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Głos z Gminy Nowy Korczyn

DRODZY MIESZKAŃCY
GMINY
NOWY KORCZYN

Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny
numer biuletynu informacyjnego „Głos z Gminy Nowy Korczyn”. Staraliśmy się w nim ująć wiele kwestii, choć z uwagi na ich mnogość, nie było to łatwe zadanie. W biuletynie
zaprezentowaliśmy zarówno wydarzenia rangi lokalnej, jak
rocznice, upamiętnienia, dożynki, rozmaite święta. Wiele
miejsca poświęciliśmy też na szkolne wydarzenia i uroczystości. Ponadto zestawiliśmy prace i koszty poniesione przy
remontach dróg, czy innych inwestycjach gminnych.
Dużo się działo w 2019 w gminie Nowy Korczyn za
sprawą inwestycji drogowych. Udało się przebudować łącznie 3,5 km dróg gminnych za kwotę ponad 1,2 mln złotych.
Środki na przebudowę wspomnianych dróg Gmina pozyskała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, z Funduszu Dróg Samorządowych, a także z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Dzięki dobrze układającej się współpracy z samorządem
powiatu buskiego na terenie naszej gminy udało się przebudować także drogi powiatowe. Chodzi o dwa odcinki
o łącznej długości 3,5 km w Piasku Wielkim i Czarkowach.
Należy dodać, że do przebudowy drogi w Piasku Wielkim
gmina Nowy Korczyn przekazała wkład własny w wysokości
400 tys. złotych.
W ramach wieloetapowego zadania pn. Rewitalizacja
miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II. za ponad 1,2
mln złotych wykonano modernizację istniejącej pompowni
próżniowej obsługującej system kanalizacji podciśnieniowej w Nowym Korczynie. Inwestycja przewidziała wymianę przestarzałych i zużytych urządzeń na nowe i bardziej
zaawansowane technologicznie, odpowiednio do systemu
kanalizacji podciśnieniowej jako całości i z uwzględnieniem
ewentualnych przyszłych rozbudów.
W odpowiedzi na oczekiwania społeczności lokalnych
w zakresie utworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w gminie Nowy Korczyn powstały trzy siłownie zewnętrze w miejscowościach Nowy Korczyn, Piasek Wielki
i Brzostków. Z urządzeń rekreacyjnych korzystać mogą zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. W każdej z otwartych stref
aktywności zainstalowano sześć urządzeń siłowni plenerowej. Ponadto powstała strefa relaksu z ławkami, wyznaczone
zostały także miejsca do gry w szachy, warcaby i chińczyka.
Całkowity koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową
to ponad 78 tys. zł. Nowopowstałe obiekty w znaczący sposób poprawią estetykę przestrzeni publicznej i jakość życia
mieszkańców gminy.
W 2019 roku gmina Nowy Korczyn zatroszczyła się także o podniesienie standardu nauczania w szkołach poprzez
wyposażenie ich w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
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Do wszystkich trzech szkół trafiły nowoczesne monitory interaktywne o wartości ponad 50 tysięcy złotych w ramach
rządowego programu „Aktywna tablica”. Ponadto placówki
w Nowym Korczynie i Brzostkowie wzbogaciły jeszcze swe
pracownie informatyczne o 30 nowych komputerów. Sprzęt
ten o wartości ponad 93 tys. złotych trafił do szkół w ramach
projektu „Szkolne Pracownie Województwa Świętokrzyskiego”.
W celu podniesienia jakości obsługi mieszkańców nasza gmina w partnerstwie z gminami Stopnica, Solec Zdrój,
Wiślica, Pacanów i Tuczępy realizuje projekt mający za zadanie wdrożenie rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług. Chodzi mianowicie o utworzenie portalu interesanta, dzięki któremu bez wychodzenia
z domu będzie możliwe załatwienie wielu spraw urzędowych. Ponadto w ramach projektu w trakcie wymiany są wodomierze na terenie naszej gminy, z których odczyt będzie
się odbywać w sposób zdalny, drogą radiową. Wykorzystanie nowej funkcjonalności będzie bezpłatne i dobrowolne.
Biorąc zaś pod uwagę zmiany zachodzące w społeczeństwie
należy się spodziewać, że liczba osób korzystających z urzędowych e-usług będzie bardzo szybko rosła, a być może
w niedalekiej przyszłości będzie to przeważający sposób załatwiania spraw.
Ważną inwestycją realizowaną wspólnie przez województwo świętokrzyskie i małopolskie na terenie naszej gminy jest budowa mostu na Wiśle w Nowym Korczynie. Koszt
przedsięwzięcia to ponad 53 mln złotych. Prace przebiegają
zgodnie z harmonogramem, tym bardziej, że pogoda sprzyja. Nowy szlak komunikacyjny połączy dwa brzegi Wisły pomiędzy Borusową a Nowym Korczynem. Przeprawa stanie
się częścią najkrótszej drogi z Tarnowa w kierunku Kielc,
a dalej Warszawy. Z kolei dla osób podróżujących ze strony
świętokrzyskiej, oznacza wygodne połączenie z autostradą
A4 w kierunku Krakowa. Zgodnie z harmonogramem, most
ma być gotowy 30 października 2020 roku.
To tylko niektóre z ważnych informacji zamieszczonych
w tym numerze biuletynu.
Dziękuje za każdą podjętą inicjatywę i pomoc mieszkańcom z terenu Gminy Nowy Korczyn. Dziękuje za współpracę Radnym Rady Miejskiej, sołtysom, stowarzyszeniom jak
również współpracownikom Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych. W naszej gminie kapitał
ludzki, poczucie wspólnoty to najwyższe wartości i siła - to
doceniam szczególnie.
Zachęcam Państwa do sięgnięcia po naszą gazetę gminną i życzę miłej lektury.
Paweł Zagaja
Wójt Gminy Nowy Korczyn
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NOWY KORCZYN MIASTEM!
Pod koniec 2018 roku rząd podjął decyzję o przyznaniu statusu miasta siedmiu świętokrzyskim miejscowościom.
W tym gronie znalazł się Nowy Korczyn, który w wyniku represji carskich
stracił prawa miejskie.
Dla uczczenia odzyskania praw miejskich po 150 latach, 6 lutego 2019 r.
została zwołana uroczysta sesja Rady
Miejskiej w Nowym Korczynie.
Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca rady miejskiej – Kazimiera Gołdyn,
która przybliżyła procedurę, jaką Nowy
Korczyn musiał przejść, aby na nowo
stać się miastem. Z kolei uczniowie
z Samorządowego Gimnazjum odczytali akt lokacji Nowego Miasta Korczyna
sprzed 760 lat. Nie obyło się bez licznych podziękowań. Burmistrz Nowego
Korczyna – Paweł Zagaja, dziękował

parlamentarzystom ziemi świętokrzyskiej, wojewodzie świętokrzyskiemu, radzie gminy (ubiegłej i obecnej kadencji),
sołtysom oraz mieszkańcom gminy za
aktywny udział w konsultacjach społecznych.
Honorowymi gośćmi historycznej,
miejskiej sesji byli posłowie na Sejm RP
Krystian Jarubas i Krzysztof Lipiec. Powiat
buski reprezentowali: wicestarosta Stani-

sław Klimczak, przewodniczący rady
powiatu Andrzej Gądek oraz radni: Teresa Krupska i Krzysztof Wojtaś.
Dodajmy, że w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę prawa
miejskie odzyskały cztery miejscowości
z terenu Ponidzia. Były to: Nowy Korczyn, Pacanów, Oleśnica oraz Opatowiec.

TRUDNY ROK BUDŻETOWY DLA GMINY
NOWY KORCZYN
W dniu 30 grudnia 2019 r. podczas ostatniej w roku sesji
Rada Miejska w Nowym Korczynie uchwaliła Budżet Gminy
na 2020 rok.
W budżecie zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 27 840 523,64 zł oraz wydatki budżetowe na poziomie
29 118 789,83 zł. Powstały deficyt gmina pokryje z kredytu.
Na inwestycje wieloletnie planowane do realizacji w 2020
roku zostaną przeznaczone 3,6 mln zł. Wśród nich znalazły
się przede wszystkim:
- II etap rewitalizacji miejscowości gminnej Nowy Korczyn
(m.in.: przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Korczynie – ul. Farna, Buska, Armii Krajowej, Grotnicka Górna, wykonanie elewacji budynku organistówki wraz z ociepleniem
stropu, przebudowa drogi powiatowej Szczerbaków - Sępichów – Nowy Korczyn wraz z budową oświetlenia ulicznego i chodnika wzdłuż ulicy Farnej) – 2 364 527,58 zł
- wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę dostępności e-usług (utworzenie portalu interesanta,
dzięki któremu bez wychodzenia z domu będzie możliwe
załatwienie wielu spraw urzędowych; wymiana wodomierzy na terenie gminy, z których odczyt będzie się odbywać
w sposób zdalny, drogą radiową) – 538 635,45 zł
- kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych (budynek szkoły podstawowej w Nowym Korczynie – wymiana podłóg, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenie boiska) –
238 093,25 zł
- instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych – 198 500 zł
- przebudowa drogi w Badrzychowicach – 230 521 zł.
Największe sumy pochłonie oświata i pomoc społeczna –
w sumie blisko 18,5 mln zł przy dochodach budżetowych
w wysokości 27,8 mln zł. Wydatki na cały system oświaty ustalono w wysokości ponad 9,2 mln zł. Subwencja oświatowa
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w wysokości 3,7 mln zł pokryje jedynie 40% całości wydatków na oświatę. Podobną kwotę blisko 9,2 mln zł zaplanowano na funkcjonowanie pomocy społecznej. Ze środków
własnych gmina musi pokryć wydatki w kwocie 1,2 mln zł.
W sumie do oświaty i pomocy społecznej gmina musi dopłacić
z własnych środków kwotę 6,6 mln zł, która to mogłaby być
przeznaczona na inwestycje.
W 2020 roku gmina Nowy Korczyn musi spłacić blisko
1 milion złotych kredytów i pożyczek. Dług ogółem na koniec
2020 roku wyniesie 16 milionów 256 tysięcy 204 złotych.
Burmistrz Paweł Zagaja podkreśla, że to będzie bardzo trudny i ciężki rok budżetowy, jakiego jeszcze nie było. - Żeby
domknąć budżet na 2020 rok gmina musi zaciągnąć blisko
1,2 miliony złotych kredytu. A gdzie jakiekolwiek inwestycje?
W tym roku to rekord rekordów - gmina musi dołożyć z własnych środków do funkcjonowania oświaty ponad 5,4 milionów. Subwencji oświatowej nie starcza nawet na pokrycie
pensji dla nauczycieli. Otrzymana subwencja pomaga jedynie
pokryć pobory nauczycieli tylko w 60 procentach. Z kolei do
funkcjonowania pomocy społecznej samorząd będzie musiał
dopłacić blisko 1,2 miliona złotych ze środków własnych.
Z czego sama dopłata do osób przebywających w domach
pomocy społecznej - to ponad 600 tysięcy złotych – dodaje
burmistrz.
Podstawowym problemem nie tylko gminy Nowy Korczyn są
niewspółmiernie rosnące wydatki w stosunku do otrzymanych
dochodów. Chodzi m.in. o rosnące koszty płacy w związku
z podwyższaniem jej minimalnej wysokości, niedoszacowanie
wysokości subwencji oświatowej wobec rosnących kosztów
w placówkach oświatowych oraz bardzo szybko rosnące koszty usług i materiałów. Wszystko to stanowi poważne wyzwanie dla gmin, powodując ograniczenie dynamiki rozwojowej
w 2020 roku i latach następnych.
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REMONTY I PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH
Infrastruktura drogowa w gminie Nowy Korczyn stale się poprawia. W 2019 roku udało się przebudować łącznie 3,5 km dróg
gminnych za kwotę ponad 1,2 mln zł. Remontu doczekało się aż 8 odcinków dróg gminnych, a także 6 ulic w Nowym Korczynie.
Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Droga Błotnowola - Brzostków.

Droga Pawłów - Raj.

Droga Podzamcze - Łęka.

Droga Podzamcze - Zawodzie.
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Droga w Starym Korczynie przez wieś.

Droga w Starym Korczynie w wąwozie.

Droga w Winiarach Dolnych.

Droga w Żukowicach w wąwozie.

ULICE W NOWYM KORCZYNIE W RAMACH REWITALIZACJI

Do wału rzeki Nidy.
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Ul. Armii Krajowej.
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Ul. Buska.

Ul. Polna.

Ul. Psie Górki.

Ul. Średnia.

