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Kiedy obejmowałem ster zarządzania tą Gminą, 
mówiąc językiem marynarskim – statek (czytaj Gmi-
na), jakim steruję wpływał w Nowy Rok 2007 na pali-
wie pożyczonym, gdyż wyczerpały się ostatnie złotówki 
pobranego kredytu. Przywiózł on w obecną kadencję 
zadłużenie Gminy wraz z odsetkami w kwocie ok. 10 
mln złotych, które trzeba będzie spłacać jeszcze w ko-
lejnej kadencji.

W otrzymanym projekcie budżetu na 2007 rok nie 
zabezpieczono środków finansowych na dokończenie 
przedsięwzięć w roku budżetowym (m.in. realizowanej 
kanalizacji) oraz na inwestycje wieloletnie, tj. dalszą 
rozbudowę kanalizacji od Parchocina do Grotnik Ma-
łych, podpisując jednocześnie umowę na opracowa-
nie projektu. Umowa ta opiewała na ok. 300 000 zł. 
W tym czasie jedyną koncepcją było utrzymanie fun- 
kcjonowania Gminy oraz ukończenie rozpoczętej ka-
nalizacji, gdyż w przeciwnym wypadku musielibyśmy 
zwrócić 6,5 mln środków unijnych, a to spowodowało-
by wzrost zadłużenia Gminy do 16 mln zł, a przecież 
żaden Mieszkaniec Gminy tego by nie chciał. Ponadto 
z poprzedniej kadencji otrzymałem zadłużenia w po-
staci niezapłaconych faktur na remonty pomieszczeń 
w Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie na ok. 
80 000 zł, za niezabudowaną folię w zbiornikach na 
oczyszczalni ścieków na kwotę 290 000 zł, co spowo-
dowało, że woda z tych zbiorników wsiąkała do gruntu. 
Tylko moja wiedza budowlana sprawiła, że nie urucho-
miłem tej oczyszczalni w zimie, bo wtedy konsekwen-
cje dla Gminy mogłyby się okazać tragiczne. Z koń-
cem sierpnia 2007 r. ukończyłem kanalizację sanitarną  
w Nowym Korczynie i Grotnikach.

Równolegle z tymi zadaniami musiałem rozwiązać 
bardzo trudny, bo zbyt kosztowny dla Gminy, problem 
dowozu dzieci do szkół. Pomimo mojej dobrej woli do-
tychczasowy przewoźnik z uporem trudnym do zdefi-
niowania, nie chciał obniżyć ceny za 1 km, a była ona 
ustalona w kwocie 3,60 zł, podczas gdy w ościennych 
gminach była ona na poziomie 2,60 zł za 1 km. Prob-
lem rozwiązałem w ten sposób, że zakupione zosta-
ły 3 autokary, które są własnością Gminy. Wożą one 
dzieci nie tylko do szkoły, ale także na różne występy, 
dożynki, kobiety na badania lekarskie. 

Rozwiązanie to jest nieporównywalnie tańsze. 
Czy wobec tego w grę wchodziło tu rzeczywiście bez-
pieczeństwo dzieci (jak nieraz to deklarowano) czy 
chodziło o pieniądze? Wielu ludzi pytało mnie z nie-
dowierzaniem, czy to prawda, że mój poprzednik wy-
dzierżawił przewoźnikowi autokar będący własnością 
Gminy, aby ten mógł na nim zarabiać? Tak, to prawda! 
Nawet obniżył mu cenę dzierżawy z 700 zł na 400 zł 
na miesiąc. Dlaczego tak zrobił? Nie potrafię na to py-
tanie odpowiedzieć.

Szanowni Mieszkańcy! Pewnie dziś już nie pamię-
tacie, jak nieżyczliwi ludzie czynili wszystko, abyśmy 

nie mieli wody. Groźba wstrzymania dostaw miała być 
zrealizowana w dniu 15 lutego 2007 roku i tylko dla-
tego, że przejąłem niektórych niekompetentnych lu-
dzi, którym nie chciało się pracować. Na szczęście do 
wstrzymania dostaw nie doszło, ale przez długi czas 
wodę kupowaliśmy po cenie wysokiej, a to dlatego, że 
mój poprzednik wyłączył jedyne gminne ujęcie. Gdy 
cztery lata temu na spotkaniu przedwyborczym zwró-
ciłem się do mojego poprzednika z pytaniem, dlaczego 
polecił on wyłączenie własnej stacji uzdatniania wody, 
to nie usłyszeliśmy wtedy odpowiedzi. A to dowodzi, 
iż nie rozumiał on sensu podejmowanych przez siebie 
decyzji ani ich skutków.       

Nasuwa się kolejny problem, któremu musiałem 
stawić czoła. Oskarżano mnie m.in. o nieuzasadnio-
ny zamiar likwidacji szkół w Ostrowcach, Brzostkowie 
i Starym Korczynie. Nigdy nie było mowy o likwidacji 
jakiejkolwiek szkoły, a jedynie prowadzone były kon-
sultacje w zakresie zmiany organu prowadzącego 
z Gminy na Stowarzyszenie. W wyniku tych działań 
karta nauczyciela zostałaby zawieszona, a czas pracy 
nauczycieli został wydłużony. O tym, że jest to uza-
sadnione działanie świadczy przykład funkcjonujących 
szkół w innych gminach, np. w Morawicy czy Daleszy-
cach. Szkoły te spełniają wszystkie te same funkcje, 
natomiast koszt ich utrzymania mieści się w ramach 
otrzymywanej subwencji. Jednak ze względu na to, że 
Mieszkańcy nie zgodzili się na taką zmianę, więc od-
stąpiliśmy od zamiaru oddania placówek pod zarząd 
stowarzyszenia. Uszanowaliśmy w ten sposób wolę 
naszych Mieszkańców 

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość  
o referendum, które przeprowadzone zostało 18 maja 
2008 r. Jak już wyjaśniałem w 4 numerze „Głosu…” 
główne zarzuty będące podstawą uruchomienia pro-
cedury referendalnej były nieprawdziwe, naruszały za-
równo moje dobre imię jak i Rady Gminy. Działania te 
naraziły dodatkowo Gminę na nieuzasadnione koszty. 
Jednak referendum okazało się nieważne ze wzglę-
du na niską frekwencję. Dowiodła ona, że zwyciężyła 
zbiorowa mądrość naszych Mieszkańców. Nie daliście 
się nabrać na kłamliwe informacje, tak nachalnie pro-
pagowane w różnych formach (ulotki, Internet, spot-
kania). W tym miejscu jeszcze raz składam Wam za 
to podziękowania. To ugruntowało nas w przekonaniu, 
że nasza ciężka praca na rzecz rozwoju Gminy ma 
sens.  

Na koniec pragnę jeszcze dodać, że nie zostałem 
wójtem dla poklasku wybrańców. Moim celem była  
i nadal jest służba dla ogółu Mieszkańców Gminy. 
Nie powielam błędów wielu włodarzy i nie popieram 
stanowiska, że „kto z układu, ten lepszy”. Nie należę 
do osób, które dają sobą manipulować i dbają jedynie  
o dobro wybrańców. Chcę, by wszystkim żyło się le-
piej, a nie jedynie „ludziom z układu”. Zapewniam więc 

Wspomnienie trudnych początkóW kadencji
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Państwa, że tak jak dotychczas rozwiązywałem, tak 
i dalej będę rozwiązywał wiele istotnych problemów, 
zarówno tych indywidualnych, czyli waszych Drodzy 

Mieszkańcy, jak też społeczno – gospodarczych na-
szej Gminy.

Wybory za pasem

Mieszkaniec Gminy

Przez cztery kadencje „zieloni” w gminach rządzili, 
niedużo zrobili, ale 10 milionów długów zostawili.
No nie – przecież związek „Nida 2000” założyli, 

20 hektarów ziemi pod zalew za nasze pieniądze od chłopa kupili.
Miał być wielki zalew no i wodociągi dla 80 tys. mieszkańców. 

Z tego na jednym hektarze ujęcie wody w zabytkowej wsi zrobili. 
Pozostałe hektary po drodze zgubili. 

Prasa wtedy pisała, że 668 milionów stracił Skarb Państwa – to My. 
Ale wtedy niektórzy bardzo się obłowili. 
Wszystkie zakłady pracy zlikwidowali, 
a po nich majątki szybko rozprzedali.
 Ba, to były tylko igraszki niewinne –

 trudno winić porozumienia za to, że jakieś firmy zrobiły szwindle. 
Po ostatnich wyborach nowy wójt sporo zmienił, 

Towarzystwo w strachu się rozleciało, 
no ale po czasie znowu się zmobilizowało. 

Drążą krecią robotę koło stołka wójta, nieraz cała świta, 
nie mogąc zapomnieć, kiedy byli u koryta. 

Bo korytka i posadki to dobra rzecz, wie cała elita. 
Obecnie co roku coś się zmienia – to widać. 

A niektórzy bardzo przeszkadzają, jakby nie mieli sumienia. 
Dlatego wcześniej Wyborco Drogi przemyśl i rozważ pytanie: 

„kto wójtem i radnym tej jesieni zostanie?”. 
A czy widać lepszego od obecnego? 

A może mądrej głowie ten morał coś podpowie?

szanoWni mieszkańcy

Nadeszła pora, abym rozliczył się z kredytu zaufa-
nia, jakim Państwo mnie obdarzyliście, powierzając 
mi w roku 2006 zaszczytną, ale jednocześnie jakże 
bardzo odpowiedzialną funkcję gospodarza tej uro-
kliwej Gminy Nowy Korczyn. Jedno mogę powiedzieć 
od razu – nie zawiodłem. Początki były niełatwe. 
Najpierw musiałem się uporać z problemem nieodpo-
wiedzialnego zadłużenia Gminy, a następnie szuka-
łem środków finansowych, nie szczędząc czasu, aby 
dźwignąć tę Gminę z zapaści. Każde możliwe źródło 
finansowania  było przeze mnie dokładnie spenetro-
wane i nie rezygnowałem z żadnej możliwej szansy na 
pozyskanie nawet najmniejszej kwoty.

