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Kandydaci na wójta otrzymali 
następujące ilości głosów ważnych: 

1. Cepil Józef - 245 
2. Gajda Janusz Stanisław - 790
3. Matusik Małgorzata Krystyna - 236
4. Zagaja Paweł Jan - 1880

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali 
i zostali wybrani radnymi: 

Okręg wyborczy nr 1 - Nowy Korczyn - KULIK Paweł To-
masz KW PSL

Okręg wyborczy nr 2 - Nowy Korczyn - GOŁDYN Kazimiera 
Henryka KW PSL

Okręg wyborczy nr 3 - Ucisków, Harmoniny, Grotniki Duże, 
Grotniki Małe - WIECZOREK Mariusz Zdzisław KW 
PSL

Okręg wyborczy nr 4 - Łęka, Podraje, Podzamcze - RAGAN 
Edward Seweryn KW Gmina Nowy Korczyn Razem

Okręg wyborczy nr 5 - Ostrowce, Kawęczyn - PIETROWSKI 
Jerzy Alojzy KW PSL

Okręg wyborczy nr 6 - Rzegocin, Górnowola, Pawłów - ZA-
WADA Czesław Stanisław KW PSL

Okręg wyborczy nr 7 - Czarkowy, Żukowice - GRUCHAŁA 
Artur Marcin KW PSL

Okręg wyborczy nr 8 - Stary Korczyn, Winiary Dolne - SZA-
FRANIEC Krystyna KW PSL

Okręg wyborczy nr 9 - Piasek Wielki - BUCZAK Wioletta 
KW PSL

Okręg wyborczy nr 10 - Badrzychowice - ZAWADA Zbi-
gniew Janusz KW SLD Lewica Razem

Okręg wyborczy nr 11 - Strożyska - TRELA Władysław Stani-
sław KW PSL

WYNIKI WYbORÓW 
SAMORZĄDOWYCH 
W GMINIE NOWY KORCZYN

Panie Wójcie. 
Porozmawiajmy dzisiaj trochę inaczej, w innym stylu, unikając liczb, 
cyferek oraz innych informacji z tym związanych.

Wybory samorządowe za nami. Wygrał Pan w pierwszej turze. Czy 
spodziewał się Pan takiego rezultatu?

Mając na uwadze dokonania w poprzedniej kadencji intuicyjnie wierzy-
łem, że mogę wygrać te wybory. Czułem, że mieszkańcy mi ufają, chociaż 
zwycięstwo w pierwszej turze było dla mnie miłym zaskoczeniem, a wspo-
mniany wynik przyjmuję jako ogromne wyróżnienie.

Kandydując po raz pierwszy na wójta miał Pan zapewne jakieś wyobra-
żenia o tej funkcji. Które z tych wyobrażeń się potwierdziło, a co Pana 
zaskoczyło?

Wiedziałem, że jest to trudna, a zarazem ciekawa praca i to się potwier-
dziło. Myślałem, że obowiązujące prawo służy mieszkańcom i można zro-
bić dużo dobrego dla ogółu społeczeństwa – myliłem się, bo prawo, prze-
pisy i kontrolujący wielokrotnie nie przystają do realiów gminnego życia. 
Zaskoczyła mnie bardzo niejednoznaczność prawa, która często blokuje 

Okręg wyborczy nr 12 - Sępichów - BORLA Grzegorz Roman 
KW PSL

Okręg wyborczy nr 13 - Brzostków - WIŚNIEWSKA Anna 
KW PSL

Okręg wyborczy nr 14 - Błotnowola - DZIAMA Urszula Ewa 
KW PSL

Okręg wyborczy nr 15 - Parchocin - WITKOWSKA Stanisła-
wa Jolanta KW PSL 

W dniu 01.12.2014 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy 
Nowy Korczyn nowej kadencji na lata 2014 -2018. Zaprzy-
siężono nowo wybranego Wójta Gminy Pawła Zagaję oraz 
radnych, spośród których wybrano na stanowisko Przewod-
niczącego Rady Gminy Panią Kazimierę Gołdyn. Wice prze-
wodniczącymi zostali Pani Anna Wiśniewska oraz Pan Grze-
gorz Borla.



4 Głos z Gminy Nowy Korczyn

lub znacznie opóźnia realizację zamierzonych celów 
lub wręcz niespójne przepisy uniemożliwiają ich wyko-
nanie. Zaskoczyła mnie wszechobecna biurokracja.

Czy częste spotkania z mieszkańcami pozwoliły 
skutecznie rozwiązywać lokalne problemy?

Tak, ale nie tylko. W Gminie jest 24 sołectwa i przy 
planowaniu inwestycji należy brać pod uwagę wszyst-
kie, a nie tylko jedno. Mieszkańcy są tego świadomi. 
Wyjaśniałem, że wielu problemów nie da się rozwią-
zać od razu, bo działania trzeba równomiernie rozłożyć  
w czasie.

Gmina nie należy do najbogatszych, a udział środ-
ków własnych w dochodach budżetu jest mały i trzeba 
szukać zewnętrznych sposobów finansowania bo ina-
czej wiele inwestycji nie miałoby szans na realizację.

Przed wyborami mówił Pan o kondycji finansowej 
Gminy. Co może Pan powiedzieć na ten temat w obec-
nej chwili?

Mam taki zwyczaj, że każda moja opinia dotycząca sy-
tuacji ekonomicznej zawsze opiera się na oficjalnych do-
kumentach i w trakcie kampanii byłem również wierny tej 
zasadzie. Pojawiały się wtedy głosy, że zadłużenie gminy 
kształtuje się procentowo na niebezpiecznym poziomie.  
Z uporem tłumaczyłem, że żadnego tego typu wskaź-
niki nie obowiązują. Bezpieczny poziom zadłużenia 
jednostki samorządu terytorialnego określa się całko-
wicie inaczej, a niebezpieczeństwo nie kryje się wcale 
w bieżącym budżecie, ale w budżetach uchwalanych 
wtedy, kiedy skumulują się płatności z tytułu zadłużenia 
gminy. Potwierdzam to co mówiłem wcześniej: moim 
celem będzie to, aby budżet gminy Nowy Korczyn był 
budżetem bezpiecznym, aby jak najwcześniej podejmo-
wać działania, które pomogą wyeliminować ewentualne 
zagrożenia.

Panie Wójcie. Na pewno podczas sprawowania 
urzędu były różne sytuacje. Czy jest coś co najbardziej 
utkwiło Panu w pamięci?

Oczywiście że były takie sytuacje, których się nie za-
pomina, ale w pamięci zawsze najbardziej zostają sprawy 
naszych mieszkańców związane z codziennym życiem  
i jego trudami. Tak już jest, że Wójt w zdecydowanej 
większości ma do czynienia problemami, a nie sukce-
sami mieszkańców gminy. Nasłuchałem się wielu skarg 
i narzekań na trudy życia codziennego. Postanowiłem, 
że drzwi mojego gabinetu zawsze są otwarte dla miesz-
kańców gminy i przy każdej możliwej okazji będę się  
z nimi spotykał. Ten pomysł się sprawdził i mimo to, że 
jak w każdym urzędzie wyznaczone są dni i godziny 
przyjęć interesantów, to każdy może przyjść w dowol-
nym czasie i przedstawić swój postulat lub problem.

Doświadczenie nabywane w pracy służy każdemu  
szefowi, zwłaszcza w takim miejscu jak samorząd. Jak 
to jest w Pana przypadku?

Doświadczenie jest niesamowicie ważne w życiu 
każdego człowieka, a w pracy samorządowej jest ono 
jeszcze bardziej potrzebne. Doświadczenia samorządo-

wego nigdy nie za wiele, bo sama wiedza nie wystar-
czy. Pomimo, iż Wójtem jestem dopiero drugą kadencję 
to moje doświadczenie samorządowe, które zdobyłem 
pełniąc funkcję radnego Rady Gminy, a także pracując  
w samorządzie województwa świętokrzyskiego, jest 
dużo większe. Trzeba również wspomnieć i o tym, iż 
oprócz wiedzy i doświadczenia zdobywa się również 
wielu przyjaciół sprawujących ważne funkcje we wła-
dzach samorządowych i administracji państwowej. 

Odbył Pan serię spotkań z mieszkańcami naszej 
gminy. Proszę o krótkie ich podsumowanie.

Spotkania takie odbyłem z mieszkańcami każdego 
sołectwa w gminie, w niektórych byłem kilkakrotnie. 
Informowałem o bieżących pracach i rozwoju gminy. 
Jest o czym rozmawiać i tak było podczas tych zebrań. 
Wysłuchałem również wielu uwag, tych dobrych i tych 
innych, które pozwolą mi na zweryfikowanie naszych 
wspólnych planów wobec dalszego rozwoju gminy. 
Każde spotkanie jest dla mnie skarbnicą wiedzy i tak 
jak mówiłem wcześniej – zdobywaniem kolejnych do-
świadczeń. Od naszych mieszkańców jest się czego 
uczyć. Oni najlepiej znają swoje miejscowości i natural-
nie – potrafią określić swoje potrzeby.

Pana największe „gminne” marzenie.
Moim marzeniem jest aby obowiązujące prawo słu-

żyło mieszkańcom i nie zmieniało się tak często. Aby 
Wójt bez urzędniczej zwłoki mógł podejmować de-
cyzje, służące mieszkańcom. Aby nie było podziału 
na drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe,  
a tylko na dobre i bezpieczne. Aby mieszkaniec poznał, 
zrozumiał i zaufał pracy urzędnika i aby „biurokracja” 
zmalała do niezbędnego minimum.

Panie Wójcie, kończąc rozmowę, co chciałby Pan 
przekazać mieszkańcom Gminy?

Przede wszystkim chciałbym podziękować za udział  
w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Słowa 
szczególnej wdzięczności kieruję do tych, którzy zde-
cydowali się poprzeć moją kandydaturę w wyborach na 
Wójta Gminy Nowy Korczyn. Wasze głosy to dowód 
nie tylko zaufania do mnie, ale także ocena i docenienie 
mojej dotychczasowej działalności i pracy na rzecz roz-
woju naszej Gminy. Uzyskany wynik uznaję jako nasz 
wspólny sukces – nie tylko mój, ale przede wszystkim 
tych, którzy mi zaufali i którzy mnie wspierali.

Wobec zbliżających się Świąt Wielkanocnych, pro-
szę przyjąć z tej okazji serdeczne życzenia, dużo zdro-
wia, radości i pogody ducha. 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Dziękuję za rozmowę.
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w czwartek 4 grudnia 2014 roku 
uczniowie klas 0a, 0b i 0c oraz klasy ia 
odwiedzili izbę chleba przy Parafi i Św. 
Brata alberta w Busku-zdroju.

Izba Chleba znajduje się w budyn-
ku parafi alnym. Od drzwi przywitał nas 
ksiądz proboszcz tutejszej parafi i ks. 
Marek Podyma, a wokół roztaczał się 
cudowny zapach z pieca chlebowego.

Celem naszej wycieczki było wzbu-
dzanie u dzieci szacunku do chleba, do 
pracy tych osób, dzięki którym może-
my go spożywać, także kultywowanie 
tradycji związanej z wypiekami chleba, 

w czwartek 4 grudnia 2014 roku 

WYCIECZKA DO IZBY CHLEBA W BUSKU-ZDROJU
prezentacja eksponatów niezbędnych do 
wypieku chleba w dawnych czasach. 

Ksiądz proboszcz ciekawie opowie-
dział dzieciom o roli, jaką tradycyjne 
narzędzia używane do wypieku chleba, 
spełniały w dawnych gospodarstwach 
domowych, oraz wyjaśnił dzieciom jaką 
rolę pełni chleb w naszym życiu. Główny 
akcent Gospodarz Izby położył na szacu-
nek do chleba. 

Dzieci miały niebywałą okazję aby 
samodzielnie wyrabiać ciasto, formować 
podpłomyki, które następnie wkładały na 
blaszki do pieczenia. Dzieci następnie 

z zaciekawieniem obserwowały jak 
w gorącym piecu chleb rósł na ich 
oczach. Nagrodą za wytrwałość i za-
angażowanie był poczęstunek świeżo 
upieczonych, gorących podpłomyków. 

Podczas pobytu w Izbie Chleba 
ksiądz proboszcz przez cały czas pod-
kreślał wielką rolę chleba w życiu każ-
dego z nas. Dziękujemy serdecznie za 
tę niebywałą lekcję księdzu probosz-
czowi Markowi Podymie, oraz Panu 
Markowi Bębenkowi za zorganizowa-
nie tak wspaniałej i pouczającej drogi 
„Od ziarenka do bochenka”.

Gmina Nowy Korczyn wzorem lat ubiegłych była 
współorganizatorem zimowiska dla dzieci rolników. W tym 
roku udział wzięło blisko 30 dzieci z terenu całej Gminy. 
Zimowisko realizowane było w Domu Wypoczynkowym 
Anna Maria w Sierockiem gm. Biały Dunajec w dniach 
16-25.02.2015 r.

Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie, gdyż oferu-
jemy dzieciom i młodzieży z terenu naszej gminy możli-

Z IMOWISKO W S IEROCKIEM ZAKOńCZONE !
wość wypoczynku i świetnej zabawy, jak również zwie-
dzenia ciekawych miejsc. Turnus który trwał dziesięć dni, 
w trakcie którego młodzież miała okazję między innymi 
zwiedzać najatrakcyjniejsze zakątki Zakopanego i okolic: 
Krupówki, Wielką Krokiew, Krzeptówki, Kuźnice, udać się 
na Rusinową Polanę, Dolinę Strążyską lub do Doliny Ko-
ścieliskiej z przewodnikiem TPN, wjechać kolejką górską 
na Gubałówkę, zjechać wyciągiem krzesełkowym. Wśród 
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Wsparcia dla producentóW oWocóW i  WarzyW

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. urucha-
mia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”. 