MOST
NA WIŚLE
ROŚNIE W OCZACH
Prace przy budowie mostu na Wiśle w Nowym Korczynie idą pełną parą.
Pogoda sprzyja, a roboty przebiegają
sprawnie i zgodnie z harmonogramem.
Nowy most na Wiśle będzie miał
ponad 670 metrów długości oraz 13
przęseł.
Powstanie jezdnia i dwa pasy ruchu,
także chodniki oraz ścieżka rowerowa.
Głównym wykonawcą inwestycji
jest firma Intercor z Zawiercia.
Koszt przedsięwzięcia to ponad 53
mln złotych.
Zgodnie z harmonogramem, most
ma być gotowy 30 października 2020
roku.
Warto podkreślić, że z inicjatywy
władz samorządowych gminy Nowy
Korczyn udało się wypracować porozumienie dotyczące dalszego korzystania
z przeprawy promowej przez cały okres
budowy mostu.
Jak podkreśla burmistrz Paweł Zagaja zostaną wykonane tzw. bajpasy
umożliwiające przemieszczanie się samochodów po placu budowy w celu
dojazdów do promu. Kosztami podzielą
się województwa świętokrzyskie, małopolskie wspólnie z wykonawcą.
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RENOWACJA MOGIŁY ŻOŁNIERSKIEJ
NA CMENTARZU W NOWYM KORCZYNIE
Z inicjatywy samorządu gminnego dokonano odbudowy
mogiły żołnierskiej na cmentarzu parafialnym w Nowym Korczynie.
Całkowity koszt zadania z uwzględnieniem dokumentacji
projektowej i nadzoru budowlanego to ponad 25 tys. zł, dotację na ten cel gmina Nowy Korczyn pozyskała od Wojewody
Świętokrzyskiego.
Zakres robót obejmował m.in.: oczyszczenie powierzchni
mogiły i wymianę tynku cementowego na dwóch ścianach, demontaż okładzin z płyt, wykonanie nowych płyt z piaskowca
szydłowieckiego, wzmocnienie tablicy z płaskorzeźbą, renowację tablicy z krzyżem.

Mogiła przed renowacją.

Wykonawcą prac renowacyjnych była firma Usługi Kamieniarsko - Budowlane Witold Mikulski z Chęcin.
We wspólnej mogile spoczywa 13 partyzantów, którzy zostali aresztowani w dniu 22 marca 1944 r., a następnie przeszli
brutalne przesłuchania w buskim gestapo i zostali rozstrzelani
w dniach 27 marca i 13 kwietnia 1944 r. przez Niemców.
Mogiłę żołnierską jako murowaną wykonano w marcu 1945
roku, ustawiono na niej płaskorzeźbę z piaskowca szydłowieckiego przedstawiającą Matkę Boską obejmującą dwóch martwych żołnierzy. Autorem płaskorzeźby był artysta rzeźbiarz
Edward Stoksik. Grobowiec został odbudowany w 1996 r. staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

Mogiła po renowacji.

DROGI POWIATOWE PO REMONCIE
Dzięki dobrze układającej się współpracy z samorządem
powiatu buskiego udało się w ubiegłym roku wykonać remonty dróg powiatowych na terenie gminy Nowy Korczyn.
Pierwsza z nich to 2,3-kilometrowyodcinek drogi w Piasku
Wielkim.Zakres robót obejmował poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni asfaltowej i przebudowę skrzyżowań. Powstała także ścieżka rowerowa, zjazdy na posesję w pasie jezdni
i nowe oznakowanie. Ponadto odmulone zostały rowy i wymienione przepusty. Wykonawcą zadania była Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl ze

Droga powiatowa w Czarkowach.
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Staszowa. Koszt całego remontowanego odcinka długości blisko 7 kilometrów opiewałna kwotę 4 mln 313 tys. zł. Wkład
własny Gminy Nowy Korczyn do tego zadania to kwota 400
tys. zł.
Nową nawierzchnię zyskała również droga powiatowa Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn na odcinku o długości 1 km
w miejscowości Czarkowy.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART z Kielc. Wartość samych prac budowlanych to
ponad 225 tys. złotych.

Droga powiatowa w Piasku Wielkim.
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NOWE SIŁOWNIE „POD CHMURKĄ”
W odpowiedzi na oczekiwania społeczności lokalnych w zakresie utworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w gminie Nowy Korczyn powstały
w ostatnim czasie trzy siłownie zewnętrze w miejscowościach Nowy Korczyn,
Piasek Wielki i Brzostków. Z urządzeń

rekreacyjnych korzystać mogą zarówno
dzieci, jak i osoby dorosłe. W każdej
z Otwartych Stref Aktywności zainstalowano sześć urządzeń siłowni plenerowej.
Ponadto powstała strefa relaksu z ławkami, wyznaczone zostały także miejsca
do gry w szachy, warcaby i chińczyka.

Całkowity koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową to ponad 78 tys. zł.
Nowopowstałe obiekty w znaczący
sposób poprawią estetykę przestrzeni
publicznej i jakość życia mieszkańców
gminy. Zadanie dofinansowane zostało
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

WÓZ BOJOWY DLA STRAŻAKÓW
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie jeszcze
szybciej docierają do pożaru i wypadku, ponieważ jednostka wzbogaciła się
o nowoczesny wóz bojowy.
Koszt samochodu, który pomaga ratować ludzi poszkodowanych w pożarach i wypadkach drogowych, to blisko
750 tys. zł., z czego 75% to środki z dotacji unijnej.
Przekazanie nowego wozu bojowego dla jednostki OSP miało miejsce
w 2019 roku podczas uroczystości trzeciomajowych.

UCZNIOWIE ZYSKALI NOWY SPRZĘT
W 2019 roku szkoły w gminie
Nowy Korczyn wzbogaciły się o nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Do wszystkich trzech placówek
trafiły nowoczesne monitory intera-
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ktywne o wartości ponad 50 tys. zł
w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Ponadto szkoły w Nowym Korczynie i Brzostkowie wzbogaciły swe pracownie informatyczne

o 30 nowych komputerów.Sprzęt ten,
o wartości ponad 93 tys. zł, trafił do
korczyńskich placówek w ramach projektu „Szkolne Pracownie Województwa Świętokrzyskiego”.
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MODERNIZACJA POMPOWNI
W NOWYM KORCZYNIE
W listopadzie zakończyła się modernizacja pompowni
ssąco-tłoczącej obsługującej system kanalizacji podciśnieniowej w Nowym Korczynie i Grotnikach Dużych.
W ramach prac, których całkowita wartość wraz z dokumentacją projektową to blisko 1,2 mln zł, wymienione zostały
przestarzałe i zużyte urządzenia na nowe i bardziej zaawansowane technologicznie, z uwzględnieniem ewentualnych
przyszłych rozbudów. Wykonawcą zadania była firma Flovac
Polska z Wrocławia.
Inwestycja została zrealizowana w ramach wieloetapowego zadania pn. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy
Korczyn - etap II.

W ROCZNICĘ
ZBRODNI KATYŃSKIEJ
W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. w Diecezjalnym Sanktuarium im. Św. Kingi
w Nowym Korczynie odbyły się uroczystości upamiętniające 79 rocznicę zbrodni
katyńskiej oraz 9 rocznicę tragedii pod Smoleńskiem.
We mszy świętej sprawowanej w intencji ofiar Katynia i Smoleńska uczestniczyli
tłumnie zebrani wierni, a wśród nich delegacje władz samorządowych, poczty sztandarowe OSP, kombatantów oraz szkół z terenu gminy.
Muzyczną oprawę uroczystości zapewniła orkiestra dęta im. Jana III Sobieskiego
z Nowego Korczyna.
Po mszy delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym zamordowanego w Katyniu Ludwika Borka oraz tragicznie zmarłe ofiary katastrofy smoleńskiej.
Na zakończenie głos zabrał Wójt Paweł Zagaja, dziękując wszystkim tym, którzy
się przyczynili do zorganizowania i uświetnienia uroczystości. Podkreślił, że te historyczne wydarzenia niosą uniwersalne przesłanie dla pokolenia młodzieży, bo uczą
szacunku do życia i jego wartości.

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!
W dniu 3 maja 2019 roku w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z 228 rocznicą uchwalenia Konstytucji.
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W Nowym Korczynie obchody rozpoczęły się od zbiórki delegacji i pocztów sztandarowych przed kościołem im.
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Świętej Trójcy. Następnie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny.
Po mszy uformował się pochód, który
w asyście Orkiestry Dętej im. Jana III Sobieskiego przeszedł z kościoła pod pomnik na rynku, gdzie złożono kwiaty.
Później przyszedł czas na przemówie-

nia okolicznościowe. Uroczystości trzeciomajowe na nowokorczyńskim rynku
uświetniły również utwory patriotyczne
wykonane przez muzyków z orkiestry.
Ostatnim punktem uroczystości było
poświęcenie i przekazanie jednostce OSP
Nowy Korczyn nowego średniego samo-

chodu ratowniczo – gaśniczego wraz
z wyposażeniem. Warto nadmienić, że
zakup pojazdu był możliwy dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 75% oraz
zaangażowaniu Adama Jarubasa - ówczesnego radnego Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego.

PRZEGLĄD KAPEL W NOWYM KORCZYNIE
Piętnastu uczestników, solistów,
solistów-instrumentalistów, kapel i grup
śpiewaczych zgłosiło się do eliminacji
rejonowych Buskich Spotkań z Folklorem, które tradycyjnie odbyły się w Nowym Korczynie w dniu 3 maja 2019 r.
Przegląd Kapel rozpoczął się od występu dziecięcego zespołu „Wianeczek”
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.
Występy uczestników konkursu
oceniała Rada Artystyczna z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w składzie: Jerzy Gumuła, Michał Stachurskii
Radosław Pach.

Głos z Gminy Nowy Korczyn
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PRZEDSZKOLAKI DLA MAMY I TATY
Dnia 29 maja 2019 r. wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność rodzicom za trud wychowania,
cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza. Mali artyści dali z siebie wszystko. Pełni zaangażowania recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce rodzinnej.
Po występie na twarzach rodziców zauważyć można było
tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Na zakończenie przedszkolaki odśpiewały „Sto lat” oraz wręczyły
własnoręcznie przygotowane upominki. Po części oficjalnej
nastąpił słodki poczęstunek. Uroczystość przebiegła w niezwykle miłej i rodzinnej atmosferze.
Swoją obecnością zaszczycił nas również Wiceburmistrz
Nowego Korczyna Pan Piotr Strach, który przygotował dla
dzieci wspaniałą niespodziankę.
Serdecznie dziękujemy.

W dniu 4 czerwca 2019 r. w szkole podstawowej w Nowym Korczynie
odbyła się piękna uroczystość z okazji
Dnia Rodziny pod hasłem „Cudownych
rodziców mam”. Na tę wyjątkową akademię przybyli licznie rodzice.
Święto Rodziny rozpoczęła pani dyrektor Barbara Karnawalska, która serdecznie powitała zaproszonych gości
i złożyła wszystkim najserdeczniejsze
życzenia.
Wzruszeni rodzice z wielkim przejęciem oglądali występy swoich pociech.
Dzieci z grup pięcioletnich oraz z klas
0-III długo przygotowywały się na tę
okoliczność. Wszyscy wspaniale recy-
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CUDOWNYCH RODZICÓW MAM

towali wiersze, śpiewali piosenki oraz
tańczyli dla swoich kochanych rodziców.
W klasach czekały na rodziców prezenty

przygotowane przez dzieci. Uroczystość
z okazji Dnia Rodziny zakończyła się
słodkim poczęstunkiem.
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UCZNIOWIE ZE STAREGO KORCZYNA W STOLICY
W dniu 13 czerwca 2019 roku
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Było
to wydarzenie tym donioślejsze, że
uczestnicy wyjazdu w pierwszej kolejności zwiedzili Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej.
Dzieci miały okazję obserwować
obrady Sejmu, spotkać znanych parlamentarzystów oraz zjeść pełny obiad
w sejmowej stołówce. Za te atrakcje
szczególne podziękowania składamy
panu posłowi Krystianowi Jarubasowi,

który nie tylko zaprosił uczniów naszej
szkoły do gmachu Sejmu, ale również zafundował posiłek oraz towarzyszył szkolnej grupie podczas całego pobytu.
W dalszej kolejności wycieczkowicze weszli na taras widokowy Stadionu
Narodowego, który zgodnie z ich relacją,
zrobił ogromne wrażenie. Aby w pełni
wykorzystać pobyt w tak odległym miejscu, uczniowie pod okiem historyka –
p. Pawła Kulika zapoznali się z historią
najważniejszych warszawskich zabytków, budowli i miejsc takich jak: Rynek
Starego Miasta, Plac Józefa Piłsudskiego

wraz z Grobem Nieznanego Żołnierza,
pomnik Nike, plac Zamkowy i dziedziniec Zamku Królewskiego, Kolumnę
Zygmunta, archikatedrę św. Jana Chrzciciela oraz pomnik Małego Powstańca.
Wracając Krakowskim Przedmieściem,
dzieci przechodziły również obok Pałacu Prezydenckiego.
Uczniowie wrócili do domu późnym wieczorem i chociaż byli bardzo
zmęczeni, to pełni wrażeń po niezapomnianym wyjeździe do stolicy.
S.C.

