy Korczyn” to październik 2014 
roku.

Gminny budynek magazynowy 
na placu festynowo - targowym

Montaz oświetlenia ulicznego 
na ul. Piłsudskiego

Przystań kajakowa na Nidzie w budowie
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Pod koniec kwietnia 2014 roku 
podpisana została umowa na montaż 
kolektorów słonecznych w ramach pro-
jektu „Instalacja systemów energii od-
nawialnej na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych 
w gminach powiatu buskiego i pińczow-
skiego. Wartość całkowita projektu fi -
nansowanego ze środków Szwajcarsko 
Polskiego Programu Współpracy. opie-
wa na blisko 2 miliony złotych przy do-

Pod koniec kwietnia 2014 roku 

solary w Gminie 
nowy Korczyn

fi nansowaniu ze środków zewnętrznych 
w wysokości 75% wartości netto.   

Opłaty za montaż kolektorów sło-
necznych, zgodnie z wybranym typem 
kolektorów są zróżnicowane.

Istnieje możliwość zamontowania 
instalacji solarnej na budynkach o po-
wierzchni ponad 300 m2 lub niezamiesz-
kałych, na gruncie obok budynku, w ta-
kim przypadku będzie naliczany podatek 
VAT w wysokości 23%.

Dzięki szeroko rozumianej gospodarności przy rewitaliza-
cji Nowego Korczyna z odzyskanego materiału w tym kostki 
brukowej wykonywane są w Nowym Korczynie dodatkowe 
chodniki, place parkingowe, które nie obejmowała dotychczas 
swym zasięgiem rewitalizacja. Tym razem nową nawierzch-
nię wykonaną z kostki brukowej oraz oświetlenie zyska ul. 
Franciszkańska, nazywana często przez mieszkańców ulicą 
„Ciemną”.

Dzięki szeroko rozumianej gospodarności przy rewitaliza-

nowe oBlicze ul. FranciszKaŃsKiej 
Należy zwrócić uwagę, że ulica ta nie była objęta projek-

tem rewitalizacji Nowego Korczyna, wykonywane pracę są 
dodatkowymi czynnościami, które znacząco wpłyną na po-
prawę wyglądu tej części naszej miejscowości.

Całkowita wartość kosztorysowa prowadzonych prac przy 
przebudowie ul. Franciszkańskiej bo blisko 50 tys. złotych. Po 
wykonaniu zadania z pewnością mieszkańcy z racji wykona-
nego oświetlenia nie będą już nazywać tej ulicy „Ciemną”. 

KOlEJNy REmONT DROGI
W ramach dobrze układającej się współpracy Wójta 

Gminy Nowy Korczyn z Władzami Samorządowymi Po-
wiatu Buskiego na terenie naszej gminy przeprowadzono 
kolejny remont drogi. Prace te wpisują się w najbardziej 
pilne potrzeby mieszkańców gminy Nowy Korczyn w za-
kresie poprawy jakości infrastruktury drogowej. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju wykonał 
remont drogi Nr. 0127T relacji Ostrowce – Kawęczyn – 
Brzostków. 

Na długości 790 metrów położono nawierzchnię asfal-
tową i utwardzono pobocza. Wykonawcą zadania  było 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o 
Kielce. 

Wartość zadania to 120 598,55 złotych.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Nowym Korczynie.



10 Głos z Gminy Nowy Korczyn

Asfaltowa droga Łęka - Podraje 685 mn. koszt 105 tys. 974 zł

Remont dRóg gminnych
Wykonano remont trzech odcinków dróg o łącznej długości 2 km w miejscowościach: Brzostków (wykonawca firma 

Dylmex ze Staszowa – całkowita wartość zadania wraz z projektem i nadzorem budowlanym to 216 tys. 426 zł), Badrzy-
chowice – Wesoła (wykonawca PRD Staszów – wartość całkowita 87 tys. 694 zł) i Podraje (wykonawca firma Dylmex ze 
Staszowa – wartość całkowita 105 tys. 974 zł). Promesę w wysokości 300 tys. zł na realizację tego zadania gmina otrzymała 
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Asfaltowa droga w Brzostkowie 870 mb. koszt 216 tys. 426 zł

Asfaltowa droga Badrzychowice - Wesoła 430 mb. koszt 87 tys. 694 zł
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maNewry strażackie w grotNikacH dużycH
Z inicjatywy Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Busku 
Zdroju przy współpracy z władzami 
samorządowymi gminy Nowy Korczyn 
dnia 02.04.2014 r. odbyły się manew-
ry strażackie połączone z praktyczną 
prezentacją sprzętu przeciwpowodzio-
wego.

Na terenie Wojewódzkiego Maga-
zynu Przeciwpowodziowego w Grotni-
kach Dużych  i przyległym międzywalu 
rzeki Nidy zgrupowały się zastępy KP 
PSP z Buska Zdroju pod dowództwem 
Komendanta Powiatowego bryg. Kazi-

mierza Ścibiłło i OSP Nowy Korczyn 
z Komendantem Gminnym Andrzejem 
Wajsem na czele. 

Władze Gminy Nowy Korczyn re-
prezentował Wójt Gminy Paweł Zagaja. 
Obecny był także Starosta buski Jerzy 
Kolarz.Nasi druhowie ochotnicy czyn-
nie brali udział w ćwiczeniach, gdzie 
przy użyciu własnej jednostki pływa-
jącej stawiali nowoczesną  5 metrową 
zaporę wodną. Mogli również zapo-
znać się z nowymi technologiami, jakie 
prezentowali przedstawiciele zakładów 
LUBAWA S.A, takimi jak zapory wyko-

nane z poliestru o dł. 10 m  z rękawem 
wewnętrznym, które po wypełnieniu 
wodą służą do budowy wałów lub ich 
podnoszenia (jeden odcinek zastępuje 
ok. 170 worków z piaskiem). Przedsta-
wiciele uczestniczący w manewrach 
zgodnie podkreślali w rozmowach jak 
ważna w obliczu zagrożenia powo-
dziowego jest współpraca i koordyna-
cja wszystkich służb oraz jak konieczne 
są podobne ćwiczenia, które niewątpli-
wie przyczyniają się do ograniczenia 
zagrożenia powodziowego i wzrostu 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Sportowa rywalizacja, wspaniała atmosfera oraz strażac-
ki doping to wszystko towarzyszyło Gminnym Zawodom 
Sportowo-Pożarniczym, które odbyły się w dniu 11 maja na 
stadionie sportowym w Nowym Korczynie. Do rywalizacji 
zgłosiło się 6 zespołów z Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu naszej gminy, a także drużyna żeńska z Nowego 
Korczyna. Strażacy - ochotnicy zmagali się w sztafecie po-
żarniczej z przeszkodami 7x50 m oraz w ćwiczeniach bo-
jowych. O zwycięstwie zadecydował łączny czas uzyskany 
przez poszczególne jednostki w obu konkurencjach. Naj-

Gminne zawody SPoRTowo –  PoŻaRnicze  w nowym KoRczynie
lepsza okazała się drużyna z Nowego Korczyna, wyprze-
dzając w kolejności: OSP Sępichów, OSP Stary Korczyn, 
OSP Błotnowola i OSP Parchocin. Rozegrane zawody były 
okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mo-
bilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jed-
nostek. Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Nowy 
Korczyn i Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Nowym Korczynie. Nad całością czuwała komisja sę-
dziowska, której przewodniczył st. kpt. Grzegorz Karwat 
z Komendy Powiatowej PSP w Busku Zdroju.



12 Głos z Gminy Nowy Korczyn

g m i N N y  t u r N i e j  w i e d z y  P o ż a r N i c z e j  w  N o w y m  k o r c z y N i e
W Zespole Szkół  Samorządowych 

- Gimnazjum  im. Św. Kingi w Nowym 
Korczynie w marcu odbył się coroczny 
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 
- XXXVII edycja Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. W tur-
nieju wzięli udział uczniowie zarówno 

gimnazjum jak i szkół podstawowych z 
Brzostkowa oraz Starego i Nowego Kor-
czyna – w sumie 13 osób. Test składał się 
z 20 pytań. Zwycięzcami  gminnego kon-
kursu zostali następujący uczniowie:

W kategorii gimnazjum  
I miejsce - Katarzyna Cerazy
II miejsce - Dominik Błach

III miejsce - Wiktor Półtorak

W kategorii szkoły podstawowe
I miejsce - Julia Piotrowska
II miejsce - Natalia  Żak
III miejsce - Dominik Parlak 

Nagrody  ufundowane zostały przez 
Urząd Gminy w Nowym Korczynie. 

Laureaci w kategorii gimnazium Laureaci w kategorii szkoły podstawowej

Razem dla 
Gminy nowy KoRczyn
W Błotnowoli zakończyły się prace przy rozbudowie 

strażnicy. Jest to kolejny przejaw dobrze układającej się 
współpracy gminy z samorządem województwa, na którego 
czele stoi marszałek województwa Adam Jarubas. Budynek 
strażnicy został powiększony o garaż dla samochodu ra-
towniczo-gaśniczego. Wykonana zostanie również elewa-
cja frontalna. W zakres prac oprócz budowy garażu wraz  
z jego pokryciem, ociepleniem i wykonaniem tynku wpisują 
się także uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej, zakup 
bramy wjazdowej, budowa zjazdu z drogi powiatowej oraz 
wykonanie instalacji i tynków wewnątrz nowo wybudowa-

nego pomieszczenia.Całkowita wartość prac modernizacji 
obiektu wynosi ponad 72 tysiące złotych. Rozbudowa nie 
byłaby możliwa, gdyby nie współpraca wielu podmiotów. 
- Zadanie to realizowane jest sukcesywnie od 2012 roku, kie-
dy to gmina opłaciła koszty projektu i nadzoru budowlanego 
(12 500 zł). Część środków na ten cel pochodziła ze sprze-
daży wycofanego samochodu ratowniczego jednostki OSP  
w Błotnowoli. Warto zaznaczyć, że 50 tysięcy złotych na ten 
cel pozyskano od Komendy Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej w Warszawie, 10 tys. zł od Zarządu Wojewódzkiego 
PSP w Kielcach, bloczki do budowy obiektu przekazała firma 
z Oleśnicy, a prace wykonują nieodpłatnie strażacy. Wszyst-
kim należą się serdeczne podziękowania.

Cieszy fakt, że przy wsparciu Marszałka, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz przy zaangażowaniu miejscowej jed-
nostki OSP Błotnowola udaje się zdziałać tak wiele dla dobra 
gminy Nowy Korczyn.Remiza OSP Błotnowola
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Dnia 23 czerwca w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach odbyło się 
uroczyste podpisanie umów na wspar-
cie inwestycji w ramach programu „Od-
nowa Wsi Świętokrzyskiej”, adresowa-
nego dla gmin wiejskich . 

Jest to już piąta edycja tego progra-
mu grantowego. Jego głównymi celami 
są zwiększenie atrakcyjności obszarów 
wiejskich dla ich mieszkańców oraz 
potrzeba kultywowania w społeczno-
ściach lokalnych tradycji i odrębności 
kulturowej.