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie. 
Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym 
poniżej formularzu :

„Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II (.pdf)”.
Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia  

30 czerwca 2015 r.
Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców  

i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”

ogólnych atrakcji wymienić można także: aquapark, łyżwy, 
kręgle, czy wieczorek regionalny. 

Jak zawsze nad uczestnikami wypoczynku zimowego 
czuwała wykwalifikowana kadra wychowawcza. Bogaty 
program kulturalno-oświatowy pomagał dzieciom rozwijać 
swoje zainteresowania i poznawać rówieśników podczas 

np.: zajęć sportowo-rekreacyjnych, wycieczek pieszych, 
konkursów plastycznych, udziału w lokalnych wydarze-
niach, dyskotekach, czy wspólnych zabawach w grupach. 

Należy również dodać, iż Gmina Nowy Korczyn dofi-
nansowała koszty transportu dzieci z terenu naszej Gminy 
do i z miejsca realizacji zimowiska.

W niedzielę 11 stycznia 2014 roku najskuteczniej jak 
dotychczas Orkiestra zagrała w Nowym Korczynie. Kwestu-
jący uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. św. Kingi 
zebrali 8.043,08 zł, 10 £ i 3,26 €, kiedy w latach ubiegłych 
było to : 7.900,00 zł - w 2014 r., 5.760,63 zł – 2013 r., 
7.056,74 zł, 1 $, 5 € oraz 2 złote precjoza – w 2012 r., 
7.822,30 zł i 15 € - w 2011r. 4.473,93 zł i 2 € - w 2010 r.

Wolontariusze – 19 dziewcząt i 3 chłopców, pod opie-
ką nauczycieli: Artura Grzesiaka, Pawła Kulika, Barbary 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY  
ZAGRAŁA W NOWYM KORCZYNIE

Kanickiej, Moniki Kaszuby, Małgorzaty Jasiak i Aleksandry 
Jagielskiej kwestowali w okolicach kościołów i na nowo-
korczyńskim rynku. 

W tegorocznej edycji WOŚP po raz kolejny zbierano 
pieniążki nie tylko dla najmłodszych, ale i dla seniorów.

Artystyczna oprawa grania WOŚP zorganizowana 
została przez Gminny Ośrodek Kultury we współpracy  
z Urzędem Gminy, W tym roku - już po raz szósty, ale po 
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raz pierwszy. koncert był szczególny, bo pierwszy... na rynku po rewitalizacji.
 Pan Paweł Zagaja – wójt gminy „zagrał” wraz całą rodziną , był też Piotr 

Strach – wicewójt, Joanna Parlak – skarbniczka gminy i inni pracownicy UG. 
Granie rozpoczęły uczennice Zespołu Szkół w Nowym Korczynie – Kasia  

i Ola Cerazy, po nich na akordeonie zagrał Dawid Skorupa – uczeń Samorządo-
wego Gimnazjum w/m. 

Zagrała też z nami Orkiestra Dęta im. Jana III Sobieskiego, która w tym roku 
obchodzi swój 325. jubileusz założenia i jest najstarszą taką Orkiestrą w Polsce. 
Dziarsko bawili nas składanką pieśni, piosenek i marszów. Następnie kolejne 
zespoły muzyczne bawiły zebranych na rynku:
1. TOP SECRET - skład: Grzegorz Stańczak, Damian Kucięba, Waldemar Nowak, 

Paweł Chwaliński
2. INDEX - skład: Ryszard Sobieraj, Grzegorz Miklaszewski, Zbigniew Jaroszek.
3. GRUPA METRUM – skład: Adam Wąsil, Bogdan Chwast, Piotr Chwast, Mate-

usz Korbaś, Grzegorz Żelawski.
Pod okiem druha naczelnika Andrzeja Wajsa dwóch strażaków z OSP Nowy 

Korczyn dowodzonych przez druha Dariusza Podkowę: Michał Rasiński i Michał 
Boduszek uczestniczyło w akcji WOŚP całą niedzielę. Samochodem strażackim, 
należącym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego obwożono chętnych 
po nowokorczyńskim rynku. Jak zwykle najbardziej zadowolone z takiej prze-
jażdżki były małe strażaczki i strażacy – dzieci, które „grały” w WOŚP. 

Ochraniała nas też Straż Gminna w osobach p.p Stanisława Tomala i Łuka-
sza Curego, dyżur też pełnił p. Piotr Bonar - dzielnicowy z policji.

W Gminnym Ośrodku Kultury od godz. 14.00 do 15.00 w ramach grania 
WOŚP odbywał się maraton fitness. Pokaz poprowadziła p. Ewa Kwiatkowska  
z Fitness Klubu przy GOK. 

W Punkcie Informacji Turystycznej obsługiwanym przez p.p. Alinę Kurek 
i Halinę Luter wolontariusze i występujący muzycy mogli się ogrzać i posilić 
słodkościami. 

Darczyńcy i zebrani mogli również spróbować potraw z fasoli po korczyńsku 
przygotowanej przez Panie z kuchni w szkole podstawowej w/m oraz pierogów 
z mięsem, „podarowanych” na ten cel przez Zajazd „Harnaś” z Ostrowiec. 

Panie: Krystyna Kaszuba, Bogusława Walasek i Bożena Cabaj z KGW w Stro-
żyskach przygotowały i serwowały słodkie wypieki z kuchni regionalnej.

Ciasta i produkty do kulinarnych specjałów kuchni ponidziańskiej zaspon-
sorowali: Pan Paweł Zagaja – Wójt Gminy, Pan Stefan Jasiak z firmy FASOLEX, 
Pan Władysław Smoleń - właściciel Piekarni TARKOR z Nowego Korczyna, Pan 
Marcin Chrobot – właściciel zakładu Przetwórstwo Mięsa z Łatanic, Pan Tade-
usz Moskwa – właściciel „Piekarni Koszyce” z Koszyc, Pani Halina Luter – K-k 
Gminnej Biblioteki Publicznej w/m, Pani Teresa Dybała z Grotnik Dużych.

Przygotowanie sceny, nagłośnienia i obsługę techniczną zapewnili pracow-
nicy GOK-u i U G: p. p. Jerzy Wilk, Piotr Anielski i Tomasz Pasternak. 

Całość poprowadziła - Bogumiła Zawada – dyrektor GOK.
Przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Urzędem 

Gminy impreza pokazała znów pełne zaangażowanie pracowników, nauczycie-
li i uczniów Samorządowego Gimnazjum im. św. Kingi , zespołów muzycznych 
nie tylko z naszej gminy, całego społeczeństwa w tak ważnym społecznie przed-
sięwzięciu Jurka Owsiaka.

Z tego miejsca dziękuję także Panu Mirosławowi Pawlakowi – posłowi na 
Sejm RP z Małżonką, którzy zaszczycili nas obecnością i wsparli nasze granie 
w WOŚP oraz WSZYSTKIM UCZESTNIKOM za pomoc i wsparcie w kolejnej 
dużej imprezie, zorganizowanej w szczytnym celu.

Oto lista wolontariuszy:
Aleksandra Brzezińska, Aleksandra Dybał, Aleksandra Golik, Patrycja Ko-

chan, Weronika Guła, Katarzyna Jaros, Katarzyna Kanicka, Marzena Kądziela-
wa, Dominika Knapczyk, Aleksandra Jarubas, Karolina Kornaś, Krzysztof Kruk, 
Bartłomiej Kulik, Sandra Masłowska, Klaudia Masłowska, Weronika Piotrowska, 
Patrycja Sosowska, Małgorzata Stawicka, Monika Szafraniec, Martyna Wilk, Na-
talia Zasucha, Paulina Ząbek.
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zMiaNy w PrzePiSach o ewideNcji ludNoŚci 
i DoWoDacH oSoBiSTycH

Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe przepi-
sy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach 
osobistych oraz ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego. 

nowe PrzePiSy Prawa: 
uStawa o ewidencJi LudnoŚci, uStawa 

o dowodacH oSoBiStycH 
oraz Prawo o aKtacH Stanu cywiLneGo.

Aplikacja Źródło:
Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów 

osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego będzie reali-
zowana przy pomocy jednej wspólnej dla wszystkich gmin 
w Polsce aplikacji Źródło. Aplikacja ta została opracowana, 
zbudowana i wprowadzona na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Zadania te będą wykonywane na zasadach 
i w granicach określanych przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych.

Z uwagi na złożony charakter całego przedsięwzięcia 
i szereg elementów pozostających poza wpływem admini-
stracji samorządowej, prosimy Państwa o cierpliwość i wy-
rozumiałośćw początkowym okresie funkcjonowania nowej 
aplikacji.

Prawo o aktach stanu cywilnego 
(dz. u. z 2014 r., poz. 1741)

Od 1 marca 2015 r. rejestracja stanu cywilnego będzie 
prowadzona w systemie informatycznym.

Akty papierowe zostaną zastąpione aktami elektronicz-
nymi. Nowe akty stanu cywilnego -urodzenia, małżeństwa 
i zgonu - po 1 marca 2015 r. będą tworzone w centralnym 
rejestrze stanu cywilnego. Akty papierowe przechowywane 
w archiwum USC będą sukcesywnie przepisywane do cen-
tralnego rejestru stanu cywilnego za pomocą nowej central-
nej aplikacji o nazwie „Źródło.”

Elektroniczna rejestracja przyniesie korzyści polegające 
na tym, że każdy obywatel będzie miał możliwość uzyska-
nia odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu 
cywilnego.

Reforma nie przewiduje migracji danych z lokalnych 
elektronicznych systemów do nowego, centralnego systemu. 
Oznacza to, że może wydłużyć się czas sporządzenia aktu 
urodzenia, zgonu, wydania zaświadczenia, wydania odpisu 
aktu z archiwum USC.

rejestracja bieżąca urodzeń, 
małżeństw i zgonów

Po akt urodzenia i zgonu, tak jak dotychczas, należy 
zgłaszać się do urzędu stanu cywilnego właściwego według 
miejsca zdarzenia.

Nastąpi zmiana ilości wydawanych odpisów, bezpośred-
nio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. 
Zamiast trzech odpisów, jak było do tej pory, z urzędu (bez-
płatnie) będzie wydawany tylko jeden odpis aktu. W przy-
padku potrzeby uzyskania większej ilości odpisów można 
złożyć odrębny wniosek o ich wydanie.

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez 
osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie do 
ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi również można 
otrzymać w wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć 
związek małżeński urzędzie stanu cywilnego.

Nowością jest możliwość zawarcia związku małżeń-
skiego poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we 
wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowa-
nie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo 
osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński.

Ślub poza lokalem kosztuje dodatkowo 1.000 zł.
Nie ulegną zmianie opłaty skarbowe: 22 zł - odpis skróco-

ny aktu, 33 zł odpis zupełny, ślub 84 zł.
W sprawach administracyjnej zmiany imion i nazwisk 

zniesiono właściwość miejscową. Po 1 marca 2015 r. poda-
nie w tych sprawach można składać do wybranego kierow-
nika USC.

ustawa o dowodach osobistych 
(dz. u. nr 167, poz. 1131 ze zm.):

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór do-
wodu osobistego, w którym nie będzie informacji o wzro-
ście, kolorze oczu, a także grafi cznego odwzorowania pod-
pisu oraz adresu zameldowania.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją waż-
ność i nie będzie konieczności ich wymiany na dokument 
nowego typu.

Konieczność ich wymiany będzie zachodzić jedynie 
wówczas gdy upłynie termin ich ważności, zmienią się dane 
w nim zawarte np. nazwisko, wizerunek, albo dokument ule-
gnie zniszczeniu. Dowód osobisty nadal będzie wydawany 
nieodpłatnie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty 
wyniesie co najmniej 30 dni. Dowód osobisty będzie wy-
dawany na okres 10 lat, za wyjątkiem dowodów osobistych 
wydawanych dla małoletnich poniżej 5 roku życia - okres 
ważności 5 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się oso-
biście. Natomiast w przypadku osoby nieposiadającej zdol-
ności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych - wniosek odpowiednio 
składa jeden z rodziców, opiekun prawny, albo kurator.

Do wniosku należy dołączyć:
• W przypadku wniosku składanego w formie tradycyjnej - ko-

lorową fotografi ę osoby ubiegającej się o wydanie dowodu 
osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej 
(taką jak do paszportu), wykonaną na jednolitym jasnym 
tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny 
kolor skóry, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źreni-
ce, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, 
patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłonięty-
mi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi 
ustami. Fotografi a powinna być wykonana nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

• W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej 
- plik zawierający fotografi ę o wymiarach co najmniej 492 
x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć:

• W postaci papierowej, w siedzibie dowolnej gminy w Pol-
sce, własnoręcznie wypełniony i podpisany albo w formie 
formularza, który został wypełniony przez urzędnika na 
podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz 
zawartych w rejestrze PESEL, a następnie podpisany przez 
wnioskodawcę.
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• W postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne-
go kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP.

• Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego 
może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie 
wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

• Dowód osobisty wydany dla osoby nieposiadającej zdol-
ności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun 
prawny.

• Dowód osobisty wydany dla osoby z ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych odbiera osoba ubiegając się o wy-
danie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Dowód osobisty będziemy odbierać osobiście w siedzi-
bie organu, w którym został złożony wniosek.

Tak jak do tej pory w przypadku osób niepełnosprawnych 
i w podeszłym wieku urzędnicy będą przyjmować wnioski 
w miejscu zamieszkania takiej osoby, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu. W takiej sytuacji odbiór dowodu oso-
bistego będzie mógł być dokonany przez pełnomocnika le-
gitymującego się szczególnym pełnomocnictwem do doko-
nania jego odbioru.

ustawa o ewidencji ludności  
(dz. u. nr 217, poz. 1427 ze zm.):

Zameldować się na pobyt stały będzie można z jednocze-
snym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu. 
W przypadku zameldowania będzie wymagane osobiste sta-
wienie się w urzędzie, bądź upoważnienie na piśmie innej 
osoby do załatwienia tej sprawy za nas.