ŚWIĘTOKRZYSKI JARMARK AGROTURYSTYCZNY
W dniu 2 czerwca 2019 r. w Parku
Etnograficznym w Tokarni odbył się XIV
Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny,
połączony z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Organizatorami
tej ludowej imprezy byli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
i Muzeum Wsi Kieleckiej.
W tym roku Gminę Nowy Korczyn
reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Czarków, pod przewodnictwem
pani Haliny Skorupy i pani Ewy Kuśmider oraz Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury w Nowym Korczynie. Wyjazd
zorganizowany został dzięki wsparciu
finansowemu samorządu z burmistrzem
– Pawłem Zagaja i przewodniczącą
Rady Miejskiej Kazimierą Gołdyn na
czele. Panie do Tokarni pojechały wozem strażackim OSP Czarkowy.
Na pięknie przystrojonym ziołami
i kwiatami z korczyńskich łąk, pól i ogrodów stoisk znalazły się regionalne
smakołyki: pieczony w chacie chleb
ze smalcem, zupa po chłopsku z fasolą korczyńską ,,Piękny Jaś’’, smakowite
pierogi z mięsem, fasolą, nadzieniem
serowym i szpinakowym oraz z młodymi pokrzywami, krokiety z nadzieniem
po świętokrzysku, bigos domowy, sok
z czarnego bzu i miodek z mniszka lekarskiego. Stół regionalny zastawiony
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był również różnego rodzaju wypiekami
takimi jak: serniki, drożdżowniki, jabłeczniki i inne słodkie desery. Panie ubrane
były w stroje regionalne: białe bluzki
i niebieskie spódnice w kwiaty, nakryte
do kompletu wełnianymi chustami. Wzięły udział w konkursie kulinarnym „Masz
babo placek i nie tylko słodki”, prezentując swój wspaniały tort chlebowy: Wiosenny przekładaniec.
Promocją nadnidziańskiego regionu
zajmował się Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie, prezentując
broszurkę o atrakcjach Nowego Korczyna
i okolicy, zachęcając turystów do przyjazdu do naszego królewskiego miasteczka.
Wystawę rękodzieła lokalnego przygotował Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Korczynie. W tym roku wysta-

wione zostały prace pani Marii Skrzypek
ze Starego Korczyna – hafty i rzeźby
w drewnie - pana Ryszarda Wieczorka
z Nowego Korczyna. Do ozdoby stoiska
posłużyły także woreczki z regionalnym, rolniczym produktem - fasolą korczyńską.
Swojskiego klimatu nadawały występy zespołów folklorystycznych: Bolechowianie, Cieślaneczki, Domaszowianie, Gnieździska, Zespół Pieśni i Tańca
Miechowiacy oraz zespół muzyczny
EGO. Na zakończenie imprezy gwiazda
wieczoru: zespół TOP GIRLS. W międzyczasie odbywały się konkursy dla
publiczności, warsztaty rękodzielnicze,
pokazy tradycyjnych rzemiosł, pokazy
obrzędowe i Wiejska Foto Budka.
Ligia Płonka
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KINOLUB W NOWYM KORCZYNIE
Już po raz trzeci w Nowym Korczynie, w dniach od 4-14
czerwca 2019 r., odbył się Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży z projektu „KINOLUB”.
Przegląd filmów zorganizowany został w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, przy wsparciu finansowym władz samorządowych gminy Nowy Korczyn.
Dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Korczyn była
to niecodzienna okazja do obejrzenia premierowych filmów,
powstałych w różnych stronach świata: m. in. z Indii, Iraku,
Holandii, Izraela, Rosji, Szwecji, Francji, Włoch, Danii, Turcji,
Wielkiej Brytanii, Kanady.
Wybrane filmy obejrzało łącznie około 400 osób, w tym
40 opiekunów, z trzech szkół podstawowych w naszej gminie:
Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, Szkoły
Podstawowej w Brzostkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starym Korczynie i Samorządowego Przedszkola w Nowym
Korczynie.
Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, a uczniowie po
obejrzeniu filmów mieli bardzo wiele pytań do ich twórców.
Po projekcji filmów odbywała się krótka dyskusja z widzami,
którą kierowała Ligia Płonka – koordynator projektu z ramienia
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Uczniowie wypowiadali

swoją opinię o filmach. Stawali się krytykami prezentowanych
filmów, a ich opinie były przychylne. Zwracali także uwagę na
różnice kulturowe, obyczajowe, edukacyjne i krajobrazowe
w oglądanych produkcjach.
Po zakończonym spektaklu w dniach 17-18 czerwca sami
widzowie stali się twórcami filmów, na warsztatach wspaniale i zajmująco prowadzonych przez panią Monikę Pińdziak
– Dutkiewicz - koordynatorkę Projektu „KINOLUB”. Miłośnicy
filmów wspólnie wyreżyserowali animowane filmy o tematyce
edukacyjno – ekologicznej pt. „Ufoludek na ziemi”.
Ligia Płonka –
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury – PIT Nowy Korczyn

PIKNIK RODZINNY W STARYM KORCZYNIE
W dniu 9 czerwca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym
Korczynie odbył się piknik rodzinny
z trzech okazji: Dnia Matki, Dnia Ojca
i Dnia Dziecka.
Jako że dopisała pogoda, uczestnicy
wydarzenia zgromadzili się przed budynkiem szkoły, aby obejrzeć występy
uczniów klas 0-III, które zostały przygotowane pod opieką wychowawczyń p. H. Stulak oraz p. J. Kruk. Swe pociechy podziwiali rodzice - mamusie oraz
tatusiowie, a także babcie i dziadkowie.
Obecnością swą zaszczycili zaproszeni
gości: ksiądz dziekan Marek Małczęć
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oraz radna Rady Miejskiej - Krystyna Szafraniec. Uczniowie zaprezentowali okolicznościowe wiersze i piosenki, scenki
z życia rodziny, złożyli piękne życzenia,
a na koniec na boisku szkolnym zatańczyli taniec „Belgijka”.

Odpowiedzialni za grilla tatusiowie
częstowali kiełbaskami, a Komitet Rodzicielski przygotował napoje i przekąski dla dzieci.
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W dniu 22czerwca 2019 r. w niezwykłej scenerii słońca, wody i ognia,
nad rzeką Nidą przy molo, po raz kolejny odbyło się w Nowym Korczynie
święto nazwane „Sobótką”. Uroczystość zorganizowały władze samorządowe gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie.
Jako pierwszy wystąpił roztańczony
i rozśpiewany zespół „Wianeczek”, pod
kierunkiem pani Urszuli Strzeleckiej,
a składający się z uczniów młodszych
klas Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowym Korczynie. Następnie odbył
się konkurs wianków oraz konkurs historyczny, poszukiwano także kwiatu
paproci. Równocześnie odbywały się
kreatywne warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Annę Stoksik – Markuszewską, które jak zwykle cieszyły się
dużym powodzeniem.
Punktem kulminacyjnym, na który
niewątpliwie wszyscy oczekiwali był
występ młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie,
w tym absolwentów klas gimnazjalnych. W przepięknej scenerii i oprawie odbył się pokaz obrzędu ludowego
„Sobótka Świętojańska”. Młodzi artyści
z niezwykłą precyzją i artyzmem oddali
świętojański klimat ognia, wody, słońca
i księżyca, urodzaju i płodności, radości, tańca i miłości.
Impreza sobótkowa zakończyła się
wspólnym ogniskiem nad rzeka Nidą.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do organizowania tego wydarzenia.
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NOC KUPAŁY

W NOWYM KORCZYNIE
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KINGONALIA 2019
W dniu 20 lipca 2019 r. odbyła się
w Nowym Korczynie coroczna impreza
pn. „Kingonalia”.
Uroczystości rozpoczęła pielgrzymka diecezjalna do Sanktuarium Świętej
Kingi pod hasłem „W Mocy Bożego Ducha”. Pielgrzymi z diecezji kieleckiej,
a także ze Starego i Nowego Sącza
spotkali się w sobotnie przedpołudnie
przy źródełku świętej Kingi. Bardzo miłym akcentem było dołączenie do pielgrzymki gości z miejscowości Kungos
na Węgrzech, gdzie kult Św. Kingi jest
tradycją i co roku delegacja mieszkańców odbywa pielgrzymkę do Starego
Korczyna.
Spod źródełka św. Kingi ruszyła
procesja do kościoła pod wezwaniem
świętego Stanisława. Tu zostało odprawione uroczyste nabożeństwo, pod
przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Andrzeja Kalety.
Z kościoła korowód przeszedł na korczyński rynek. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał burmistrz Paweł Zagaja,
podkreślając znaczenie tradycji i bogatej spuścizny historycznej, jaką chlubi
się Nowy Korczyn.
Następnie odbyła się historyczna
inscenizacja młodzieży z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, koncert zespołu Kerygmat,
a także symboliczne odsłonięcie tablicy
upamiętniającej odzyskanie przez miejscowość praw miejskich oraz okolicznościowe wystąpienia.
W uroczystościach uczestniczyli
m.in. Wojewoda Świętokrzyski Agata
Wojtyszek, Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski,
Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, ks. Andrzej Kwaśniewski - Dyrektor Archiwum
Diecezjalnego w Kielcach,członkowie
Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu, ks. Paweł Majewski kustosz
Sanktuarium św. Kingi, ks. Dziekan Marek Małczeć, radni, sołtysi, strażacy OSP
oraz mieszkańcy.
Ponadto w trakcie „Kingonaliów”
można było podziwiać wystawy ręko-
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dzieła, fotografii, malarstwa lokalnych
twórców oraz wziąć udział w konkursie
historycznym. Spotkanie dopełnił kiermasz kulinarny. Na finał odbył się koncert
zespołu Soleo oraz zabawa taneczna, do
której grał zespół Vokall.
Organizatorami tegorocznego wydarzenia byli: Urząd Miasta i Gminy

w Nowym Korczynie, Sanktuarium Św.
Kingi, Gminny Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Patronatem honorowym imprezę
objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. bp
Jan Piotrowski.
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GMINNE DOŻYNKI W NOWYM KORCZYNIE
W dniu 18 sierpnia 2019 roku rolnicy
z gminy Nowy Korczyn podczas Dożynek Gminnych zorganizowanych w Nowym Korczynie dziękowali Bogu za pomyślność tegorocznych plonów.
Święto plonów rozpoczęła msza św.
dziękczynna w intencji rolników i osób
pracujących na roli odprawiona w miejscowym kościele pw. Św. Trójcy, którą
celebrował ksiądz proboszcz Paweł Ma-
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jewski w asyście księży z parafii z terenu gminy Nowy Korczyn: ks. Dziekana
Marka Małczęcia, ks. Marka Wesołowskiego oraz ks. Sławomira Dalczyńskiego. Następnie barwny korowód przeszedł
na muszlę koncertową, gdzie odbyła się
część obrzędowa. Tam Paweł Zagaja –
burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn
przywitał wszystkich zgromadzonych gości, szczególnie rolników, dziękując im
za trud pracy i zebrane plony.
Następnie odebrał piękny bochen
chleba wypieczony z tegorocznej mąki,
złożony na jego ręce przez Starostów
dożynek. W tym roku honory te pełnili
Renata Nowak i Zbigniew Jaroszek. Starościna - Renata Nowak mieszka w Nowym
Korczynie i wraz z mężem Witoldem prowadzą 15-hektarowe gospodarstwo rolne. Państwo Nowakowie specjalizują się

w hodowli bydła mlecznego i opasowego. Uprawiają też warzywa. Mają córkę
Dominikę i syna Łukasza, który już pomaga w pracach, a w przyszłości planuje
pozostać na gospodarstwie i je modernizować. Natomiast Starosta - Zbigniew Jaroszek z żoną Renatą i synami Oliwierem
i Dominikiem mieszkają w miejscowości
Podraje, gdzie prowadzą gospodarstwo
rolne wielkości ok. 30 ha. Specjalizują
się w hodowli trzody chlewnej i uprawie
zbóż.
W ten piękny, słoneczny dzień do Nowego Korczyna zawitali przedstawiciele
władz i lokalnych samorządów, m.in. posłowie Krystian Jarubas i Michał Cieślak,
radny sejmiku świętokrzyskiego Maciej
Gawin, radna powiatowa Teresa Krupska,
która odczytała list od wojewody z życzeniami. Ponadto obecnością swą zaszczycili Artur Radwański – wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach,
Adam Półtorak dyrektor Oddziału Banku
Spółdzielczego w Nowym Korczynie,
Przemysław Kaczmarczyk – przewodniczący Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
Janusz Gręda – komendant Komisariatu
Policji w Solcu Zdroju.
Część artystyczna Dożynek Gminnych rozpoczęła się od występu Orkiestry Dętej Jana III Sobieskiego. Później,
na pięknie przystrojonej scenie, pojawił
się dziecięcy zespół pieśni i tańca „Wianeczek” z Nowego Korczyna, grupa
folklorystyczna „Pacanowianie” z Europejskiego Centrum Bajki i zespół „Gabułtowianki” z Gabułtowa.
Nie zabrakło oczywiście konkursów,
w tym tego najważniejszego na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Do konkursu przystąpiły delegacje z następujących
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miejscowości: Badrzychowice, Górnowola, Brzostków, Czarkowy, Grotniki Duże,
Podraje-Podzamcze, Sępichów, Strożyska, Błotnowola, Stary Korczyn, Winiary
i Nowy Korczyn. Za najpiękniejszy uznano ten przygotowany przez Stowarzyszenie KGW Korczynian nad Nidą z Nowego
Korczyna, z kolei drugie miejsce zdobył
wieniec przygotowany wspólnie przez
sołectwa – Podzamcze i Podraje. Trzecie miejsce zdobyły ex aequo wieńce
z Brzostkowa i Czarków. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy.
W trakcie tegorocznych dożynek nie
zabrakło oczywiście regionalnych przysmaków, o które zadbały koła gospodyń
wiejskich. Smakosze mogli je degustować na stoiskach kół gospodyń wiejskich
ze Starego i Nowego Korczyna, Czarków,
Górnowoli, Sępichowa, Badrzychowic,
Strożysk, Brzostkowa, Łęki oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.
Tegoroczne, wyjątkowo udane dożynki zakończyła zabawa taneczna z ze-

społem Top Secret. Mieszkańcy i goście
bawili się do późnych godzin nocnych.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy wsparli tegoroczny
obyczaj, w szczególności następującym
podmiotom: Bank Spółdzielczy w Kielcach, „Tranzbed” - Przeniosło Lesław,
Auto Serwis Krupski – Katarzyna Stefańska, Mechanika Maszyn – Stefania i Bogdan Broda, GS „SCH’” Wiślica – Prezes
Marek Wiązania, Firma Demarol Marek
Dziekan, „Tarkor’” – Władysław Smoleń,
„Fasolex” S. Jasiak i S-ka Sp. J., Wytwórnia