Wójt Gminy Nowy Korczyn Pa-
weł Zagaja podpisał również stosow-
ną umowę na realizację projektu pn. 
„Zakup instrumentów dla Orkiestry 
Dętej im. Jana III Sobieskiego”. Zada-
nie to jest odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców oraz członków jednej 
z najstarszych w Polsce Orkiestry Dętej 
(1690), która odgrywa znacząca rolę 
w zakresie kultywowania tradycji i hi-
storii Gminy Nowy Korczyn. W swoich 
szeregach skupia mieszkańców, którzy 
przez swoje działania starają się promo-
wać kulturalny sposób spędzania wolne-

Dnia 23 czerwca w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach odbyło się 

WSPARCIE DLA ORKIESTRY DĘTEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO
go czasu, pobudzać aktywność kulturalną 
społeczności lokalnej, a przez społeczną 
pracę na rzecz orkiestry przyczyniać się 
do budowania jej świetności. Utwory mu-
zyki kościelnej, ludowej i patriotycznej 
wykonywane przez Orkiestrę pokazują 
młodzieży wartości historyczne, które 
w obecnych czasach ulegają zapomnie-
niu. Jej występy uświetniają uroczystości 
sakralne i gminne. Realizacja tego pro-
jektu pozwoli na zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i historycznego. 
Całkowita wartość zadania to 25 tysięcy 
złotych, która w 80 % jest fi nansowana 
z dotacji a pozostała kwota to wkład wła-
sny Samorządu Gminy Nowy Korczyn.

Zdaniem Artura Jaroszka Prezesa Sto-
warzyszenia Orkiestra Dęta im. Jana III 
Sobieskiego, który uczestniczył w spo-
tkaniu w Kielcach razem z Wójtem, do-
posażenie jednej z najstarszych orkiestr 
dętych w Polsce niewątpliwie podniesie 
atrakcyjność turystyczną miejscowości 
Nowy Korczyn i wpłynie na promocję 
miejscowości na szeroką skalę poprzez 
udział Orkiestry w różnych imprezach na 
szczeblu gminnym i powiatowym.

W dniu 15.06.2014 r. w miejscowości Działoszyce w Powie-
cie Pińczowskim odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-
Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulami-
nu CTIF. 

W zawodach wystartowało 28 drużyn z całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego. W kategorii chłopców i dziewcząt Powiat 
Buski reprezentowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z No-
wego Korczyna pod opieką Komendanta Gminnego OSP dh An-
drzeja Wajsa . Każda z drużyn miała za zadanie wykonać w jak 
najkrótszym czasie sztafetę pożarniczą oraz ćwiczenie bojowe. 
Konkurencje te oraz całe zawody oceniała Komisja Sędziowska 
powołana przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. Zbigniewa 
Muszczaka. Po kilkugodzinnych zmaganiach, które młodzież 
rozgrywała w gorącej, sportowej atmosferze chłopcy z MDP 

kolejNy sukces mŁodzieżowej 

drużyNy PożarNiczej 

z Nowego korczyNa

z Nowego Korczyna zajęli zaszczytne 3 miejsce tracąc do 2 
miejsca zaledwie 0,015 sek! Dziewczęta również pięknie się 
zaprezentowały zajmując wysokie 6 miejsce. Warto nadmienić, 
że nasze drużyny notowały doskonałe czasy zarówno w sztafe-
cie i ćwiczeniu bojowym.

W kategorii mDP dziewcząt:
I miejsce zajęła – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Wola Mo-
rawicka, gm. Morawica, powiat kielecki;
II miejsce – MDP Smyków, gm. Smyków, powiat kielecki;
III miejsce – MDP Klimontów, gm. Klimontów, powiat sando-
mierski.

W kategorii mDP chłopców:
I miejsce zajęła – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kowali, 
gm. Sitkówka-Nowiny, powiat kielecki;
II miejsce – MDP Błogoszów, gm. Oksa, powiat jędrzejowski;
III miejsce – MDP Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn, powiat 
buski.

Nasza reprezentacja wystąpiła w następującym składzie:
mDP dziewcząt: Broda Bernardetta, Kądzielawa Marzena, Ja-

ros Katarzyna, Golik Aleksandra, Kowalczyk Marta, Satora Alek-
sandra, Kaczmarczyk Aleksandra, Kowalczyk Agnieszk, Trawiń-
ska Angelika, Kucharska Anna.

mDP chłopców: Pietrzyk Marcin, Koza Aleksander, Chary-
ga Sebastian, Knapczyk Dominik, Mącznik Michał, Strach Filip, 
Budera Damian, Buczak Kamil, Szczepaniak Krzysztof, Strach 
Kamil.

Warto przypomnieć, że Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
z Nowego Korczyna corocznie reprezentują gminę, powiat 
i województwo w licznych zawodach sportowo pożarniczych 
na terenie kraju a nawet za granicą, odnosząc przy tym wie-
le sukcesów, za które zarówno zawodnikom i zawodniczkom 
wraz z opiekunem dh Andrzejem Wajsem na czele serdecznie 
dziękujemy!

Orkiestra Dęta 
im. Jana III Sobieskiego

Podpisanie umowy z Samorządem 
Województwa Świętokrzyskiego



14 Głos z Gminy Nowy Korczyn

W maju 2014 r. zakoń-
czono kolejny etap remontu 
remizy OSP Ostrowce. Prace 
wykonane zostały z myślą 
o integracji społeczeństwa. 
Istniejący budynek OSP speł-
nia obecnie funkcję remizo-
świetlicy i wraz z zagospo-
darowanym placem wokół 
budynku jest miejscem do 
spotkań i wypoczynku. 

Po ubiegłorocznej mo-
dernizacji, wymianie okien 
i drzwi, poprawie elewacji 
aktualnie wykończono po-
mieszczenia wewnątrz po-
przez wymianę posadzki, uzupełnienie tynków wewnętrznych, instalację oświetlenia i wymalowanie ścian zgodnie z dekla-
racją Wójta Gminy na odbytych zebraniach z mieszkańcami sołectwa Ostrowce. Przez wakacje będzie wykonane malowanie 
dachu i ogrodzenia. Wszystkie prace zostaną wykonane z środków własnych gminy. Koszt to blisko 24 tysiące złotych.

remonTowana 
remiza osp osTrowce

wzmocniona działalnoŚć oŚrodKa 
zdrowia w nowym Korczynie

Dzięki staraniom Wójta Gminy oraz Kierownika Samorzą-
dowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie, 
w tutejszym Ośrodku Zdrowia nareszcie udało się zatrudnić 
lekarza pediatrę. 

Od połowy marca funkcję tę pełni doktor Beata Kobus, któ-
ra przyjmuje małych pacjentów co drugi dzień, a mianowicie 
w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 15.30-18.00. 

Ponadto w odnowionym ośrodku przyjmuje także gine-
kolog – dr Rudolf Putowski. Gabinet ginekologiczny czynny 
jest we wtorki w godz. 14.30 – 18.00 oraz czwartki w godz. 
8.00 – 17.00. Działalność gabinetu została wzmocniona po-
przez zakup dodatkowego sprzętu przeznaczonego do gine-
kologicznego badania USG.

Informujemy, że od 15 maja 2014 r. weszła w życie 
ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla OPIEKUNÓW 
dająca możliwość ubiegania się o taki zasiłek osobom, 
które pobierały świadczenie pielęgnacyjne w związku 
z opieką nad bliską osobą dorosłą niepełnosprawną, a wy-
gaszono JEJ to prawo od 1 lipca 2013 r. By się ubiegać 
o zasiłek dla opiekuna należy w terminie 4 miesięcy zło-
żyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowym Korczynie. Termin składania wniosku upłynie 
15 września 2014 r. Zasiłek dla opiekuna to 520 zł mie-
sięcznie.

zasiŁki dla oPiekuNÓw 
w gmiNie Nowy korczyN

dr Beata Kobus w gabinecie



15Głos z Gminy Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

realizuje od 1 stycznia 2014 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych  
w Gminie Nowy Korczyn”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

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

Projekt jest skierowany do 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (zarejestrowanych  
i niezarejestrowanych w PUP) poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia, zatrudnionych w małych gospodarstwach 
rolnych, niezaradnych życiowo, z niskim lub nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy wykształceniem, niską motywacją do podej-
mowania aktywności zawodowej, klientów GOPS  mieszkających na terenie Gminy Nowy Korczyn.

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

W okresie 28.05.2014 r. – 29.05.2014 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe  
z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego uczestnika projektu, w których doradca zawo-
dowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego możliwości  
i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji. 

W dniu 16.06.2014 r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach pod 
nazwą: „Przedstawiciel Handlowy z prawem jazdy kat. B”,  w którym udział bierze pięć kobiet.

Po zakończeniu kursu odbędą się warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem (16 godz. dydaktycznych) z zakresu rozwi-
jania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

W m-cu wrześniu br. przewidywany jest II etap szkolenia dla 5 uczestników projektu (mężczyzn).

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

dla uczestników projektu.
Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników socjalnych – stanowią osoby z negatywnym nastawieniem do życia, znaj-

dujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów wymagających kompleksowego systemu wsparcia – wła-
śnie im stworzyliśmy możliwość odbicia się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności i wprowadzenia na 
otwarty rynek pracy. Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmieniają się, odnajdują wiarę we własne siły. 

Nowy Korczyn 04.07.2014 r. 
                                                                                                                                 Koordynator Projektu
                                                                                                                                Sławomir Wawrzeniec
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W niedzielę 4 maja Nowy Korczyn 
rozbrzmiał muzyką ludową. A to wszyst-
ko za sprawą Przeglądu Rejonowego 
międzynarodowych Buskich Spotkań 
z Folklorem. 

W przeglądzie tym zaprezentowa-
ło się 35 grup, zespołów i solistów lu-
dowych. Nad całością czuwała komisja 
z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kiel-
cach, która oceniała czystość śpiewu, 
poprawność mówienia gwarą, repertuar, 
a także ogólny wyraz artystyczny. 

Najlepiej wypadli i zarazem zakwali-
fi kowali się do buskiego przeglądu nastę-
pujący wykonawcy: zespoły śpiewacze: 
„Drochowianie” „Kępianki” „Kowalan-
ki”, „Bolechowiczanie”, „Pacanowianie”, 
„Szewczanki”, kapele: „Buskowianie”, 
„Pierzchniczanie”, „Wiśliczanie”, Zespo-
ły Pieśni i „Tańca „Wiśliczanie” oraz „Sor-
bin”, soliści: Andrzej Madej, Waldemar 
Nowak, Piotr Wierzba, Adam Kocerba, 
Wacław Pejas oraz solistki: Alfreda No-
wak i Maria Żebrowska.

Jak podkreślił przewodniczący jury 
Jerzy Gumuła, tegoroczne prezentacje 
wyróżniały się doborem utworów, bar-

międzyNarodowe Buskie sPotkaNia z Folklorem 
w Nowym korczyNie

Poseł do PE Czesław Siekierski 
i Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego Krzysztof Gajek

dzo dobrym ich wykonaniem oraz świet-
ną oprawą sceniczną występów. 