Moja dotychczasowa praca to nie siedzenie za 

biurkiem 8 godzin,  tylko nieustanna  gonitwa, od świtu 
do zmroku, w sprawach inwestycyjnych. Toteż niejed-
nokrotnie nie zastali mnie Państwo w biurze, czasem 
może były słowa emocji i zdenerwowania z Waszej 
strony, ale ja tego czasu nie zmarnowałem, zapew-
niam Państwa.

I żebym nie był gołosłowny to zapraszam na 
wspólną wycieczkę po terenie Gminy, aby pokazać 
Państwu, jakie inwestycje udało mi się wykonać w tej 
drugiej części kadencji i abyście mogli sami się prze-
konać, ocenić i wyciągnąć właściwe wnioski.

I w tym miejscu byłbym niewiarygodny, gdybym, 
powiedział, że jest to moja wyłączna zasługa. Otóż 
jest to wysiłek wielu ludzi, którym na sercu głęboko 
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leży odpowiedzialność za naszą Gminę. I do tych osób 
niewątpliwie należy grupa radnych, którzy inicjowali  
i podejmowali konstruktywne uchwały oraz pracowni-
cy Urzędu Gminy, choć nie wszystkich udało mi sie 
nakłonić do rzetelnej i odpowiedzialnej pracy.

stwierdzić mogę jednoznacznie, że zakres pro-
gramu wyborczego został wykonany w stopniu 
nawet większym niż deklarowaliśmy na wstępie.

Poinformuję jeszcze Państwa, w jakim stanie za-
stałem Gminę Nowy Korczyn i jak ta nasza Gmina pre-
zentowała się w 2006 r. w stosunku do innych gmin:
- w skali powiatu, na 8 gmin, Gmina Nowy Korczyn 

była na ostatnim 8 miejscu,
- w skali województwa, na 102 gminy, Gmina Nowy 

Korczyn była na 101 miejscu (przedostatnim),
- w skali kraju, na 2686 gmin, Gmina Nowy Korczyn 

była na 2676 miejscu.
po dwóch latach działalności nasza Gmina  

w jakże znaczącym stopniu przesunęła sie do 
przodu i już dane za 2008 rok przedstawiają sie 
następująco:
- w skali powiatu, na 8 gmin, Gmina Nowy Korczyn 

znalazła się na 6 miejscu (a więc wyprzedziła dwie 
gminy),

- w skali województwa na 102 gminy, Gmina Nowy 
Korczyn znalazła się  na 81 miejscu, (a więc wy-
przedziła  20 Gmin),

-  w skali kraju, na 2686, Gmina Nowy Korczyn zna-
lazła sie  na 2376 miejscu, (a więc wyprzedziła 300 
gmin).
Myślę, że te dane statystyczne mówią już same 

za siebie i nie wymagają komentarza. Na dane staty-
styczne za 2010 rok musimy jeszcze trochę poczekać, 
ale zapewniam Państwa, że będą one znacznie lep-
sze niż te wymienione powyżej.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz zadań, 
które udało się zrealizować w tej kadencji.

STROŻYSKA
• dokonano remontu remizy strażackiej polegającego 

na wymianie drzwi, okien, położeniu płytek na klatce 
schodowej i w kuchni za kwotę 20 000 zł,

• wyrównano piachem boisko do siatkówki,

Strożyska - przebudowa ciągów pieszych wraz  
z utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostkowie. 
Nowa elewacja oraz chodniki wokół budynku.

• zakupiono 7 mundurów polowych dla OSP,
• wykopano rów ok. 650 m (Przymiarki),
• wykopano rów ok. 1 km od stawów w Górkach  

w kierunku Badrzychowic,
• uzupełnianie częściowe ubytków dróg kruszywem,
• zakupiono materiały do wyremontowania świetlicy 

dla KGW za kwotę 2 600 zł,
• wyremontowano most dojazdowy na pola (łąki),
• sfinansowano oświetlenie kościoła parafialnego,
• położono nową nawierzchnię na drodze kościelnej 

Badrzychowice – Strożyska – 1200 m,
• nowa nawierzchnia na drodze Strożyska – Wesoła 

– 900 m,
• rozpoczęcie inwestycji „Przebudowa ciągów pie-

szych wraz z utwardzeniem terenu i budową 
miejsc parkingowych, budowa boiska rekreacyjne-
go z placem zabaw i obiektami małej architektury  
w miejscowości Strożyska, gmina Nowy Korczyn” –  
413 226 zł

BADRZYCHOWICE
• remont świetlicy oraz remont łazienek i wykonanie 

ogrodzenia wokół świetlicy,
• remont mostu i drogi,
• przepust pod drogą,
• wykonanie drogi asfaltowej w kierunku lasu,
• rów od strony buskiej ok. 200 m.

Łazienka w świetlicy w Badrzychowicach.
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• sfinansowano drogę „Ispy” koło wału ok. 2 km,
• dowóz kruszywa,
• sfinansowano zakup blachy na pokrycie dachu re-

mizy, zmiana pokrycia i więźby dachowej, zamonto-
wano opaskę metalową ściągającą budynek remizy, 
wymieniono podłogę oraz pomalowano wnętrze re-
mizy,

• zakupiono kurtki strażackie – 6 szt.,
• wykopano rowy 11 km i dostarczono przepusty.

HARMONINY
• wykonano zatoczki pod autobus,
• duży zestaw kamienia 2 szt. i mały zestaw kamienia 

2 szt. na remont dróg,
• wykopano 1100 m rowów, 80 przepustów,
• likwidacja dzikiego wysypiska śmieci,
• wymiana całego oświetlenia 25 lamp, 3 słupy elek-

tryczne. 

RZEGOCIN
• mały zestaw kamienia 8 szt.,
• dowóz kruszywa,
• wykopano rów 1000 m, 38 przepustów.

GROTNIKI MAŁE
• kamień mały zestaw 8 szt. na remont dróg,
• wykopano rów 150 m, 
• likwidacja dzikiego wysypiska śmieci,
• dowóz kruszywa,
• zakupiono do świetlicy stół bilardowy – 1 850 zł,
• wymiana oświetlenia, wstawiono ok. 15 słupów.

STARY KORCZYN
• zestaw kamienia 1 szt. na remont dróg,
• naprawa drogi w wąwozie oraz przez łąkę za mo-

stem,
• dowóz kruszywa,
• likwidacja dzikiego wysypiska śmieci,
• dofinansowano samochód strażacki – 20 000 zł,
• zakupiono 1 hydrant,
• dofinansowano zakup okien do szkoły – 5 500 zł,
• zakupiono piec CO do szkoły ok. 15 000 zł.

SĘPICHÓW
• sfinansowano bramę uchylną OSP ok. 2 000 zł,
• pozyskano pompę szlamówkę, 
• sfinansowano przykrycie garażu na mały samo-

chód,
• przemurowano ścianę działową w świetlicy ok.  

1 000 zł,
• zakupiono drzwi działowe między świetlicą a gara-

żem,
• zmieniono żyrandole, włączniki i gniazdka,
• sfinansowano 2 mundury wyjściowe i 4 polowe dla 

OSP oraz uzupełniono sprzęt strażacki,
• zakupiono akumulator dla samochodu strażackie-

go,
•  kamień na drogi,
• wyremontowano drogę w stronę „Błonia” 500 m,OSP Parchocin.

OSP Parchocin - zaplecze.

BRZOSTKÓW
• wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej wraz  

z chodnikami wokół budynku – 100 000 zł,
• sfinansowanie zakupu 4 okien do szkoły,
• droga przeciwpowodziowa 800 m,
• droga w asfalcie do wału przeciwpowodziowego 

– 250 m,
• częściowa naprawa ubytków dróg asfaltowych,
• wykopano ok. 800 m rowu,
• wykonanie drogi Kawęczyn – Podstrumienie –  

980 m, w tym 620 m w asfalcie,
• pompa szlamówka dla straży – 4 000 zł,
• drzwi dla straży – 4 000 zł.

OSTROWCE
• dofinansowanie Dożynek Gminnych 2009,
• utwardzenie parkingu przy kościele,
• kamień mały zestaw 2 szt.,
• kamień mały zestaw 3 szt. (droga podstrumień),
• kamień duży zestaw 7 szt. (droga podstrumień),
• wykonanie przyłącza prądowego w OSP Ostrowce,
• odnowienie świetlicy OSP Ostrowce oraz renowacja 

ogrodzenia wokół obiektu,
• remont pokrycia dachowego szkoły,
• zakup pieca CO do szkoły,
• montaż dodatkowych lamp oświetleniowych,
• zakup 2 hydrantów.

PARCHOCIN
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OSP Piasek Wielki. Samochód po wymalowaniu  
i remoncie wygląda jak nowy.

OSP Czarkowy - nowa posadzka.Ucisków - droga przez wieś.

• wykopano rów od drogi pow. ok 1 km łącznie ze 
sprzątaniem ziemi,

• zmieniono przepusty na drodze gminnej
• droga Sępichów – Borowiny – tłuczeń – 990 m,
• wymiana przepustów na drodze Sępichów – Boro-

winy,
• wykopanie rowu przez łąki w kierunku Starego Kor-

czyna,
• dowóz kruszywa,
• modernizacja powiatowa drogi do Sępichowa na 

odcinku 1500 m z pogłębieniem rowów i założeniem 
przepustów.

GÓRNOWOLA
• termomodernizacja świetlicy wiejskiej, położenie 

płytek w dużej sali oraz chodnika obok świetlicy,
• kamień duży zestaw 6 szt.,
• kamień mały zestaw 2 szt.,
• utwardzenie drogi tłuczniem Górnowola – Kawę-

czyn,
• hydranty 2 szt.,

KAWĘCZYN
• sfinansowano drogę asfaltową do Radeł 1 km –  

100 000 zł,
• odcinek asfaltu ok. 300 m od mostu w kierunku  

p. Stanka,
• naprawa cząstkowych ubytków w asfalcie,
• wzmocnienie przyczółków mostu nabrzeża rzeki 

Kanał Strumień,
• remont świetlicy wiejskiej i wymiana okien,
• wyremontowano drogę i położono nakładkę asfalto-

wą Kawęczyn – Podlesie – 80 000 zł,
• montaż dodatkowych lamp oświetleniowych.