Maszyn Rolniczych Mariola Wróblewska,
Masarnia Kawęczyn – Małgorzata i Mariusz Majczak, firma Flovac Wojciech
Kubik.
Dziękujemy paniom z kół gospodyń
wiejskich i Towarzystwa Miłośników
Ziemi Korczyńskiej za przygotowanie
stoisk z potrawami regionalnymi, Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz
Bibliotece Gminnej za przygotowanie
dekoracji sceny, a także delegacjom poszczególnych miejscowości za wykonanie dożynkowych wieńców.

W ROCZNICĘ WALK O PRAWA CHŁOPSKIE
W niedzielę 1 września 2019 roku
w Piasku Wielkim odbyły się coroczne
uroczystości związane z kolejną rocznicą antyrządowych manifestacji chłopskich.
Obchody te rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym
w Piasku Wielkim przez proboszcza
ks. Sławomira Dalczyńskiego. Po mszy
świętej wszyscy zgromadzeni w kościele udali się pod pomnik, gdzie delegacje biorące udział w obchodach złożyły
kwiaty, oddając tym samym hołd uczest-
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nikom manifestacji sprzed lat. W okolicznościowym programie artystycznym
wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno

- Przedszkolnego w Nowym Korczynie
oraz dziecięcy zespół „Wianeczek”.
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„POLSKI SPLOT” NAD WISŁĄ

W niecodziennej scenerii i przy pełnym słońcu, w dniu 14 września 2019 r.
nad rzeką Wisłą w Nowym Korczynie,
odbyła się uroczystość z okazji obchodów w gminie Nowy Korczyn 27. edycji
Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego p. h. „Polski splot”.
W tym roku na „Pikniku Historycznym” przeszłość splatała się z teraźniejszością, tradycja z nowoczesnością,
kultura z codziennością i rzemiosło
z produkcją masowego odbioru.
Organizatorami plenerowej imprezy
byli: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej i władze samorządowe gminy,
pod kierunkiem burmistrza – Pawła Zagai. W organizację uroczystości włączyła się także Miejsko Gminna Biblioteka
Publiczna w Nowym Korczynie, pod
kierownictwem pani Haliny Luter.
Jak przystało na wydarzenie historyczno – kulturowe organizatorzy wystąpili w strojach retro, a na pokazie mody
królowały stroje z różnych okresów, od

czasów odzyskania niepodległości do
czasów współczesnych. Przygotowane
kreacje można było podziwiać na manekinach, gdzie królowały piękne suknie,
garsonki, przyozdobione w pióra, korale,
błyskotki i kapelusze. Na planszach oglądać można było zdjęcia i opisy kreacji
od dawnych do współczesnych czasów.
Na stoiskach organizatorzy zgromadzili
również ręczne robótki: serwety, swetry,
kamizelki, hafty, tkaniny lniane i tkane na
krosnach chodniki ze starych szmatek.
Uroczystość uświetniły obrazy lokalnych artystów: pana Jana Wielgusa z Nowego Korczyna i pana Zygmunta Bernata z Parchocina, którzy obecni byli przy
swoich pracach. Wystawiono także rzeźby pana Ryszarda Wieczorka z Nowego
Korczyna i prace artystów z I Gminnego
Pleneru Malarskiego p. h. „Pędzlem malowane”.
Wystawę ubogaciło stoisko z dawnymi
przedmiotami gospodarstwa domowego,
które na strychu u dziadków, czy znajomych wyszukała młodzież uczestnicząca

w realizacji projektu „Równać Szanse
2018” pod nazwą „Z korczyńskiej chaty”. Rekwizyty na wystawę przekazała
także pani Elżbieta Dybała z Nowego
Korczyna.
Druga część spotkania miała charakter rozrywkowy, a wszyscy mogli posmakować tradycyjnej kuchni polskiej:
bigosu, pierogów z mięsem i z kaszą
jaglaną, pasztecików i ciast własnego
wypieku pań Towarzystwa Miłośników
Ziemi Korczyńskiej. Bigos przygotowali państwo Marzena i Robert Wilkowie,
pierogi panie: Urszula Kliś, Stefania Gubernat i Mirosława Muranowska. Ciasta
upiekły panie z własnych produktów:
Zdzisława Lira, Jolanta Motyl i Teresa
Krupska. Na zakończenie spotkania,
przy dźwiękach muzyki gitarowej pana
Jerzego Wilka, przy ognisku, w wesołym nastroju, pieczono kiełbaski.
Ligia Płonka
Punkt Informacji Turystycznej
w Nowym Korczynie

NARODOWE CZYTANIE W NOWYM KORCZYNIE
To cytat z opowiadania Elizy Orzeszkowej p.t. „Dobra Pani”, bo to właśnie
nowele polskie, w tym roku, stały się lekturą Narodowego Czytania.
W gminie Nowy Korczyn Narodowe Czytanie zorganizowane zostało 11
września 2019 r. w Szkole Podstawowej
w Nowym Korczynie. Czytany był fragment utworu „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, gdzie w pięknie udekorowanej
sali gimnastycznej, powitała przybyłych
pani dyrektor – Barbara Karnawalska.
Scenografię stanowiły plansze, na których
widniały tytuły książek i nazwiska pisa-

Głos z Gminy Nowy Korczyn

rzy, a wszystko w naszych narodowych
barwach. Organizatorami tegorocznego
czytania, jak co roku, był Miejsko Gmin-

ny Ośrodek Kultury i miejscowa szkoła
podstawowa.
Ligia Płonka
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W HOŁDZIE
POLEGŁYM
POD
CZARKOWAMI
W niedzielę 22 września 2019 r. w miejscowości Czarkowy
przed pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiemu o niepodległość Polski” stanęli wszyscy ci, którzy pragnęli oddać cześć poległym 105 lat temu.
W uroczystościach wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP VIII
kadencji Krystian Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego
Czesław Siekierski, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
Rafał Wiśniewski, Komendant Powiatowy Policji Jakub Kosiń,
Komendant Komisariatu Policji w Solcu Zdroju Janusz Gręda,
Zastępca Komendanta PSP w Busku Zdroju Marek Lis, Zastępca
Komendanta WKU w Busku Zdroju Andrzej Tomczyk, Burmistrz
Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Starosta Buski
Jerzy Kolarz, radni Rady Powiatu Buskiego: Teresa Krupska i Jan
Bartosik, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska w Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju Andrzej
Lasak, specjalista z dziedziny chirurgii ogólnej Krzysztof Bielecki, prezes AK w Kazimierzy Wielkiej Józef Belski, prezes
buskiego koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Andrzej
Wadowski, a także członkowie Komitetu Odbudowy Pomnika:
Andrzej Bienias, Tadeusz Łuszczyński, Władysław Ryba, Janusz
Zieliński, Stanisław Jachna, Zbigniew Jagiełło oraz syn Stanisława Przybyszewskiego – Hubert Przybyszewski i córka Józefa
Cabaja – Beata Cabaj-Świech.
Nie zabrakło również pocztów sztandarowych i delegacji
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Korczyn,
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów koło AK w Busku
Zdroju, Zarządu Krajowego RP i Byłych Więźniów koło Batalionów Chłopskich w Nowym Korczynie, 3 Buskiej Wolontariackiej Drużyny Wędrowniczej 117 Buskiej Drużyny Wielopoziomowej im. J. Dytkowskiego, 14 Buskiej Drużyny Harcerskiej
Wielopoziomowej im. L. Skrzyńskiego działającej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu, 41 Buskiej Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie,
Gromady Zuchowej „Leśne Duszki” z Zespołu Szkolno-Przed-
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szkolnego z Nowego Korczyna, Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie, Szkoły Podstawowej w Brzostkowie,
Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, radnych i sołtysów oraz licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Nowy
Korczyn.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polową w hołdzie
poległym, którą celebrował proboszcz parafii Stary Korczyn ks.
dziekan Marek Małczęć.
Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie. Następnie u stóp monumentu
złożono wieńce i kwiaty, zapłonęły także znicze pamięci, natomiast Orkiestra Dęta im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna pod batutą kapelmistrza Wojciecha Stojka odegrała patriotyczne utwory.
W przemówieniach okolicznościowych zaproszeni goście
podkreślali, jak ważny jest patriotyzm i pamięć o poległych
przed laty bohaterach, która powinna łączyć Polaków; bez rozdrapywania ran przeszłości.
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ZŁOTY JUBILEUSZ
Sobota, 21 września 2019 roku, była ważnym dniem
dla 16par małżeńskich z terenu gminy Nowy Korczyn, które
w tym roku świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” zaproszenie przyjęło 9 par.
Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
wręczył burmistrz miasta i gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja
w asyście przewodniczącej Rady Miejskiej Kazimiery Gołdyn
oraz posła na Sejm RP Krystiana Jarubasa.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były
gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.
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Uroczystość uświetnił występ uczniów Zespołu Szkolno
Przedszkolnego z Nowego Korczyna oraz dziecięcego zespołu
ludowego „Wianeczek”.
Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali: Bober
Zygmunt i Krystyna, Brzeziński Zbigniew i Stanisława, Cabaj
Anatol i Alina, Ćwiek Czesław i Irena, Jasiak Czesław i Helena, Juszczyk Henryk i Ewa, Kacperek Tadeusz i Stefania, Kliś
Henryk i Zofia, Koń Zbigniew i Helena, Kopeć Stanisław i Czesława, Leśniak Edward i Leokadia, Lis Ryszard i Krystyna, Maj
Kazimierz i Zofia, Skorupa Mieczysław i Wanda, Węgrzyn Marian i Alina, Zapiórkowski Ryszard i Janina.
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SPOTKANIE Z POLICJANTEM
W dniu 9 października 2019r. przedszkole w Nowym Korczynie odwiedził dzielnicowy z Komisariatu Policji w Solcu
– Zdroju mł. asp. Damian Kozłowski.
Funkcjonariusz zapoznał dzieci z umundurowaniem policjanta oraz elementarnymi zasadami ruchu drogowego. Wyjaśniał jak należy poruszać się po drogach, aby bezpiecznie
dotrzeć do celu. Największą atrakcją dla przedszkolaków była
możliwość dokładnego obejrzenia wozu policyjnego. Dzieci

zapamiętały podstawowe zasady ruchu drogowego i w nagrodę otrzymały odblaski.
Spotkanie Pana policjanta z naszymi wychowankami przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Każdy przedszkolak już wie, że policjant może być przyjacielem, który
zawsze chętnie służy pomocą.
Agnieszka Kowalska
Marta Gajek

DRZEWKO DLA SZCZĘŚLIWYCH RODZICÓW
Po raz kolejny władze samorządowe gminy Nowy Korczyn
postanowiły uczcić pojawienie się na świecie dzieci z terenu
gminy. W dniu 8 października 2019 r. miało miejsce uroczyste
przekazanie sadzonek drzew z imionami dzieci urodzonych
w bieżącym roku oraz w ostatnim kwartale roku ubiegłego.
Na uroczystość tę zaproszono rodziców 58 dzieci. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn w asyście Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzaty Wesołowskiej
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oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Kazimiery Gołdyn wręczył sadzonki dębu złocistego przybyłym członkom rodziny.
- Cieszę się, że tak wiele dzieci rodzi się w naszej gminie.
Chcielibyśmy je powitać wśród społeczności lokalnej i wręczyć symboliczny prezent – drzewko, by wraz z tym drzewkiem rosły, rozwijały się oraz by były chlubą dla rodziców
– powiedział burmistrz.
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WITAJCIE W SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI!
Miesiąc październik 2019 r. zapadnie na długo w pamięci
najmłodszych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Nowy Korczyn. To właśnie wtedy milusińscy zostali oficjalnie
przyjęci do szkolnych społeczności. Pierwszoklasiści odświętnie ubrani ślubowali na sztandar szkoły i przyrzekali być dobrymi uczniami.