Konkurs XXXVIII Buskich Spotkań 
z Folklorem uświetnił swoją obecnością 

Poseł do Parlamentu Europejskiego Cze-
sław Siekierski.
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1 czerwca 2014 r. w Parku Etnografi cznym – mu-
zeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbył się X Świętokrzy-
ski Jarmark Agroturystyczny.

Gminę Nowy Korczyn reprezentowało Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Czarkowach oraz Gminny Ośrodek 
Kultury.

 Pośród mnogości wystawców na przygotowanym 
przez pracowników GOK pod nadzorem p. Bogumiły 
Zawady – dyrektora GOK, stoisku prócz folderów, zdjęć 
zabytków i pejzaży z gminy, wyrobów koronkarskich, 
serwet i malowanych igłą obrazów Pań Marii Skrzypek 
ze Starego Korczyna i Anity Szwed z Brzostkowa oraz 
rzeźb Pana Ryszarda Wieczorka z Nowego Korczyna, 
znalazł się również poczęstunek dla odwiedzających. 

Panie z KGW Czarkowy w składzie :Halina Skorupa, Ha-
lina Papaj, Elżbieta Papaj i Wioletta Skorupa przygotowały 
nie tylko słodkie pyszności. Były oponki, faworki, ciasto 
z truskawkami i rabarbarem, ale też potrawy z ponidziań-
skiej kuchni regionalnej: kotlety z fasoli korczyńskiej oraz 
fasola po korczyńsku z nowymi dodatkami: pieczarkami, 
papryką i zieloną fasolką. Do kotletów Panie przygoto-
wały dwa rodzaje sosów – pieczarkowy i pomidorowy. 
Były też pyszne roladki z żółtego sera faszerowane szyn-
ką i warzywami, smalec z cebulką i kiszonymi ogórkami 
z chlebem pieczonym na zakwasie. 

Wszystkie potrawy cieszyły się ogromnym powodze-
niem. Do szczególnej promocji naszych potraw i oprawy 
całości wystawy walnie przyczynili się również muzycy 
– harmoniści: Waldemar Nowak – członek kapeli „Kor-
czynianie”, laureat XXXVIII Międzynarodowych Spotkań 
z Folklorem i Dawid Skorupa – uczeń Pana Waldemara, 
uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczy-
nie. 

Wyjazd był możliwy dzięki Pawłowi Zagai Wójtowi 
Gminy, który umożliwił transport uczestnikom a także 
sponsorom w osobach S. Jasiak „Fasolex” i W. Smoleń 
„Tarkor”.

1 czerwca 2014 r. w Parku Etnografi cznym – mu-

X Świętokrzyski jarmark 
agroturystyczNy

Zarząd Towarzystwa miłośników Ziemi Korczyńskiej informuje, że 8 czerwca odbyła się 
uroczystość poświęcenia odnowionej fi gury Św. Jana Nepomucena w Winiarach Dolnych.

Z tej okazji mszę świętą celebrował  ks. Dziekan marek małczęć  Proboszcz Parafi i w Sta-
rym Korczynie. 

Przypomnijmy, że  fi gurę odnowiono dzięki dotacji od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Kielcach w kwocie blisko 46 tysięcy złotych.

PoŚwięcoNo F igurę 
Św.  jaNa NePomuceNa w wiNiaracH dolNycH
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W dniu 22 czerwca w Nowym Korczynie zorganizowane 
zostały tradycyjne „Sobótki”. Uroczystość ta, inaczej zwana 
„Nocą Kupały”, to ludowe święto słowiańskie, obchodzone 
w czasie letniego przesilenia słońca, w czasie najkrótszej nocy 
w roku.O sobótkową oprawę wystroju sceny zadbały panie 
z Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Kor-
czynie. Natomiast występy artystyczne zapewniły wszystkie 
szkoły z Gminy Nowy Korczyn. Święto Kupały, zgodnie z utartą 
tradycją w naszej gminie, to podsumowanie całorocznego do-
robku artystycznego placówek oświatowych z Gminy Nowy 
Korczyn.

Prawdziwym gwoździem programu, na który wszyscy 
z niecierpliwością oczekiwali był plenerowy pokaz obrzędu 
Noc Kupały „Sobótka Świętojańska”, przygotowany przez grupę 
pięćdziesięcioosobową, pod kierunkiem pani Grażyny Kańskiej 
z Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczy-
nie. Widowisko to było poświęcone żywiołom wody i ognia, 
które swoją oczyszczającą mocą otoczyły rzekome, słowiańskie 
bóstwo miłości - Kupałę. Nie zabrakło pięknych, tańczących 
dziewcząt, którym „Sobótka” jest poświęcona. Przedstawienie 
odzwierciedlało powrót człowieka do natury, do tego co dawne 
i pierwotne.

W programie znalazły się również występy małych cheerle-
aderek i cheerladerów, solidnie ćwiczonych w GOK w Fitness 
klubie, pod czujnym okiem pani Ewy Kwiatkowskiej. Gościnnie 
wystąpił zespół wokalny z Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej w Winiarach, panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Górecz-
czanki” z gminy Wiślica, a także zespół tańca nowoczesnego 
„Jump Style” ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Tuczęp. 
Święto sobótkowe uświetniły swoim występem wokalno-mu-
zycznym, solistki: Katarzyna i Aleksandra Cerazy. Atrakcją dla 
zebranych miłośników ludowych piosenek był występ zespołu 
„Jędrusie” z Jędrzejowa.Odbył się również szereg konkursów 
i zabaw a imprezę zwieńczyła zabawa taneczna z zespołem 
TOP SECRET, która trwała do białego rana.

Uroczystość objęli patronatem honorowym: Marszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Przewodniczący 
Rady Powiatu w Busku-Zdroju Krzysztof Gajek. Sponsorami im-
prezy byli: Wójt Gminy Nowy Korczyn - Paweł Zagaja, Radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Krzysztof Dziekan, 
Wojciech Legawiec Prezes Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój”

 Opracowała:
Ligia Płonka - Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Korczyńskiej 
w Nowym Korczynie.

W dniu 22 czerwca w Nowym Korczynie zorganizowane 
zostały tradycyjne „Sobótki”. Uroczystość ta, inaczej zwana 
„Nocą Kupały”, to ludowe święto słowiańskie, obchodzone 
w czasie letniego przesilenia słońca, w czasie najkrótszej nocy 
w roku.O sobótkową oprawę wystroju sceny zadbały panie 
z Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Kor-

SOBÓTKI 2014
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KINGONA
Dnia 20 lipca 2014 r. w Nowym Korczynie odbyła 

się po raz 16 impreza plenerowa pod nazwą „Kingona-
lia”. Jest to święto obchodzone w Gminie Nowy Kor-
czyn na cześć Św. Kingi, nawiązujące do czasów XIII w. 
i bytności księżnej i jej męża - Bolesława Wstydliwego 
w Nowym Mieście Korczynie. W tym roku festyn miał 
początek przy źródełku Św. Kingi. Następnie historyczny 
korowód z książęcą parą i jej licznym dworem, bryczka-
mi - przy dźwiękach Orkiestry Dętej im. Króla Jana III So-
bieskiego - w asyście księży, władz samorządowych Gmi-
ny Nowy Korczyn, para an i zaproszonych gości udał 
się do kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława, gdzie 
odprawiona została msza święta. W tym roku miała ona 
szczególnie uroczysty charakter, gdyż połączona była 
z para alnym odpustem - Św. Kingi. Po adoracji Św. Kin-
gi i ucałowaniu jej relikwi przez wiernych, orszak spod 
kościoła udał się ulicami Nowego Korczyna pod muszlę 
koncertową przy stadionie „Wisły” Nowy Korczyn. Ze-
branych uczestników imprezy powitał gospodarz Gminy 
Nowy Korczyn - Wójt Paweł Zagaja, który krótko podkre-
ślił znaczenie uroczystości w środowisku lokalnym, po-
dziękował księżom za odprawioną mszę świętą i życząc 
wszystkim miłej zabawy, zaprosił na scenę młodzież 
z Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie, by 
kontynuowała artystyczny przekaz z życia księżnej pary 
- Św. Kingi i Bolesława Wstydliwego w Nowym Mieście 
Korczynie. Następnie rys historyczny „Kingonaliów” 
przedstawiła Bogumiła Zawada - Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie.

Uroczystość „Kingonalia 2014” została zorganizowa-
na przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie, 
Urząd Gminy w Nowym Korczynie, Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Korczyńskiej, przy współpracy z Bibliote-
ką Gminną. Było to możliwe dzięki realizacji zadania 
w ramach projektu unijnego i dotacji z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt 
współ nansowany ze Środków Unii Europejskiej w ra-
mach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, poprzez Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionu, którego pośrednikiem jest: Lokalna 
Grupa Działania G-5.

 Patronatem honorowym imprezę objęli: Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego - Krzysztof Ga-
jek.

„Kingonalia 2014” zaszczyciło swoją obecnością 
wielu znakomitych gości: Radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego - pan Krzysztof Dziekan, Przewodni-
czący Rady Powiatu - pan Krzysztof Gajek, Wójt Gminy 
Opatowiec - pan Sławomir Kowalczyk, a także przed-
stawiciele władz samorządu gminnego, radni, sołtysi, 
członkowie TMZK, przedstawiciele Kół i różnych stowa-
rzyszeń, przedstawiciele Kół PTTK, różnych organizacji 
turystycznych, przewodnicy świętokrzyscy, mieszkańcy 

ALIA 2014 
Gminy Nowy Korczyn i gmin ościennych, goście, wcza-
sowicze i kuracjusze pobliskich kurortów z Buska-Zdroju 
i Solca Zdroju.

Program artystyczny był niezwykle atrakcyjny. Na 
początku interaktywny „Bajkowy Świat Smerfów” przed-
stawili artyści śląscy. Następnie wystąpili młodzi utalen-
towani przedstawiciele naszej gminy: Katarzyna i Alek-
sandra Cerazy, które zaśpiewały 4 przeboje, a Patryk 
Pawlik zagrał na akordeonie wiązankę melodii ludowych 
i kilka utworów klasycznych. Wystąpił także Dziecięcy 
Zespół Śpiewaczy „Diamenty Powiśla” z Gminy Paca-
nów oraz ludowy zespół „Korczynianie”. Bardzo cieka-
we okazało się widowisko muzyczno-taneczne w wyko-
naniu artystów ze grupy „Coco - Afro”.

Przez cały czas podziwiać można było wystawy re-
gionalnych twórców przygotowane przez TMZK i GOK 
w Nowym Korczynie. Swoje prace udostępnili: - obrazy 
i fotogra e pan Jan Wielgus z Nowego Korczyna, rzeźby 
i rysunki - pan Ryszard Wieczorek z Nowego Korczyna, 
rzeźby - pan Edward Wielgus z Gdyni, fotogra ę arty-
styczną - pani Marta Lira z Nowego Korczyna, a także 
wyroby ze słomy państwo Jan i Helena Wójtowiczowie 
z Grotnik Dużych, artystyczny haft krzyżykowy oraz ko-
ronkarstwo - pani Maria Skrzypek ze Starego Korczyna 
i pani Anita Szwed z Brzostkowa, rękodzieło metodą kan-
zashi - pani Urszula Kliś z Grotnik Dużych, rzeźbienie 
w owocach i warzywach carving - pani Ada Siekierska.