UCISKÓW
• droga asfaltowa przez wieś – 1100 m, 
• dowóz kruszywa,
• częściowe wykonanie podjazdu pod kopiec w Uci-

skowie,
• remont dróg: Ucisków – Sępichów, Ucisków – Boro-

winy oraz Ucisków – Grotniki,

PAWŁÓW
• droga Pawłów – Stojki k. Pietrzyka 500 m,
• dowóz kruszywa.

GROTNIKI DUŻE
• droga powodziowa 500 m asfaltu,
• częściowe utwardzenie drogi dojazdowej do oczysz-

czalni,
• remonty częściowe ubytków dróg,
• nowa nawierzchnia przez wieś wraz z chodnikiem 

(schetynówka powiatowa).

PIASEK WIELKI
• sfinansowano hydrant szt. 3,
• kamień do utwardzania dróg,
• dowóz kruszywa,
• remont świetlicy 2 000 zł,
• wymiana dachu, rynien oraz okien w świetlicy,
• oświetlenie kościoła,
• parking przy kościele,
• zakup munduru strażackiego,
• malowanie i remont samochodu strażackiego.

CZARKOWY
• droga gminna w kierunku pomnika – 20 zestawów 

kamienia,
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Świetkica Czarkowy - Fundacja Dzieci i Młodzieży  
materiały edukacyjne dla młodzieży.

Świetlica Czarkowy - Fundacja Dzieci i Młodzieży - kominek.

OSP Błotnowola nowa posadzka oraz  
centralne ogrzewanie gazowe.

• droga gminna w kierunku łąk – 5 zestawów kamie-
nia,

• droga na Rudzie – 4 zestawy kamienia,
• naprawa dróg w wąwozach,
• wykonanie I etapu drogi Winiary – Czarkowy w ma-

sie bitumicznej,
• droga gminna w kierunku „wigołopki”,
• remiza OSP wymieniono 5 okien,

• wymiana terakoty w bufecie i pomalowanie pomiesz-
czenia,

• wymalowanie remizy strażackiej wraz z ułożeniem 
parapetów, wymiana oświetlenia i wymianą drzwi,

• odmulono 2 stawy,
• z dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zaku-

piono kominek i gry multimedialne,
• dofinansowanie Dożynek Gminnych 2008, 2009, 

2010,
• wykonanie remontu mostu na Nidzie,
• wykopanie rowu – 6100 m,
• wykonanie 1 km drogi w tłuczniu w kierunku pomni-

ka.

WINIARY
• remont drogi w kierunku Wisły,
• remont poboczy,
• wykonanie drogi Winiary Górne – do wału rz. Nidy 

– 990 m (w tym 250 m asfaltu).

ŁĘKA, PODRAJE, PODZAMCZE
• wykonanie drogi przeciwpowodziowej Błonie – wał 

wiślany,
• remonty częściowe dróg,
• równanie dróg polnych równiarką,
• droga na Podraje w kierunku śluzy.

BŁOTNOWOLA
• wykonanie centralnego ogrzewania w całym bu-

dynku OSP i przeniesienie przyłącza gazowego –  
26 000 zł,

• zakup mundurów wyjściowych dla strażaków –  
15 szt.,

• wykonanie lampy oświetleniowej przed garażami, 
która oświetla także budynek OSP – 1 500 zł,

• sfinansowanie malowania garaży OSP – 1 500 zł,
• zakup płytek do sali w budynku OSP – 3 000 zł,
• wykopanie ok. 5 km rowów,
• kamień na drogi.

ŻUKOWICE
• remont dróg po ulewnych deszczach,
• remont mostu,
• odmulenie rowu o długości 200 m.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie 
- nowa elewacja.

Nowy Korczyn - modernizacja stadionu - rozbudowa muszli  
o część szatniowo-administracyjną.

Nowy Korczyn - rozbiórka budynku starej poczty.

GOK - sala fitness.

NOWY KORCZYN
• opracowanie projektu i dokumentacji technicznej 

oraz zainicjowanie wykonania nawierzchni asfal-
towej dróg  wraz z chodnikami w kierunku Buska- 
Zdroju oraz drogi wraz z chodnikami w kierunku 
Sandomierza (ul. Buska i ul. Sandomierska),

• dokończenie kanalizacji w Nowym Korczynie i Grot-
nikach Dużych,

• wykonano elewację GOK wraz  z chodnikami,
• remont wnętrza GOK-u wraz z zakupem wyposaże-

nia,
• wyremontowanie  pomieszczeń administracyjnych 

Biura Obsługi Szkół,
• zakup 3 autobusów szkolnych,
• dodatkowe oświetlenie kościoła „klasztoru” od stro-

ny plebanii,
• pomoc w uporządkowaniu Ruskiego cmentarza,
• pomoc w uporządkowaniu placu przy plebanii,
• likwidacja dzikiego wysypiska śmieci,
• wymiana azbestowych rur wodociągowych na ul. 

Zaścianek, Pocztowej, Grotnickiej Górnej, Piłsud-
skiego w Nowym Korczynie,

• rów wzdłuż ul. Stopnickiej ok. 100m (odwadnianie),
• ogrodzenie targowicy,
• remont i malowanie Muszli Koncertowej,
• rozpoczęcie budowy w zakresie modernizacji sta-

dionu,
• odwodnienie od ul. Polnej,
• mundury dla straży,
• zakup 9 szt. hydrantów,
• dofinansowano samochód dla Policji,
• zakup aparatów tlenowych w liczbie 2szt. dla OSP,
• remont sprzętu pożarniczo – gaśniczego,
• rozbiórka budynku starej poczty,
• remont „organistówki”,
• przebudowa „schetynówek”: ul. Krakowska, Zamko-

wa, Tarnowska, Piłsudskiego, Partyzantów.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W NOWYM KORCZYNIE

• zakup stolików i krzeseł do pracowni informatycznej 
i biblioteki multimedialnej,

• wykonanie adaptacji pomieszczeń na termosy  
w kuchni szkolnej,

Nowy Korczyn - remont organistówki.
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• zakup pieca CO,
• wykonanie termomodernizacji budynku – 120 000 

zł,
• dofinansowano m.in. szkolenie nauczycieli, wyjazd 

dzieci z rodzin patologicznych, teatrzyki profilak-
tyczne, doposażenie świetlicy szkolnej,

• z funduszy na promocję zakupiono ścianę prezen-
tacyjną, którą wykorzystano na obchody 750-lecia 
Nowego Korczyna,

• zakup pieca gazowego na potrzeby stołówki szkol-
nej

• wyremontowanie po powodzi sali gimnastycznej, 
zaplecza kuchenno – stołówkowego oraz magazy-
nów,

• założenie nowej instalacji gazowej do centralne-
go ogrzewania zarówno w domu nauczyciela jak  
i w szkole.

GIMNAZJUM W NOWY KORCZYNIE
•  wykonano malowanie lamperii w kilku salach lekcyj-

nych, 
• dofinansowano monitoring wizyjny,
• przygotowano instalację elektryczną, 
• wyposażono w stoliki pracownię komputerową,
• zakup książek do biblioteki szkolnej,
• pokrycie kosztów remontu boiska w kwocie 15 000 

zł,
• dofinansowanie wznowienia publikacji książki Gra-

żyny Kańskiej pt. „Szlakiem Podań i Legend Nowe-
go Korczyna”,

• sfinansowanie szkolenia dla rodziców „profilaktyka 
narkomanii w domu i w szkole”,

• sfinansowanie publikacji dotyczącej programów 
profilaktycznych zestawu procedur postępowania  
w sytuacjach kryzysowych, współpracy z policją, są-
dem i innymi instytucjami wsparcia,

• dofinansowanie zakupu gier świetlicowych, dydak-
tycznych na świetlicę szkolną,

• sfinansowanie programu profilaktycznego dla mło-
dzieży szkolnej,

• remont po powodzi sali gimnastycznej i sal lekcyj-
nych na parterze.

Gminny Ośrodek Kultury - nowa elewacja.

URZĄD GMINY W NOWYM KORCZYNIE
• powołanie straży gminnej,
• zakup fotoradaru,
• dokonanie informatyzacji urzędu poprzez zakup no-

woczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem 
i sprzętem towarzyszącym,

• wyremontowanie pomieszczeń i zakup mebli biuro-
wych,

• porządkowanie archiwum,
• zakupiono samochód służbowy,
• wydawanie Biuletynu „Głos z Gminy Nowy Kor-

czyn”,
• zorganizowanie obchodów 750-lecia Lokacji Nowe-

go Korczyna.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
• zakup śmieciarki 350 000 zł, z tego 75% ze środków 

unijnych pozyskanych przez ZGK,
• zakup koparki 70 000 zł,
• ocieplenie budynku i wyremontowanie pomiesz-

czeń, wymiana drzwi, okien, remont dachu, parape-
tów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wertykali,

• zakup elektronarzędzi,
• zakup samochodu Żuk, 
• zakup samochodu Citroen Berlingo,
• zakup specjalistycznej zgrzewarki do rur,
• zaopatrzenie w pług do odśnieżania,
• modernizacja ujęcia wody w Nowym Korczynie  

200 000 zł,
• założenie hydrantów na terenie Gminy Nowy Kor-

czyn 18 szt.,
• zakup programu Inkasent Woda wraz z komputerem 

i wyposażeniem,
• częściowa wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdo-

wej,
• oświetlenie bazy,
• zakup przyczepki samochodowej,
• zakup zagęszczarki gruntu HONDA,
• zakup pomp spalinowych do awarii sieci wodocią-

gowej ,
• wyposażenie zakładu w komputery, fax, Internet, 

ksero,
• wykonanie chodnika z kostki brukowej,
• wykonanie izolacji pionowej budynku administracyj-

no – biurowego ZGK,

ZGK - nowa śmieciarka.
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o ujaWnieniu list osób poszkodoWanych przez poWódź