Zameldowania dokonujemy na podstawie formularza 
składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się 

nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Nadal 
również do zameldowana będzie wymagane potwierdzenie 
faktu pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny 
podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Przy do-
konywaniu tych czynności będzie niezbędny do wglądu do-
wód osobisty lub paszport, a także oryginał tytułu prawnego 
do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa 
cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej).

Zmienią się zasady wydawania zaświadczeń przy zamel-
dowaniu i wymeldowaniu.

Z urzędu będą wydawane nieodpłatnie jedynie zaświad-
czenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (takie za-
świadczenie będzie ważne do chwili zmiany miejsca zamel-
dowania). W każdym innym przypadku (zameldowanie na 
pobyt czasowy, wymeldowania bez zameldowania stałego) 
zaświadczenie będzie wydawane jedynie na indywidualny 
wniosek klienta. Za takie zaświadczenie będzie, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy o opłacie skarbowej, 
pobierana opłata w wysokości 17 zł.

Wymeldowania z pobytu stałego, bądź czasowego będzie 
można dokonać nie tylko w formie tradycyjnej - pisemnego 
zgłoszenia w urzędzie, ale i w formie dokumentu elektro-
nicznego dostępnego na platformie ePUAP, pod warunkiem 
otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbio-
ru. Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez 
zgłaszającego kwalifikowanym podpisem osobistym, lub 
profilem zaufanym ePUAP.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych: https://msw.gov.pl/pl/tagi
/1334,1-marca.html

Kierownik USC - Małgorzata Kaszowicz-Gzyl

Plan dochodów budżetowych na rok 2015 ustalony zo-
stał na poziomie 22 933 980,77 zł. w tym: 
- dochody bieżące - 18 798 040,72 zł.
- dochody majątkowe  - 4 135 940,05 zł.

Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wyso-
kości 25 092 098,55 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę  
17 705 057,56 zł a wydatki majątkowe 7 387 040,99 zł.

Z ważniejszych zadań zaplanowanych na  rok 2015 jest 
zakończenie  inwestycji  między innymi takich jak:
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Województwa Świętokrzyskiego.
Łączne nakłady 1 478 261,76 zł. okres realizacji 2008 – 
2015, wydatki do poniesienia w 2015 roku 539 158,93  
w tym 154 050,92 zł. środki własne gminy i środki z bu-
dżetu UE 385 108,01 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotni-
ki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy 
Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotni-
kach Dużych. Łączne nakłady 13 044 740,61 zł., okres re-
alizacji 2010-2015, wydatki do poniesienia w 2015 roku  
2 627 553,67 w tym środki własne 1 414 210,88 oraz 
środki z budżetu UE 1 213 342,79 zł.

3. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gmi-
nach powiatu buskiego i pińczowskiego
Łączne nakłady 2 032 293,55 zł., okres realizacji 2011-
2015, wydatki do poniesienia w 2015 roku 1.721 485,25 
zł. w tym środki własne 523 803,24 zł. oraz środki ze 

Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy – 1 197 
682,01 zł.
Ponadto planuje się roczne inwestycje z których najważ-

niejsze to:
1. Przebudowa mostów w miejscowości Czarkowy za łącz-

ną kwotę 1 120 000,00 zł. Na ten cel, na podstawie za-
potrzebowania złożonego przez Wójta, gmina otrzymała 
promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na kwo-
tę 850.000,00 zł.

2. Zadanie pn. „Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na 
terenie gminy Nowy Korczyn poprzez przebudowę dróg 
gminnych w miejscowości Nowy Korczyn ul. Kingi i ul. 
Polna oraz drogi gminnej  Kępa Bolesławska - wał rz. Wi-
sła w m. Błotnowola” – 252 708,00 w tym planowana 
dotacja z budżetu państwa 124.354,00 zł.

3. Zakup koparki obrotowej – 170.000,00 zł.
W roku bieżącym zrealizowane zostanie również zada-

nie w ramach projektu realizowanego ze środków PROW 
„Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gmi-
ny Nowy Korczyn” – na łączną kwotę 888 284,59 zł. 639 
100,08 zł. w tym środki własne 388 284,59 zł oraz środki  
z budżetu UE – 500 000,00 zł.

Projekt ten dotyczy świetlic wiejskich w miejscowościach 
takich jak: Czarkowy, Stary Korczyn, Pawłów, Badrzychowi-
ce, Nowy Korczyn, Sępichów, Grotniki Małe, Błotnowola  
i Parchocin.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2015 rok wynosi  
2 158 117,78 zł i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ w kwo-
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dzień BaBci i dziadka 2015
W drugiej połowie stycznia w szko-

łach z terenu gminy Nowy Korczyn od-
bywały się uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, które już na stałe wpi-
sane są w repertuar  uroczystości szkol-
nych.

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

W pięknie udekorowanych salach 
dzieci wraz z wychowawcami przygo-
towały program artystyczny. Po przy-
witaniu zaproszonych gości uczniowie 
zaprezentowali swój program. Znala-
zły się inscenizacje, wiersze, piosenki, 
improwizacje ruchowe do piosenek, 

cie 661 319,99 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżką 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  
w kwocie  - 1 496 797,79 zł.  Raty kredytów przypadające do 

spłaty w 2015 roku wynoszą 548 180,00 zł., które spłacone 
wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

a także tańce. Odbył się również kon-
cert życzeń. Mali artyści z przejęciem 
odtwarzali swoje role, a czcigodni go-
ście ze wzruszeniem odbierali czułe 
słowa, kierowane pod ich adresem.

Po części artystycznej zaproszono 
babcie i dziadków na słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców.

Na uroczystości szczególnie gorąco witano 
zgromadzone Babcie i Dziadków oraz przybyłych 
zaproszonych gości:
- w-ce wójta Piotra Stracha 
- Radnego powiatu Busko-Zdrój Krzysztofa Gajka
- prezesa zespołu „Diamenty Powiśla” Tadeusza 
Kołodzieja i jego zespół.

Pod czujnym okiem radnej Urszuli Dzia-
my i sołtysa Anny Ciszewskiej-Szafraniec przy-
gotowany został krótki program artystyczny.                                                                               
Po toaście i odśpiewaniu „Sto lat” solenizantom:

-wystąpiła młodzież dedykując Seniorom wier-
sze i piosenki

Na uroczystości szczególnie gorąco witano 

1 LUTEGO ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE SPOTKANIE Z OKAZJI 
DNIA BABCI I DZIADKA W REMIZIE OSP W BŁOTNOWOLI
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- zespół taneczny „Diamenty Powiśla” umilił czas swoim wy-
stępem

- organizatorki zaśpiewały przy akompaniamencie akor-
deonisty p. Feliksa Szybki, piosenki z lat młodości Babć  
i Dziadków.

Rolę wodzireja pełniła p. Zofia Pasek, która m.in. wygło-
siła humorystyczny wiersz Wiesławy Szymborskiej:

„Jak ja się czuję”

Kiedy ktoś zapyta - jak ja się dziś czuję,
Grzecznie mu odpowiem, że „Dobrze, dziękuję”.
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,
Astma, serce mi dokucza, i mówię z zadyszką,
Puls słaby, krew moja w cholesterol bogata...
Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata!

Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę.
Choć zawsze wybieram najłatwiejszą, drogę,
W nocy przez bezsenność bardzo się morduję,
Ale przyjdzie ranek... Znów dobrze się czuję.
Mam zawroty głowy, pamięć figle płata,
Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata.

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi,
Że kiedy starości niemoc przychodzi,
To lepiej się godzić ze strzykaniem kości
I nie opowiadać o swojej starości (słabości).
Zaciskając zęby z tym losem się pogódź
I wszystkich wokoło chorobami nie nudź.

Powiadają: „Starość okresem jest złotym”.
Kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym

„Uszy” mam w pudełku, „Zęby” w wodzie studzę,
„Oczy” na stoliku, zanim się obudzę...
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje,
Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?

Za czasów młodości — mówię bez - przesady –
Łatwe były biegi, skłony i przysiady.
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało,
Żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą.
A teraz na starość czasy się zmieniły:
Spacerkiem do sklepu, z powrotem - bez siły.

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją:
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją!
Kiedy wstaną rano - „części” pozbierają,
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytaj.
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują
To znaczy: że Zdrowi i Dobrze Się Czują!!! 

Przeprowadzono m.in. konkurs na super Babcie i Dziad-
ka. Podczas spotkania było dużo humoru i zabawy, słodki 
poczęstunek oraz zabawa taneczna dla Seniorów.

W sobotę 7 marca br. w remizie 
OSP w Nowym Korczynie odbyła się 
miła uroczystość. Na zaproszenie Gmi- 
nnego Ośrodka Kultury i władz sa-
morządowych gminy z okazji Dnia 
Kobiet przybyły Panie radne, sołtyski  
i członkinie rad sołeckich, urzędniczki 
Urzędu Gminy i jednostek organizacyj-
nych gminy, dyrektorki, nauczycielki 
i pracownice szkół, ośrodków zdrowia, 
farmaceutki, pracownice banku, właści-
cielki, współwłaścicielki i pracownice 
firm i sklepów w gminie, członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej, także 
żony sołtysów i radnych, gospodynie 
domowe - mieszkanki gminy.

DZIEń KObIET 2015 
W NOWYM KORCZYNIE
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 Podczas tej uroczystości zaszczycili nas swoją obec-
nością: Krystian Jarubas – radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego i wiceszef Powiatowego Urzędu Pracy  
w Busku-Zdroju, Krzysztof Gajek – członek Zarządu Powia-
tu Buskiego i Kierownik ARiMR w Busku-Zdroju, szefowie 
naszej gminy Paweł Zagaja – Wójt i Piotr Strach Wicewójt.  
Z wielkim koszem słodyczy dla Pań niespodziewanie przy-
był do nas p. Romuald Garczewski poseł Ziemi Świętokrzy-
skiej na Sejm RP. 

 Oby spełniły się okazjonalne życzenia dla Pań od prze-
miłych tych Panów, oby wszystkim Panom nie zabrakło fan-
tazji i determinacji w realizacji tych życzeń.

Dzięki zaś szczodrości władz samorządowych i m.in. 
Pani Joanny Parlak - Skarbniczki Gminy, panu Władysławo-
wi Smoleniowi – właścicielowi piekarni TARKOR w Nowym 
Korczynie, oraz p. Halinie Luter – Kierownik Gminnej Bi-
blioteki Publicznej zostałyśmy ugoszczone słodkościami,  
a ucztą dla ducha był występ trzech pięknych artystek w kon-
cercie „Radość najpiękniejszych dni” – prezentującym pio-
senki Anny Jantar. Zebrane Panie kontynuowały zabawę na 
biesiadną nutę.

 Podziękowania za przygotowanie organizacyjne należą 
się: Gminnemu Ośrodkowi Kultury, p. Halinie Luter – kie-
rownik gminnej biblioteki publicznej oraz pracownikowi 
Urzędu Gminy p. Andrzejowi Kmieciakowi, który wspiera 
w działaniach p. Jerzego Wilka. Pomoc okazały także Panie 
ze Stowarzyszenia „Korczynianie nad Nidą” - dziękujemy im 
za to bardzo.
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W dniu 5 grudnia 2014 r. zawitał 
do Nowego Korczyna baśniowy Św. 
Mikołaj. Zabawa odbyła się w Sali 
OSP w Nowym Korczynie. Uczest-
niczyło w niej bardzo dużo dzieci w 
różnym wieku, z terenu całej gminy 
wraz ze swoimi rodzicami, babcia-
mi i dziadkami. Uroczystość przygo-
towana była przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Samorząd Gminy Nowy 
Korczyn. 

Największą atrakcją wieczoru by- 
ło przybycie Św. Mikołaja, który ku-
rował się po przeziębieniu magicz-
nym eliksirem zdrowia – śmiechem 
dzieci. Mikołaj przybył do dzieci w 
asyście Śnieżynki Lady Fama, któ-
ra z właściwym sobie wdziękiem  
i lekkością prowadziła mikołajko-
wy program. Wspólnej zabawie 
przy muzyce i efektach specjal-
nych: podświetlanym dymie, desz-
czu kolorowych baniek mydlanych, 
piosenek śpiewanych na żywo nie 
było końca. Fantastyczną zabawę 
dopełnił ulubiony moment wrę-
czania słodkich prezentów przez 
Pana Wójta Pawła Zagaję, który 
dzielnie pomagał Św. Mikołajowi  
w ich rozdawaniu. Smaczne upo-
minki dla dzieci przekazane zostały 
przez Państwo Jasiaków z firmy FA-
SOLEX, Pana Władysława Smolenia 
z firmy TARKOR z Nowego Kor-
czyna oraz Wójta Gminy, Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminną Bibliote-
kę Publiczną. 

Moc 

Mikołajkowych 

wrażeń w NowyM 

korczyNie

Koło Gospodyń WiejsKich 
W czarKoWach

 W dniu 22 lutego 2015 roku odbyło się uroczyste spotkanie członkiń KGW  
w Czarkowach.

 Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Nowy Korczyn 
– pan Paweł Zagaja, radny Rady Gminy w  Nowym  Korczynie  ze  wsi Czar-
kowy – pan Artur Gruchała, sołtys wsi Czarkowy – pan Tomasz Kopeć, Ligia 
Płonka współpracująca z kołem z ramienia GOK w Nowym Korczynie.

Pani przewodnicząca – Halina Skorupa -  przedstawiła obszerne sprawozda-
nie ze swojej rocznej działalności.