Pan Edward Wielgus przekazał dla Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Korczyńskie swoje wytwory artystyczne: 
przepiękne, egzotyczne rzeźby ozdobione muszlami 
z Pacy ku, w celu licytacji dla potrzebujących w czasie 
organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Stoiska promocyjne zwiedzającym udostępniły: Pań-
stwowa Inspekcja Pracy reprezentowana przez pana Sta-
nisława Golmento oraz  rma FASOLEX z Nowego Kor-
czyna. 

Niespodziankę sprawiła Świętokrzyska Biesiada BA-
BAJAK - państwa Barbary i Tadeusza Buczyńskich, współ-
pracujących z Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. 
Na uroczystości obecna była pani dyrektor tej instytucji- 
Karolina Kępczyk. 

Niewątpliwą atrakcją dla dzieci były karuzele, zjeż-
dżalnie i wesołe miasteczko, a także stoiska z lodami 
i innymi smakołykami. W trakcie imprezy odbyły się cie-
szące dużym zainteresowaniem i powodzeniem konkur-
sy: BHP - propagujące bezpieczeństwo na wsi, konkurs 
wiedzy o regionie, konkurs wiedzy historycznej, wesołe 
konkursy dla dzieci. 

Na zakończenie zagrał dla wszystkich zespół INDEX. 
Zabawa przy sprzyjającej słonecznej pogodzie była bar-
dzo udana.

Opracowanie: Ligia Płonka - 
Punkt informacji Turystycznej, działający przy 

Gminnym Ośrodku Kultury 
w Nowym Korczynie
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Opatowiec - pan Sławomir Kowalczyk, a także przed-
stawiciele władz samorządu gminnego, radni, sołtysi, 
członkowie TMZK, przedstawiciele Kół i różnych stowa-
rzyszeń, przedstawiciele Kół PTTK, różnych organizacji 
turystycznych, przewodnicy świętokrzyscy, mieszkańcy 

ALIA 2014 
Gminy Nowy Korczyn i gmin ościennych, goście, wcza-
sowicze i kuracjusze pobliskich kurortów z Buska-Zdroju 
i Solca Zdroju.

Program artystyczny był niezwykle atrakcyjny. Na 
początku interaktywny „Bajkowy Świat Smerfów” przed-
stawili artyści śląscy. Następnie wystąpili młodzi utalen-
towani przedstawiciele naszej gminy: Katarzyna i Alek-
sandra Cerazy, które zaśpiewały 4 przeboje, a Patryk 
Pawlik zagrał na akordeonie wiązankę melodii ludowych 
i kilka utworów klasycznych. Wystąpił także Dziecięcy 
Zespół Śpiewaczy „Diamenty Powiśla” z Gminy Paca-
nów oraz ludowy zespół „Korczynianie”. Bardzo cieka-
we okazało się widowisko muzyczno-taneczne w wyko-
naniu artystów ze grupy „Coco - Afro”.

Przez cały czas podziwiać można było wystawy re-
gionalnych twórców przygotowane przez TMZK i GOK 
w Nowym Korczynie. Swoje prace udostępnili: - obrazy 
i fotogra e pan Jan Wielgus z Nowego Korczyna, rzeźby 
i rysunki - pan Ryszard Wieczorek z Nowego Korczyna, 
rzeźby - pan Edward Wielgus z Gdyni, fotogra ę arty-
styczną - pani Marta Lira z Nowego Korczyna, a także 
wyroby ze słomy państwo Jan i Helena Wójtowiczowie 
z Grotnik Dużych, artystyczny haft krzyżykowy oraz ko-
ronkarstwo - pani Maria Skrzypek ze Starego Korczyna 
i pani Anita Szwed z Brzostkowa, rękodzieło metodą kan-
zashi - pani Urszula Kliś z Grotnik Dużych, rzeźbienie 
w owocach i warzywach carving - pani Ada Siekierska.

Pan Edward Wielgus przekazał dla Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Korczyńskie swoje wytwory artystyczne: 
przepiękne, egzotyczne rzeźby ozdobione muszlami 
z Pacy ku, w celu licytacji dla potrzebujących w czasie 
organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Stoiska promocyjne zwiedzającym udostępniły: Pań-
stwowa Inspekcja Pracy reprezentowana przez pana Sta-
nisława Golmento oraz  rma FASOLEX z Nowego Kor-
czyna. 

Niespodziankę sprawiła Świętokrzyska Biesiada BA-
BAJAK - państwa Barbary i Tadeusza Buczyńskich, współ-
pracujących z Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. 
Na uroczystości obecna była pani dyrektor tej instytucji- 
Karolina Kępczyk. 

Niewątpliwą atrakcją dla dzieci były karuzele, zjeż-
dżalnie i wesołe miasteczko, a także stoiska z lodami 
i innymi smakołykami. W trakcie imprezy odbyły się cie-
szące dużym zainteresowaniem i powodzeniem konkur-
sy: BHP - propagujące bezpieczeństwo na wsi, konkurs 
wiedzy o regionie, konkurs wiedzy historycznej, wesołe 
konkursy dla dzieci. 

Na zakończenie zagrał dla wszystkich zespół INDEX. 
Zabawa przy sprzyjającej słonecznej pogodzie była bar-
dzo udana.

Opracowanie: Ligia Płonka - 
Punkt informacji Turystycznej, działający przy 

Gminnym Ośrodku Kultury 
w Nowym Korczynie
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W niedzielę 13 kwietnia w kościele 
św. Trójcy w Nowym Korczynie odby-
ły się uroczystości upamiętniające 74 
rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 4 rocz-
nicę tragedii pod Smoleńskiem.

We mszy świętej sprawowanej w in-
tencji ofi ar Katynia i Smoleńska uczest-
niczyli tłumnie zebrani wierni, a wśród 
nich delegacje władz samorządowych, 
kombatantów, straży pożarnej oraz 
szkół z terenu gminy. Muzyczną opra-
wę uroczystości zapewniła orkiestra 
dęta im. Jana III Sobieskiego z Nowego 
Korczyna. 

W części artystycznej uczniowie Ze-
społu Szkół w Nowym Korczynie, przy-
gotowani pod kierunkiem p. Barbary 

w roczNicę  zBrodNi  katyŃskiej
Bonar, z zadumą i refl eksją przypomnieli 
tragiczne wydarzenia z naszej współcze-
snej historii. 

Po przejściu na plac przykościelny 
delegacje władz samorządowych, Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej 
oraz szkół złożyły kwiaty i znicze pod 
obeliskiem upamiętniającym zamordo-
wanego w Katyniu Ludwika Borka oraz 
tragicznie zmarłe ofi ary katastrofy smo-
leńskiej. 

Na zakończenie głos zabrał wójt Pa-
weł Zagaja, dziękując wszystkim tym, 
którzy się przyczynili do zorganizowania 
i uświetnienia uroczystości. Podkreślił, że 
te historyczne wydarzenia niosą uniwer-
salne przesłanie dla pokolenia młodzie-

W Nowym Korczynie odbyły się uroczystości związane 
z obchodami święta Konstytucji 3 maja. Uczestniczyły w niej 
poczty sztandarowe ze szkół podstawowych, gimnazjum, kom-
batanci oraz strażacy i mieszkańcy gminy Nowy Korczyn. 

Uroczystości zainaugurowała msza święta odprawiona 
w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Po nabożeństwie 
uczestnicy patriotycznej manifestacji przemaszerowali pod po-
mnik upamiętniający męczeństwo Polaków w okresie drugiej 
wojny światowej, gdzie przedstawiciele władz samorządowych 
oraz delegacje szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

Atrakcją obchodów Święta Konstytucji 3 Maja była niezwy-
kła oprawa muzyczna przygotowana przez Orkiestrę Dętą im. 
Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna.

oBcHody ŚwiĘTa KonSTyTUcJi

ży, bo uczą szacunku do życia i jego 
wartości.
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W dniu 14 czerwca 2014 roku w Nowym Korczynie 
odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. 

Dostojni Jubilaci na rozpoczęcie odsłuchali marszu Men-
delsona, aby przenieść się pamięcią 50 lat wstecz-kiedy to 
złączeni uczuciem powiedzieli sobie sakramentalne „TAK”.

Następnie głos zabrała kierownik USC Małgorzata  
Kaszowicz - Gzyl gratulując dochowania przysięgi małżeń-
skiej - wbrew wszelkim przeciwnościom, chlubnego prze-
życia tak pięknej, wspólnej drogi życia, ofiarnej miłości, 
przykładu życia, cierpień, łez radości, nocy nieprzespanych, 
słów otuchy, oraz wyrażając szacunek za każdy siwy włos 
na skroni. Podkreślając również, że młodzi ludzie mogą brać 
przykład - jeśli chodzi o trwałość małżeństwa i rodziny. 

Po tych słowach nastąpiło uroczyste wręczenie meda-
li „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, którego dokonał  
w imieniu prezydenta RP Wójt Paweł Zagaja wraz z Prze-
wodniczącą Rady Gminy Kazimierą Gołdyn i zastępcą Wójta  
Piotrem Strachem.

Wójt Paweł Zagaja w swoich słowach zaznaczył, że jest 
wiele jubileuszy godnych świętowania, jednakże jubileusz 
50- lecia pożycia małżeńskiego zasługuje na szczególną 
uwagę.” Dostojni Jubilaci każdy dzień Waszego życia to 
bogata i piękna karta historii Waszej rodziny, ale i naszej 
gminy, bo właśnie tu spędziliście swoje najpiękniejsze lata. 
Pięćdziesiąt lat temu przysięgliście sobie Państwo wierność  
i nieskończoną miłość, a prawdziwą miłość poznaje się nie 
po jej sile - lecz po czasie jej trwania”- powiedział Wójt  
Paweł Zagaja.

Do gratulacji i życzeń dołączyła się również Przewod-
nicząca Rady Gminy Kazimiera Gołdyn oraz ksiądz dziekan 

50 - lecie pożycia małżeńskiego

Marek Małczęć - który obiecał Jubilatom częstą modlitwę za 
ich wytrwałość i wzajemne wsparcie.

Następnie wszyscy odśpiewali tradycyjne „100 lat” 
wznosząc toast symboliczną lampką szampana.

W części artystycznej wystąpiła młodzież z Samorzą-
dowego Gimnazjum oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Nowym Korczynie. W takt folkowej muzyki w przepięk-
nych i barwnych strojach ludowych zatańczył zespół „Wia-
neczek”.

Po części artystycznej Dostojni Jubilaci pozostali na 
wspólnym poczęstunku oraz aby podzielić się refleksjami 
nad tym co było, co jest i co będzie....

Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostali 
odznaczeni: 

1. Lucjanna i Stanisław Buczak
2. Daniela i Stanisław Lach
3. Bronisława i Marian Pompa
4. Irena i Stanisław Puszyńscy
5. Janina i Władysław Satora
6. Genowefa i Czesław Skorupa
7. Julianna i Zygmunt Stefańscy
8. Stanisława i Jan Frączkiewicz
9. Władysława i Henryk Gwóźdź
10. Julia i Stefan Jasiak
11. Olga i Edward Kliś
12. Marianna i Zdzisław Konieczny
13. Stanisława i Józef Lachowicz
14. Danuta i Stanisław Pater
15. Stanisława i Edward Walasek
16. Krystyna i Ryszard Żak
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100 urodziNy mieszkaŃcÓw Naszej gmiNy

Dnia 15 marca 2014 roku obchodził swoje setne urodzi-
ny Pan Jan Żurek, w których niewątpliwy zaszczyt uczestnic-
twa wraz z jubilatem i Jego najbliższymi mieli przedstawiciele 
władz samorządowych oraz Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Nowym Korczynie. 

Po uroczystym przywitaniu Wójt Gminy Nowy Korczyn 
Paweł Zagaja przekazał Panu Janowi życzenia, kwiaty, drobny 
upominek oraz dyplomy od Prezesa Rady Ministrów Rzeczypo-
spolitej Polskiej Donalda Tuska oraz od Wojewody Bożentyny 
Pałki-Koruby.

Pan Jan Żurek urodził się 15 marca 1914 roku w Oblekoniu. 
W 1943 roku zamieszkał w Parchocinie, gdzie od 1946 roku 
jest zameldowany. Pan Jan Żurek ma troje dzieci-syna Mariana, 
córkę Janinę i syna Edwarda., ma też sześcioro wnucząt i tro-
je prawnucząt. Obecnie przebywa u córki Janiny w Krakowie. 
Z dniem 13 czerwca 2007 roku nie będący w czynnej służbie 
wojskowej ppor. Jana Żurek został mianowany przez Ministra 
Obrony Narodowej na stopień porucznika.Bogactwa przeżyć 
oraz trudności, z jakimi Pan Jan musiał się zmierzyć podczas 
swojego życia, nie sposób opisać w kilku słowach a historia jego 
stuletniego życia mogłaby być doskonałym materiałem na książ-

kę. Pan Jan bardzo chętnie rozmawiał ze swoimi gośćmi, opo-
wiadał urywki ze swojego życia, zarówno.Dwieście lat niech 
żyje nam!

Miesiąc później, bo 14 maja 2014 roku również swój 100 
jubileusz obchodziła mieszkanka Nowego Korczyna Pani Joan-
na Gogołowicz. 

Dostojną Jubilatkę odwiedzili: Wójt Gminy Nowy Korczyn 
Paweł Zagaja, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata 
Kaszowicz-Gzyl, Prezes Zarządu Gminnego Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Nowak, kierow-
nik Inspektoratu ZUS w Busku-Zdroju Małgorzata Polakowska 
i kierownik Referatu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Agata 
Tworogowska. Wszyscy złożyli serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia, pomyślności i wszystkiego dobrego. 

Wójt Paweł Zagaja wręczył listy gratulacyjne nadesłane 
przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Wojewodę 
Świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę. Nie zabrakło też 
tortu urodzinowego i toastów na cześć Pani Joanny, wszyscy 
odśpiewali Jubilatce „200 lat, 200 lat niech żyje, żyje nam...”

Dostojnym Jubilatom gratulujemy i jeszcze raz życzymy 
kolejnych lat w zdrowiu i znakomitej formie!

PRZEDSZKOLAKI 
PRZYWITAŁY WIOSNEPRZYWITAŁY WIOSNEPRZYWITAŁY WIOSNE ,

Przedszkolaki z Punktu Przedszkol-
nego razem ze swoimi opiekunkami 
postanowiły  przywitać pierwszy dzień 
wiosny w sposób bardzo uroczysty. 

Kilka dni wcześniej dzieci wspólnie 
z rodzicami wykonały z materiałów eko-
logicznych Marzanny i z takim wyposa-
żeniem grupa wybrała się w wiosennym 
korowodzie na spacer ulicami Nowego 
Korczyna. Przedszkolaki z okrzykami: 
Precz zimo zła! Witaj wiosno! pożegna-
ły zimę i przywitały upragnioną wiosnę. 
Mieszkańcy i przejezdni pozdrawiali ich, 
uśmiechając się serdecznie. Pierwszy 
wiosenny spacer zakończył się zabawą 
w przedszkolnym ogrodzie.

Po powrocie do przedszkola dzieci 
śpiewały piosenki o wiośnie, rozwiązy-
wały zagadki i malowały farbami Ma-
rzannę – symbol odchodzącej zimy.
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2 czerwca w Punkcie Przedszkolnym w Nowym Korczy-
nie obchodziliśmy Dzień Dziecka.  

W tym dniu dzieci otrzymały również słodki upominek 
ufundowany przez Wójta Gminy Pawła Zagaje. Wszystkie 
przedszkolaki bardzo się ucieszyły z prezentu.

Kolejną niespodzianką była wizyta dzielnicowego poste-
runku policji w Solcu Zdroju Piotra Bonara. Policjant prze-
prowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa w drodze do 
przedszkola, w czasie zabaw i spacerów oraz podczas prze-

DZIEN DZIECKA W PUNKCIE 
PRZEDSZKOLNYM

DZIEN DZIECKA W PUNKCIEDZIEN DZIECKA W PUNKCIEDZIEN DZIECKA W PUNKCIE
PRZEDSZKOLNYMPRZEDSZKOLNYM

,

chodzenia przez jezdnię. Nauczył także dzieci przyjęcia bez-
piecznej pozycji w sytuacji spotkania agresywnego psa – tzw. 
„pozycji żółwia”. Przedszkolaki poznały umundurowanie oraz 
wyposażenie policjanta. Miały możliwość wcielenia się w rolę 
stróża prawa przymierzając policyjną czapkę. Dzieci obejrzały 
też z bliska radiowóz. Na koniec wizyty każdy przedszkolak 
otrzymał odblaskową plakietkę. Mamy nadzieję że zdobyta 
wiedza przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych 
podopiecznych.

n o w e  m i e j s c a  d o  z a b aw y
W miesiącu czerwcu obchodzimy wyjątkowe święto 

– Dzień Dziecka. Radość, uśmiech i bezpieczeństwo na-
szych dzieci są najważniejsze. Gmina Nowy Korczyn sku-
tecznie rozbudowuje sieć lokalnych placów zabaw. Nowe 
obiekty zostały oddane do użytku dla naszych milusińskich 
w miejscowościach: Górnowola, Badrzychowice i Ostrow-

ce  Wyłoniona w drodze przetargu fi rma EKO-TOM z miej-
scowości Ostrowy Baranowskie z województwa podkarpac-
kiego wykonała to zadanie za kwotę 79 882,89 zł.

Zadanie to realizowane jest w ramach „Małych Projek-
tów” PROW 2007-2013 z dofi nansowaniem 80% wartości 
netto.  

Badrzychowice Górnowola Ostrowce
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Gmina Nowy Korczyn po raz kolejny udowadnia, że dba 
o oświatę i najmłodszych. W ramach podpisanej umowy Wój-
ta Gminy Nowy Korczyn z samorządem województwa na któ-
rego czele stoi Marszałek Adam Jarubas rozstrzygnięte zostały 
postępowania przetargowe na budowę placów zabaw przy 
oddziałach przedszkolnych w Brzostkowie, Starym Korczynie 
i Nowym Korczynie. 

Za blisko 130 tys. złotych wybudowane zostaną trzy no-
woczesne place zabaw, na których przedszkolaki będą mogły 
spędzać czas zarówno podczas zajęć edukacyjnych jak również 
w czasie wolnym od nauki. 

Oprócz placów zabaw wszystkie szkoły zostaną doposażo-
ne w nowoczesny sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, 
gry edukacyjne, gry planszowe oraz zabawki. 

nowe place zabaw oraz dodaTkowe wyposażenie 
dla wszysTkicH szkół podsTawowycH

W ramach realizowanego projektu doposażona zostanie 
również kuchnia w Szkole w Nowym Korczynie. We wszyst-
kich szkołach doposażone zostaną łazienki oddziałów przed-
szkolnych  do potrzeb najmłodszych, a stare, wysłużone meble 
zostaną wymienione na nowe. 

Wartość całego projektu pn.: „Rozbudowa 5 oddziałów 
przedszkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn szansą na 
lepsze jutro” to ponad 435 tysięcy  złotych, jest to projekt ra-
mach Programu POKL, działanie 9.1 – Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w systemie oświaty. Projekt jest w 100 % 
fi nansowany w ze środków zewnętrznych tj. 85 % z UE oraz 
15% z budżetu państwa. 

Uczniowie z klas 0 - III Publicznej Szkoły Podstawowej 
odwiedzili Komendę Powiatową Policji oraz Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju.

Celem wycieczki do Komendy Policji było poznanie pra-
cy funkcjonariuszy, kształtowanie świadomości znaczenia 
i charakteru pracy policjantów, zapoznanie się z wyposaże-
niem służbowym, umundurowaniem oraz kształtowanie wła-
ściwych zasad zachowania się w miejscach publicznych oraz 
w ruchu drogowym. 

Jednym z etapów wycieczki była ekspozycja sprzętu 
policyjnego. Na ogromnej sali każdy mógł zobaczyć hełmy 
policyjne, kamizelki kuloodporne, tarcze, kajdanki. Dzieci 
mogły założyć elementy umundurowania policyjnego, wy-
korzystywane przy zabezpieczaniu imprez masowych. Naj-
większą atrakcją były policyjne radiowozy, do których można 
było wsiąść i włączyć syrenę alarmową. Wielkim zaintere-
sowaniem cieszył się policyjny motocykl, na którym każdy 

Uczniowie z wizyTĄ U SŁUŻB mUndURowycH

z uczestników wycieczki mógł sobie posiedzieć i poczuć się 
jak policjant podczas patrolu. 

Podobnie było podczas zwiedzania Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki życzliwości panów 
Strażaków uczniowie mogli oglądać samochody i sprzęt po-
żarniczy oraz motorówkę. Wysłuchali również opowieści 
o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka 
oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niebywałą atrakcją dla 
dzieci była możliwość przymierzenia stroju strażaków, wejście 
do wozu strażackiego. Dzieci miały możliwość zwiedzania re-
mizy strażackiej, poznały zasady bezpieczeństwa stosowane 
podczas pożaru. Spotkanie uświadomiło dzieciom jak trudna 
i odpowiedzialna, a zarazem ciekawa jest praca strażaka. Wy-
cieczka wszystkim się bardzo podobała, a z ust niejednego 
chłopca padły słowa: „Jak dorosnę zostanę strażakiem!” . 

Anita Poborca

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Nowym Korczynie

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Brzostkowie
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W marcu 2014 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym 
Korczynie przystąpiła do projektu powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”, który zakłada systematyczny i powszechny 
udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach spor-
towych z zakresu „nauki pływania”. 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach jako 
Operator Wojewódzki zadania wystąpił o środki finansowe na 
realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pły-
wać” w 2014 roku do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warsza-
wie oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto-
krzyskiego.