Odbyły się także części artystyczne, podczas których najmłodsi prezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Wykazały
się również wiedzą o Ojczyźnie oraz znajomością zasad dobrego zachowania.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W dniu 30 października 2019r. w Publicznym Przedszkolu w Nowym Korczynie odbyła się pierwsza, bardzo ważna
uroczystość – „Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka”.
Był to wyjątkowy dzień dla trzylatków, które po raz pierwszy wystąpiły przed tak licznie zgromadzoną publicznością.
Wśród niej nie zabrakło rodziców i rodzeństwa naszych
przedszkolaków.
Swą obecnością zaszczycili nas także: Burmistrz Miasta
i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja oraz Dyrekcja
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Barbara Karnawalska
i Pani Małgorzata Stefańska.
Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, w którym nie zabrakło elementów patriotycznych.
Całości dopełniła Pani Dyrektor, która „zaczarowanym”
ołówkiem pasowała każdego trzylatka na przedszkolaka,
a czterolatka na starszaka.
Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy,
słodycze ufundowane przez Pana Burmistrza oraz kamizelki
odblaskowe od Pani Dyrektor. Również rodzice nagrodzili
dzieci upominkami.
Marta Gajek
Agnieszka Kowalska
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W BRZOSTKOWIE
W dniu 18 października 2019r. w Szkole Podstawowej
w Brzostkowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Na wstępie przedstawiciele uczniów klasy VIII powitali
wszystkich przybyłych na tę uroczystość: p. Burmistrza Miasta
i Gminy, dyrektor szkoły, grono pedagogiczne, pracowników
i zaproszonych nauczycieli emerytów.
Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem pań Małgorzaty Jasiak i Małgorzaty Kornaś.
Występ rozpoczął uczeń klasy VI, który zaprezentował
swoje umiejętności muzyczne, grając utwór na perkusji. Następnie młodzi artyści uświetnili ten wyjątkowy dzień piosenką, tańcem i słowem. Wiele ciepłych życzeń popłynęło

w kierunku nauczycieli, pani dyrektor i pracowników szkoły. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za
codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie i troskę
o dobro wychowanków. Część artystyczna zakończyła się piosenką „Milion białych róż” w wykonaniu uczennicy z klasy
III, a uczniowie złożyli życzenia nauczycielom, wręczając im
symboliczną różę.
Po części artystycznej głos zabrała dyrektor szkoły p. Joanna Chaczyk, która podziękowała uczniom za występ i opiekunom za przygotowanie i zaangażowanie. Wszystkim nauczycielom życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym
zawodzie. Następnie zwróciła się w kierunku emerytowanych
pracowników szkoły, by podziękować im za wieloletnią pracę. Żegnaliśmy Panią Wiesławę Grzyb- nauczycielkę, która w
naszej szkole przepracowała ponad 35 lat oraz pana Adama
Lisieckiego - konserwatora naszej szkoły.
W imieniu całego grona pedagogicznego, serdeczne życzenia złożyły panie Małgorzata Sańpruch i Marzena Czupryna, a także Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn p. Paweł
Zagaja oraz przedstawiciele Rady Rodziców. W czasie wygłaszanych przemówień padały przede wszystkim słowa uznania
i podziękowania za wsparcie, współpracę, życzliwość oraz dobre słowo. Były kwiaty, życzenia i upominki. Nie obyło się bez
wzruszeń i wspomnień…

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NOWYM KORCZYNIE
11 października 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Paweł Zagaja
– Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, Ks. Proboszcz Paweł Majewski, Mariola Lotko – Dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury, Kazimiera Gołdyn – Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Nowym Korczynie, Katarzyna Stefańska – Przewodnicząca Rady Rodziców i Pani Bogumiła Zawada – była
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka w Nowym Korczynie.
Uczniowie klas ósmej i siódmej (E. Jasiak, A. Przeniosło, A.
Sagan, P. Sagan, I. Szymańska, K. Naporowski, O. Piotrowski,
K. Bonar) przedstawili historię DEN. Występ uświetniły piosenki w wykonaniu klas 5a i 5b oraz E. Kornaś, która zaśpiewała utwór „Mały Książę”. Na zakończenie uczniowie oraz
zaproszeni goście złożyli życzenia nauczycielom. W związku
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z przejściem na emeryturę Pani Bogumiły Zawady Dyrektor
B. Karnawalska i Wicedyrektor M. Stefańska podziękowały za
kilkunastoletnią owocną współpracę oraz złożyły najlepsze
życzenia na dalsze lata.
Spektakl przygotowały: J. Kulik, M. Stefańska, M. Wilewska, M. Wach.
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UCZNIOWIE W TELEWIZJI
Młodzież szkolną z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
z Nowego Korczyna spotkało nie lada wyróżnienie, gdyż została zaproszona do wzięcia udziału w nagraniu reportażu
o kopcu w Uciskowie.
Kopiec ten pochodzi z czasów I wojny światowej. Jest to
największy w tym regionie cmentarz wojenny z tego okresu.
Spoczywa na nim 1366 żołnierzy rosyjskich i 479 austro-węgierskich oraz prawdopodobnie dwaj polscy żołnierze polegli
w 1939 roku.
Nagranie to miało miejsce w piątek - 25 października 2019
roku i wziął w nich udział oddział zuchów prowadzony przez
p. Aleksandrę Jagielską i p. Annę Marek oraz uczniowie klasy
VIa i VIII. Nagranie zaczęło się o godz.12.30.
Najpierw uczniowie porządkowali to miejsce tak ważne
dla mieszkańców ziemi korczyńskiej, potem złożyli wieniec
kwiatów i zapalili znicze. Piękny wiersz o kopcu powiedziała Natalia Nowak, Dawid Juszczyk przytoczył legendę o jego
powstaniu, natomiast historię Nowego Korczyna i powstanie
cmentarza wojennego w Uciskowie omówili: Krzysztof Naporowski i Bartek Piotrowski.

Dziennikarze podziękowali szóstoklasistom za przygotowanie się do reportażu, a pozostałym uczniom za piękną postawę i młodzieńczy zapał w pielęgnowaniu miejsc pamięci
narodowej.
Wywiadu udzielił też Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn - Paweł Zagaja oraz inni przedstawiciele naszych instytucji kulturalnych.
Reportaż wyemitowany zostanie w TVP3 Kielce 11 listopada 2019 roku.

DZIEŃ PATRIOTYCZNY W PRZEDSZKOLU
Dzień Niepodległości - to najważniejsze polskie święto narodowe, które
skłania do reﬂeksji na temat patriotyzmu
nawet najmłodsze pokolenie.
Dzieci z grup 5 i 6-latków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym
Korczynie także uczciły ten wyjątkowy
dzień, którego głównym celem było
kształtowanie miłości i przywiązania do
kraju ojczystego, jego kultury i tradycji
oraz utrwalenia symboli narodowych
naszego kraju. Przedszkolaki wykonały
kokardy narodowe, a także pięknie kolorowały polskie symbole narodowe.
Recytowały patriotyczne wiersze. Przyjmując postawę „ na baczność”, dumnie,
wraz ze wszystkimi uczniami naszej
szkoły odśpiewały hymn Polski - „Mazurek Dąbrowskiego”. Uczestniczyły również w akademii przygotowanej przez
starszych kolegów.
Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach przedszkolaki kształtują
pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

Głos z Gminy Nowy Korczyn
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POCZET BAGIENNYCH
Z WIEŻYCY
W NOWYM MIEŚCIE
KORCZYNIE
Śladem Księcia Bolesława Wstydliwego, świątobliwej jego
małżonki – św. Kingi, braci zakonnych franciszkanów, do Nowego Miasta Korczyna w dniu 9 listopada 2019 r. przywędrowała niezwykła grupa pielgrzymów, na czele której maszerował Świętosław herbu Gryff.
W postać kasztelana wojnickiego i wiślickiego, żyjącego
w końcu XIII w. wcielił się Wojciech z Bagien Maniak. Wyprawie towarzyszyli Joanici z Mielca, Drużyna Najemna Rujewit
i Wielki Mistrz Braci Dobrzyńskich z Krakowa.
Mijając Zamczysko, zatrzymali się przed kościołem p.w.
św. Stanisława z dawnym klasztorem Franciszkańskim i dziwili
się, jak wszystko w Nowym Korczynie, od czasów ostatniej
ich bytności się tu zmieniło. Nadziwić się nie mogli, że w tej
świątyni powstało sanktuarium ku czci św. Kingi, której kult
trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
W gotyckiej budowli powitali przybyszów zza Wisły: ks.
proboszcz Paweł Majewski, przewodnicząca Rady Miasta
– Kazimiera Gołdyn, dyrektorka Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury – Mariola Lotko. Po świątyni i dalej oprowadziła
pielgrzymów przewodniczka z Punktu Informacji Turystycznej
w Nowym Korczynie – Ligia Płonka. Kustosz sanktuarium podał przybyłym relikwię św. Patronki do ucałowania i zaprosił
do zwiedzania kościoła farnego p. w. Św. Trójcy. W tej świątyni urzekł przybyłych barokowy wystrój z czasów osiedlenia

się tu zakonników jezuickich. Zadziwił wszystkich monumentalny ołtarz główny z 1692 r. Na uwagę zasłużyła także kaplica
św. Jana Kantego, w której znajduje się późnobarokowy tryptyk przedstawiający Opłakiwanie Chrystusa.
Na rynku Nowego Korczyna przybysze poznali historię
dawnego Miasta, a w szczególności tę z okresu XIII w. oraz
młodzieńcze lata wielkiego kronikarza polskiego – Jana Długosza, który pobierał nauki w budynku szkolnym zwanym Domem Długosza lub Akademią.
Stąd powędrowali nad rzekę Nidę, gdzie stoją mury synagogi i widoczny jest po drugiej stronie nasyp ziemny - pozostałości po dawnym zamku królewskim we wsi Podzamcze.
Ostatnim punktem programu w Nowym Korczynie był
staropolski, rycerski żurek, przyrządzony w remizie OSP,
przy pomocy pań z Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta
i Gminy w Nowym Korczynie.Posileni strawą duchową i cielesną uczestnicy Historycznego Przemarszu po ulicach królewskiego Nowego Miasta ruszyli w dalszą drogę, przeprawiając się promem na drugi brzeg rzeki Wisły do Zapasternicza,
gdzie również z wielkim szacunkiem przez miejscowe władze
z Gręboszowa, byli przyjmowani.
Ligia Płonka
Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie

SZKOŁA PAMIĘTA
„Bóg, Honor, Ojczyzna” to słowa bliskie każdemu Polakowi
kochającemu swój kraj i te właśnie słowa stały się mottem
akademii, która odbyła się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w dniu 8 listopada 2019 r. z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.
Uroczystość poprzedził wspólny śpiew hymnu narodowego, gdyż nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godzinie 11:11,
w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, rozpoczęliśmy
śpiew „Mazurka Dąbrowskiego”, który dumnie rozbrzmiewał
na całą szkołę. Potem mali artyści przedstawili dzieje Polski,
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od jej upadku do odzyskania niepodległości. Były więc wiersze
o miłości do kraju, bohaterstwie polskich żołnierzy, rozpaczy matek, córek i żon żegnających ukochanych mężczyzn.
Nie zabrakło pieśni żołnierskich i patriotycznych, tak pięknie
oddających te podniosłe chwile związane z najważniejszym
świętem państwowym dla każdego Polaka.
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DLA CIEBIE POLSKO!
Narodowe Święto Niepodległości jest dla Polaków jednym
z najważniejszych wydarzeń narodowych.
W Gminie Nowy Korczyn tegoroczne obchody trwały dwa
dni. 10 listopada 2019 r. odbył się wernisaż wystawy „Dla
Ciebie Polsko – w stulecie czynu legionowego” i patriotyczny
koncert. Z kolei dzień później, 11 listopada uroczystości zainicjowała msza św., następnie a pod pomnikiem poległych bohaterów walczących o wolną Polskę, obecne na uroczystościach
delegacje, złożyły wieńce i zapaliły symboliczne znicze.