A było się czym pochwalić. 
Przy kole utworzył się zespół muzyczno-wokalny, pod kierunkiem pana Ar-

tura Gruchały, który swoim śpiewem umilił spotkanie.
Ponieważ koło świętowało roczek swojej działalności, z tej okazji panie upie-

kły wspaniały tort, który serwowany był wszystkim uczestnikom spotkania.

Koło Gospodyń  

WiejsKich  

W starym Korczynie

 Koło Gospodyń Wiejskich w Sta-
rym Korczynie powstało w listopa-
dzie 2014 r. Przewodniczącą koła jest  
pani Krystyna Szafraniec, zastępczynią 
pani Maria Woźniak, sekretarzem Li-
gia Płonka, skarbnikiem pani Bożena 
Kruk, członkiem zarządu pani Dorota 
Mącznik.

Członkinie Koła spotykają się sys-
tematycznie , co najmniej raz w mie-
siącu w Szkole Podstawowej w Starym 
Korczynie. Działają według własnego, 
ustalonego planu. Biorą również udział 
we wszystkich uroczystościach gmin-
nych. 

W dniu 22 lutego 2015 r. na spotka-
nie koła został zaproszony przez panią 
przewodniczącą, ratownik medyczny  
z OSP Busko-Zdrój - pan Tomasz Skrzy-
pek, który zaprezentował zgromadzo-
nym licznie paniom właściwe zasady 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Ćwiczenia miały charakter 

praktyczny. Każda pani mogła prze-
ćwiczyć wykonywanie sztucznego 
oddychania i masażu serca osobiście,  
w asyście prowadzacego prelekcję. 

Na spotkanie panie przybyły ze 
swoimi dziećmi, a nawet wnukami. 
Nie zabrakło gospodarza Gminy Nowy 
Korczyn, pana Pawła Zagai oraz pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sta-
rym Korczynie – Bożeny Kruk.

Wszyscy uznali, że tak zorganizo-
wane szkolenie było bardzo przydatne 
i w każdej chwili może być pomocne 
w życiu.

Pan Tomasz Skrzypek obiecał jesz-
cze nie raz zagościć na spotkaniu Koła 
Gospodyń w Starym Korczynie, gdyż 
jest mieszkańcem tej miejscowości,  
a na spotkaniu była obecna jego mama, 
która jest znakomitą artystką regional-
ną. Pani Maria Skrzypek tworzy ręko-
dzieło artystyczne: serwety, makaty, 
wyszywane obrazy i inne ciekawe użyt-
kowe lub ozdobne tego typu rzeczy. 
Rękodzieło artystyczne wykonywane 
przez panią Marię, wystawiane jest na 
licznych gminnych uroczystościach.  

Ligia Płonka
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Koło Gospodyń 

WiejsKich noWy Korczyn
W zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Nowym Korczynie w sobotę 21 lutego w Remizie OSP 
w Nowym Korczynie spotkaniu pań z naszej gminy stowa-
rzyszonych w kołach gospodyń wiejskich (KGW) i Stowa-
rzyszeniu „Korczynian nad Nidą” wzięli również udział: 
Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn, Andrzej 
Materek – Kierownik KRUS w Busku-Zdroju, Stanisław 
Golmento – inspektor PIP O/Kielce i członek Świętokrzy-
skiego Zarządu Związku Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Kielcach oraz Łukasz Durnaś.

W programie spotkania omówione zostały tematy: 
- bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym - pre-

zentację multimedialną przedstawił S. Golmento, 
- natomiast nowe przepisy z dziedziny KRUS obowiązu-

jące od 1 stycznia 2015 roku - przedstawił A. Materek,
- ponadto odbył się konkurs wiedzy o BHP na wsi z na-

grodami i upominkami, które otrzymały panie indywi-
dualnie, a koła otrzymały sprzęt AGD.
 Ciekawe i pouczające spotkanie odbyło się w milej at-

mosferze przy poczęstunku przygotowanym przez KGW 
w Łęce, Podraju i Podzamczu oraz Czarkowach.

spotKanie 

na WiejsKiej
Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całego kraju 

spotkali się 22 stycznia w sejmie. Wśród tak licznego 
grona nie zabrakło wójta gminy Nowy Korczyn – Pawła 
Zagai. Głównym tematem spotkania było 25-lecie odro-
dzenia samorządu terytorialnego i to właśnie temu zagad-
nieniu poświęcono sporą część konferencji. 

Spotkanie służyło także wymianie doświadczeń oraz 
omówieniu nowej perspektywy unijnej. Samorządowcy 
podzielili się ponadto bieżącymi problemami, z którymi 
na co dzień borykają się w swoich gminach oraz odwie-
dzili sejmową salę posiedzeń.

 (Na zdjęciu od lewej: poseł na Sejm Ziemi Świętokrzyskiej 
Romuald Garczewski, wójt Nowego Korczyna Paweł Zagaja, 
burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.)

koNkurS Potraw ŚwiąteczNych - Boże NarodzeNie 2014
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas spędzony w gro-

nie rodzinnym, wśród przyjaciół i w kręgach towarzyskich. 
Jedno z takich spotkań odbyło się w niedzielę, w dniu 14 
grudnia 2014 r. w pięknie udekorowanej o wystroju świą-
tecznym, sali OSP w Nowym Korczynie. 

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury 
w Nowym Korczynie i Samorząd Gminy Nowy Korczyn. Uro-
czystość zaszczycili swoją obecnością licznie zebrani goście: 
Wiceminister Obrony Narodowej – Pani Beata Oczkowicz, 
Doradca Ośrodka Rolniczego w Modliszewicach – Pani 
Anna Bąk, Proboszcz Parafi i Nowy Korczyn – ks. Grzegorz 
Kowalik, ks. Stanisław Kruszyński, Proboszcz Parafi i Brzost-
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ków – ks. Dariusz Matysiak, Wójt Gminy Nowy Korczyn – 
Pan Paweł Zagaja, Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym 
Korczynie – Pani Kazimiera Gołdyn, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury – Pani Bogumiła Zawada, przewodniczące 
Kół i Stowarzyszeń, radni gminy i sołtysi oraz panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich (KGW) ze swoimi pociechami. Głównym 
celem spotkania było przeprowadzenie Gminnego Konkur-
su Kulinarnego „Tradycyjna Potrawa Bożonarodzeniowa”. 
W konkursie zaprezentowało się sześć Stowarzyszeń z te-
renu Gminy Nowy Korczyn. Jury konkursu bardzo wysoko 
oceniło walory smakowe, zdrowotne i estetyczne różnych 
dań. Panie bardzo się starały, gdyż przygotowały dużo wię-
cej potraw, niż zgłosiły do konkursu. Komisja w trzech kate-
goriach przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

W kategorii I – dania – pierwsze miejsce otrzymało Sto-
warzyszenie „Korczynianie nad Nidą” za potrawę „gęś pie-
czona nadziewana wątróbką i fasolą korczyńską”, drugie 
miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Sępichowa za potrawę 
„kaczka faszerowana z sosem chrzanowo – porzeczkowym”, 
trzecie miejsce KGW ze Strożysk – za potrawę „karp po sta-
ropolsku”.

W kategorii II – przystawki – pierwsze miejsce otrzymał 
Klub „Fitness” w Nowym Korczynie za „kanapki z kawio-
rem”, drugie miejsce KGW ze Starego Korczyna za bigos, III 
miejsce KGW z Czarków za „pieczeń grzybową”.

W kategorii III – desery, napoje i nalewki pierwsze miej-
sce otrzymało KGW ze Strożysk za ciasto „leśny mech”, 
II miejsce KGW z Czarków za makówki, III miejsce KGW 
z Sępichowa za ciasto „usta Adama”. 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu gospodarstwa domowego i pamiątkowe dyplomy, 
ufundowane przez Samorząd Gminy i Gminny Ośrodek Kul-
tury w Nowym Korczynie i ŚODR Modliszewice.

ŚwiąteczNe kartki doBroczyNNe  - Boże NarodzeNie 2014
Tradycją naszej szkoły stał się czynny 

udział naszych uczniów w akcjach chary-
tatywnych. Świadczy to o ich wrażliwo-
ści, otwartości na nieszczęścia i proble-
my, które spotykają drugiego człowieka 
oraz wielkiej chęci pomocy.

Dowodem na to jest wielkie zaintere-
sowanie zarówno dzieci jak i rodziców 
akcją organizowaną przez Stowarzysze-
nie „Sursum Corda” (tłum. W górę serca). 
Jest to Organizacja Pożytku Publicznego, 
która istnieje od 2000 r. Przez liczne pro-
jekty wolontariusze pomagają tym, którzy 
najbardziej tej pomocy potrzebują. 

Jednym z projektów jest akcja „Świą-
teczne Kartki Dobroczynne’’. Kupując 
kartki świąteczne nie tylko sprawiamy ra-
dość osobom, do których zostają one wy-
słane, ale możemy pomóc drugiej osobie. 
Dochód ze sprzedaży zainwestowany zo-
stał w pomoc ludziom, którzy bardzo jej 
potrzebują, chorym i niepełnosprawnym 
z programu „Na Ratunek”. Przed Święta-
mi Bożego Narodzenia uczniowie naszej 
szkoły kupili 40 kartek. Dochód w całości 
został przekazany na konto organizacji 
„Sursum Corda”. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w akcji, zarówno dzieciom 
jak i rodzicom. Bez państwa wsparcia 
i pomocy nie byłoby łatwe kształtowanie 

u naszych dzieci wrażliwości na potrzeby 
drugiego człowieka.

Co Ciebie mocniej ucieszy: świątecz-
ny mail, czy prawdziwa kartka, na której 
znajoma ręka skreśliła kilka słów od ser-
ca? A może ta sama ręka włożyła do ko-
perty wraz z kartką i dobrymi życzeniami 
prawdziwy opłatek? Już jesteś pewien co 
ma większą moc sprawiania radości?

Choć czas pędzi bardzo szybko, nie 
chcemy aby całe życie przeniosło się do 
wirtualnego świata, bo tam bardzo trudno 
o szczęście. Niech najprawdziwsze świą-
teczne kartki pisane z dobrą myślą, docze-
kają w domach adresatów swojej starości, 
niech żyją dłużej niż my i niech przy-
pominają dzieciom i wnukom słowami 
uwiecznionymi na pożółkłych tekturkach 
jak ciepło było w sercach przodków.

***
Mamy dla Ciebie świąteczne kartki, 

których moc jest podwójna. Za pierw-
szym razem ta moc ujawni się tuż przed 
Świętami, gdy adresat wyjmie koper-
tę ze skrzynki pocztowej i otwierając 
ją uśmiechnie się na myśl o Tobie. Za 
drugim razem dobra moc zadziała, gdy 
dochód ze sprzedaży zainwestujemy 
w pomoc ludziom, którzy bardzo jej po-
trzebują, chorym i niepełnosprawnym 
z programu „Na Ratunek”.
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Dnia 11 lutego 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawo-
wej odbyła się zabawa karnawałowa.

Tego dnia dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wra-
żeń. Sala gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień, 
zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekorowana ko-
lorowymi balonami, serpentynami, zachęcała do szampań-
skiej zabawy - najpierw młodszych uczniów klas 0-III, a po 
południu starszych uczniów klas IV-VI.

W szkole zaroiło się od Spider-Manów, piratów, ryce-
rzy, kowbojów..

Były wróżki, księżniczki, lwy, motyle, biedronki i różne 
inne stwory i dziwadła...

Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili podziw, 
a niekiedy nawet przerażenie. 

Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał 
zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom. Doro-
śli bawili się wspólnie z dziećmi. Były korowody, kółeczka 
i tańce w parach. Zabawę poprowadził p. Radosław Kornaś 
z zespołem. Wspólna zabawa przy muzyce rozwija u dzie-
ci inwencję twórczą i pozwala bardziej zintegrować środo-
wisko uczniowskie.                                                                                       

Mamy nadzieje, że uczniowie będą pamiętać ten bal!! 
Wszyscy byli zmęczeni tańcami, ale zadowoleni. Teraz 

czas ferii zimowych i zasłużonego odpoczynku.

Dnia 11 lutego 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawo-
wej odbyła się zabawa karnawałowa.

Tego dnia dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wra-

zaBawa  karNawałowa

SPotkaNia oPłatkowe w GMiNie  Nowy korczyN
W okresie przedświątecznym odbyło się wiele spo-

tkań, gdzie tematem przewodnim były Święta Bożego 
Narodzenia.

Wójt Gminy Paweł Zagaja uczestniczył w spotkaniach 
opłatkowych, jasełkach zorganizowanych w instytucjach 
i jednostkach organizacyjnych gminy Nowy Korczyn.

Sympatyczna atmosfera, prześliczne  dekoracje i stro-
je, wspaniałe występy dzieci - przedstawiające jasełka, 
wspólne kolędowanie, wzajemnie składane życzenia – 
tak rodzinnie było na spotkaniach z dziećmi, pracownika-
mi i mieszkańcami naszej gminy.

 Wszystkim Mieszańcom życzymy Szczęśliwego No-
wego Roku!!!
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Z olbrzymią przyjemnością infor-
mujemy, że nasz uczeń - Franciszek 
Stefański został podwójnym fi nalistą, 
gdyż zakwalifi kował się do ścisłego fi -
nału Konkursu Matematyczno - Przyrod-
niczego i Konkursu Humanistycznego. 
Taki podwójny awans w konkursach 
przedmiotowych zdarzył się w naszej 
tylko raz, parę lat temu, gdy Katarzyna 
Kosiniak została fi nalistką Konkursu Hu-
manistycznego i Laureatem Konkursu 
Historycznego. Franek dołączył zatem 
do bardzo elitarnego i wąskiego grona 
fi nalistów oraz laureatów. 