Projekt, który jest realizowany od marca jest adresowany 
do uczniów klas III szkół podstawowych na terenie gmin woje-
wództwa świętokrzyskiego. Zakłada systematyczny i powszech-
ny udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach spor-
towych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności 
fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Busku-Zdroju 2 
razy w tygodniu w 15 osobowych grupach. Kurs nauki pływa-
nia obejmuje 20 godzin przeprowadzonych przez instruktorów.  
Z nauki pływania w ramach projektu korzysta 30 dzieci z klas 
III naszej szkoły.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa Gminy w Projek-
cie jest wkład własny niezbędny do realizacji zadania w postaci 
zapłaty za transport - dowóz dzieci na pływalnię. Gmina Nowy 
Korczyn zabezpieczyła takowe środki finansowe na pokrycie 
kosztów przewozu. Pozostałe koszty – wynajem basenu, obsłu-
ga instruktorska, ubezpieczenie pokrywa Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy w Kielcach.

Realizacja projektu z pewnością korzystnie wpłynie na roz-
wój dzieci oraz nabyte umiejętności pływackie będą bardzo 
przydatne w związku ze zbliżającymi się wakacjami.

Gmina nowy Korczyn 
realizuje projeKt 

„umiem pływać”

Świetlica w Brzostkowie
Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa części 
pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb świetlicy środo-
wiskowej w Brzostkowie”.Stało się to dzięki umowie jaka 
została podpisana pomiędzy Wójtem Gminy Pawłem Zaga-
ją a Samorządem Województwa na czele którego stoi Adam 
Jarubas, która zakładała  dofinansowanie przedmiotowych 
prac w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Zrealizowany projekt 
obejmuje modernizację istniejących pomieszczeń po ko-
tłowni przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie. W ramach 
prac wykonano schody zewnętrzne do świetlicy,wymienio-
no stolarkę okienna i drzwiową,wymieniono instalacje elek-
tryczna ,wodno-kanalizacyjną, c.o. Dzięki tej inwestycji 
powstały nowe pomieszczenia takie jak: kuchnia,stołówka-
,szatnia,łazienki i pomieszczenia dydaktyczne dla dzieci.
Całkowita wartość  prac budowlanych wraz z dokumenta-
cją projektową i nadzorem inwestorskim opiewa na ponad 
313 tysięcy złotych. Dodatkowo zakupiono wyposażenie 
świetlicy : liczne zabawki , gry ,meble i pomoce dydaktycz-
ne za kwotę blisko 15 tysięcy złotych.
Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Rzemieślnicza z Bu-
ska-Zdroju. 
Wyremontowane , zmodernizowane, nowocześnie i dosko-
nale wyposażone pomieszczenia świetlicy w Brzostkowie 
już czekają na najmłodszych, gdzie od września obiekt bę-
dzie tętnić życiem i niewątpliwie wpłynie na rozwój i edu-
kację dzieci oraz wypełni ich wolny od zajęć lekcyjnych 
czas.
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Realizowany w naszej Gminie projekt w ramach POKL pn.: 
„Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie – rozwój kom-
petencji kluczowych uczniów” to nie tylko dodatkowe zajęcia 
w szkole, ale również nauka poprzez uczestnictwo w wyciecz-
kach, wyjazdach naukowych czy też kulturalnych.

W ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Wojewódz-
twa Adamem Jarubasem młodzież gimnazjalna uczestnicząca 
w projekcie wzięła udział w cyklu wielu wyjazdów edukacyj-
nych. Odwiedzono Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - 
największe centrum nauki w Polsce i jedno z najnowocześniej-
szych w Europie. Celem wycieczki było pokazanie uczniom, jak 
w ciekawy sposób można poznać tajniki nauk ścisłych, odkryć 
tajemnice natury oraz rozbudzić ciekawość wobec otaczające-
go świata, rozwinąć zainteresowania naszej młodzieży nauką 
i kulturą. 

Z kolei w ramach prowadzonych zajęć z muzyki, teatru 
i tańca, w dniu 10 maja zorganizowany został wyjazd do Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na sztukę „Arszenik i stare 
koronki” Josepha Kesselringa w reżyserii Krzysztofa Babickiego. 
Podobnie uczestnicy zajęć artystycznych 16 maja 2014 r. obej-
rzeli spektakl muzyczny pt.: „Napój miłosny” G. Dionizettiego 
w Operze Krakowskiej. 

W ramach zajęć z języka niemieckiego 29 maja grupa 30 
gimnazjalistów uczestniczyła w całodniowej wycieczce eduka-
cyjnej do Krakowa, której głównym punktem była wizyta w In-
stytucie Goethego. 

wycieczKi w RamacH PRoJeKTU 
„nowoczeSne GimnazJUm”

Ostatnim etapem z cyklu wielu wyjazdów była zorganizo-
wana w dniu 15 czerwca 2014 r. w Góry Świętokrzyskie wy-
cieczka dla uczestników Klubu Młodego Przyrodnika – zajęcia 
turystyczno-krajoznawcze. 30 osobowa grupa uczniów wraz 
z opiekunami oraz przewodnikiem Panem Andrzejem Niedbałą 
- w pierwszej kolejności odwiedziła Święty Krzyż. W Bazyli-
ce mniejszej pw. Trójcy Świętej Sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego uczestniczyli we Mszy św., a następnie prze-
wodnik oprowadził młodzież po klasztorze. Kolejnym punktem 
programu było odwiedzenie rumowiska skalnego – gołoborzy, 
powstałego podczas epoki lodowcowej. W Świętej Katarzynie 
uczniowie zwiedzili Muzeum Minerałów i Skamieniałości – 
Galerię „Tajemnice Klejnotów”. Dowiedzieli się m.in. o tym 
skąd się biorą kamienie szlachetne, co sprawia, że mienią się 
tysiącami barw, czym jest krzemień pasiasty oraz uczestniczy-
li w warsztatach szlifowania kamieni. Na zakończenie pobytu 
w muzeum każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy kamień 
z Gór Świętokrzyskich. W Chęcinach odwiedzili zamek i wy-
słuchali jego historii, choć nie mogli wejść na dziedziniec, 
gdyż jest aktualnie w remoncie. Jaskinia Raj to unikatowe na 
skalę krajową miejsce występowania form krasowych. Ucznio-
wie byli pod wrażeniem działalności siły przyrody i form jakie 
ukształtowała pod ziemią. Po posiłku w Zajeździe Raj wszyscy 
zmęczeni całodziennym podróżowaniem, ale zadowoleni wró-
cili do domu. Dziękujemy Panu Andrzejowi za wspólne wę-
drowanie i stworzenie niezapomnianej atmosfery, za ciekawy 
i pasjonujący sposób opowiadania.

Góry Świętokrzyskie Kraków Instytut Goethego Kraków Teatr im. Słowackiego

Opera KrakowskaWycieczka do Centrum Nauki Kopernik W-wa
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Koniec czerwca  to także koniec roku szkolnego. Nadeszły upragnione wakacje. Rok szkolny 2013/2014 został pod-
sumowany i zakończony. Uczniowie i Grono Pedagogiczne udali się na zasłużony odpoczynek. Uroczystości związane 
z zakończeniem roku szkolnego odbyły się we wszystkich placówkach oświatowych w naszej gminie. Oto relacja:

wakacje! uPragNioNe wakacje!

Pożegnania nadszedł czas...
W czwartek, 26 czerwca 2014 r., klasa szósta uroczyście 

zakończyła naukę w szkole podstawowej. W tej doniosłej chwi-
li wzięli udział zaproszeni goście, między innymi Wójt Gminy 
Nowy Korczyn - p. Paweł Zagaja oraz przewodnicząca Rady 
Gminy - p. Kazimiera Gołdyn. Byli też dyrektor Zespołu Szkół- 
p. Barbara Karnawalska, wicedyrektor - p. Małgorzata Stefańska, 
zaproszeni rodzice i nauczyciele.

Najpierw szóstoklasiści uczestniczyli we mszy świętej, którą 
odprawił ksiądz Grzegorz Kowalik. Modlili się, dziękując Bogu 
za pomyślne ukończenie szkoły oraz świetnie zdany egzamin  
w szóstej klasie. 

Druga część uroczystości miała miejsce w szkole i rozpo-
częła się od zatańczenia poloneza przygotowanego pod kie-
runkiem p. Agaty Boduszek. Potem uczniowie podziękowali 
tym, którym zawdzięczają najwięcej, czyli swoim rodzicom  
i nauczycielom. Opiekunom dziękowali za trud wychowania  
i bezgraniczną miłość, a pedagogom i wychowawczyni- p. Bar-
barze Bonar za przekazaną wiedzę i nieograniczone pokłady 
cierpliwości. Były zatem piękne i pełne zadumy wiersze i pio-
senki, ale także kwiaty ofiarowane rodzicom i nauczycielom za 
kochające serca.

W tym szczególnym dniu pani dyrektor - Barbara Karnawal-
ska wręczyła też świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
dyplomy dla najlepszych uczniów oraz nagrody ufundowane 
przez Radę Rodziców i Wójta Gminy Nowy Korczyn.

Przyznano zatem następujące nagrody:
WZOROWEGO UCZNIA

• Katarzyna Pater, Patrycja Misterka
BARDZO DOBREGO UCZNIA

• Daria Suchy, Filip Pienias, Karolina Czekaj, Agata Kawa, 
Maria Półtorak
Dodatkowe nagrody i dyplomy otrzymali:

• Patrycja Misterka za uzyskanie najwyższej średniej ocen  
w klasie szóstej

• Katarzyna Pater za uzyskanie najwyższego wyniku ze 
sprawdzianu po szkole podstawowej

• Patrycja Misterka i Katarzyna Pater za uzyskanie tytułu FI-
NALISTY Konkursu Humanistycznego

• Patrycja Misterka za zajęcie I miejsca w powiecie w Konkur-
sie Mitologicznym

• Daria Suchy za zajęcie I miejsca w powiecie w Konkursie 

Absolwenci wraz z wychowawczynią 
p. Barbarą Bonar

Anna Błach 
najwyższa średnia ocen w szkole

Literackim „Skrzydłem wiatru pisane”
Nagrody Wójta Gminy Nowy Korczyn otrzymali:

• Patrycja Misterka za uzyskanie najwyższej średniej ocen  
w klasie szóstej

• Katarzyna Pater za uzyskanie najwyższego wyniku ze 
sprawdzianu po szkole podstawowej

• Patrycja Misterka i Katarzyna Pater za uzyskanie tytułu FI-
NALISTY Konkursu Humanistycznego

• Patrycja Misterka za zajęcie I miejsca w powiecie w Konkur-
sie Mitologicznym

• Daria Suchy za zajęcie I miejsca w powiecie w Konkursie 
Literackim „Skrzydłem wiatru pisane”

• Natalia Buczak i Agata Kawa za zajęcie II miejsca w woje-
wództwie w Konkursie Plastycznym „W 220. rocznicę wy-
buchu powstania kościuszkowskiego”

• Daria Suchy za uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach 
organizowanych na terenie gminy Nowy Korczyn
Dyplomy otrzymali też członkowie pocztu sztandarowego: 

Filip Pienias, Przemysław Król, Katarzyna Pater, Karolina Czekaj 
i Patrycja Misterka.