Wiktor Kwas

Dobiega końca moja kadencja i muszę wytłumaczyć 
się z niedotrzymania jednej z obietnic związanej z sza-
cowaniem i wypłatą zasiłków celowych. Jak zapewne 
wie większość Mieszkańców naszej Gminy, w trakcie 
szacowania szkód doszło do poważnych nieprawidło-
wości, które skutkowały opóźnieniami w dokonywaniu 
wypłat, koniecznością zmian wysokości szacunków 

(w jednych przypadkach ich obniżania, w innych pod-
wyższania). Czynności te zajęły ogromną ilość czasu 
pracy kierowanego przez mnie Urzędu. Zatrudnienie 
w Urzędzie Gminy z trudem zabezpiecza wykonywa-
nie rutynowych czynności. Spowodowane to jest m.in. 
maksymalnymi oszczędnościami funduszu płac, gdyż 
potrzeby inwestycyjne, remontowe oraz związane  

• remonty bieżące ciągnika, stara, przyczep,
• zakup i wdrażanie programu finansowo-księgowe-

go,
• usuwanie skutków popowodziowych na ujęciu wody 

i działania związane z ponownym uruchomieniem,
• pozyskanie środków zewnętrznych 65 000 zł na od-

budowę ujęcia po powodzi,
• ograniczenie ilości awarii na odcinku Strożyska 

– Borowiny – Sępichów poprzez zastosowanie od-
powiednich rozwiązań technicznych,

• eliminacja spadku ciśnień i braków wody w dni upal-
ne w miejscowościach wyżej położonych (północny 
teren gminy),

• wyposażenie w sprzęt do utrzymania zieleni w gmi-
nie,

• wykonywanie cząstkowych  remontów i napraw dróg 
tłuczniowych i bitumicznych,

• wykonywanie rowów i przepustów,
• zakup i wykonywanie usług beczkowozem,
• modernizacja oraz wymiana odcinka wodociągu 

wraz z przyłączami ul. Tarnowska, Grotnicka, Pił-
sudzkiego, Pocztowa,

• uruchomienie i prowadzenie systemu kanalizacji 
oraz oczyszczalni ścieków na terenie Nowego Kor-
czyna i Grotnik Dużych,

• odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie 
gminy Nowy Korczyn,

• zakup stojanów do hydrantów podziemnych oraz 
foto spektrometrów do pomiaru chloru,

• dowóz kruszywa na drogi gminne,
• zimowe utrzymanie dróg gminnych, 
• promocja ZGK oraz Gminy poprzez przyjazną  

współpracę z Zakładami i Instytucjami, udział w kon-
ferencjach, targach oraz innych spotkaniach zwią-
zanych z działalnością branżową

• zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej po-
przez rozwiązanie techniczne oraz zmianę taryf,

• zwiększenie wydajności pracy poprzez lepszą orga-
nizację oraz doposażenie w sprzęt, 

• umożliwienie odbywania praktyk zawodowych i sta-
żu w Zakładzie

• obsługa techniczna imprez kulturalno artystycznych 
– Kingonalia,

• udział sił i środków ZGK w akcji przeciwpowodzio-
wej 2010,

• przyjazna współpraca z radami sołeckimi, radnymi, 
władzami różnych strzebli,

• poprzez właściwe zarządzanie wprowadzono naj-
niższą stawkę cenową za wywóz odpadów komu-
nalnych w województwie,

• kilkakrotnie zwiększono ilość wywożonych odpadów 
komunalnych z terenu gminy,

• likwidacja tzw. dzikich wysypisk,
• utrzymanie stałych stawek i cen usług.

W perspektywie ZGK:
- segregacja odpadów,
- wprowadzenie pojemników oraz kontenerów na 

odzież używaną,
- centralne ogrzewanie w budynku administracji,
- zakup pługa do odśnieżania,
- produkcja własnej wody, 
- ograniczenie ilości awarii.

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE 
• przydomowe oczyszczalnie ścieków – 4 800 000 zł,
• rewitalizacja Nowego Korczyna – 5 390 000 zł,
• modernizacja drogi w Ostrowcach wraz z budową 

chodników przez wieś,
• modernizacja drogi w Strożyskach wraz z budową 

chodników przez wieś, (na obydwa zadania zostały 
opracowane za środki finansowe Gminy projekty bu-
dowlane, jako wkład Gminy i przekazane poszcze-
gólnym zarządcom w celu wdrożenia do realizacji),

• budowa ścieżek rowerowych, które wykorzystane 
zostaną także jako drogi dla mieszkańców wsi –  
1 700 000 zł,

• budowa placów zabaw w 13 sołectwach – 816 000 
zł,

• remont i przebudowa dróg w poszczególnych sołe-
ctwach tzw. „schetynówek” 2011 rok – 1 874 000 
zł,

• odbudowa mostu w Czarkowach,
• realizacja szerokopasmowego Internetu na terenie 

całej Gminy,
• rozwijanie dalszej działalności kulturalnej i społecz-

nej na wsiach,
• dalsza promocja Gminy poprzez wykorzystanie wa-

lorów historycznych i przyrodniczych,
• pozyskiwanie inwestorów na teren Gminy celem 

stworzenia nowych miejsc pracy,
• rozwijanie agroturystyki jako dodatkowego źródła 

dochodu dla mieszkańców wsi.
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z utrzymaniem majątku Gminy – w tym zimowego utrzy-
mania dróg gminnych, oświetlenia, usuwanie skutków 
powodzi i in. – są ogromne. Powódź spowodowała 
konieczność zaangażowała ogromnej ilości energii  
i czasu pracy urzędników. Stwierdzone nieprawidło-
wości w pracy powołanej przeze mnie komisji dopro-
wadziły do wstrzymania wypłat i konieczności wyko-
nania wielkiej pracy weryfikującej wszystkie szkody 
– w tym tych, które w całości lub częściowo zostały 
wypłacone. Zarzut przyznania zasiłków celowych dla 
osób poszkodowanych w wyniku powodzi osobom, 
które nie doznały szkód powodziowych znalazł w kilku 
przypadkach potwierdzenie. Powtórnie sporządzone 
wizje lokalne skutkowały wyszacowaniem strat i „strat”  
niejednokrotnie w znacznie niższej wysokości niż 
majowo – czerwcowe szacunki dokonane bez mego 
upoważnienia i „na oko”, gdyż były one znacznie za-
wyżone, a w protokołach sporządzonych brak było 
najbardziej nawet uproszczonego opisu szkód rze-
czowych poczynionych przez wodę. Część szkód przy 
weryfikacji oceniono nawet na zero, gdyż brak było 
związku okazanych uszkodzeń z powodzią. Zdarzały 
się także przypadki, że podtopienia w danych gospo-
darstwach w ogóle nie wystąpiły, co np. potwierdzali 
domownicy. 

Osobiście zaangażowałem się w dotarcie do praw-
dy i ją ujawniłem. Spotkały mnie z tego tytułu nieza-
służone - gdyż bezpodstawne i niezgodne z prawdą 
– zarzuty utajniania list osób, które otrzymały tzw. „za-
siłki popowodziowe”. Ponieważ obowiązujące w Pol-
sce prawo bardzo ogranicza dostęp do danych osobo-
wych i ich ujawniania, wystąpiłem więc do kancelarii 
prawnej w Kielcach o wyrażenie opinii czy ujawnie-
nie list nie naruszy obowiązujących w tym względzie 
przepisów. Opinia sporządzona była językiem praw-
nym. Powoływała się na przepisy ustaw: o samorzą-
dzie gminnym oraz o dostępie do informacji publicznej  
i wynikało z niej, że podanie list do publicznej wiadomo-
ści nie pozostaje w sprzeczności z prawem. W oparciu  
o tę wiedzę zdeklarowałem publicznie, na wniosek 
sporej części Mieszkańców Gminy, ujawnienie imien-
nej listy osób, które skorzystały z pomocy państwa dla 
powodzian. Po opublikowaniu mej deklaracji na ła-
mach prasy pojawiły się głosy osób, które znają prawo 
uczulając mnie, że upublicznienie list stanowić będzie 
naruszenie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (art. 100 ust.1). ustawa ta zakazuje po-
dawania do publicznej wiadomości nazwisk osób 
korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju 
i zakresu przyznanego świadczenia. Ponieważ nie 
czuję się na siłach rozstrzygać kwestie nadrzędności 
jednych ustaw względem drugich, wystąpiłem ponow-
nie do tej samej kancelarii, która uprzednio wyraziła 
pogląd, że podanie do publicznej wiadomości danych 
osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy jest 
zgodne z prawem. Tym razem opinia nie była już jed-
noznaczna, gdyż przywołano w części końcowej prze-
pis, w myśl którego za ujawnienie list mógłbym się na-

razić w określonych okolicznościach na karę do 2 lat 
pozbawienia wolności. 

Ponieważ moja wola ujawnienia list jest niezłomna, 
wystąpiłem do prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju  
o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. jeśli 
opinia, którą mam nadzieję uzyskać w najbliższych 
dniach, dopuści ujawnienie list z nazwiskami  
i wartością wyszacowanych szkód, podtrzymuję 
deklarację ich upublicznienia poprzez rozwiesze-
nie list, umieszczenie w internecie lub w inny do-
puszczony prawem sposób. 