Teraz czeka go olbrzymi wysiłek, bo 
w marcu musi zmierzyć się z najlepszy-
mi szóstoklasistami w województwie 
i znając Franka, na pewno da z siebie 
wszystko, aby przejść do historii szkoły 

FRANCISZEK STEFAŃSKI - PODWÓJNY FINALISTA
aKtyWna ForMa 

WypoczynKu

„Aktywna forma wypoczynku, 
to najzdrowszy wypoczynek”.
 Hipokrates

Na terenie naszej szkoły po raz 
kolejny w ramach programu „Szko-
ła Promująca Zdrowie” w dniach 
28 stycznia i 6 lutego 2015 roku 
odbyły się lekcje otwarte dla rodzi-
ców uczniów klas I - III pod hasłem 
„Mamo, tato poćwicz ze mną”. Zaletą 
tych zajęć jest przyjemny i efektyw-
ny trening w dbałości o sprawność 
i zdrowie.

Na tę okazję zaproszono profe-
sjonalną instruktorkę aerobiku- panią 
Ewę Kwiatkowską z Fit - Sportu, która 
w klimacie dobrej zabawy poprzez 
ciekawy i dostosowany do potrzeb 
dzieci i dorosłych sposób poprowa-
dziła zajęcia. 

Wspólne ćwiczenia sprawiły 
wszystkim wiele radości. Ruch po-
łączony z odpowiednio dobraną 
muzyką męczył, ale także zachęcał 
do podejmowania dalszego wysił-
ku. Dzieci za przykładem rodziców 
dzielnie ćwiczyły oraz podejmowa-
ły kolejne wyzwania. Wykazały się 
otwartością, wytrwałością, przeła-
mały niepewność względem swoich 
umiejętności.

Rodzice mogli wspólnie ze swo-
imi pociechami aktywnie spędzić 
czas i uświadomić sobie i dzieciom, 
że aktywność ruchowa ma duże zna-
czenie dla zdrowia człowieka.

iV turNiej drużyN aMatorSkich w Piłce 
Siatkowej w NowyM korczyNie

21 lutego 2015 roku na sali gimnastycznej Samorządowego Gimnazjum im. Św. 
Kingi w Nowym Korczynie odbył się IV Turniej Drużyn Amatorskich w Piłce Siat-
kowej, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem, jak co roku, był Radny 
Gminy Nowy Korczyn – Paweł Kulik. 

Do turnieju przystąpiło 6 drużyn z terenu gminy Nowy Korczyn. W ich skład 
wchodziły osoby w różnym wieku (w tym mężczyźni i kobiety): Gimnazjum Nowy 
Korczyn, Niefart Nowy Korczyn, Wysokie Trawy Piasek Wielki, Biali Nowy Kor-
czyn, Perła Czarkowy, Oldboje Nowy Korczyn.

Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy, z których do półfi nałów wyło-
niono po 2 najlepsze zespoły. Po raz kolejny rywalizację wygrał grający w nieco 
zmienionym składzie w porównaniu do roku ubiegłego Niefart Nowy Korczyn. 
W fi nale pokonał drużynę Białych. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Piasku 
Wielkiego. O piąte miejsce rywalizowały drużyny najmłodsza i najstarsza. Tym 
razem zwyciężyło doświadczenie. Oldboje, choć nie bez trudu, pokonali reprezen-
tację Gimnazjum. Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami oraz nagrodami rze-
czowymi ufundowanymi przez Samorząd Gminy. Wręczyli je współorganizatorzy: 
Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn, Pani Barbara Karnawalska Dyrektor 
Zespołu Szkół w Nowym Korczynie i Pan Paweł Kulik Radny Gminy Nowy Korczyn. 
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom turnieju, gratulujemy zwycięzcom 
i zapraszamy w przyszłym roku.

Klasyfi kacja końcowa:
1.    Niefart  Nowy Korczyn 
2.    Biali Nowy Korczyn
3.    Wysokie Trawy Piasek Wielki
4.    Perła Czarkowy
5.    Oldboje Nowy Korczyn
6.    Gimnazjum Nowy Korczyn

i zostać podwójnym laureatem. Czego 
mu szczerze życzymy i mocno trzyma-
my za niego kciuki!
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Gmina nowy Korczyn przystąpiła do realizacji projektu 
„multiSport”, który będzie realizowany przez Świętokrzyskie 
zrzeszenie Ludowe zespoły Sportowe w Kielcach, na zlece-
nie urzędu marszałkowskiego województwa Świętokrzyskie-
go oraz ministerstwa Sportu i turystyki.

Projekt „MultiSport” realizowany będzie zgodnie z za-
łożeniami od 1 marca do 31 grudnia 2015 roku z przerwą  
w okresie letnich wakacji /lipiec,sierpień/. Ideą projektu „Mul-
tiSport” jest organizacja i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół pod-
stawowych. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu w 90 
minutowych jednostkach ćwiczebnych, w trzech blokach:
I. Zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechnia-

nia lekkiej atletyki, gimnastyki i sportu walki, jako ćwicze-
nia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szyb-
kość, zwinność, gibkość i wytrzymałość.

II. Gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in. piłka noż-
na, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej.

III. Sporty charakterystyczne dla regionu z lokalnymi tradycja-
mi oraz sporty sezonowe: tenis stołowy, badminton.

Projekt  „Mult iSPort”

W dniu 10 lutego 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącej Rady Gminy Nowy Korczyn. 

Do turnieju przystąpiły 3 drużyny ze szkół podstawowych z terenu gminy. Po zaciętej rywalizacji:
I miejsce zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie,
II miejsce drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie,
III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.

Puchary i dyplomy dla poszczególnych drużyn wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy p. Kazimiera Gołdyn, która podziękowa-
ła wszystkim uczestnikom za udział w turnieju, pogratulowała zwycięzcom oraz życzyła dalszych sukcesów. 

Zawody przebiegały w miłej i sportowej atmosferze. Po zakończonych rozgrywkach uczestnicy otrzymali napoje i pączki.Opie-
kunami drużyn byli nauczyciele: p. Agata Boduszek, p. Aneta Fortuna oraz p. Arkadiusz Modzelewski.

Głównym celem zadania ma być m.in.:
1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwięk-

szenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy 
sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jako-
ści życia,

2. upowszechnianie sportu wśród uczniów szkół podsta-
wowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży 
uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych zajęć sportowych,

3. poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci  
i młodzieży,

4. zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami,
5. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do 

sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
6. optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sporto-

wej,
7. wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w róż-

nych formach aktywności fizycznej,
8. identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
9. zapobieganie zjawiskom patologii społecznych.

turNiej  P iłk i  S iatkowej  

o Puchar PrzewodNiczącej  rady  GMiNy  Nowy korczyN

Szkółka  P iłkarSka „wiSełka”  Nowy korczyN  
w turNieju  NoworoczNyM P iłk i  NożNej

30 grudnia 2014 roku młodzi piłkarze Szkółki Piłkarskiej 
„Wisełka” Nowy Korczyn wzięli udział w Turnieju Noworocz-
nym Piłki Nożnej w Kazimierzy Wielkiej. Zawody odbyły się 
w hali sportowej. Za cały przebieg turnieju i jego organizację 
odpowiadał były piłkarz nowokorczyńskiej Wisły pan Dariusz 
Cieśla. Do turnieju zgłosiły się drużyny z miejscowości: Kazi-
mierza Wielka, Działoszyce, Skalbmierz, Nowy Korczyn oraz 
Złota. Przed rozpoczęciem trenerzy wraz z organizatorem 
ustalili aby turniej podzielić na kilka kategorii wiekowych ze 
względu na dużą rozbieżność wiekową oraz ilość zawodników. 

Z tego względu Wisełkę mogły reprezentować 4 zespoły, jak się 
później okazało najliczniejsze: rocznik 2005 – 2006, rocznik 
2004, rocznik 2003 oraz rocznik 2002. Mecze rozgrywane były 
systemem każdy z każdym po 8 minut. W czasie gier było bar-
dzo wiele emocji , szybkie akcje, strzały na bramkę, piękne gole 
i parady bramkarzy. Pierwszym zawodnikiem, który wpisał się 
na listę strzelców był nasz wychowanek Filip Węgrzyn, a nie-
oficjalnie za najładniejsza bramkę trenerzy uznali strzał z rzutu 
wolnego Macieja Gadawskiego, po którym piłka wylądowała  
w samym okienku bramki strzeżonej przez bramkarza Złotej.  
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W sobotę 24 lutego 2015r. Gminny Ośrodek Kultury (GOK) 
zorganizował dla uczniów i absolwentów naszych szkół Turniej 
Tenisa Stołowego. 

We wtorek już wcześniej Pani Barbara Karnawalska Dyrektor 
Zespołu Szkół w Nowym Korczynie otwarła podwoje sali gim-
nastycznej w Samorządowym Gimnazjum im. św. Kingi, gdzie 
zebrała się grupa uczniów i absolwentów – miłośników tenisa 
stołowego, nauczyciele w-f , opiekunowie a także rodzice. 

Pan Paweł Zagaja – Wójt Gminy powitał zebranych, życze-
niami dobrej zabawy i świetnych wyników i dał sygnał do roz-
grywek. 

W turnieju udział wzięło 5 dziewcząt i 28 chłopców, po 
okiem komisji sędziowskiej:
1. Modzelewski Arkadiusz - przewodniczący komisji sędziow-

skiej, członkowie: Kulik Paweł i Wilk Jerzy,
oraz opiekunowie dzieci podczas turnieju: 
Boduszek Agata, Izabela Błaszczyk – Pałys, Aneta Trutkow-

ska czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju oraz bez-
pieczeństwem dzieci i młodzieży.

 Bogumiła Zawada – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nowym Korczynie witając zebranych złożyła uczestnikom 
życzenia doskonałych wyników i gry fair-play, a Pani Barbarze 
Karnawalskiej podziękowała za udostępnienie sali.

Przed rozpoczęciem rozgrywek uczestnicy otrzymali na 
wzmocnienie pączki, ciasteczka i napoje ufundowane przez 
wójta gminy i p. H. Luter - kierowniczkę gminnej biblioteki pu-
blicznej. 

V i  turNiej  teNiSa  StołoweGo o  PrzechodNi  Puchar 
wójta  GMiNy  Nowy korczyN rozStrzyGNięty

W całym przebiegu turnieju panowała zasada FAIR – PLAY, a na 
zakończenie wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplo-
my natomiast zawodnicy zostali odznaczenia pięknymi meda-
lami. Nie było zwycięzców i przegranych, wszyscy wracali do 
domów uśmiechnięci i zadowoleni. Jednak na naszych piłkarzy 
czekała jeszcze jedna niespodzianka. Prezes Klubu Sportowe-
go pan Łukasz Pasek zaprosił wszystkich na smaczną pizzę do 
Pizzerii Nowokorczyńskiej. Wyjazd na turniej ufundował nam 
Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja, któremu serdecznie 
dziękujemy. Opiekę na drużynami sprawowali trenerzy: Arka-
diusz Modzelewski oraz Łukasz Misiewicz.

Szkółkę Piłkarską „Wisełka” w turnieju reprezentowali:
Bonar Kacper, Węgrzyn Filip, Gadawski Maciej, Misiewicz 

Jakub, Piotrowski Olaf, Zawada Alan, Drobek Dawid, Modze-
lewski Eryk, Skrzypczyński Patryk, Kaczor Jakub, Mącznik Jakub, 
Węgrzyn Jakub, Czupryś Bartosz, Stefąński Franciszek, Kaszuba 
Mateusz, Parlak Bartosz, Masłowski Bartłomiej, Brzuchański 
Igor, Gajek Hubert, Grochowski Michał, Gadawski Patryk, Jaś-
kiewicz Kamil, Konopka Dawid, Jaroszek Dominik.

Gorąco zapraszamy dzieciaki na zajęcia z piłki nożnej, 
które odbywają się w poniedziałki i czwartki od godziny 16.  
W okresie jesienno - zimowym sala gimnastyczna, w wiosenno 
– letnim stadion sportowy. Zajęcia są bezpłatne.

 Dziewczęta i chłopcy – absolwenci i uczniowie z samorzą-
dowego gimnazjum i ze szkół podstawowych w Nowym i Sta-
rym Korczynie rozegrali turniej na 4. stołach w 4. kategoriach: 
I. Dziewcząt, II. Chłopców – uczniów gimnazjum, III. Chłop-
ców – uczniów szkól podstawowych, IV. Absolwentów.

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
drużynowo: 

- po raz kolejny puchar przechodni wójta w kategorii chłopców 
uczniów szkół podstawowych wywalczyła drużyna z Zespołu 
Szkół w Nowym Korczynie. 

- Publicznej Szkoły Podstawowej,
- także ponownie puchar w kategorii dziewcząt wywalczyła dru-

żyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie. 
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indywiduaLnie:
Kategoria I: dziewczęta

- Bartusiak Natalia - I miejsce 
- Dębska Patrycja - II miejsce
- Kucharska Anna - III miejsce

Kategoria II: chłopcy – szkoła podstawowa
- Dębski Kacper - I miejsce
- Grochowski Michał - II miejsce
- Jaroszek Dominik - III miejsce

Kategoria III: chłopcy - gimnazjum 
- Cerazy Piotr - I miejsce
- Lipka Dawid - II miejsce
- Grochowski Patryk - III miejsce

Kategoria IV: chłopcy – absolwenci
- Ofiara Michał - I miejsce
- Okoński Grzegorz - II miejsce
- Dziama Hubert - III miejsce.

Prócz wymienionych wyżej udział wzięli: Nowak Anna, 
Kaczmarczyk Karolina, Niedopytalski Jakub, Buczak Kamil, 
Knapczyk Dominik, Ragan Krystian, Wolański Sylwester, Kopeć 

Przemysław, Matuszewski Marcin, Juszczyk Mateusz, Niedo-
pytalski Piotr, Kowalczyk Przemysław, Pater Michał, Wolanin 
Dariusz, Mazur Adrian.