Głos z Gminy Nowy Korczyn
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WIECZÓR WSPOMNIEŃ
W podziękowaniu za odzyskaną wolność, jesienną porą
– 22 listopada 2019 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Nowym Korczynie, Gminną Biblioteką Publiczną,
Zespołem Szkolno Przedszkolnym, Publiczną Szkołą Podstawową w Starym Korczynie i Publiczną Szkołą Podstawową
w Brzostkowie zorganizowało, jak co roku „Wieczór Wspomnień”. Uroczystość związana była z obchodami 101. Rocznicy Wyzwolenia Narodowego i Roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego.
Do remizy OSP przybyli: uczniowie, nauczyciele, sołtysi,
radni, mieszkańcy Nowego Korczyna i okolicy, a zwłaszcza
członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.
Z zaproszonych gości obecni byli m. in. Kazimiera Gołdyn – przewodnicząca Rady Miasta w Nowym Korczynie, Paweł Kulik – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, ks. Dariusz Matysiak – proboszcz Parafii w Brzostkowie,
Mariola Lotko – dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
Teresa Krupska – radna Powiatu Buskiego, Grażyna Rasińska –
przewodnicząca Stowarzyszenia KGW Korczynian nad Nidą,
Joanna Parlak – skarbnik Urzędu Miasta i Gminy, Władysława
Leżoń – miejscowa poetka i Jan Wielgus – artysta malarz.
Wieczór rozpoczął się wręczeniem nagród, dyplomów
i słodyczy laureatom Konkursów: IX Miejsko Gminnego Konkursu Recytatorskiego, IX Miejsko Gminnego Konkursu Literackiegoi VII Miejsko Gminnego Konkursu Plastycznego.
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W Konkursie Recytatorskim wzięło udział 32 uczniów ze
wszystkich szkół naszej gminy, z czego 22 było nagrodzonych
miejscami, wyróżnieniami, w różnych kategoriach wiekowych. Laureaci zaprezentowali się przed nowokorczyńską publicznością recytując poetyckie utwory, przepełnione treściami patriotycznymi, opiewające walory nadnidziańskiej ziemi,
czasy wojenne i trudne chwile po wyzwoleniu Polski. Sięgnęli
do twórczości regionalnej, co pozwoliło na poznanie naszej
krwawej historii.
Z konkursowych, nagrodzonych prac plastycznych została
wykonana wystawa, którą mogła podziwiać zebrana publiczność.
Wieczór uświetnił recital pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu wokalno – muzycznego „Tu i teraz” z Centrum
Kultury w Bejscach, pod kierunkiem pana Radosława Kornasia.
Dwunastoosobowa grupa śpiewacza wzruszyła przybyłych
prawie do łez.
Wieczorne spotkanie stało się też doskonałą okazją do
podziękowania dla Bogumiły Zawady, długoletniej dyrektorki
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, za ogromny wkład pracy w działalność stowarzyszenia, za profesjonalizm w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości, organizację wielu
wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, historycznych, czy
turystycznych oraz za zaangażowanie w działalność statutową
i społeczną.
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ZABAWA
ZE ŚWIĘTYM
MIKOŁAJEM
Tradycyjnie, jak co roku, w sobotę 7
grudnia 2019 r. zawitał do Nowego Korczyna św. Mikołaj. Było mnóstwo gier,
zabaw, konkursów i dobrej muzyki.
W tym roku licznie zgromadzoną
w remizie OSP w Nowym Korczynie
gromadkę dzieciaków, przybyłych ze
swoimi rodzicami lub dziadkami, bawili
artyści z Mobilnego Centrum Animacji
– Rozrywkowej „Świat Dziecka”. Dominowały zabawy: w pociąg, pakowanie
prezentów, wyścigi w workach, przeciąganie liny, rzucanie śnieżkami, tańce
i zagadki.W międzyczasie chętne pociechy robiły sobie pamiątkowe zdjęcia
w fotobudce „Fotosweet”, dobierając
różne świąteczne stroje. Nie zabrakło
również najważniejszego gościa, na
którego z niecierpliwością oczekiwali
najmłodsi, a mianowicie św. Mikołaja.
Niezwykły gość przy pomocy swoich
sprzymierzeńców wręczył dzieciakom
mnóstwo słodkich upominków.
Organizatorami tej przemiłej uroczystości byli: Urząd Miasta i Gminy
w Nowym Korczynie oraz Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY
Jak co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia, w Szkole Podstawowej w Brzostkowie został zorganizowany konkurs
na najładniejszy stroik świąteczny. Jury składające się z przewodniczących klas miało niełatwe zadanie. Stroiki były przepiękne. A oto wyniki konkursu: w kategorii klas 0-III, I miejsce
zajęła Aleksandra Król, II miejsce -Lena Suchy, a III- Wiktoria
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Pisarczyk; w kategorii klas IV-VIII, I miejsce zajęła Sylwia Pisarczyk, II miejsce- Katarzyna Miarka, a III- Martyna Cyrnek.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy
uczestnicy konkursu- słodkie upominki.
Konkurs zorganizowały panie: I. Sadowska, G. Wawrzeniec, M. Kornaś.
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PIĘKNE CHOINKI OZDOBĄ
NOWOKORCZYŃSKIEGO
RYNKU
Ubieranie choinki to bardzo lubiana przez dzieci tradycja
świąt Bożego Narodzenia. Wzorem lat ubiegłych w dniu 19
grudnia 2019 r. na nowokorczyńskim rynku ustawiono dorodne choinki.
Drzewka udekorowane zostały przez uczniów z terenu
gminy Nowy Korczyn. W akcję włączył się również burmistrz
Paweł Zagaja. Przeróżne ozdoby w eko-stylu najmłodsi wykonali sami. Pomysłów im nie brakowało. Drzewka są przystrojone ręcznie wykonanymi bombkami, łańcuchami i wielkimi
serduszkami.

Ś W IĄT EC Z NA Z B IÓ R K A
Ż Y W NO Ś C I
„DROBNY GEST” DLA SAMOTNYCH
„Każdy gest, nawet najdrobniejszy... zmienia świat, czyjś
świat”.Doświadczyli tego członkowie Szkolnego Koła Caritas, którzy czyniąc „drobny gest” (było nim przygotowanie
stroików i odwiedziny u osób starszych), wywołali uśmiech
radości, a często również łzy szczęścia na twarzach obdarowanych. Zgodnie z tradycją szkoły podstawowej w Nowym
Korczynie, uczniowie wraz z opiekunem p. Marią Błach, wyruszyli w dn. 19.12.2019r. w odwiedziny do osób starszych,
samotnych, mieszkających w Nowym Korczynie. Spotkali
się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wolontariusze złożyli życzenia świąteczne i przekazali przygotowane przez siebie,
czasami przy pomocy rodziców, stroiki świąteczne. Ta szczególna akcja uświadamia, jak niewiele trzeba, żeby sprawić
komuś radość, zapewnić o pamięci.
Bardzo dziękujemy rodzicom naszych wolontariuszy za
pomoc w przygotowaniu drobnych podarunków i wyrażenie
zgody na udział dzieci w akcji.
Maria Błach
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W dniach 29 - 30 listopada 2019 r. na terenie całego
kraju przeprowadzona została Świąteczna Zbiórka Żywności.
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego po raz kolejny przyłączyli się do tej charytatywnej akcji. Wolontariusze
z klasy 6a, 7 i 8 pełnili dyżury w wyznaczonych sklepach na terenie Nowego Korczyna. W tegorocznej zbiórce zebrano 190
kg żywności, która zostanie przekazana przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Korczyńskiej osobom starszym, samotnym
i potrzebującym pomocy.
Dyżury w sklepach pełnili: Antonina Stefańska, Alicja
Krzyżańska, Julia Marek, Natalia Nowak, Maja Modzelewska,
Natalia Borek, Zuzanna Kaczmarczyk, Bartłomiej Piotrowski,
Igor Kaczmarczyk, Oliwia Koziara, Jakub Misiewicz, Maciej
Gadawski, Krzysztof Nowak, Roksana Szumilas, Zuzanna
Górna, Emilia Jasiak, Kamila Jaroszek, Julia Piotrowska, Agata Sagan, Paulina Sagan, Olaf Piotrowski, Krystian Misiaszek,
Dominika Nowak, Izabela Szymańska, Bartłomiej Smoliński,
Krzysztof Naporowski
Opiekun: Agnieszka Zapiórkowska
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WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE Z RODZICAMI
W dniu 11 grudnia 2019 r. w grupach 5 i 6 – latków ze szkoły podstawowej w Nowym Korczynie, odbyły się
świąteczne warsztaty plastyczne, których głównym celem było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz
kształtowanie wrażliwości estetycznej
dzieci.
Rodzice bardzo aktywnie włączyli
się w przygotowanie wspólnych zajęć.
W świątecznej i miłej atmosferze, przy
dźwiękach kolęd i pastorałek, razem ze
swoimi pociechami przygotowali stroiki, choinki, cekinowe bombki oraz inne
piękne dekoracje i ozdoby bożonarodzeniowe.
Podczas tworzenia prac wszyscy wykazali się ogromną pomysłowością i inwencją twórczą. Na zakończenie zajęć
wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia.
Dziękujemy rodzicom za pomoc
w organizacji wspólnych warsztatów.

MIŁA WIZYTA UCZNIÓW
W DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ
W dniu 15 stycznia 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostkowie razem z opiekunami: M. Wypych, G.
Wawrzeniec, M.Kowalską i A.Łaszek odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Ratajach.
Dzieci zaprezentowały przedstawienie jasełkowe. W pięknych strojach wykonały układ taneczny, opowiedziały historię
narodzin Dzieciątka Jezus oraz zaśpiewały kolędy i pastorałki.
Wraz z uczniami klas młodszych w odwiedziny do Domu
Pomocy Społecznej pojechali przedstawiciele Szkolnego Koła
Wolontariatu oraz Koła Miłośników Biblioteki, których opiekunami są M.Jasiak i M.Kornaś.
Uczennice wręczyły wszystkim pensjonariuszom własnoręcznie upieczone pierniczki oraz piękne kartki noworoczne
i złożyli życzenia.
Praca nad przygotowaniem upominków trwała kilka dni
i przyniosła młodzieży wiele radości. Na twarzach pensjonariuszy też było widać ogromne wzruszenie.
Na zakończenie pracownicy DPS-u przygotowali dla
uczniów słodki poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy.

Głos z Gminy Nowy Korczyn
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TO BYŁY PIĘKNE JASEŁKA
Okres Świąt Bożego Narodzenia to
niezwykły,magiczny czas. Przekonali
się o tym wszyscy, którzy trzy grudniowe popołudnia postanowili spędzić
w szkołach w gminie Nowy Korczyn.
Na kilka dni przed Wigilią przyciągnęły magią pięknych jasełek i wspólnego
kolędowania. W czwartek, 12 grudnia
w pięknie udekorowanej sali w przedszkolu w Nowym Korczynie zebrali się
zaproszeni goście:dyrektor szkoły Barbara Karnawalska, zastępca dyrektora
szkoły Małgorzata Stefańska oraz rodzice przedszkolaków. Publiczność po raz
kolejny mogła przeżyć historię Marii
i Józefa szukających miejsca do schronienia. Całość jasełek pokazująca scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka
przeplatana była kolędami i pastorałkami. Na zakończenie pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia świąteczno–
noworoczne. Całość przedstawienia,
czyli autorski scenariusz, scenografię,stroje dla małych aktorów przygotowały: Marta Gajek i Agnieszka Kowalska.
„Już słychać kolędy, już pachnie
świętami. Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami”. Taki napisz kolei
zapraszał wszystkich gości przybyłych
18 grudnia na spotkanie wigilijne do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie.Przybyłych tego dnia
gości powitała dyrektor Barbara Karnawalska. Przedstawienie rozpoczęło się
od spektaklu nawiązującego do scen
biblijnych. Piękny śpiew kolęd i pastorałek podkreślił uroczysty charakter spotkania. Uczniowie zostali przygotowani
przez: Bogusławę Ziętarę i Marię Błach.
Następnie, na scenie – pod czujnym
okiem Urszuli Strzeleckiej i Bogusławy
Woźniak - wystąpił zespół „Wianeczek”
z przyśpiewkami i tekstami kolędników.
Barwne stroje i brawurowe wykonanie
przyśpiewek i pastorałek zachwyciły
obecnych.
Z kolei „Wśród nocnej ciszy,głos się
rozchodzi…” rozbrzmiało 19 grudnia
w Punkcie Przedszkolnym w Brzostkowie. Tego dnia przedszkolaki zaprosiły rodziców,na świąteczne przedstawienie.Swoją obecnością zaszczycili
również dyrektor Joanna Chaczyk oraz
ksiądz proboszcz Dariusz Matysiak.
Przygotowana scenografia wprowadziła
zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój, zaś o dobrą zabawę i miłe
doznania słuchowe zadbali mali aktorzy. Przedstawienie było tradycyjną
opowieścią o narodzinach Dzieciątka
w Betlejem,przeplatana była kolędami
i pastorałkami. Na zakończenie tego-
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rocznych jasełek goście wysłuchali świąteczno-noworocznych życzeń pani dyrektor i w radosnej atmosferze zasiedli do
słodkiego poczęstunku przygotowanego
przez rodziców.
Również 19 grudnia jasełka wystawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie. Szkolni aktorzy świetnie
i z ogromnym zaangażowaniem wcielili
się w swoje role, przypominając w ten
sposób to niezwykłe wydarzenia biblijne.
Świetności inscenizacji dodały pastorałki
i kolędy. Uczniowie przygotowani przez
Urszulę Lasak wykonali piękne tańce
w rytm polskich kolęd.W tak wyjątkowym momencie wśród widowni byli rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście,
a wśród nich m.in. ks. dziekan Marek