Równolegle do wyjaśniania zawiłości prawnych  
w przedstawionym powyżej temacie, czyniłem stara-
nia, zmierzające do stworzenia możliwości wypłaty 
świadczeń wszystkim osobom z terenu naszej Gminy 
dotkniętych przez powódź, bez względu na datę zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy. Z posiadanych 
pism od Wojewody Świętokrzyskiego i odległych Mu 
służb wynikało jasno, że zezwalano na wypłatę świad-
czeń z zagwarantowaniem na ten cel środków jedynie 
osobom, które zgłosiły fakt zalania lub podtopienia do 
dnia 14 lipca br. Wykluczało to możliwość szacowania 
szkód i ubiegania się o pomoc w odniesieniu do kolej-
nych 300 gospodarstw. Zapytania i prośby kierowane 
do władz wojewódzkich pozostawały bez pozytywnego 
odzewu. Dopiero kilkukrotna interwencja w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, doprowa-
dzenie do złożenia na moją prośbę interpelacji posel-
skiej przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Marię Zuba, doprowadziło do otrzymania jednoznacz-
nej opinii, w oparciu o którą przystąpiono do wydawa-
nia decyzji w sprawie przyznania pomocy dla poszko-
dowanych, którzy zgłosili szkody powodziowe po dniu 
14 lipca br. Spowodowało to po raz kolejny spiętrzenie 
ilości spraw do załatwienia przez służby gminne (pra-
cownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej). Mając tego świadomość chcę w tym 
miejscu serdecznie podziękować za zaangażowanie 
i wykonaną ogromną pracę poza swymi codziennymi 
standardowymi obowiązkami. Mam  w tym wszystkim 
poczucie satysfakcji z przyczynienia się  do uzyskania 
stanowiska nadrzędnych władz zezwalającego przyjść 
z pomocą kolejnym umęczonym powodzią rodzinom  
z terenu Gminy. 

Satysfakcji tej nie zmącają kłamliwe pokrzykiwania 
przez mych opozycjonistów – w tym kontrkandydatów 
w zbliżających się wyborach. Urząd posiada doku-
menty potwierdzające prawdziwość przedstawionych 
powyżej stwierdzeń. Nie dziwią mnie publicznie czy-
nione zarzuty przez moich przeciwników w wyborach 
na wójta dotyczące niepodania do publicznej wiado-
mości list osób, gdyż najprawdopodobniej wizja na-
rażenia się przeze mnie na konsekwencje prawne,  
w przypadku gdyby okazało się, że naruszyłem usta- 
wę o ochronie danych osobowych stanowiłoby czyn 
karalny. A w przypadku orzeczenia przez sąd mej winy 
zagrożone byłoby grzywną albo karą pozbawienia  
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Droga Winiary - Czarkowy.

Korczyn poprzez przebudowę dróg w miejscowościach 
Grotniki Małe (Stojki), Strożyska, Piasek Wielki, Nowy 
Korczyn, Brzostków, Badrzychowice, powiat buski”, 
którego realizacja rozpocznie się wiosną przyszłego 
roku. Zgodnie z opublikowaną przez Wojewodę Świę-
tokrzyskiego Listą rankingową projektów zakwalifiko-
wanych do otrzymania dofinansowania, nasz wniosek 
znalazł się na 14. miejscu i otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 937 400,00 zł. Całkowity koszt inwestycji 
to 1 874 900,00 zł, zaś całkowita długość dróg, które 
w ramach projektu zostaną wyremontowane wynosi 
5 690 mb. Drogi przewidziane do remontu wnioskiem 
to: ul. Kingi w Nowym Korczynie, ul. Grotnicka Dolna, 
droga gminna Nr 353020T Piasek Wielki – Baranów, 
Droga gminna Nr 353021T Piasek Wielki – Równiny, 
droga gminna Nr 353005T Stojki Wójtowe Łąki Szpi-
talna, droga gminna Nr 353041T Brzostków- Wełnin, 
droga gminna Nr  353044T Strożyska – Górki, droga 
gminna Nr 353010 T Strożyska – Wesoła.

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa ruchu 
oraz uporządkowanie i poprawa warunków ruchu koło-
wego i pieszego poprzez przebudowę dróg gminnych. 
Realizacja inwestycji jest konieczna, ponieważ częsty-
mi uczestnikami ruchu są dzieci i młodzież, gdyż to 
ulice zlokalizowane blisko centrum miejscowości, bę-
dącej siedzibą władz gminnych, gdzie toczy się życie 
społeczne i kulturalne – Grotnicka Dolna prowadzi do 
kompleksu sportowego, zaś ulicą Kingi dzieci i mło-
dzież wracają ze szkoły do swych domów. Chodni-
ki tych ulic są często bardzo zniszczone. Miejscami  
w ogóle nie można mówić o chodniku, gdyż brakuje 
płyt chodnikowych, w chodnikach istnieją pnie po ścię-
ciu drzew, a to może być przyczyną nieszczęśliwych 
wypadków. Z tego też względu przebudowa tych ulic 
wraz z chodnikiem jest dla Gminy Nowy Korczyn spra-
wą priorytetową, aby polepszyć bezpieczeństwo osób 
z nich korzystających.

Przebudowa z kolei dróg gminnych Strożyska 
– Wesoła, Strożyska – Górki, Stojki- Wójtow – Łąki 
– Szpitalna, Piasek Wielki – Baranów, Piasek Wielki 
– Równiny pozwoli mieszkańcom na szybsze dotarcie 
do Nowego Korczyna czy też do uzdrowiska w Solcu 
– Zdroju. Także przebudowa drogi gminnej Brzostków 
– Wełnin pozwoli na szybsze dotarcie do drogi Grotniki 
Male – Oblekoń – Rataje. Nastąpi lepsze połączenie  
z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. Droga Badrzychowice - Strożyska (kościelna).

remonty dróG W noWym korczynie

Marzena Szlosek - Żelazny

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY  
DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011

W tym roku Gmina Nowy Korczyn kończy realizację 
projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych 
na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez przebudowę 
dróg w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, 
Ucisków i Badrzychowice” dofinansowaną w 2010 r.  
w ramach Programu Rządowego pod nazwą Narodo-
wy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 
w kwocie 629 103,00 zł. Zakończenie rzeczowe rea-
lizacji jest przewidziane na 30 listopada 2010 r., tak 
więc już niedługo można na własne oczy obejrzeć 
efekty pracy.

Także na 2011 rok Gmina Nowy Korczyn złożyła 
wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost bez-
pieczeństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy 

wolności, a w ślad za tym pozbawiłoby mnie możli-
wości pełnienia jakichkolwiek funkcji samorządowych  
i publicznych. Pozbyliby się w ten sposób konkurenta. 

W ciągu całej dobiegającej końca kadencji starłem 
się przestrzegać przepisów prawa i nie dopuszczę się 
świadomego jego łamania. Nawet za cenę zmniej-
szenia swych szans wyborczych. Podtrzymuję swą 

deklarację ujawnienia listy z nazwiskami osób, które 
skorzystały z pomocy dla powodzian bezpośrednio 
po rozwianiu wątpliwości prawnych, które pojawiły się  
w trakcie oceny dopuszczalności tego kroku w obliczu 
prawa. 

Z poważaniem
Wiktor Kwas
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Grotniki Duże.

Ul. Krakowska.

Ul. Piłsudskiego.

Ul. Zaścianek.

Ul. Pocztowa.

Znaczenie przedsięwzięcia dla całej Gminy Nowy Kor-
czyn jest ogromne, gdyż poprzez wykonanie plano-
wanych inwestycji nastąpi w sposób znaczny wzrost 
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Realizacja projektu będzie skierowana głównie do 
następujących odbiorców: 
- dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół, 
- ludności lokalnej głównie dojeżdżającej do miejsc 

pracy, 
- rolników,
- ludności spoza regionu korzystającej z przedmioto-

wej infrastruktury drogowej.

DROGI POWODZIOWE
W dniu 21 października 2010 r. została podpisana 

umowa pomiędzy Gminą Nowy Korczyn a Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na udzielenie 
Gminie dotacji celowej z budżetu państwa na dofi-
nansowanie zadania związanego z usuwaniem skut-
ków tegorocznej powodzi. Został złożony wniosek  
o udzielenie wsparcia, dzięki temu Gmina Nowy Kor-
czyn otrzyma 1 mln zł na remonty następujących dróg: 
Sępichów – Borowiny, Kawęczyn – Podstrumienie 
– Brzostków, Winiary Górne – Winiary Dolne, Grotniki 
Duże do wału rz. Nida, Kawęczyn – Brzostków – wał p. 
pow., Pawłów – Stojki, Badrzychowice – Górki, Kawę-
czyn – Górnowola, Błotnowola – Kępa Bolesławska. 
Zgodnie z zawartą umową realizacja zadania zakoń-
czy się najpóźniej do 30 listopada 2010 r. 

POZOSTAŁE ODCINKI DRÓG…
Ponadto w ramach własnych środków wygospo-

darowanych przez władze gminne w roku 2010 r. 
zostaną także wyremontowane odcinki dróg w nastę-
pujących miejscowościach:  Łęka – 180 mb, Pawłów 
– 200mb., Rzegocin – Piotrówka – 415 mb, Ostrowce 
– szkoła – 125 mb, Harmoniny – 200 mb,  Podzamcze 
– 230 mb, Ucisków – 380 mb oraz ul. Stopnicka do 
Placu Rynek wraz z chodnikiem i remont chodnika ul. 
Buska w Nowym Korczynie. W chwili obecnej Gmina 
jest w trakcie rozstrzygania wykonawcy remontu w/w 
odcinków dróg, a termin realizacji jest ustalony na 30 
listopada 2010 r. 
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Wydarzyło się na sesji…

Anna Nowak

Dnia 25 października 2010 roku w Sali Narad  
w Urzędzie Gminy przy ul. Krakowskiej odbyła się 51 
Sesja Rady Gminy. Obecni byli na niej wójt, zastępca 
wójta, przewodniczący RG, wiceprzewodnicząca RG 
oraz radni. 

Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z po-
przedniej sesji zastępca wójta M. Matusik przedstawi-
ła informacje z działalności w okresie między sesjami, 
a mianowicie:
- w Strożyskach trwają intensywne prace związane  

z rewitalizacją tej miejscowości,
- w dalszym ciągu dowożony jest kamień do poszcze-

gólnych miejscowości, robione są dwa odcinki drogi 
po 1 km, tj. droga w Czarkowach do p. Łątki i dro-
ga na Wesołą, wożony był również kamień do Sę-
pichowa, Górnowoli, Ostrowiec, Błotnowoli, Grotnik 
Dużych oraz Małych, do Starego Korczyna ma być 
jeszcze dowieziony,

- jeżeli chodzi o szacowanie szkód powodziowych  
w budynkach, to otrzymano odpowiedź z minister-
stwa, że będą wypłacane pieniądze również oso-
bom, które szkody zgłosiły po 14 lipca,

- jeżeli chodzi o poniesione szkody w budynkach go-
spodarczych, to do tej pory (na dzień 22.10.10 r.) 
zostało złożonych 41 podań z prośbą o przysłanie 
komisji do wyszacowania szkody. Jednak otrzyma-
no od pana dyrektora Papaja odpowiedź, że taką ko-
misję można przysłać tylko do osób, które znalazły 
się na liście z 14 lipca i które w swoim protokole strat 
mają choćby małą wzmiankę, że wystąpiły szkody 
również w budynkach gospodarczych. Z tych 41 
osób, które złożyły podania, 2 osoby kwalifikują się 
do tego wymogu.
W interpelacjach radni zgłaszali przede wszystkim 

potrzebę dowożenia średniego lub drobnego kamie-
nia na drogi do niektórych mieszkańców oraz na drogi 
dojazdowe do pól, gdyż  są one w opłakanym stanie. 
Prosili również o koparkę i równiarkę do poszczegól-
nych miejscowości.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał  
w sprawie przyjęcia zmian w Planach Odnowy na-
stępujących miejscowości: Piasek Wielki, Czarkowy, 
Badrzychowice, Sępichów, Łęka, Ostrowce, Górnowo-
la, Pawłów, Parchocin, Nowy Korczyn, Stary Korczyn, 
Błotnowola i Grotniki Małe. Zmiany te polegają głów-
nie na tym, że do wcześniej podjętych uchwał dodano 
dwa zadania: Internet szerokopasmowy oraz Budowa 
przydomowych oczyszczalni czy też Gazyfikacja wsi 
w miejscowościach, w których gaz nie został jeszcze 
podłączony. Zaszła bowiem konieczność zmiany zapi-
sów w dokumentach w związku ze zwiększeniem się 
zakresu operacji planowanych do realizacji na terenie 
poszczególnych miejscowości oraz wymogiem uzu-
pełnienia Planu o inwestycje do 2017 roku. Uaktual-
nienie Planu Odnowy Miejscowości i zatwierdzenie 
zmian podjęciem stosownej uchwały było niezbędne 

do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań za-
pisanych w dokumentach.

W odpowiedziach na interpelacje Wójt oraz za-
stępca Wójta zapewnili, że w miarę możliwości gminy 
kamień będzie dowożony do poszczególnych miej-
scowości. Trzeba mieć jednak na uwadze, że potrzeb  
w tym zakresie jest bardzo dużo i gmina nie jest w sta-
nie spełnić wszystkich w jednej chwili. Prosili miesz-
kańców o cierpliwość. 

W wolnych wnioskach odczytane zostało pis-
mo pana Papaja w sprawie wznowienia prac komisji 
gminnej w zakresie szacowania szkód w budynkach 
gospodarczych dla osób nieujętych w wykazie budyn-
ków do protokołu z dnia 14 lipca. Z pisma tego wynika, 
że dotychczas sporządzone przez komisję protokoły  
i podpisane przez poszkodowanych nie mogą być uzu-
pełniane o dodatkowe elementy, chyba że nie ujęte 
zostały szkody oczywiste np. wyniku pomyłki lub nie-
dopatrzenia. Wówczas komisja może przeprowadzić 
doszacowanie i z tego właśnie doszacowania sporzą-
dza aneks do protokołu, który stanowi integralną część 
protokołu. 

W końcowej części sesji dyrektor ZGK Henryk 
Podsiadło nawiązując do spotu wyborczego zamiesz-
czonego w Internecie wystąpił z zapytaniem do pana 
Zagai, co mu się nie podoba w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i na czym by polegała jego reorganizacja. 
Pan Podsiadło zaznaczył, że inni radni wielokrotnie 
przychodzili do Zakładu z różnego rodzaju sugestia-
mi czy też podpowiedziami, natomiast radny Zagaja 
w ciągu czterech lat ani razu się tam nie pojawił. Po-
nadto dodał również, że dzięki wsparciu władz gminy, 
rady gminy oraz życzliwych ludzi przeprowadzono już 
reorganizację Zakładu, co w znacznym stopniu wpły-
nęło na poprawę wizerunku Zakładu, a także na jego 
funkcjonowanie. Pan Zagaja stwierdził, że na posta-
wione przez pana Podsiadło pytanie odpowie dopiero 
na zebraniu z mieszkańcami. 

Odnośnie spotkań pana Zagai z mieszkańcami 
wypowiedziała się pani Teresa Krupska. Stwierdziła 
bowiem, że na takie spotkania są zapisy, są one suto 
zakrapiane alkoholem. A skoro pan Zagaja stawia na 
ludzi młodych, więc powinien przede wszystkim prze-
ciwdziałać alkoholizmowi. A zapraszanie na zakrapia-
ne alkoholem zebrania jest bardzo nieodpowiedzialne 
z jego strony. Ponadto pani Krupska dodała, że wraz 
z panem Zagają jeździ po terenie również pan Gajek 
i pan Jarubas. A uczestniczenie w takich imprezach 
jest dla marszałka bardzo niekorzystne, stawia go  
w złym świetle.

Problem zwolnienia lekarskiego pana Zagai pod-
niosła pani Matusik. Dowiedziała się ona bowiem, że 
organizował on spotkania z mieszkańcami w trakcie 
pobytu na zwolnieniu i dodatkowo na spotkaniach tych 
podawany był alkohol. I to również stawia Urząd Mar-
szałkowski w bardzo niekorzystnym świetle.
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W odpowiedzi na powyższe zarzuty pan Zagaja za-
przeczył, iż osobiście komukolwiek podawał alkohol. 
Przyznał się natomiast do tego, że w trakcie zwolnie-
nia lekarskiego spotykał się z mieszkańcami. Ponadto 
dodał, że po takich zebraniach ZUS otrzymał donos,  
w wyniku którego cofnięto mu zwolnienie lekarskie. 
Pan Zagaja wyraził żal z tego powodu, iż ktoś nieżycz-
liwy doniósł na niego.

Na koniec pani Krupska zapytała się jeszcze, czy 
pan Zagaja czuje się w porządku wobec ludzi oraz 
wobec własnego sumienia, że będąc na zwolnieniu 
lekarskim, wykorzystywał państwo i robił sobie kam-
panię wyborczą. Na to pytanie nie została udzielona 
odpowiedź.

Ostatnim punktem sesji było zamknięcie jej obrad.

reWitalizacja noWeGo korczyna  
szansą na Wzrost atrakcyjności ziemi korczyńskiej

Anna Nowak

Nowy Korczyn jest miejscowością o bogatej historii. 
W związku z tym władze Gminy starają się, aby przy-
ciągała ona turystów i w całej Polsce słynęła ze swej 
atrakcyjności. Jednak aby tak się stało, konieczna jest 
zmiana wyglądu miasteczka. 

W tym celu zaplanowano rewitalizację Nowego 
Korczyna. Jej projekt opracowany został przez na-
ukowców Politechniki Krakowskiej z prof. Maciejem 
Złowodzkim na czele. Projekt ten obejmuje trzy ele-
menty: Rynek, pozostałą część starówki (centrum) 
oraz tereny wzdłuż Nidy. Kwestie finansowe i orga-
nizacyjne nie pozwolą zrobić wszystkiego jednocześ-
nie, choć docelowo jest potrzebna całość rewitaliza-
cji tego terenu. Zatem jako całość jest przewidywana  
i w całości jest już przygotowana. Realizację pierw-

szego etapu przewidziano na lata 2010 – 2012/13. 
Jest to inwestycja za ok. 5 390 000 zł, dofinansowanie  
z Unii Europejskiej to ok. 3 235 000 zł. Resztę, czyli ok.  
2 155 000 zł musi Gmina pokryć z własnych środków.

W pierwszej kolejności będą realizowane prace 
związane z rewitalizacją terenów nad Nidą oraz pozo-
stałej części starówki, na razie bez Rynku. W planach 
jest zagospodarowanie nadbrzeża Nidy na obszarze  
3 hektarów. Zostanie tu wybudowana promenada, 
przystań kajakowa, boisko do gry w siatkówkę czy te-
nisa oraz pole namiotowe. 

Pozwoli to wykorzystać zupełnie zmarnowany 
obecnie potencjał Nowego Korczyna, który z czasem 
może się stać jednym z najatrakcyjniejszych terenów 
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informuje, że rozpoczyna funkcjonowanie  
Obywatelski System Doradztwa Prawnego, 

w ramach którego utworzone zostało wydawnictwo  
Adwokat Rodzinny (miesięcznik) z suplementem w formie gazety plakatowej  

oraz Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa Prawnego.

Od 2 listopada 2010 r. uruchomiono system korespondencyjnej, 
bezpłatnej informacji i porad prawnych dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem, 

sieroctwem społecznym, bezrobotnych, ofiar przestępstw, etc.

Do ich dyspozycji jest grono wybitnych prawników,  
w tym adwokatów i radców prawnych. Ośrodek powstał dzięki współpracy  

organizacji prawniczych i obywatelskich oraz ośrodków naukowych.

Informacje o systemie dostępne są na stronie internetowej 
www.uniaeuropejska.net.pl

FunDAcjA „PAńStwO ObywAtelSKIe”

turystyczno – wodnych przy swej wielkiej historii i za-
bytkach oraz odpowiedniej promocji (m.in. w ramach 
programu „U źródeł pełnej mocy” realizowanego przez 
Stowarzyszenie G5). Będzie to dla Nowego Korczyna 
ogromna szansa, by stawać się coraz bogatszą miej-

scowością inspirującą do kolejnych pomysłów oraz 
inwestycji, również prywatnych, stanowiącą dumę dla 
regionu i wspaniałe miejsce do życia i pracy dla jego 
mieszkańców.

noWy imaGe noWeGo korczyna

Katarzyna Rajca

Nowy Korczyn się zmienia, co z pewnością zauwa-
żają mieszkańcy, chodź nie tylko. Pod dużym wraże-
niem zmian, jakie wystąpiły w miejscowości byli m.in. 
pracownicy TVP Kielce, którzy przygotowując materiał 
na temat Korczyna, przeprowadzili mały rekonesans. 
Byli pod wrażeniem. 