 Zwycięzcy - z rąk p. Piotra Stracha Wicewójta Gminy Nowy 
Korczyn otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
w postaci rakietek do tenisa stołowego oraz piłek Dodatkowo 
wszyscy uczestnicy za udział w turnieju uhonorowani zostali 
wyróżnieniami na piśmie. Na zakończenie p. P. Strach podzię-
kował uczestnikom i organizatorom za tak liczny udział życząc 
młodzieży sukcesów nie tylko na arenie sportowej, ale też  
w nauce i życiu prywatnym.

Cieszy nas duże zainteresowanie grami sportowymi, rozwija-
jącymi tężyznę fizyczną, a jednocześnie oderwanie od siedzą-
cego trybu życia przed komputerem – tak powszechnego dzisiaj 
szczególnie wśród młodzieży, a także zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. 

Należy dodać, że p. Jerzy Wilk z GOK-u zapewnił również 
nagłośnienie i oprawę muzyczną turnieju. 

Opracowała: Bogumiła Zawada 

MoDernizacJa  dróG  GMiNNych
Ostatnio powstały kolejne odcinki dróg asfaltowych na te-

renie gminy Nowy Korczyn: Winiary - Czarkowy, Borowiny 
Poprzeczne - Borowiny Podłużne w Sępichowie, Czarkowy 
- Rzeka Nida. Za kwotę ponad 470 tysięcy złotych firma Dyl-
mex ze Staszowa wykonała odcinek blisko 1500 mb nowej 
nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Winiary - Czar-
kowy. Zakończyły się także prace polegające na wykonaniu 
nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej relacji Bo-
rowiny Poprzeczne - Borowiny Podłużne o długości 1100 
mb, gdzie wykonawcą była firma Dylmex, a wartość zadania 
to ponad 170 tysięcy złotych. Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo Mostowych Karola Cieśli z Chybic wykonało nakładkę 
asfaltową i zupełnie nową podbudowę wraz z nawierzchnią 
asfaltową o łącznej długości 535 mb na drodze gminnej re-
lacji Czarkowy – Rzeka Nida. Wartość prac remontowych to 
kwota ponad 160 tysięcy złotych. Wszystkie wyremontowa-
ne odcinki dróg gminnych niewątpliwie wpłyną na poprawę 
komfortu dojazdu do posesji i pól uprawnych naszych miesz-
kańców. 

Droga gminna 
Czarkowy – Rzeka Nida

Solary
wójt Gminy nowy Korczyn informuje o możliwości 

skorzystania z dodatkowych „instalacji solarnych” w ra-
mach projektu pod nazwą „instalacja systemów energii 
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz 
domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i piń-
czowskiego”.  

Wnioski do pobrania w urzędzie Gminy w pokoju 
nr 7 lub na stronie internetowej urzędu. wnioski można 
składać do dnia 30 kwietnia 2015 roku. dodatkowe infor-
macje pod numerem telefonu 41 377 10 03 wew. 27.

StatyStyka
urząd Stanu cywilnego w nowym Korczynie w 2014 

roku zarejestrował 32 małżeństwa zawarte na terenie 

gminy oraz 35 zgonów.

w 2014 roku na terenie gminy nowy Korczyn przyby-

ło 53 nowych mieszkańców, 24 dziewczynki i 29 chłop-

ców. dzieci urodzone poza terenem gminy nowy Kor-

czyn nie wchodzą w skład statystyki.

obecnie 3 mieszkańców gminy ma ukończone 100 

lat.
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Sprawozdanie z działalności PIT w Nowym Korczynie 
obejmuje okres od dn. 01.01. 2014 r. do dn. 31.12 2014 r.

Praca odbywała się zgodnie z przyjętym na ten rok planem 
pracy oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Nowym Korczynie, któremu PIT podlegał.

Siedzibą PIT do 15.11 2014 r. było pomieszczenie GOK 
– u. Po tym okresie nastąpiło przeniesienie siedziby do obec-
nego miejsca w Rynku Nowego Korczyna. 

Punkt informacji Turystycznej prowadził działalność pro-
mocyjno – informacyjną dotyczącą wycieczek i wydarzeń 
kulturalno – turystycznych i rekreacyjnych w Gminie Nowy 
Korczyn. Promocją objęte było również woj. świętokrzyskie. 
Działalność ta polegała na udzielaniu osobistym i telefonicz-
nym wszelkich informacji o regionie, a także rozdawaniu ma-
teriałów i opracowań na temat atrakcji i walorów terytorial-
nych.

W PIT znajdują się foldery, broszury, gazetki, ulotki, map-
ki, plakaty o naszym regionie. Każdy mógł nieodpłatnie otrzy-
mać potrzebne mu materiały, nie tylko w siedzibie PIT, ale 
również na imprezach przygotowywanych przez GOK czy 
Urząd Gminy. 

wycieczki
Zorganizowanych było szereg wycieczek po Nowym Kor-

czynie i najbliższej okolicy – Stary Korczyn, Winiary, Czar-
kowy. Zwiedzającymi była młodzież szkolna z Gminy Nowy 
Korczyn, przewodnicy Diecezji Kieleckiej i PTTK, członkowie 
TMZK i Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy gminy i tury-
ści.

Zorganizowane zostały również i przeprowadzone wy-
cieczki wyjazdowe do Wiślicy, Młodzaw, Pacanowa, Miecho-
wa. 

Ukazywane były walory turystyczne i miejsca historyczne 
naszego regionu, a zwłaszcza zabytki, w tym najcenniejsze 
kościoły, cmentarze i Miejsca Pamięci Narodowej oraz fi gury 
przydrożne.

opracowania
Opracowane zostały własne konspekty i informacje o waż-

nych punktach i zdarzeniach dziejowych oraz biografi e osób 
zasłużonych dla naszego regionu:
- Kościół p.w. Św. Stanisława w Nowym Korczynie,
- Kościół p. w. Św. Trójcy w Nowym Korczynie,
- Kościół p.w. Św. Mikołaja w Starym Korczynie,
- Dom Długosza w Nowym Korczynie,
- Synagoga i życie Żydów w Nowym Korczynie,
- Źródełko Kunegunda,
- Cmentarz Ruski,
- Zamek nowokorczyński,
- Dworek w Winiarach,
- Kopiec w Uciskowie,
- Cmentarz Legionowy w Czarkowach.
- Opracowane zostały również na własne potrzeby informacje 

o 20 sanktuariach Diecezji Kieleckiej i historia tejże diecezji 
oraz Parafi i w Starym i Nowym Korczynie,

- Opracowane zostały informacje do folderu o Gminie Nowy 
Korczyn,

- Informacje o stałych imprezach w Gminie Nowy Korczyn,
- Biografi e: Jana Długosza, Św. Kingi, Św. Mikołaja, Św. Sta-

nisława, Św. Jana Nepomucena, Xawerego Pusłowskiego, 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ 
PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W NOWYM KORCZYNIE ZA 2014 R.

Edwina Juszczyka, Zofi i Orskiej, Marii i Janiny Babicz, Wal-
demara Wolskiego.

 Napisano szereg artykułów do gazetki gminnej „Głos 
z Gminy Nowy Korczyn”, na stronę internetową gminy. Infor-
macje zawarte w tych art. wykorzystywane były również do 
prasy regionalnej:
- „22 Finał Wielkiej Orkiestry w Nowym Korczynie”, 
- „Zwiedzanie Kościołów w Nowym Korczynie”,
- „Gminny Turniej Tenisa Stołowego”,
- „Poświecenie fi gury Św. Jana Nepomucena w Winiarach 

Dolnych”,
- „Sobótki”,
- „Zwiedzamy Ponidzie”,
- „Kingonalia”,
- „Pożegnanie Wakacji w Nowym Korczynie”,
- „Poświęcenie Rynku w Nowym Korczynie”, 
- „100 Rocznica Bitwy pod Czarkowami”,
- „70 rocznica śmierci partyzantów w Nowym Korczynie”,
- „Wieczór Wspomnień”,
- „Stefan Żeromski”,
- „Mikołajki”,
- „Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych w Gminie Nowy 

Korczyn” i inne.
 Adiustacja tekstów: Broszury poświęconej 100 Rocznicy 

Bitwy Korczyńskiej wydanej przez Urząd Gminy w Nowym 
Korczynie, art. „Detale kamienne w wystroju i architekturze 
Katedry i Kościoła Św. Trójcy w Kielcach”, Rys historyczny 
Nowego Korczyna” i innych.

 Współpracowała w przygotowaniu projektów „Równać 
Szanse”, „Remont Domu Długosza”, „Szkolenia językowe”.

 Napisała opinię na temat wykorzystania budynku Domu 
Długosza na potrzeby turystyczne i usługowe gminy. 

imprezy
Pracownik PIT brała udział w przygotowaniu uroczystości 

i imprez gminnych organizowanych przez GOK i Urząd Gmi-
ny: 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gmin-
ny Turniej Tenisa Stołowego, Dzień Kobiet, Konkurs Potraw 
Świątecznych i Stroików Wielkanocnych, Sobótki, Kingonalia, 
Otwarcie Rynku w Nowym Korczynie, Pożegnanie Wakacji, 
Obchody Dni Dziedzictwa Narodowego, 100 Rocznica Bitwy 
Korczyńskiej, 70 rocznicy Śmierci Partyzantów AK, Mikołajki, 
Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych i inne.

Opracowane zostały regulaminy następujących konkur-
sów przeprowadzanych na tych imprezach: Konkurs Potraw 
Świątecznych, Konkurs Stroików Wielkanocnych, IV Gminny 
Konkurs Recytatorski, 

IV Gminny Konkurs Literacki, IV Gminny Konkurs Pla-
styczny, IV Gminny Plener Malarski Początkujących Artystów 
Plastyków, Konkurs Wiedzy o Regionie, Konkurs Wiedzy 
o Życiu i Twórczości Stefana Żeromskiego, Konkurs Historycz-
ny o Nowym Korczynie, Konkursy na wesoło przy muzyce, 
Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych.

Szkolenia i konferencje
Pracownik PIT ukończyła Kurs Przewodników Diecezjal-

nych organizowany przez Archiwum Diecezjalne w Kielcach, 
Kurs Przewodników po Nowym Korczynie, organizowany 
przez Stowarzyszenie Szlak Jagielloński.

Rozpoczęła II rok Studium Historycznego w Kielcach.

Punkt informacji turystycznej
28-136 nowy Korczyn, Plac rynek 16, tel. 511 299 988, e-mail: turystyka@nowykorczyn.pl 
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 h a r m o n o G r a m  o d B i o r U  o d p a d Ó W

Pozostałości po segregacji i odpady zmieszane odbierane są co miesiąc według harmonogramu  
dla poszczególnych miejscowości:

Pierwszy piątek 
miesiąca

Drugi piątek
 miesiąca

Trzeci piątek 
miesiąca

Czwarty piątek 
miesiąca

Badrzychowice Harmoniny Brzostków Czarkowy

Sępichów Nowy Korczyn Błotnowola Górnowola

Piasek Wielki Rzegocin Grotniki Duże Kawęczyn

Strożyska Grotniki Małe Łęka

Ucisków Parchocin Ostrowce

Pawłów Podraje

Podzamcze

Stary Korczyn

Winiary

Żukowice

Odpady segregowane odbierane są co miesiąc według harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

Pierwszy poniedziałek 
miesiąca                       

Drugi czwartek 
miesiąca     

Trzeci  poniedziałek 
miesiąca                           

Czwarty czwartek 
miesiąca      

Badrzychowice Harmoniny Brzostków Czarkowy

Sępichów Nowy Korczyn Błotnowola Górnowola

Piasek Wielki Rzegocin Grotniki Duże Kawęczyn

Strożyska Grotniki Małe Łęka

Ucisków Parchocin Ostrowce

Pawłów Podraje

Podzamcze

Stary Korczyn

Winiary

Żukowice

 Brała udział w szeregu wycieczek szkoleniowych np. do 
Hebdowa, Kijów, Bejsc, Książnic Wielkich, Św. Katarzyny, 
Chęcin, Mokrska, Bodzentyna, Kielc i wielu innych.

 Brała udział w Konferencjach: „Smaki Ponidzia” w Busku 
Zdroju, „Fundusze Unijne” w Busku - Zdroju, „Światowy Dzień 
Turystyki” w Kielcach, „Kongres Turystyki” w Chęcinach, „Ru-
bricelle i schematyzmy” w Kielcach i innych organizowanych 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum w Kielcach i LOT 
w Busku Zdroju i Regionalną Organizację „G-5” w Pacano-
wie. 

 PIT w Nowym Korczynie uzyskał w 2014 r. certyfikat  
z jedną gwiazdką. 

Współpraca
Pracownik PIT brała czynny udział w posiedzeniach Gmin-

nej Komisji Kultury Oświaty i Promocji Rady Gminy w No-

wym Korczynie. Brała również czynny udział w posiedzeniach 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przemocy 
w Rodzinie. 

Współpracowała przy organizowaniu zbiorek żywności ze 
Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzy-
skim. 

Współpracowała przy zakładaniu Kół Gospodyń Wiejskich 
w Starym Korczynie, Czarkowach i Strożyskach. 

 Informowała na bieżąco Stowarzyszenia Turystyczne: LOT, 
ROT, PTTK, Biura Podróży, Uzdrowiska, szkoły, Koła Gospo-
dyń o wszelkich planach i zamierzeniach oraz imprezach orga-
nizowanych w Gminie Nowy Korczyn.