Dyplom za 100% frekwencję otrzymała Patrycja Misterka, 
a dyplom za działalność społeczną na terenie szkoły i gminy- 
Daria Suchy.

Natalia Buczak otrzymała też nagrodę od p. H. Pabijańczy-
ka za wspaniałe osiągnięcia sportowe.

Wójt Gminy wręcza 
nagrody absolwentom

SP Brzostków
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Pamiątkowe dyplomy - podziękowania otrzymali również 
rodzice - Rada Klasowa: p. Krystyna Przeniosło, p. Renata Kacz-
marczyk i p. Marta Misterka. Przyjacielem klasy została zaś p. 
Kazimiera Juszczyk.

Pamiętano też o tych uczniach, którzy przez cały okres na-
uki w szkole podstawowej wzięli udział w wielu konkursach, 
uroczystościach i przedsięwzięciach i za każdym razem wspa-
niale reprezentowali naszą placówkę oświatową oraz gminę 
Nowy Korczyn. Zajmowali wysokie miejsca na szczeblu gmin-
nym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. 
Tym uczniom ufundowano dodatkowe nagrody. 

Były to dziewczynki:
• Patrycja Misterka, Katarzyna Pater, Daria Suchy, Agata Kawa, 

Maria Półtorak
Po części oficjalnej szóstoklasiści razem z zaproszonymi 

piątoklasistami wspaniale bawili się aż do samego wieczora.
Ten czerwcowy dzień był zatem bardzo gorączkowy i pra-

cowity, ale szybko minął. Teraz pozostało naszym absolwen-
tom - rocznik 2014 - życzyć tylko powodzenia w gimnazjum  
i samych, równie wybitnych osiągnięć!

W dniu 27 czerwca 2014 r. w Samorządowym Gimnazjum 
im. św. Kingi w Nowym Korczynie odbyło się uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego 2013/ 2014 klas trzecich.

Młodzież uczestniczyła we mszy św.w kościele pw. św. 
Stanisława, którą odprawił ks. Grzegorz Kowalik. Uroczystość 
w szkole rozpoczęła się przepięknym polonezem wykonanym 
przez uczniów klas trzecich w strojach historycznych.

Dyrektor p. Barbara Karnawalska podziękowała uczniom, 
nauczycielom i rodzicom za trud włożony w proces dydaktycz-
no - wychowawczy, pogratulowała osiągniętych wyników.

Obecny na uroczystości Wójt Gminy Nowy Korczyn p. Pa-
weł Zagaja życzył młodzieży dalszych sukcesów edukacyjnych. 
Podziękował dyrekcji i nauczycielom gimnazjum za wysiłek 
włożony w kształcenie tak wielu wyróżniających się w nauce 
uczniów.

W kolejnej części uroczystości zostały wręczone uczniom 
świadectwa z wyróżnieniem.

Świadectwa z paskiem otrzymali następujący uczniowie:
Klasa 3a - Natalia Gadawska, Karolina Szczepaniak, Aneta Ku-
kuła, Aleksandra Motyl.
Klasa 3b - Mateusz Kostka, Paweł Błach, Sylwia Lasak, Wioletta 
Broda, Aleksandra Kaczmarczyk, Dorota Muzyk, Tomasz Wie-
czorek.
Klasa 3c - Sylwia Kostka, Marta Kowalczyk.

 Wójt p. Paweł Zagaja wręczył Nagrody Wójta Prymusom 
(uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w ciągu 3 lat 
nauki w gimnazjum): 
Mateusz Kostka - śr. 5,17, Paweł Błach - śr. 5,17; 
najwyższą średnią ocen w klasie trzeciej uzyskała Natalia Ga-
dawska śr. 5,38;
najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego Mateusz Kostka - 
94%.

Nagrodami Wójta zostali także nagrodzeni laureaci i fi-
naliści konkursów przedmiotowych na etapie wojewódzkim  
i ogólnopolskim:
Katarzyna Cerazy - laureatka V edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Tematycznego Losy Bliskich i Losy Dalekich - życie Polaków 
w latach 1914 - 1989 zorganizowanego pod patronatem Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej ( drugie miejsce w kraju)
Paweł Błach - laureat w XIX edycji Konkursu Biblijnego Diecezji 
Kieleckiej
Paweł Błach - finalista XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Hi-
storycznego dla uczniów woj. świętokrzyskiego
Małgorzata Stawicka - laureatka w XIX edycji Konkursu Biblijne-
go Diecezji Kieleckiej
Aleksandra Chaczyk - laureatka XI edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Historycznego dla uczniów woj. świętokrzyskiego
Sylwia Kostka - finalistka w XIX edycji Konkursu Biblijnego Die-
cezji Kieleckiej
Dorota Muzyk - finalistka XI edycji Wojewódzkiego Konkursu  
z Języka Polskiego dla uczniów woj. świętokrzyskiego .

Podziękowania i dyplomy odebrali uczniowie, którzy od-
nosili sukcesy w konkursach ekologicznych, plastycznych, mu-
zycznych, teatralnych, sportowych. Także ci, którzy brali ak-

Gimnazium w Nowym Korczynie Gimnazium w Nowym Korczynie 

Szkoła Podstawowa Brzostków Szkoła Podstawowa Brzostków  
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tywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, uczestniczyli  
w akcjach charytatywnych.

Nagrodzeni zostali także uczniowie wyróżniający się  
w czytelnictwie, działający w szkolnym chórze, sklepiku 
uczniowskim „Łakociak” , samorządzie uczniowskim.

Następnie gimnazjaliści i zaproszeni goście obejrzeli krótką 
część artystyczną, podczas której trzecioklasiści podziękowali 
dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich wy-
chowanie i kształcenie. Słowa pożegnania skierowali również 
do młodszych kolegów.

Po spotkaniu ogólnym uczniowie klas trzecich zrobili sobie 
pamiątkowe fotografie ze swoimi wychowawcami.

Na zakończenie Dyrektor p. Barbara Karnawalska życzyła 
absolwentom, aby dostali się do wymarzonych szkół i odnosili 
sukcesy w kolejnych etapach edukacji zaś wszystkim uczniom- 
bezpiecznych ,słonecznych i długich wakacji .

SZKOłA PODSTAWOWA W STARym KORCZyNIE
W dniu 27 czerwca 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawo-

wej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego a zarazem 
pożegnanie klasy szóstej. Całą imprezę poprzedziła uroczysta 
msza w intencji uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Jak trady-
cja nakazuje uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hym-
nu oraz przekazania Sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Starym Korczynie przez uczniów klasy szóstej ich młodszym 
kolegom. Następnie pani dyrektor szkoły Bożena Kruk powitała 
wszystkich zebranych gości i wygłosiła krótkie przemówienie 
na temat dobiegającego końca roku szkolnego, zbliżających się 
wakacji aby były bezpiecznie spędzane oraz pożegnała szósto-
klasistów. Zostały uroczyście wręczone przez panią dyrektor 
świadectwa z biało-czerwonym paskiem, dyplomy za wzorowe 
zachowanie, prace na rzecz szkoły. Następnie pan Wójt Gmi-
ny Paweł Zagaja wręczył nagrody uczniom: Michałowi Gajowi 
kl. VI - za uzyskanie najlepszego wyniku ze Sprawdzianu Szó-
stoklasistów na terenie Gminy Nowy Korczyn z wynikiem 38 
punktów na 40 możliwych oraz średnią ocen na koniec szkoły 
podstawowej 5,18 i wzorowe zachowanie. 

Mateuszowi Skowronowi kl.IV – za uzyskanie średniej ocen 
na koniec roku szkolnego 5,00 i wzorowe zachowanie.

Weronice Mącznik kl. VI – za wzorowe zachowanie i bar-
dzo dobre wyniki w nauce. 

Następnie zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami 
prze pana Arkadiusza Modzelewskiego uczniowie, którzy brali 
czynny udział w życiu sportowym szkoły i reprezentowali ją na 
szczeblu gminnym i powiatowym. 

Kolejnym etapem było wyróżnienie i wręczenie nagród 
ufundowanych przez ZGOK w Rzędowie za udział w akcji „ Zie-
mia nie da sobie rady segregujmy więc odpady” trójce uczniów: 
Aleksandzrze Kowalczyk kl.IV, Mateuszowi Skowronowi kl.IV 
oraz Dawidowi skorupie kl.VI. Szkoła natomiast za udział w ak-
cji otrzymała skaner. 

Ostatnim etapem szkolnej uroczystości było krótkie humo-
rystyczne przedstawienie pod tytułem „Ananasy z naszej kla-

sy” w wykonaniu odchodzących szóstoklasistów oraz krótkiego 
pożegnania starszych kolegów przez uczniów klasy piątej pod 
nadzorem pani Urszuli Lasak i pana Arkadiusza Modzelewskie-
go.

SZKOłA PODSTAWOWA W BRZOSTKOWIE
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Szko-

le Podstawowej w Brzostkowie połączone było z pożegnaniem 
szóstoklasistów. 14 uczniów otrzymało świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej, w tym 5 z biało – czerwonym paskiem. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Julia Kaczmarczyk, Sylwia Badower, Agata Kręt, Julia Szafra-
niec, Piotr Niedźwiedź.

Oprócz świadectwa z paskiem uczniowie ci otrzymali także 
nagrody książkowe, a rodzice listy gratulacyjne wręczone przez 
Dyrektora Szkoły - Panią Joannę Chaczyk.

 Wychowawczyni klasy VI Pani Marzena Czupryna po-
dziękowała rodzicom szczególnie zaangażowanym w pracę na 
rzecz szkoły i budowanie pozytywnego wizerunku placówki  
w środowisku lokalnym. Podziękowaniami uhonorowano Pa-
nie: Elżbietę Jarubas, Anetę Badower, Edytę Kaczmarczyk. 

Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy 
VI i V głos zabrał zastępca Wójta Gminy Nowy Korczyn Pan 
Piotr Strach, który wręczył Nagrody Wójta Gminy dla 2 uczen-
nic, które uzyskały najwyższą średnią ocen. Nagrody książkowe 
otrzymały: Julia Kaczmarczyk - kl. VI oraz Natalia Żak – kl. V.

Następnie wychowawcy pozostałych klas rozdali świadec-
twa promocyjne oraz nagrody dla uczniów za wysokie wyniki  
w nauce i wzorowe zachowanie.

Uroczystość zakończył występ dzieci z oddziału przed-
szkolnego oraz życzenia radosnych i bezpiecznych wakacji.

ZAKOńCZENIE ROKU SZKOlNEGO 2013/2014  
      W PRZEDSZKOlU

Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Nowy Korczyn pan 
Paweł Zagaja, dyrektor szkoły pani Barbara Karnawalska, wice-
dyrektor szkoły pani Małgorzata Stefańska oraz rodzice i bliscy 
wszystkich podopiecznych.

Przedszkolaki w artystycznym występie podsumowały cało-
roczną pracę placówki. Potwierdzeniem ich słów była prezenta-
cja multimedialna pt. „Rok w naszym przedszkolu”.

Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom. Podzię-
kowano również rodzicom biorącym udział w przedstawieniu 
dla przedszkolaków oraz sponsorowi wycieczki.