Przyjrzyjmy się na początek drogom, szczególnie 
tym, które zostały wyremontowane. Ulica Piłsudskie-
go, Krakowska, Zaścianek, Tarnowska, Partyzantów, 
Sandomierska czy Buska – wszystkie uległy prze-
budowie. Na niektórych odcinkach w miejscach naj-
większego ruchu pieszych zostały ułożone chodniki. 
Wyremontowana została droga Winiary – Czarkowy 
prowadząca do pomnika „Ku chwale pierwszych bojów 
Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski”, który jest 
prawdziwą perełką ziemi korczyńskiej. Dzięki temu, że 
droga uległa przebudowie, łatwiej będzie dojechać do 
pomnika, co na pewno docenią odwiedzający gminę 
turyści.

W tym roku planowane są jeszcze prace przy ulicy 

Kościół w Strożyskach.

Stopnickiej. Na remont musi niestety poczekać ulica  
w rynku, która będzie przebudowywana w ramach re-
witalizacji Nowego Korczyna. Jak na razie remontowa-
ne są drogi powodziowe w miejscowościach: Winia-
ry, Sępichów, Grotniki Duże, Grotniki Małe, Pawłów,  
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Kawęczyn, Brzostków, Błotnowola, Strożyska, Badrzy-
chowice oraz odcinki do 400 metrów w Starym Korczy-
nie i odcinki do 500 metrów w Starym Korczynie, Os-
trowcach, Rzegocinie i Harmoninach. Jak do tej pory 
zostały wykonane dwie drogi lokalne w Czarkowach  
(o długości 1 km) i Strożyskach - Wesoła (odcinek  
1 km w tłuczniu).

Władze gminy nie były obojętne na problem, jaki 
pojawił się w miejscowości Strożyska, a dotyczył on 

Ul. Buska. Ul. Sandomierska.

niszczenia tutejszego zabytkowego kościoła. W wyni-
ku drgań, jakie powstają na skutek przejeżdżających 
znajdującą się niedaleko ulicą wojewódzką ciężkich 
pojazdów, następuje odwarstwienie wieży kościoła od 
głównej nawy. Chcąc ratować świątynię, władze gmi-
ny postanowiły opracować projekt wspomnianej drogi 
na odcinku 2 km 500 m. Miejmy nadzieję, że wszystko 
pójdzie zgodnie z planem.

Gmina noWy korczyn Widziana okiem sołtysóW

Anna Nowak

Sołectwo to pomocnicza jednostka gminy, a więc 
lokalnej wspólnoty samorządowej. Organem wyko-
nawczym jest sołtys, zaś organem stanowiącym i kon-
trolującym – zebranie mieszkańców danego sołectwa. 
Do obowiązków sołtysa należy reprezentacja sołectwa 
i zwoływanie zebrań mieszkańców. Sołtys dokonuje 
także poboru podatków rolnego i leśnego oraz uczest-
niczy w sesjach Rady Gminy.

Sołtys spełnia trzy podstawowe funkcje: łącznika, 
organizatora i administratora. Sołtys jest łącznikiem 
między mieszkańcami a organami gminy (Wójt oraz 
Rada Gminy), co oznacza, że z jednej strony powi-
nien sygnalizować organom gminy potrzeby i proble-
my mieszkańców swojej wsi, a z drugiej przekazywać 
treści uchwał rady gminy, decyzji i zarządzeń wójta do 
mieszkańców swojego sołectwa. Po drugie sołtys jest 
organizatorem zebrań wiejskich, na których omawiane 
są wspólne sprawy dotyczące sołectwa. To on przygo-
towuje program zebrania, to on zbiera pomysły i pilnuje 
porządku obrad. Sołtys też organizuje wspólne prace 
mieszkańców sołectwa, uzgodnione na zebraniu wiej-
skim i stara się je koordynować. A wreszcie sołtys to 
administrator, który pilnuje, aby ustawy, zarządzenia  
i uchwały organów gminy były znane w sołectwie i wy-
konywane.

W tym miesiącu staramy się dokonać gruntow-
nego podsumowania działalności naszych włodarzy.  
W związku z tym postanowiłam spotkać się z właśnie 
z sołtysami naszej gminy, aby dowiedzieć się, jak oce-
niają mijającą kadencję. Sołtysi bowiem reprezentują 

mieszkańców swoich wsi, więc najlepiej się orientują, 
co udało się zrobić dla poprawy wizerunku danej miej-
scowości, a także dla poprawy jakości życia miesz-
kańców.

 Już na wstępie dwóch sołtysów odmówiło spotka-
nia ze mną. Nie wnikałam w powody, dla których nie 
chcą. Z kilkoma w ogóle nie mogłam się skontaktować. 
W efekcie spotkałam się z dwunastoma sołtysami.

Jeżeli chodzi o moje odczucia po tych rozmowach, 
to generalnie przebiegały w miłej atmosferze. W jed-
nym przypadku wyraźnie wyczułam wrogość wobec 
władz gminy. Sołtysi widzą, że przez okres czterech 
lat wiele zostało w naszej Gminie zrobione i docenia-
ją ten fakt. Zgłaszają jednak również kolejne potrzeby  
i na tych potrzebach skupię się głównie w tym tekście 
(szczegółowe podsumowanie prac wykonanych w po-
szczególnych miejscowościach znajduje się w odręb-
nym artykule).

Największą bolączką praktycznie wszystkich so-
łectw są nieprzejezdne niektóre drogi, np. droga do 
Wesołej, gdzie na razie został położony bardzo gru-
by kamień. Aby droga stała się przejezdna potrzebny 
jest jeszcze drobny. W rozmowie Wójt zapewnił mnie, 
że już wkrótce zostanie to zrobione. Ponadto dro-
gi dojazdowe do pól – każdy sołtys prosi o kamień,  
w mniejszym lub większym stopniu, ale jest on potrzeb-
ny. Musimy mieć jednak na uwadze fakt, że dobiegają-
cy końca rok był wyjątkowo mokry. Ziemia jest bardzo 
nasiąknięta, w niektórych miejscach woda stoi do tej 
pory i nie jest możliwe wjechać tam ciężkim sprzętem. 
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śluboWanie pierWszoklasistóW

Anna Nowak

W dniu 27 października 2010 roku w Szkole Pod-
stawowej w Nowym Korczynie odbyło się ślubowanie 
uczniów I klas. Dyrektor szkoły pani Bogusława Zię-
tara powitała wszystkich przybyłych na uroczystość, 
a w szczególności pierwszaków, których przygoda  
z nauką i szkołą właśnie się rozpoczęła. To w murach 
szkoły odkryją swoje pierwsze talenty i zainteresowa-
nia, będące podwaliną do dalszego życia i przyszłych 
zawodów, które w przyszłości będą wykonywać. Pani 
dyrektor życzyła rodzicom pierwszaków, by nie zabra-
kło im sił w wychowaniu swoich pociech, by zawsze 
mieli powody do dumy i okazywali dużo cierpliwości  
i opanowania w czasem trudnym rodzicielstwie. Przed 
nauczycielami postawiła natomiast nowe wyzwanie, 
jakim jest praca z najmłodszymi, życząc pedago-
gom satysfakcji, przyjemności płynącej z nauczania  
i ogromnych pokładów cierpliwości. Pierwszakom po-
leciła, by byli zawsze dobrzy i uczciwi, by dbali o honor 

Potrzeby w tym zakresie są ogromne, lecz nie spo-
sób zrobić wszystkiego w jednej chwili. Ale myślę, że 
jak wykażemy się odrobiną cierpliwości i zrozumienia, 
gdyż wiem, że kamień jest sukcesywnie dowożony, to 
oczekiwania mieszkańców zostaną spełnione. 

Mieszkańcy chcieliby również, aby zagospodaro-
wane zostały niektóre obiekty na terenie naszej Gmi-
ny, np. szkoła w Piasku Wielkim czy w Łęce. Padła 
również propozycja, aby starą szkołę w Błotnowoli roz-
burzyć, a gruz z niej wykorzystać do utwardzania dróg. 
Wiele rowów wymaga jeszcze pogłębienia lub udroż-
nienia, potrzebne są przepusty. Ważne jest również, 
aby zabezpieczyć wały przeciwpowodziowe. O dodat-
kowe lampy oświetleniowe upominają się mieszkańcy 

Podraja. Ponadto nie ma oznakowania miejscowości 
Łęka, Podraje i Podzamcze.

Na koniec pozwolę sobie przytoczyć opinię trzech 
sołtysów, którzy doceniają ogromny trud i pracę na-
szych włodarzy włożone w to, aby postawić Gminę na 
nogi. Pomimo iż od samego początku kadencji musieli 
się oni zmagać z wieloma przeszkodami (nieodpowie-
dzialne zadłużenie gminy, referendum, tegoroczna po-
wódź), to jednak nie poddawali się i nie szczędzili sił, 
aby dźwignąć Gminę z zapaści. Sołtysi ci są bardzo 
zadowoleni z efektów pracy Wójta i Rady Gminy. Uru-
chomiona bowiem została cała spirala zadań inwesty-
cyjnych, których wykonanie niewątpliwie poprawi wi-
zerunek Gminy, a także warunki życia mieszkańców.

i dobre imię szkoły, by szanowali rodziców i nauczy-
cieli i dzięki temu wyrośli na mądrych i dobrych oby-
watelami Polski. 

Po przemówieniu pani dyrektor głos zabrała prze-
wodnicząca samorządu uczniowskiego. Zapoznała 
pierwszoklasistów z obowiązkami, jakie pociąga za 
sobą bycie uczniem. Najważniejszym obowiązkiem 
jest pilna, systematyczna nauka. Zapewniła ich rów-
nież, że zawsze będą mogli liczyć na pomoc starszych 
kolegów i koleżanek, będą się mogli zwrócić do nich 
z każdym problemem i trudnościami, które napotkają 
w trakcie swojej edukacji. Życzeniem przewodniczącej 
samorządu uczniowskiego było to, aby maluchy czuły 
się rodzinnie i bezpiecznie w murach szkoły, odnosiły 
wiele sukcesów w nauce i mogły pochwalić się świa-
dectwami z jak najlepszymi ocenami. 