Ligia Płonka
Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie

zMieSzaNych i SeGreGowaNych z tereNu GMiNy Nowy korczyN w 2015 roku 
którego dokonuje po przeprowadzonym przetargu Firma 

„ekoM” Maciejczyk Sp.j., ul. zakładowa 29, 26-052 Nowiny, tel. 41 386 20 60. 
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Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym 
chłodnych dni, są takie dwa dni - jedyne dwa dni w roku, 
kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, to święto Kocha-
nych Babć i Dziadków. Dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, 
łez i radości. Jest to dobra okazja, by przypomnieć sobie 
o osobach, którym często zawdzięczamy większość rozkoszy 
dzieciństwa. U babci zawsze jest przyjemnie i miło. Z dziad-
kiem można porozmawiać o dawnych czasach, które znane 
są nam tylko z kart książek historycznych. Dla dziadków za-
wsze jesteśmy najważniejsi. Szanuje ich się za cierpliwość, 
wyrozumiałość, dobroć, miłość i ogromne doświadczenia ży-
ciowe.  W dniu 30.01.2015 r. uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół w Nowym Korczynie wraz 
z wychowawczyniami udali się do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Świniarach, aby wyrazić szacunek i uznanie 
osobom starszym i doświadczonym przez los. Po przywita-
niu gości mieszkających w ośrodku uczniowie klas Ia, II, III 
wyrecytowali wiele pięknych wierszy o miłości i wdzięcz-
ności oraz zaśpiewali piosenki. Uczennica kl.VI b Julia Pio-
trowska wykonała na organach piękne i wzruszające utwory. 
Uczniowie cieszyli się , że mogą w taki sposób wyrazić swój 
szacunek dla pensjonariuszy ośrodka. Gościom towarzyszyły 
radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Mamy nadzieje, ze ten 
dzień długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jaki pen-
sjonariuszy placówki. Wspaniała atmosfera, która towarzy-
szyła spotkaniu była okazją do umocnienia więzi rodzinnej 
i miłego spędzenia czasu. Jeszcze raz wszystkim podopiecz-
nym składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody 
ducha.

Dziękujemy pani kierownik i paniom opiekunkom ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach za miłe 
przyjecie oraz słodki poczęstunek przygotowany dla dzieci.

Wychowawczynie klas: 
Dorota Gaweł Anna Górak Bogusława Woźniak

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym 
chłodnych dni, są takie dwa dni - jedyne dwa dni w roku, 

UCZNIOWIE  PSP  W ZESPOLE 
SZKÓŁ W NOWYM KORCZYNIE 

W DOMU SAMOPOMOCY 
W ŚWINIARACH

Od marca 2015 roku Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Nowym Korczynie oraz Szkoła Podstawowa w Brzost-
kowie rozpocznie realizację projektu „Umiem pływać”, 
którego organizatorem jest Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy w Kielcach na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki 
w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Projekt  „Umiem pływać” adresowany jest do uczniów 
klas I, II, III szkół podstawowych. Zakłada on systematyczny 
i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. 

Główne cele projektu to:
• upowszechnianie aktywności fi zycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływa-

nia,
• profi laktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym al-

koholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla 
uczniów,

• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływal-
nie),

• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sporto-
wej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, 
zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudo-
wano krytej pływalni,

• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów 
wodnych.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu (od mar-
ca 2015 r. do maja 2015 r.) na pływalni „Delfi n” w Połań-
cu w 2  grupach po 15 osób. Kurs nauki pływania obejmie 
20 godzin przeprowadzonych przez instruktorów. Gmina 
zapewniła wkład własny niezbędny do realizacji zadania 
w postaci: zapłaty za transport – dowóz dzieci na pływal-
nię oraz zatrudnienie drugiego wychowawcy na 15 osób 
przy grupie 30 osobowej. Pozostałe koszty – wynajem pły-
walni, obsługa instruktorów nauki pływania, ubezpiecze-
nie uczestników oraz zatrudnienie koordynatora – wycho-
wawcy pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
w Kielcach.

PROJEKT 
„UMIEM PŁYWAĆ”

rówNaĆ SzaNSe 2014
rusza ogólnopolski Program „równać Szanse 2014”

Polsko – amerykańskiej Fundacji wolności
realizowany przez Polską Fundację dzieci i młodzieży

W gminie Nowy Korczyn, w Gminnym Ośrodku Kultury, 
w okresie od lutego 2015 r. do lipca 2015 r. działał będzie 
młodzieżowy, dyskusyjny klub fi lmowy - „Klub movie”. 
 Wszystkich chętnych w wieku od 13 do 19 r. życia, uczęsz-
czających do gimnazjum lub szkoły średniej, zapraszamy 
do udziału w pracach tego klubu.

Zapisy w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Nowym Korczynie, ul. Tarnowska 5

tel. 41 37 71 126, e – mail: gok_nkorczyn@interia.pl 
lub Punkt Informacji Turystycznej 

Nowy Korczyn, Rynek 16
tel. 511 299 988, e – mail: turystyka@nowykorczyn.pl
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Data Nazwa imprezy Współorganizator

STYCZEŃ 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 11 stycznia 2015

- Zespół Szkół w/m
- OSP Nowy Korczyn
- biblioteka gminna
- Urząd Gminy
- KGW Strożyska

LUTY

1. Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży o puchar Wójta Gminy Nowy Korczyn – 
24.02.2015r.

- biblioteka w/m
- Zespół Szkół  w Nowym Korczynie,
- szkoły w gminie

2. Konkurs plastyczny – „Mój kot” - wspólne czytanie dzieciom - 23 luty 2015 - biblioteka gminna

MARZEC 1. Dzień Kobiet – 7 marzec 2015

- KGW
- biblioteka
- Urząd Gminy
- OSP Nowy Korczyn
- szkoły w gminie

KWIECIEŃ 1. 75. rocznica zbrodni katyńskiej  i 5. Rocznica  katastrofy smoleńskiej – 12.04.2015 r.
2. Dzień Ziemi – impreza ekologiczna, 22 kwietnia 2015 r.

- Zespół Szkół Nowy Korczyn
- parafia Nowy Korczyn
- Zespół Szkół Nowy Korczyn

MAJ

- Święto Konstytucji, Dzień Flagi –  2 - 3 maja 2015 r. - Urząd Gminy,
- szkoły w gminie

- Przegląd Kapel - XXXIX Buskie Spotkania z Folklorem – 3 maja br.
- Wojewódzki Dom Kultury
- BSCK
- Urząd Gminy

- Gminne Zawody Pożarnicze - OSP w gminie
- Urząd Gminy

- Dzień Matki - biblioteka
- szkoły w gminie

CZERWIEC 

- Dzień Dziecka  - 1.06.2015 r.
- szkoły w gminie
- biblioteka gminna
- Urząd Gminy

- X Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni – 7.06.2015 r. - KGW

- Sobótki 2015 - 21 czerwca 2015
- przegląd teatrzyków szkolnych

- Urząd Gminy
- szkoły w gminie

LIPIEC - KINGONALIA 2015  -  26 lipca 2015 r.
- (24.07 Święto Policji)

- Urząd Gminy
- Zarząd TMZK
- szkoły w gminie
- Zarząd Powiatu Buskiego

SIERPIEŃ

- Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia br. (wystawa) - biblioteka

- Wakacyjny turniej tenisa stołowego – 12.08.15 r. z okazji: Międzynarodowego Dnia Młodzieży – 
(obchodzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ od 2000 r. – TTS) - G O K

- Pożegnanie wakacji - 30 sierpnia 2015 - Urząd Gminy,
- TMZK

- Dożynki Gminne 2015  - 16 sierpnia br.  
- Dożynki Powiatowe – promocja gminy

- Urząd Gminy
- KGW
- TMZK

WRZESIEŃ

- 75. rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września 2015 r. 
- 01.09 Światowy Dzień Pokoju.

- Urząd Gminy,
- szkoły w gminie
- biblioteka

- 82. Rocznica wiecu chłopskiego w Piasku Wielkim – 5 września 2015 r.
- 24. Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego – 13 września 2015 r.

- Urząd Gminy,
- O S P w Piasku Wielkim
- Zarząd TMZK 
- szkoły w gminie

- 101. rocznica Bitwy Korczyńskiej pod Czarkowami - 20.09.2015 r.

- Urząd Gminy
- Szkoła Podst. St. Korczyn
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

w Winiarach
- TMZK
- jednostki OSP

PAŹDZIERNIK - obsługa w szkołach Dnia Edukacji Narodowej - szkoły w gminie

LISTOPAD
- Narodowe Święto Niepodległości   -11 listopada 2015r., nagłaśnianie uroczystości w szkołach z 

w/w okazji
- Wieczór wspomnień

- Urząd Gminy
- szkoły w gminie
- TMZK

GRUDZIEŃ
- Mikołajki 2015 – 7 grudnia 2015
- II Gminny Konkurs na Potrawę Bożonarodzeniową

- biblioteka w/m
- KGW, TMZK

- spotkanie opłatkowo – noworoczne - 28 grudnia 2015 r. - Zarząd TMZK

KaLendariUm imprez stałych orGanizoWanych 
i WspÓłorGanizoWanych przez Gminny oŚrodeK  

KULtUry W noWym Korczynie W roKU 2015
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Od m-ca lutego 2015 r. do lipca 2015r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury realizowany będzie projekt p.n. „klub mo-
vie” (inaczej: klub filmowy), angażujący młodzież z naszej 
gminy.

Projekt ten dotowany będzie z Programu Polsko -Ame-
rykańskiej Fundacji Równać Szanse 2014 – Regionalny Kon-
kurs Grantowy.
- Punkt informacji turystycznej podlegający GoK - owi re-

alizować będzie założony plan działania na 2015 r. m.in. 
współpraca ze szkołami, sanatoriami i biurami podróży  w 
zakresie rozwoju turystyki w gminie Nowy Korczyn, współ-
praca z kołami gospodyń wiejskich.

Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną i szkołami po-
dejmowane będą działania w celu promowania czytelnic-
twa.

Prócz w/w w 2015 roku GOK wspólnie z biblioteką 
gminną i TMZSK  zamierza zorganizować wystawy:
1. Informującej o życiu i dziele Jana Długosza– z okazji 

Roku Długoszowego z racji 600. rocznicy urodzin.

2. Obrazów Jana Wielgusa, Jolanty Kulik, 

3. Haftowanych obrazów i koronkarstwa p.p. Agaty Kumor, 
Anity Szwed, Izabeli Kręt i Marii Skrzypek

4. Fotografii Marty Zych i Jana Wielgusa

5. Retrospektywna wystawa  fotografii z Kingonaliów i in-
nych imprez gminnych,

6. Wystawy  prac plastycznych z imprez: 

- Pożegnanie wakacji 2014, kiedy też  odbędzie się V Ple-
nerowy Konkurs Plastyczny,  

- konkursu pn.: „Mój kot” z  lutego 2015r.,
7. Wystawa – pokaz prac – strojów projektowanych przez p. 

Agnieszkę Herzog,

8. Pokaz makijażu jw.,

9. Wspólnie z TMZK zorganizowane zostaną konkursy 
gminne: literacki, recytatorski i  V Gminny Plener Malar-
ski Początkujących Artystów Plastyków,

10. Wystawa bukietów, aranżacji z suchych kwiatów itp. 

Gminny oŚrodeK KuLtury 
prowadzi codziennie następującą działalność:

1. Prowadzona jest na bieżąco nauka gry na instrumentach muzycznych:
- gitara klasyczna
- gitara akustyczna

2. Dwa razy w tygodniu (bezpłatnie)  instruktorka fitness prowadzi zajęcia gimnastyczne z grupą dziewcząt
3. Nagrywanie piosenek i karaoke do piosenek dla dziewcząt
4. Cykl nagrań do spektakli historycznych na imprezy Sobótki 2015, Kingonalia 2015 i inne – w tym dla 
szkół 
5. Prowadzenie i pomoc przy próbach przygotowujących młodzież do pokazów historycznych na imprezie 

Kingonalia 2015 i innych
6. Korzystanie przez młodzież i dzieci z gier sprawnościowych: tenis stołowy, piłkarzyki, bilard
7. Korzystanie przez młodzież i dzieci z gier umysłowych: gry komputerowe, szachy, warcaby, domino
8. Pokazy filmowe w GOK
9. Pokazy slajdów.
10. Nauka obsługi nagłośnienia.

Dyrektor GOK - Bogumiła Zawada

W ramach prowadzonej działalności komunalnej gmi-
na Nowy Korczyn zakupiła koparkę gąsiennicową Doosan 
DX60R, której koszt całkowity wraz z osprzętem wyniósł 
166 050,00 zł.

Posłuży ona do wykonywania  robót ziemnych doty-
czących prac remontowych na sieci wodociągowej, robót 
związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, kon-
serwacji rowów i poboczy.

Nowa koParka GąSieNNicowa 

dooSaN dX60r
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W samo południe, przy pięknej słonecznej pogodzie, ty-
siące ludzi przybyłych z województwa świętokrzyskiego, ma-
łopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego 
powitało kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa wraz 
z towarzyszącymi mu osobami. Marszałek A. Jarubas na inau-
gurację swojej kampanii prezydenckiej przyjechał do Nowego 
Korczyna w towarzystwie najbliższych mu osób, swojej mał-
żonki Marioli, rodziców Anny i Juliana Jarubasów oraz braci, 
którzy na spotkanie przybyli ze swoimi rodzinami.

Obecni byli także przedstawiciele rządu i parlamentu oraz 
przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych róż-
nego szczebla. Obecny był między innymi Minister Pracy 
i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz, Wicemi-
nister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, Wiceminister 
Gospodarki Arkadiusz Bąk, europoseł, były marszałek woje-
wództwa lubelskiego Krzysztof Hetman, posłowie na Sejm RP 
Marek Gos, Romuald Garczewski i Mirosław Pawlak, a także 
członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazi-
mierz Kotowski i Piotr Żołądek. Nie mogło zabraknąć również 
gospodarza gminy Nowy Korczyn, wójta Pawła Zagai.