Z okazji kończącego się roku przedszkolnego składamy 
podziękowania wszystkim rodzicom za aktywny udział w róż-
norodnych formach współpracy, a dzieciom życzymy udanego 
wypoczynku podczas wakacji, samych słonecznych dni, nieza-
pomnianych przygód oraz szczęśliwego powrotu do przedszko-
la. Dzieciom, odchodzącym do szkoły życzymy wielu sukce-
sów. 

Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych wakacji! Do 
zobaczenia we wrześniu!

Zakończenie roku szkolnego w kl. 0
opiekun p. Anita Poborca

Grupa przedszkolaków 
z p. Martą Gajek



33Głos z Gminy Nowy Korczyn

W niedzielę 22.06 w Błotnowoli, odbył się  III Puchar Polski 
w Piłce Błotnej Błotnowola 2014. To kolejna tego typu impre-
za w tej miejscowości. Tegoroczne zawody przyciągnęły wiele 
drużyn z całego kraju, które fascynują się tą nietypową dyscy-
pliną sportową. 

Na błotnym boisku w Błotnowoli gościło osiem drużyn, któ-
re zostały podzielone na dwie grupy po cztery zespoły. Ekipy 
w fazie grupowej walczyły między sobą w systemie „każdy 
z każdym”, a drużyny zajmujące pierwsze miejsce w grupach 
zmierzyły się w fi nale o Puchar Polski. Kluby, które uplasowały 
się na drugich lokatach powalczyły o zaszczytne trzecie miej-
sce. 

Wszyscy liczyli, że w wielkim fi nale zaprezentuje się ro-
dzima drużyna Błotnych Orłów Błotnowola. Pomimo dopingu 
ze strony kibiców gospodarzom nie udało się dojść do fi nału. 
Na samym szczycie zmagań znalazły się drużyny LC Chełm 
oraz Torfowy Dr.Tusz Białystok. Zacięta walka, która miała swój 
koniec dopiero w rzutach karnych wyłoniła zwycięzcę. Puchar 
Polski pojechał do Chełma a trzecie miejsce zajęła drużyna 
z terenu gminy Nowy Korczyn Fasolex All Stars Brzostków, która 
w ubiegłym roku znalazła się na drugiej pozycji.W turnieju na-
szą gminę godnie reprezentowała również drużyna Perła Czar-

PiŁka BŁotNa w BŁotNowoli

kowy. Królem Strzelców całego turnieju zostali ex aequo Zbi-
gniew Masternak z LC Chełm i Sebastian Kurek z Fasolex All 
Stars. Najlepszym Bramkarzem wybrano Michała Ofi arę również 
z drużyny z Brzostkowa. Impreza cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony widowni.  Na Pucharze Piłki Błot-
nej w Błotnowoli nie mogło zabraknąć Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, pod którego patronatem 
została zorganizowana impreza. Pan Marszałek wraz z Wójtem 
Gminy  Pawłem Zagają oraz Przewodniczącym Rady Powiatu 
Buskiego  Krzysztofem Gajkiem wręczyli wszystkim zawodni-
kom pamiątkowe puchary i medale. Imprezy związane z piłką 
błotna w Błotnowoli z roku na rok cieszą się coraz większym 
uznaniem, o czym może świadczyć fakt, że Błotnowola została 
przez zawodników nazwana Polską Stolicą Piłki Błotnej. 

Organizatorzy imprezy, czyli  Stowarzyszenie „Nasze Powi-
śle” w Brzostkowie, Ośrodek Kulturalno Historyczny „BELDO-
NEK (Pałac Wielkopolskich) w Chrobrzu oraz OSP Błotnowo-
la wraz z gronem sponsorów tj. hurtownia POLONEZ, fi rmy: 
TARKOR, PIZZA NOWOKORCZYŃSKA, DZIEKAN - maszyny 
rolnicze, UZDROWISKO Busko-Zdrój zapewnili zawodnikom 
ciepłe posiłki i napoje. 
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Kolejna Edycja Piłki Błotnej w Błotnowoli już za rok!
W III Pucharze Polski udział wzięły następujące drużyny:
1. Żirądin Błoteaux Częstochowa
2. Torfowy Dr Tusz Białystok
3. Błotne Orły Błotnowola

4. Geokart Mietel 
5. Strzelec Chroberz
6. Fasolex All Stars Brzostków
7. Perła Czarkowy
8. LC Chełm

W sobotę 12.07 zainaugurowała swe rozgrywki LIGA 
GMINNA GMINY NOWY KORCZYN 2014.To już III edycja 
tego turnieju. W tym roku zanotowano rekordowa liczbę zgło-
szeń tj. 14 zespołów, które rywalizują ze sobą w II grupach  
w systemie „każdy z każdym” Zachęcamy Państwa w każdy 
weekend do bezpośredniego dopingu  swoich ulubionych dru-
żyn na stadionie KS WISŁA Nowy Korczyn. Terminarz rozgry-
wek, statystyki i bieżące wyniki dostępne są na stronie www.
nowykorczyn.pl. Zawody zostały zorganizowane dzięki współ-
pracy Władz Samorządowych Gminy z klubem KS WISŁA 
Nowy Korczyn. Głównym organizatorem i opiekunem ligi jest 
jak co roku Pan Paweł Kulik Zastępca Przewodniczącego Rady 
Gminy . 

mundial 
w nowym 
Korczynie

Grupa „A” 
1. Oldboje Nowy Korczyn
2. FASOLEX ALL STARS Brzostków
3. Perła Czarkowy
4. 3-Orne Konie
5. Drink Team Ostrowce
6. Wolni Strzelcy
7. Gladiator Krzczonów

Grupa „B”   
1. Niefart Nowy Korczyn
2. K. S. BodySiadło
3. Pogoń Ełeta
4. Torpeda Strożyska
5. Pompa Górnowola
6. Wysokie Trawy Piasek Wielki
7. Junior Perła Czarkowy

Na zakończenie rozgrywek przewidziane są liczne nagrody 
i wyróżnienia. Życzymy sportowej rywalizacji!

LIGA GMINNA GMINY NOWY KORCZYN 
LIPIEC – SIERPIEŃ 2014
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Tradycją staje się, że każdego roku kilkadziesiąt dzieci  
z terenu Gminy Nowy Korczyn bierze udział w organizowa-
nych półkoloniach letnich. Dzisiaj blisko 70 dzieci rozpoczęło 
wypoczynek w miejscu zamieszkania.

W czasie trwania półkolonii dzieci zwiedzą min. Kopalnie 
Soli w Wieliczce, będą uczestniczyły w wyjazdach na basen, 
wezmą udział w zajęciach plastycznych oraz tanecznych. To 
tylko część z zaplanowanego programu.

Jeden dzień półkolonii będzie w całości poświęcony szero-
ko rozumianemu bezpieczeństwu. Koloniści będą mieli okazję 
uczestniczyć w spotkaniach z Policją, Strażą Pożarną jak rów-
nież uczestniczyć w zajęciach udzielania pierwszej pomocy 

organizowanej przez Oddział Pogotowia Ratunkowego. Nie za-
braknie również prelekcji na temat bezpiecznej pracy w gospo-
darstwie rolnym, którą przeprowadzi Pan Stanisław Golmento  
z Państwowej Inspekcji Pracy.

Gmina Nowy Korczyn od trzech lat wspólnie ze Związkiem 
Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników stara się 
pomóc dzieciom spędzić atrakcyjnie czas wolny podczas waka-
cji. Podczas tegorocznych półkolonii dowóz dzieci – podobnie 
jak w poprzednich latach – jest finansowany ze środków Gmi-
ny.

Miejmy nadzieję, że kolejne lata przyniosą równie duże za-
interesowanie wypoczynkiem wśród najmłodszych.

rozpoczęły s ię  półKolonie 
w nowym Korczynie
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krzyżÓwka rozwiĄzaNie

miło nam poinformować, że „Krzyżówka” zamiesz-
czona w poprzednim numerze naszego pisma nie sprawi-
ła Państwu najmniejszych problemów. 

Poprawne rozwiązanie (hasło) brzmiało: „Rewitali-
zacja”. Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosowa-
liśmy zwyciężczynię, a została nią Pani Angelika Cinal 
z Parchocina, na co dzień studentka administracji, która 
z rąk wójta Pawła Zagai otrzymała nagrodę. Wyróżniona 
została również Pani Halina Pater ze Strożysk.

Gratulujemy! 

Gmina Nowy Korczyn złożyła kolejne wnioski 
o przyznanie pomocy w ramach programu „Odnowa 
i Rozwój Wsi”. Celem projektu jest poprawa jakości 
życia mieszkańców w dziedzinie kultury i rekreacji po-
przez remont 8 świetlic wiejskich w miejscowościach 
Czarkowy, Stary Korczyn, Grotniki małe, Pawłów, Par-
chocin, Badrzychowice, Sępichów, Błotnowola i dopo-
sażenie świetlicy w Nowym Korczynie. Całkowity koszt 
wnioskowanego projektu to ponad 800 tysięcy złotych.

wniosKi 
o doFinansowanie 

złoŻone

Podpisano umowę na wykonanie remontu remizy 
OSP Nowy Korczyn. To kolejna tego typu inwestycja 
realizowana w ostatnim czasie na terenie gminy Nowy 
Korczyn. 

Prace do wykonania w ramach tego zadania obejmują 
wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki drzwio-
wej, natomiast wewnątrz budynku zostanie wykonany su-

Na ręce Wójta Gminy Nowy Korczyn gmina otrzy-
mała Promesę z ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywio-
łowych. Wysokość dotacji to 150 tysięcy złotych. 
Środki te przeznaczone są na remont uszkodzonej 
w wyniku powodzi drogi w sołectwie Czarkowy.

Kolejna promesa 
na droGi

fi t podwieszany, przeprowadzone będą prace malarskie 
i pozostałe potrzebne roboty instalacyjne.

Wykonawcą zadania jest Spółdzielnia Rzemieślnicza 
w Busku Zdroju. Całkowita wartość realizowanego pro-
jektu to blisko 110 tysięcy złotych. Termin wykonania 
przypada na 15.10.2014 r.

podpisano umowę na remont remizy osp 
w nowym Korczynie
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Poziomo:
2. Pokarm dla zwierząt
3. Teraz zbieramy
6. Chętnie powtarza 
8. Jest w świecy zapłonowej
9. Może być balowa

10. Miasto nad  morzem
13. Utwór o miernej wartości
14. Miasto w łódzkim
15. Myszka…
16. Plon żniw

Pionowo:
1. Graniczy z Polską

2. Naturalna na buty

3. Zakładany na ranę

4. Oczekiwany aplauz

5. Aleja IX Wieków…

6. Przyczyna zgonu nad wodą

7. Słodki jak…

8. Obraz sakralny

15. Siała baba…

Litery z pól ponumerowanych w prawych górnych rogach ułożone od 1 do 10 utworzą roz-
wiązanie. Odpowiedzi prosimy wysyłać do 31 sierpnia 2014 roku na adres poczty elektronicznej 
glosnk@gmail.com lub listownie na adres redakcji (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nu-
meru telefonu). Spośród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.
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5. Strzelec Chroberz
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