Małczęć, Piotr Stach, wice burmistrz
i radna Krystyna Szafraniec. Po zakończonym spektaklu głos zabrała dyrektor Bożena Kruk która podziękowała
młodym artystom oraz ich opiekunom
za przygotowanie wyjątkowych jasełek
i złożyła wszystkim świąteczne życzenia.
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REKORD PODCZAS
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Podczas 28 Finału WOŚP Nowy Korczyn zebrał rekordową kwotę 13.804,05 zł i 14,66 euro. Tym samym dołożył swoją
cegiełkę dla medycyny zabiegowej, dla ratowania zdrowia i życia dzieci.
W niedzielę 12 stycznia 2020 r. od wczesnego rana wolontariusze ze wszystkich trzech placówek oświatowych z terenu gminy Nowy Korczyn, kwestowali w okolicach kościołów. Zainteresowanie akcją było duże, nie brakowało ludzi
o wielkich sercach, którzy chętnie wspierali szczytny cel, jaki
przyświeca Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
28 Finał WOŚP w Nowym Korczynie, który odbył się
w tym roku w remizie OSP,zorganizowany został przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz Władze Samorządowe Miasta i Gminy Nowy Korczyn. Zgromadził pełną salę mieszkańców, gości, wolontariuszy, wszystkich tych, którzy z otwartym
sercem przyszli wesprzeć szczytny cel. Był wyjątkowy pod
względem zaangażowania wielu osób. Wszyscy przybyli z potrzeby serca, aby w tym wyjątkowym dniu, gdzie szaleństwo
ogarnia całą Polskę, dołożyć swoja cegiełkę i nieść pomoc
dzieciom.
Tegoroczne granie rozpoczęło się od występu Orkiestry
Dętej im. Jana III Sobieskiego. Następnie wystąpił Dziecięcy
Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca Wianeczek oraz zaśpiewała Emilia Kornaś. Zagrały również zespoły Vokall oraz Top
Secret.W akcję włączyły się także panie ze Stowarzyszeń i Kół
Gospodyń Wiejskich z gminy Nowy Korczyn. (Stowarzyszenie
KGW Korczynianie nad Nidą, Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie, KGW Badrzychowice,
KGW Czarkowy, KGW Łęka, KGW Sępichów), które zorganizowały kiermasz ciast regionalnych. Ogromną popularnością
cieszyła się loteria fantowa, która powstała dzięki sponsorom- lokalnym przedsiębiorcom, artystom oraz mieszkańcom
i ludziom dobrej woli.Akcję wsparli: Lesław i Krzysztof Przeniosło - firma Tranzbed, Stefania Broda – firma Broda, Anna
i Henryk Pabijańczyk - Sklep Wielobranżowy Żuczek, Jolanta
Motyl – Kwiaciarnia, Jan Wielgus - lokalny artysta, Halina Luter - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz mieszkańcy
i przyjaciele. Dzięki nim nabyć można było upominki, które
na pewno będą cieszyć serce i kojarzyć się z tą wielką akcją.
Najmłodsi natomiast mogli rozwijać swoje plastyczne umiejętności podczas zajęć kreatywnych zorganizowanych przez
plastyczkę Annę Stoksik-Markuszewską.
Dla wolontariuszy był przygotowany słodki poczęstunek ufundowany
przez Władysława i Jacka Smoleniów
z Piekarni Tarkor w Nowym Korczynie oraz Mariusza Rutkowskiego z Piekarni Opatowiec. Panie ze Stowarzyszenia KGW Korczynianie nad Nidą
przygotowały tradycyjną fasolkę po
korczyńsku. Sponsorami byli Firma Fasolex - Stefan, Tomasz i Andrzej Jasiak,
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właściciele sklepu Market Express z Nowego Korczyna oraz
Teresa Dybała. Posmakować można było także pierogów
z mięsem, „podarowanych” na ten cel przez Marzenę Wilk
z Zajazdu „Harnaś” w Ostrowcach.
Było radośnie, aktywnie, wszyscy zgromadzeni na 28 Finale WOŚP pokazali ze razem można więcej.Nabraliśmy wiatru w żagle dla medycyny zabiegowej, dla ratowania zdrowia
i życia dzieci. Całość poprowadziła i koordynowała Mariola
Lotko - dyrektor MGOK w Nowym Korczynie.
Władze Samorządowe Miasta i Gminy Nowy Korczyn
składają serdeczne podziękowania wolontariuszom, opiekunom, dyrekcji szkół, strażakom, każdej osobie, która zaangażowała się,dokładając choćby najmniejszą cegiełkę, by wesprzeć tegoroczny szczytny cel.
LISTA WOLONTARIUSZY - WOŚP 2020
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Korczynie: Sagan
Paulina, Sagan Agata, Piotrowska Julia, Jaroszek Kamila, Szymańska Izabela, Nowak Dominika, Przeniosło Amelia, Jasiak
Emilia, Kaczmarczyk Igor, Koziara Oliwia, Kamil Gruchała,
Zawada Alan, Gwóźdź Miłosz, Nowak Natalia, Koźbiał Iga,
Misiewicz Oliwia. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym
Korczynie: Curyło Julia, Potoczny Dawid, Tomal Karol. Szkoła
Podstawowa w Brzostkowie: Jasiak Agnieszka, Miarka Katarzyna, Świech Przemysław. Opiekunowie: Artur Grzesiak, Paweł Kulik, Barbara Kanicka, Zofia Dybała – Nowak, Monika
Kaszuba, Małgorzata Jasiak, Bernadeta Gajda.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOŁACH
Babcia i dziadek to osoby, które
w życiu dziecka odgrywają bardzo
ważną rolę. Dlatego nikomu nie trzeba
przypominać o randze obchodów ich
święta.
Jak co roku, z okazji Dnia Babci
i Dziadka uczniowie ze szkół w gmin
Nowy Korczyn przygotowali piękne
uroczystości.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Nowym Korczynie odbyła się uroczystość pod hasłem „Bóg nie może
być wszędzie, dlatego stworzył Babcię
i Dziadziusia”. Dziadkowie z wielką
dumą i uśmiechem na twarzy, a niejednokrotnie nawet ze wzruszeniem i łezką
w oku oglądali występy swoich ukochanych wnuków.
Również w Publicznym Przedszkolu w Nowym Korczynie odbyły się
wspaniałe uroczystości z udziałem zaproszonych seniorów. Przedszkolaki
z grupy 3- i 4-latków podziękowały
babciom i dziadziusiom za bezgraniczną miłość, opiekę i trud włożony w ich
wychowanie, prezentując ciekawy program artystyczny. Z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
Z kolei w Szkole Podstawowej
w Starym Korczynie goście jak co roku
dopisali i przybyli bardzo licznie.Dzieci przygotowały dla swoich babć oraz
dziadków piękną i wzruszającą inscenizację.
W Szkole Podstawowej w Brzostkowie również odbyła się akademia.
Dzieci zaprezentowały przedstawienie
jasełkowe, a następnie recytowały wiersze,śpiewały piosenki i tańczyły.Wnukowie wręczyli ukochanym dziadkom
własnoręcznie wykonane laurki.Nie zabrakło wzruszeń i gorących braw.
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PIERWSZY
BABSKI COMBER
Ponad 60 kobiet bawiło się w sobotę, 8 lutego na pierwszym „Babskim combrze”. Wydarzenie odbyło się w sali OSP
w Nowym Korczynie.
Zwyczaj ten w gminie zainicjowała dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie Mariola Lotko, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy, reprezentowanego
w dniu zabawy przez wice burmistrza Piotra Stracha.
W wydarzeniu wzięły udział przedstawicielki płci pięknej
m.in. z kół gospodyń wiejskich ze Starego Korczyna, Czarków,
Strożysk, Badrzychowic i Błonowoli, a także reprezentantki
dwóch stowarzyszeń: Stowarzyszenia KGW Korczynian nad
Nidą i Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.
Chociaż „Babski comber tradycyjnie zarezerwowany jest
wyłącznie dla pań, to na biesiadzie obecnych było też kilku
panów, związanych z TMZK.
Około 60 przedstawicielek płci pięknej bawiło się wesoło
w rytm muzyki zespołu Vokall, pod kierunkiem Artura Gruchały z Czarków. Zapusta okraszona została smakowitymi przekąskami i napitkami, które panie przyrządziły według swoich
domowych receptur i tajemnic kulinarnych.
Co prawda w Polsce,w wielu regionach, tradycje cembrowania przeszły już do historii, to jednak mając na uwadze
wspaniałą zabawę, wesołe igraszki, figle przy muzyce, jakie
miały miejsce w tegorocznym karnawale w Nowym Korczynie, być może zwyczaj ten zagości na stałe w kalendarzu imprez rozrywkowych w gminie Jak zapowiadają organizatorzy
„Babski comber” jest tylko umowną nazwą i w przyszłym roku
może mieć zupełnie inną oprawę rozrywkową.
Warto jednak dodać, że dla wszystkich uczestników fety,
była to odskocznia od codziennych trosk i obowiązków, a zabawa była wyśmienita!
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AKTYWNIE W FERIE
Bardzo wesoło i kreatywnie minęły Ferie Zimowe 2020
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie.
Codziennie w MGOK gościła grupa ok 20 dzieci z gminy
Nowym Korczyn. Zajęcia były prowadzone przez dyrektor
i pracownice MGOK oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.
Dbając o najmłodszych odbiorców dołożono wszelkich
starań, aby codzienne zajęcia były różnorodne i trafiły w gusta naszych milusińskich. Największym zainteresowaniem
podczas ferii cieszyły się zajęcia plastyczne. Dzieci wykonywały czapeczki karnawałowe, tworzyły kartki walentynkowe
różnymi technikami, rysowały ulubionych bajkowych bohaterów. Nie mniej jednak, prawdziwym hitem okazał się dzień,
w którym wykonywana była biżuteria. Dzieci ochoczo robiły koralikowe bransoletki dla siebie i nie tylko. Oprócz tego

czytane były baśnie różnych narodów, był dzień z Kubusiem
Puchatkiem i ze Smerfami. Nasza gromadka miała również
okazję brać udział w „Ruchowych fitness wariacjach”, które
przeprowadziła z dziećmi pani Ewa Kwiatkowska, prowadząca na co dzień zajęcia fitnessu. Podczas ferii przeprowadzony został również konkurs „Biała Zima” na najpiękniejszy
zimowy pejzaż. Młodzież miała również okazję brać udział
w rozgrywkach zorganizowanego IV Turnieju Bilardowego.
Było również trochę o historii Nowego Korczyna. Dzieci słuchały opowieści przewodnickich i same próbowały stworzyć
folder o atrakcjach turystycznych Nowego Korczyna. Były
również gry, zabawy i projekcje bajek. Uroczyste zakończenie
ferii odbyło się w piątek 7 lutego. Były tańce, słodki poczęstunek i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Wszystkie dzieci
otrzymały nagrody i wyróżniania oraz pamiątkowe dyplomy.

WALENTYNKI
W RÓŻNYCH
STRONACH ŚWIATA
14 lutego 2020 roku w szkole podstawowej w Nowym Korczynie, jak co
roku, świętowaliśmy Dzień Zakochanych.
Duży Samorząd Uczniowski z tej
okazji zorganizował pocztę walentynkową, na którą wszyscy uczniowie
z niecierpliwością czekali. Skrzynka została zapełniona aż po brzegi liścikami
i kartkami. Następnie doręczyciele walentynkowi odpowiednio posegregowali
i rozdali kartki wszystkim adresatom.
Jedną z atrakcji Dnia Zakochanych
był szkolny konkurs na najciekawszą
scenkę kabaretową pt. „Walentynki
w różnych stronach świata”. Uczniowie
poszczególnych klas mieli za zadanie samodzielnie napisać scenariusze skeczy
i przygotować rekwizyty na temat zwyczajów walentynkowych panujących
w wylosowanych przez nich rejonach
świata. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą
okazała się klasa 6 a, która zaprezen-
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towała bardzo zabawny program artystyczny związany ze zwyczajami walentynkowymi w Ameryce Południowej.
Uczniowie tej klasy przygotowali barwne

stroje, rekwizyty oraz latynoskie tańce
m.in. tango.
Dzień upłynął w atmosferze radości,
uśmiechu i dobrej zabawy.
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KARNAWAŁOWO W SZKOŁACH
PRZEDSZKOLE W NOWYM KORCZYNIE

Bal karnawałowy dostarcza przedszkolakom wielu przeżyć i radości. Tak
też było w placówce przedszkolnej w
Nowym Korczynie.
20 lutego 2020r. odbył się wielki bal.
Tego dnia już od rana pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrały się za
bohaterów znanych bajek. Wystrój sali

wprowadził wszystkich w radosny nastrój
oraz zachęcał do zabawy. Przedszkolaki
z wielką ochotą rozpoczęły pląsy i tańce
przy ulubionych utworach muzycznych.
Wielką atrakcją okazały się tańce z kolorowymi balonami i konkursy, w których
wszyscy wzięli bardzo chętnie udział.
Emocji, radości i uśmiechów było co nie

miara. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały salę balową. Kolejny karnawał już za rok.
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie poczęstunku oraz strojów dla
dzieci.
Agnieszka Kowalska
Marta Gajek

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZOSTKOWIE

W dniu 23 stycznia 2020 roku
w Szkole Podstawowej w Brzostkowie
odbyła się zabawa karnawałowa.
Wzięli w niej udział uczniowie klas
0-VIII. Dzieci z klas młodszych były
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przebrane w różne postacie bajkowe.
W pięknie ustrojonej sali gimnastycznej
czas umilał zespół muzyczny. Wszyscy
dobrze się bawili, nie zabrakło znanych
i lubianych przez dzieci zabaw, np. ka-

czuszek, chusteczki haftowanej itp.
W czasie przerw uczniowie korzystali
z poczęstunku przygotowanego przez
rodziców. To były niezapomniane chwile.
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Dnia 9 stycznia 2020 r. w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym odbyła się zabawa choinkowa - jedna z najbardziej
oczekiwanych imprez szkolnych.
O dobrą zabawę zadbał pełen energii Zespół Muzyczny. Dzieci z grupy
5-latków, 6- latków i klas I-III wystąpiły

w ciekawych, barwnych strojach, przebrane m.in. za bohaterów bajek.
W pięknie udekorowanej sali ochoczo uczestniczyły w tańcach. Były pociągi, kółeczka, tańce w parach. Wszyscy
uśmiechnięci, w świetnych nastrojach
bawili się pod opieką wychowawców.