To, co od razu rzucało się w oczy to niezwykła atmos-
fera w jakiej przebiegało pierwsze, inauguracyjne spotkanie 
kandydata ze swoimi wyborcami. Szczere i spontaniczne za-
chowania zgromadzonych na korczyńskim rynku ludzi były 
jednoznacznym świadectwem poparcia dla Adama Jarubasa, 
który za miejsce do rozpoczęcia swojej kampanii prezydenc-
kiej wybrał rodzinne strony, gminę Nowy Korczyn.

O przywiązaniu do rodzinnych stron kandydat na Prezy-
denta RP dał wyraz w swoim wystąpieniu. Marszałek Adam 

aDaM JarUBaS RUSZA W POLSKĘ 
Z NOWEGO KORCZYNA

Jarubas powiedział – To dla mnie wielki dzień. Swoją kam-
panię prezydencką zaczynam w Nowym Korczynie, w mojej 
rodzinnej gminie. Tu się urodziłem, w niedalekiej Błotnowoli. 
To tutaj mieszkają bliscy mi ludzie, tutaj jest Polska, stąd naj-
bliżej jest mi do wartości, które wyznaję. Stąd najbliżej mi do 
Polski. Tutaj odebrałem lekcję obywatelskości i pokory.

– Cieszę się że jesteście wszyscy ze mną – mówił marsza-
łek. – Jak patrzę na te uśmiechnięte twarze, na tą pozytywną 
energię płynącą od zebranych tu osób, to utwierdzam się w 
wielkim przekonaniu, że moja decyzja o współzawodnictwie 
w ubieganiu się o najwyższy urząd w państwie była bardzo 
dobrą decyzją.

W kolejne części swojego wystąpienia kandydat na Pre-
zydenta RP Adam Jarubas przedstawił swój program wybor-
czy. Wystąpienie Adama Jarubasa co chwilę przerywane było 
gromkimi oklaskami wyrażającymi poparcie dla wygłasza-
nych przez kandydata słów. Tłum szybko podchwycił i zaczął 
głośno skandować wypowiedziane przez grupę hasło „Świę-
tokrzyski As, Adama Jarubas”.

Jednym z ostatnich punktów sobotniego spotkania inau-
gurującego kampanię prezydencką było uroczyste podpisanie 
przez kandydata Adama Jarubasa, na korczyńskim rynku, de-
klaracji o starcie w wyborach prezydenckich. Po zakończeniu 
ofi cjalnego wystąpieniu uczestnicy spotkania udali się do sto-
lików przy których składali swoje podpisy na liście poparcia 
dla swojego kandydata. W tym dniu, z okazji Waletynek, każ-
da z pań, po złożeniu swojego podpisu ,otrzymywała piękną 
różę, co w pewien szczególny, symboliczny sposób podkre-
ślało niezwykle ciepłą atmosferę sobotniego spotkania.

w sobotę, 14 lutego, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na Prezydenta rP adam Jarubas ofi cjalnie rozpoczął swo-
ją kampanię prezydencką. inauguracja kampanii wyborczej odbyła się rodzinnej gminie kandydata, w nowym Korczynie, 
gdzie na miejscowym rynku ponad 3 tysiące osób gromkimi brawami i skandowanymi hasłami wspierało swojego kandydata.
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PoMoc żywNoŚciowa

Przedświąteczne, miłe spotkanie 
było okazją do podziękowania Pani 
Prezes i wszystkim pracownikom za 
współpracę w zakresie pomocy żywno-
ściowej dla mieszkańców Gminy Nowy 
Korczyn. W ostatnim czasie mieszkań-
cy otrzymywali smaczne i zdrowe jabł-
ka oraz marchewkę.

Dzięki pomocy fi nansowej i kadro-
wej ze strony Urzędu Gminy Nowy 
Korczyn rozdano jednorazowo wszyst-
kim osobom, które spełniają kryteria 
obowiązkowe z danych GOPS paczki 
żywnościowe.

Transport żywności sfi nalizowany 
przez Urząd Gminy w Nowym Korczy-
nie ze Świętokrzyskiego Banku Żyw-
ności nastąpi jeszcze przed Świętami 
Bożego Narodzenia. O miejscu i czasie 
odbioru paczek każdego uprawnionego 
mieszkańca powiadomią pracownicy 
GOPS w Nowym Korczynie.

Dzięki wspólnej inicjatywie i zaanga-
żowaniu Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Nowokorczyńskiej, Gminy, GOPS 
oraz Świętokrzyskiego Banku Żywności 
pomoc dotarła do wszystkich potrzebu-
jących osób.

Wójt Gminy Nowy Korczyn – Pan Paweł Zagaja i Przewodnicząca Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Korczyńskiej – Ligia Płonka, złożyli wizytę w Świętokrzyskim Ban-
ku Żywności, gdzie spotkali się z Panią Prezes – Marią Adamczyk.

WARTO WSPOMINAĆ
w dniu 23 listopada 2014 r. w odnowionej świetlicy 

w nowym Korczynie odbył się „wieczór wspomnień”, 
zorganizowany przez towarzystwo miłośników ziemi Kor-
czyńskiej przy współpracy z Gminnym ośrodkiem Kultury 
w nowym Korczynie, Biblioteką Gminną, szkołami z terenu 
Gminy nowy Korczyn. 

Przygotowany był z okazji obchodów 150 rocznicy uro-
dzin Stefana Żeromskiego – wielkiego pisarza, patrona Kie-
leckiej Chorągwi ZHP i 68 rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Wzięli w nim udział członkowie TMZK, 
młodzież szkolna i nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni 
goście min.: ks. dziekan Marek Małczęć – Proboszcz Parafi i 
Stary Korczyn, Proboszcz Parafi i Nowy Korczyn – ks. Grze-
gorz Kowalik, ks. Stanisław Kruszyński, Wójt Gminy Nowy 
Korczyn Paweł Zagaja, Przewodnicząca Rady Gminy Nowy 
Korczyn – Kazimiera Gołdyn, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowym Korczynie – Bogusława Zawada.

Wieczór rozpoczął swoim występem Tomasz Wieczorek, 
który zagrał na organach wiązankę patriotycznych utworów. 
Wiersze o tematyce regionalno-patriotycznej recytowali 
laureaci IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego: Ewelina 
Wawrzeniec, Anna Błach, Jakub Borek, Natalia Buczak, 
Bartłomiej Kulik, Paulina Ząbek, Dominia Parlak. Podniosły 
nastrój podtrzymały piosenki w wykonaniu Darii i Natalii 
Suchy oraz Kasi i Oli Cerazy. Na wieczorze wspominane 
były osoby zasłużone dla Nowokorczyńskiej Ziemii: poet-
ka Maria Babicz i jej siostra Janina, dr Zofi a Orska – Dreje-
rowa, poeta Edwin Juszczyk, a także osoby zasłużone dla 
Nowokorczyńskiej Orkiestry Dętej. Słodki poczęstunek dla 
wszystkich ufundował Pan Władysław Smoleń i Pan Piotr 
Sikora. Nagrody książkowe w konkursach ufundował Wójt 
Gminy Nowy Korczyn, dyplomy – Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Nowym Korczynie, słodycze – Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Nowym Korczynie oraz Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Korczyńskiej. Wystawki zorganizowało TMZK, GOK, 
Biblioteka Gminna. W czasie uroczystości odbyła się pre-
lekcja adaptacji utworów Stefana Żeromskiego: „Popioły”, 
„Wierna rzeka” i „Róża”, a także pokaz slajdów ze zdjęcia-

mi z różnych patriotycznych spotkań, przygotowany przez 
pracowników GOK w Nowym Korczynie. Wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania „Wieczoru wspomnień” 
należy się szacunek za kultywowanie tradycji ogólnonarodo-
wych, a zwłaszcza regionalnych.
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W dniu 13 marca 2015 r. w Zespole Szkół Samorządo-
wych - Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie odbył 
się coroczny Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - XXXVIII 
edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju wzięło udział:
Uczniowie Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie:

1. Katarzyna Cerazy,
2. Dominik Błach,
3. Grochowski Patryk,
4. Wiktor Półtorak,
5. Piasecki Patryk.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie: 
1. Anna Błach,
2. Aleksandra Cerazy,
3. Julia Piotrowska.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostkowie:
1. Natalia Żak.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Kor-
czynie:

1. Bartosz Piasecki.
Test Turnieju zawierał 20 pytań.

Do Powiatowego etapu zakwalifikowali się następujący 
uczniowie:

W kategorii Gimnazjum 
1. Katarzyna Cerazy - I miejsce
2. Patryk Grochowski - II miejsce
3. Dominik Błach - III miejsce
W kategorii Szkoły Podstawowe
1. Julia Piotrowska - I miejsce
2. Natalia Żak - II miejsce
3. Anna Błach - III miejsce.

GMiNNy turNiej wiedzy PożarNiczej 
w NowyM korczyNie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 
„Odnowa i rozwój wsi” Gmina Nowy Korczyn będzie remontowała 
i doposażała świetlice. Projekt ten obejmie 9 świetlic w miejscowo-
ściach Czarkowy, Stary Korczyn, Pawłów, Grotniki Małe, Błotno-
wola, Sępichów, Badrzychowice, Parchocin, Nowy Korczyn. 

Zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowanym wniosku  
o dofinansowanie tegoż przedsięwzięcia wykonane będą m.in. na-
stępujące prace:
- w miejscówkowości Czarkowy: wymiana stolarki drzwiowej  

i okiennej, pokrycia dachu, obłożenie schodów płytkami terako-
towymi, 

- w miejscowości Stary Korczyn: wymiana pokrycia dachu, wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej

- w miejscowości Pawłów: wymiana pokrycia dachu,
- w miejscowości Błotnowola: wymiana stolarki okiennej i drzwio-

wej, malowanie pomieszczeń, położenie płytek
- w miejscowości Sępichów: wymiana ogrodzenia, wykonanie ele-

wacji, wymiana pokrycia dachu, 
- w miejscowości Grotniki Małe: wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachu, ma-
lowanie pomieszczeń, 

- w miejscowości Parchocin: wykonanie elewacji, wymiana stolarki 
drzwiowej i okiennej, malowanie pomieszczeń i wykonanie opa-
ski przy budynku,

- w miejscowości Badrzychowice: wymiana pokrycia dachu, wy-
mian stolarki okiennej, wykonanie elewacji,

- w miejscowości Nowy Korczyn: zakup podestu, oświetlenia estra-
dowego oraz nagłośnienia. 

Ponadto do wszystkich w/w obiektów zakupione zostaną zesta-
wy gier (stół do piłkarzyków i elektryczna tarcza z rzutkami) oraz 
stoły do tenisa. 

Szacuje się, że całkowita wartość przedmiotowego projektu to 
ponad 800 tys. zł.

W celu wyłonienia wykonawcy Gmina Nowy Korczyn ogłosiła 
przetarg nieograniczony na w/w zadanie inwestycyjne. 

 Gmina Nowy Korczyn otrzymała promesę w wysokości  
850 000 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na przebudowę 
dwóch mostów w miejscowości Czarkowy.

W związku z powyższym ogłoszono przetargi nieograniczony 
na wykonanie remontu obu mostów. 

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicz-
nej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgroma-
dzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 9/2014 
Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 31 maja 2015r. 

Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczegól-
nych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do 
Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych znajdują się na stronie 
internetowej: www.sir-kielce.pl

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
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Poziomo:
1. staropolska restauracja
7. but jak grzyb
8. zimny przysmak dzieci
9. główna postać w powieści

11. Polska dla Polaków
12. aromatyczna przyprawa korzenna 
13. jedna z planet Układu Słonecznego 
16. powieść Bolesława Prusa  
18. okres w dziejach Ziemi

Pionowo:
1. imię Kownackiej, aktorki
2. mięso świni na kotlety
3. artysta cyrkowy
4. respekt 
5. niezbędny do życia
6. herb Warszawy

10. do rozdrabniania warzyw
14. automat w łazience
15. błąd serwisowy

Litery z pól ponumerowanych w prawych górnych  rogach ułożone od 1 do 16 utworzą rozwiązanie. Odpowie-
dzi prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej glosnk@gmail.com lub listownie na adres redakcji (prosimy 
o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu). Spośród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlo-
sujemy nagrody.

krzyżówka rozwiązaNie
miło nam poinformować, że „Krzyżówka” zamieszczona w poprzednim numerze naszego pisma nie sprawiła Państwu 

najmniejszych problemów.
Poprawne rozwiązanie (hasło) brzmiało: „razem dLa Gminy”.

Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy zwycięzcę: Szymona Jarubasa który otrzymał 
z rąk wójta Pawła zagai nagrodę książkową. Gratulujemy!

19. czasem zastępuje go muszka 
20. radiowy program
25. upięty z włosów   
26. zwierzę ze skrzydłami  
23. tam z receptą
29. domowy ptak z koralami 
30. pot. osoba swobodna
31. po siódemce 
32. fi ltr naszego organizmu 

17. fotele plażowe
21. dwa … dwa równa się cztery
22. podstawa pomnika czy rzeźby
23. tam z receptą
24. kiermasz, targ
25. jeden z trzech w trójkącie
27. ród spokrewnionych
28. biały w kinie
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Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

miłych, rodzinnych spotkań przy Wielkanocnym stole 
wzajemnej życzliwości oraz wesołego Alleluja

dla wszystkich Mieszkańców gminy Nowy Korczyn 
życzą

PRada Gminy w Nowym Korczynie 
Wójt Gminy Nowy Korczyn - Paweł Zagaja
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IV Turniej Drużyn Amatorskich 
w Piłce Siatkowej

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącej Rady Gminy Nowy Korczyn

Szkółka Piłkarska  „Wisełka”  Nowy Korczyn 
w Turnieju Noworocznym Piłki Nożnej

VI Turniej Tenisa Stołowego o Przechodni Puchar 
Wójta Gminy Nowy Korczyn 

Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Korczynie

Rocznica KGW Czarkowy

Konkurs Potraw Świątecznych - Boże Narodzenie 2014

Spotkanie KGW Nowy Korczyn