Na chwilę wytchnienia dzieci udawały
się do swoich sal lekcyjnych, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany
przez rodziców.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca,
dzieci z żalem opuszczały salę balową.

RAJD „ZMARZLACZEK 2020”
W piątek, 21 lutego 40BDW „Leśne Duszki” wzięła udział
w XVII Harcerskim Rajdzie „Zmarzlaczek 2020” w ramach
Hufcowych Obchodów Dnia Myśli Braterskiej. Organizatorem
rajdu była Komenda Hufca ZHP Busko-Zdrój i patrol wędrowniczy„Zielone Bałwanki”. Do udziału w rajdzie zdecydowało
się 19 harcerzy i uczniów z Nowego Korczyna. Ogółem w Solcu-Zdroju zebrało się około 300 harcerzy, co zdarzyło się po
raz pierwszy w historii rajdu. Zwykle trasa rajdu prowadzi ze
Zborowa przez Włosnowice do Solca-Zdroju. W tym roku jednak, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, została
ona skrócona. Ze Zborowa harcerze udali się bezpośrednio
do Solca, gdzie dzięki gościnności dyrektora Zespołu Szkół,
mogli się schronić na hali sportowej. Tam czekały na nich
zadania do wykonania przygotowane przez organizatorów,
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zostali również zapoznani z symbolami harcerstwa, krzyżem
i lilijką oraz ich znaczeniem. – Najbardziej jednak podobało
nam się zadanie konkursowe, gdzie z otrzymanych materiałów przebieraliśmy jednego z naszych kolegów w bałwanka.
Sprawiło nam to dużo radości – mówią uczestniczki rajdu.
Na zakończenie, harcerze zebrali się na uroczystym apelu
zwanym „kominkiem”,wspominali założyciela skautingu, Roberta Boden-Powella, a także prekursorów tego ruchu w Polsce, czyli Olgę Drohanowską-Małkowską i jej męża Andrzeja
Małkowskiego. W tracie apelu wyłoniono również zwycięską
drużynę w konkursie na najładniejszego bałwanka. Drużyna
z Nowego Korczyna otrzymała wyróżnienie. Wieczorem, po
zakończonym apelu, młodzież udała się do Gminnego Centrum Kultury na poczęstunek
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TMZK
ŚWIĘTOWAŁO
JUBILEUSZ
W lutowe popołudnie w restauracji „W Starym Młynie”
zebrała zebrali się członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, aby w swoim gronie obchodzić 25. lecie
powstania i działalności stowarzyszenia.
Uroczystość w Opatowcu rozpoczęła się od przedstawienia historii, a szczególności celów i zadań początków powstania i działań stowarzyszenia. Jak zwykle pięknie zrelacjonował
to pan Marian Czaja, pierwszy prezes TMZK, poeta i długoletni
działacz społeczny na naszej korczyńskiej ziemi.
Przedstawiciel samorządu Miasta i Gminy Nowy Korczyn
– pan Piotr Strach, wice burmistrz złożył podziękowanie i list
gratulacyjny od burmistrza Miasta Nowy Korczyn – Pawła Zagai za dotychczasową działalność, na ręce obecnej przewodniczącej Ligii Płonki.
W uroczystości nie mogło zabraknąć ks. Dziekana Dekanatu Nowokorczyńskiego – Marka Małczęcia – proboszcza
Parafii p. w. św. Mikołaja w Starym Korczynie oraz ks. proboszcza parafii w Nowym Korczynie – Pawła Majewskiego,
kustosza sanktuarium św. Kingi. Towarzystwo od lat współpracuje z tymi kapłanami w szerzeniu kultu św. Kingi na naszej
ziemi.
Miłą niespodzianką dla najstarszych stażem członków towarzystwa było nie tylko podziękowanie w postaci dyplomu,
ale również nagrody książkowe, ufundowane przez Państwa
Helenę i Marka Niedźwiedziów, którzy również w znacznym
stopniu sponsorowali tę wyjątkową uroczystość.
Na zakończenie można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że 25 lat pracy społecznej na rzecz naszego regionu, to
z pewnością nie jest czas stracony.
Wszystkim członkom TMZK, sympatykom osobom wspierającym i aktywistom, przedstawicielom władzy samorządowej dziękujemy i życzymy wytrwałości oraz pomyślności na
dalsze lata pracy.
Liga Płonka
Przewodnicząca TMZK
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B YĆ KOBIE TĄ….
Takie hasło było tegorocznym mottem Gminnego Dnia Kobiet, zorganizowanego w dniu 7 marca 2020 r. w sali OSP
w Nowym Korczynie. Organizatorami imprezy były władze
samorządowe Miasta i Gminy oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury.
Około 100 przybyłych na uroczystość pań ze wszystkich
miejscowości gminy przywitali ze sceny prowadzący imprezę:
pani Mariola Lotko – Dyrektorka Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury, pan Paweł Zagaja – Burmistrz Miasta Nowy Korczyn,
pan Piotr Strach – wice burmistrz oraz gość honorowy, pan
Adam Jarubas – europoseł do Parlamentu Europejskiego.
Gospodarze złożyli wszystkim paniom życzenia świąteczne, docenili pracę kobiet na różnych stanowiskach oraz działalność liderek wszystkich stowarzyszeń, radnych i sołtysek.
Salwy śmiechu wśród gości wzbudzali panowie z Góralskiego Kabateru „Truteń”. Pięciu juhasów w góralskich strojach grali i śpiewali oraz opowiadali różne dowcipy na temat
życia kobiet w różnych sferach działalności oraz roli mężczyzn
w ich życiu.
W trakcie imprezy na salę wniesiony został ogromny tort
z napisem „Dzień Kobiet w Nowym Korczynie” sprezentowany dla wszystkich obecnych przez pana Adama Jarubasa. Panie nie mogły wyjść z podziwu, zachwalając walory smakowe
i estetyczne wypieku. Coś słodkiego na ząb przesłali dla korczyńskich kobiet panowie Władysław i Jacek Smoleń z piekarni „Tarkor” w Nowym Korczynie. Swoje trzy grosze do
imprezy dorzucił Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i władze
samorządowe Miasta i Gminy w Nowym Korczynie.
Piękne dekoracje zawdzięczamy żmudnej pracy pani dyrektor Marioli Lotko, pracownicom MGOK oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy. Przy organizacji uroczystości
pomagały również panie ze Stowarzyszenia KGW Korczynian
nad Nidą. Ogólnie zabawa była przednia, a panie docenione
w swojej pracy rodzinnej i zawodowej.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Korczynie
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VI GMINNY TURNIEJ
SZACHOWY
MIEJSKO GMINNE ZAWODY
W PIŁCE SIATKOWEJ
DRUŻYN MIESZANYCH
W dniu 4 marca w naszej szkole odbyły się zawody miejsko-gminne w Piłce Siatkowej Drużyn Mieszanych. W każdej
drużynie na boisku musiały być 2 dziewczyny i 4 chłopców.
W Turnieju brały udział trzy drużyny ze szkół podstawowych
ze Starego Korczyna, Brzostkowa i Nowego Korczyna. W meczach „każdy z każdym” padły następujące wyniki:
Nowy Korczyn – Stary Korczyn (3:0)
Nowy Korczyn – Brzostków (3:2)
Stary Korczyn – Brzostków (2:3)
Po emocjonujących rozgrywkach I miejsce zajął Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie, II miejsce Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, a III miejsce Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie.
Nowy Korczyn grał w składzie: Buczak Dorian, Misiaszek
Krystian, Świech Karol, Sagan Paulina, Jaroszek Kamila-wszyscy VIII klasa. Pietrzyk Dominik, Wypych Szymon, Szumilas
Roksana-VII klasa i Wolańska Patrycja z VI a.
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W dniu 20 lutego 2020 r. w naszej szkole podstawowej
w Nowym Korczynie odbył się Gminny Turniej Szachowy.
Edukacja szachowa ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, przede wszystkim w zakresie logiki i wyobraźni przestrzennej. Daje uczniom możliwość nie tylko zabawy z wykorzystywaniem różnego rodzaju
gier, ale pozwala kształtować u dzieci takie cechy osobowości jak: podejmowanie trudnych decyzji, wiara we własne
możliwości, właściwe zachowania w sytuacjach trudnych.
VI Gminny Turniej Szachowy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Odbył się w dwóch etapach. Etap
wstępny obejmował rozgrywki na terenie własnych szkół. Ich
celem było wyłonienie reprezentantów danej szkoły, którzy
awansowali do II etapu. Do pierwszego etapu zgłosiło się 34
uczestników. W drugim gminnym etapie uczestniczyło 16
uczniów z dwóch szkół terenu naszej gminy.
Publiczną Szkołę Podstawową z Nowego Korczyna reprezentowali uczniowie: Izabela Juszczyk, Maria Kaczmarczyk,
Jakub Dybała, Tomasz Kaczmarczyk, Agnieszka Sadowska,
Oliwier Jaroszek, Jakub Bugdalski, Piotr Nurek, Tomasz Fetera, Sylwia Fetera, Bartłomiej Śnieżny, Tadeusz Cwiek.
Szkołę Podstawową z Brzostkowa reprezentowali uczniowie: Krzysztof Wiracki, Agata Wiracka, Gabriel Schabowski,
Mikołaj Markiewicz.
Wyrównana rywalizacja w systemie „każdy z każdym”
wyłoniła zwycięzców:
I miejsce Krzysztof Wiracki,, II miejsce Bartłomiej Śnieżny, III miejsce ex aequo Tadeusz Ćwiek, Izabela Juszczyk,
Agata Wiracka.
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OL IMP IADA PRZED SZKOLAKA
W piątek 6 marca 2020 r. przedszkolaki z gminy Nowy
Korczyn rywalizowały w etapie gminnym I Świętokrzyskiej
Olimpiady Przedszkolaka.
Otwarcia zawodów dokonała wizytator Świętokrzyskiego
Kuratorium Oświaty Pani Elżbieta Szczęsna –Kusak oraz Pani
Barbara Karnawalska dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie, które powitały wszystkich, życząc
powodzenia oraz udanej zabawy.
W szranki stanęły przedszkolaki ze wszystkich oddziałów
przedszkolnych z terenu naszej gminy - reprezentacje: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie oraz Szkoły Podstawowej w Brzostkowie. Drużyny rywalizowały w dwóch
przedziałach wiekowych: dziewczynki i chłopcy 5- i6- latki.
W sumie udział w zawodach wzięło 28 dzieci. Mali olimpijczycy konkurowali wpięciu dyscyplinach: biegu sztafetowym,
toczeniu piłek slalomem, rzucie woreczkiem do celu, skoku
obunóż w dal oraz biegu z przeszkodami. Emocje były ogromne. Licznie zebrana publiczność zagrzewała do walki i głośno
dopingowała zawodników.
W wyniku zaciętej rywalizacji wyłoniono miejsca na podium i wręczono nagrody. Drużyny otrzymały dyplomy,
a każde przedszkole pamiątkowy puchar, co było bez wątpienia wyjątkowym przeżyciem. Pierwsze miejsce i awans do
etapu powiatowego uzyskały przedszkolaki z Nowego Korczyna, przygotowane przez panie Annę Marek, Anitę Poborca
i Danutę Kostka. Drugie miejsce zajęły ex aequo przedszkolaki ze Starego Korczyna i z Brzostkowa. Koordynatorem imprezy był pan Paweł Kulik, sędzią głównym zawodów - pan
Arkadiusz Modzelewski. Opiekę medyczną zapewniła pani
Agata Pasternak.
Olimpiada to przedsięwzięcie, które zainicjował Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik. Zawody mają na
celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz
rozwijanie ich sprawności fizycznej i psychicznej, a także
umiejętności współpracy w zespole i zdrowej rywalizacji. Takie działania mają pomóc rozbudzać sportowe pasje od jak
najmłodszych lat.
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