W części artystycznej dzieci zaprezentowały pa-
triotyczne wiersze i piosenki m.in. „Kto Ty jesteś?”, 
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„Piękna jest nasza ziemia…”, a także piosenki o byciu 
uczniem: ,,Idę do szkoły”, „Dostał Jacek elementarz”. 

Pani Urszula Strzelecka zaprosiła wszystkich zgro-
madzonych na oficjalną część uroczystości. Po wpro-
wadzeniu sztandaru szkoły odśpiewano hymn. Następ-
nie dzieci wypowiedziały uroczyste słowa ślubowania. 
„Przyrzekamy uczyć się pilnie, szanować wszystkich, 
którzy pracują w szkole po to, aby nam było w niej 
dobrze. Będziemy się starali być dobrymi kolegami  
i koleżankami, będziemy przyjaciółmi roślin i zwierząt. 
Chcemy swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom oraz naszej Ojczyźnie – Pol-
sce. Ślubujemy! – przyrzekały na sztandar.

Następnie każdy z pierwszoklasistów został ołów-
kiem pasowany na ucznia i otrzymał pamiątkowy dy-
plom jako znak, że został włączony w poczet społecz-
ności szkolnej i stał się pełnoprawnym uczniem Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie.

Po uroczystym ślubowaniu głos zabrał Wójt Gmi-
ny Pan Wiktor Kwas. Życzył pierwszakom wielu suk-
cesów i jak najlepszych wyników w nauce. Zapewnił 
również, że władze gminy dołożą wszelkich starań, by 
szkoła miała właściwe warunki, aby dawać możliwość 

jak najlepszego przygotowania uczniów do zajęć i roz-
wijania ich talentów i umiejętności. 

Na koniec głos zabrała Pani Teresa Krupska. 
Pogratulowała uczniom pasowania na prawowitych 
uczestników życia szkoły. Życzyła im dalszych suk-
cesów zarówno w nauce jak i w innych dziedzinach 
życia. Zwróciła się również z prośbą do pierwszaków, 
by byli grzeczni, słuchali rad i poleceń wychowawców 
i zwracali się do nich z każdym problemem. Rodzicom 
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„zapraszamy na króleWskie ponidzie”

Grażyna Kańska

place zabaW W Gminie noWy korczyn

Marzena Szlosek - Żelazny

Gmina Nowy Korczyn złożyła wniosek aplikacyj-
ny do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego  
w Kielcach o dofinansowanie zadania pn. „Plac zabaw 
w każdej miejscowości szansą dzieci i młodzieży dla 
lepszej przyszłości”, polegającego na utworzeniu pla-
ców zabaw w następujących miejscowościach: Bad-
rzychowice, Błotnowola, Czarkowy, Grotniki Małe, 
Pawłów, Parchocin, Łęka, Sępichów, Stary Korczyn, 
Ostrowce, Górnowola, Piasek Wielki i Nowy Korczyn. 
Projekt przewiduje utworzenie ogrodzonego placu za-
baw w 13 miejscowościach, obejmującego huśtaw-
kę, drabinkę, piaskownicę, bujak, a także ławeczki, 
kosze na śmieci i krzewy ozdobne. Koszt każdego  
z placów zabaw wynosi ok. 33 tys. zł. W Ostrowcach 
koszt utworzenia placu zabaw wynosi 203 098,12 zł, 

gdyż obejmuje również remont chodników doprowa-
dzających i alejki spacerowe, które zostaną wyłożone 
kostką brukową. Z kolei w Nowym Korczynie łączny 
koszt utworzenia placu zabaw wynosi 254 483,36 zł  
i obejmuje urządzenie terenu rekreacyjnego i przebu-
dowę ciągu pieszo-jezdnego. Całkowity koszt inwesty-
cji łącznie z kosztami poniesionymi na prace projekto-
we i przygotowanie dokumentacji technicznej wynosi 
816 324,88 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 
500 000,00 zł, zaś środki własne Gminy to 316 324,88 
zł. Z nieoficjalnej informacji uzyskanej od Kierownika 
Biura ŚBRR w Kielcach Biuro PROW Pani Mirosławy 
Mochockiej wynika, iż Gminie Nowy Korczyn przyzna-
no wnioskowane dofinansowane.  

remont lokalu koła Gospodyń Wiejskich

Rasińska A., Piotrowska M.

Na ukończeniu jest remont lokalu Koła Gospodyń 
Wiejskich w Strożyskach, który Pan Wójt Wiktor Kwas 
wydzierżawił na okres 20 lat paniom z KGW w Stroży-
skach. Lokal został wyremontowany dzięki funduszom 
z gminy Nowy Korczyn, za co serdecznie dziękujemy 
Panu Wójtowi.

W pomieszczeniu została zrobiona nowa podłoga 
(wylewka), ocieplona styropianem. Na ścianach i sufi-
cie zostały położone płyty gipsowe. Ostatnim etapem 
prac remontowych będzie malowanie ścian. Całkowi-
tym zakończeniem tej inwestycji będzie uroczyste ot-
warcie, które nastąpi wkrótce.

natomiast pogratulowała wspaniałych pociech, jedno-
cześnie prosząc ich, by poświęcali swoim dzieciom 
dużo czasu i współpracowali z wychowawczynią, in-
teresowali się życiem szkoły i brali czynny udział we 
wszelkich szkolnych uroczystościach. Wychowawczy-
ni pierwszoklasistów, pani Strzeleckiej, życzyła dużo 

siły i wytrwałości, natomiast do pani dyrektor zwróciła 
się z podziękowaniami za trud, jaki wkłada w zarzą-
dzanie szkołą, mimo ciężkich warunków panujących 
po tegorocznej powodzi.
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W ramach realizacji projektu „Zapraszamy na Kró-
lewskie Ponidzie. Weekend – Szlakiem Królewskim”, 
którego koordynatorem była Małgorzata Donoch, pięć 
gmin (Stopnica, Pacanów, Solec Zdrój, Nowy Kor-
czyn, Wiślica) przez trzy dni jesiennego weekendu (od 
1 do 3 października 2010 roku) gościło na swoim te-
renie 50-osobową grupę przedstawicieli mediów i biur 
podróży z terenu Polski. Każda z gmin przygotowała 
atrakcyjny program swej reklamy. Znalazły się w niej 
zabytki, ciekawostki przyrodnicze, zdobycze kulturowe 
i współczesne osiągnięcia społeczno – gospodarcze. 

Nowy Korczyn przyjął wycieczkowiczów w niedzie-
lę tradycyjnie – wesoło przy dźwiękach kapeli „Korczy-
nianie”. Gospodarz gminy Wójt Wiktor Kwas o godzi-
nie dziewiątej powitał gości i przybyłych mieszkańców 
gminy na korczyńskim Rynku. 

Około godziny dziesiątej teatrzyk widza z gimna-
zjum w Nowym Korczynie dokonał prezentacji frag-
mentu regionalnego komiksu Koziołka Matołka, przy-
bliżając słuchaczom walory naszej Małej Ojczyzny 
– ciekawostki historyczne, architektoniczne, przyrod-
nicze i dzisiejsze „wizytówki” gminne, tj. m.in. „Kingo-
nalia”, „Jaś korczyński”, Źródełko św. Kingi, Pomnik 
Czynu Legionowego. W występie tym udział wzięło 27 
uczniów z Samorządowego Gimnazjum im. św. Kingi 
w Nowym Korczynie: 

- z kl. IIIb: Kinor Tomasz, Kucharska Justyna, Dziama 
Mateusz, Piotrowska Patrycja, Kacper Golba, Stu-
lak Wioletta; 

- z kl. IIb: Póltorak Karolina, Wieczorek Klaudia, Sko-
rupa Karolina, Zapiórkowski Tomasz, Brankow-
ski Tomasz, Skorupa Weronika, Kucięba Monika, 
Krzan Agata, Konieczna Ewelina, Lis Marta, Dudek 
Bartosz, Kucharski Miłosz; 

- z kl. IIa: Kuzon Dominika, Kanicka Aleksadra, Wy-
trwał Zuzanna, Kucharski Arkadiusz; 

- z kl. Ib: Kowalczyk Przemysław, Strach Damian; 
- z kl. Ia: Sroka Anna, Wiśniewski Marcin, Kuzon Aga-

ta.
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przyGody koziołka matołka

Anna Nowak

Powstała nowa wersja „Przygód Koziołka Matołka”, 
która stała się hitem na Ponidziu. Na pomysł wydania 
komiksu, w którym Koziołek Matołek byłby przewod-
nikiem po atrakcjach południowego Ponidzia wpadło 
Stowarzyszenie G5. Udało się go zrealizować dzięki 
wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, który pozytywnie ocenił projekt „U źródeł pełnej 
mocy – kampania promocji turystycznej pięciu gmin 
południowego Ponidzia. 

Najpierw więc na warsztatach plastycznych, które 
prowadzili Stanisław Przodo i Jacek Kałużny powstały 
ilustracje stworzone przez dzieci i młodzież z pięciu 
gmin powiatu buskiego. I tu warto nadmienić, że pra-
ce plastyczne do części dotyczącej Nowego Korczyna 
wykonali następujący uczniowie ze szkół podstawo-
wych i gimnazjum z naszej gminy: Wiktoria Gadawska, 
Magdalena Wężowicz, Martyna Gajek, Kacper Golba, 
Dominik Kornaś, Dawid Spót, Aleksandra Chaczyk, 
Karolina Baran. Potem plon wyobraźni młodych twór-
ców w formę komiksu ubrał Jacek Kałużny, a zadanie 
stworzenia rymowanek wziął na siebie Michał Imosa.

Komiks jest formą przewodnika po atrakcjach po-
łudniowego Ponidzia. Koziołek Matołek wędruje więc 
od Pacanowa do Wiślicy po drodze poznając historię 
odwiedzanych miejsc, zabytki, regionalne produkty 
i legendy. Sympatyczny kozioł znajduje się wciąż  

w nowych sytuacjach, innych niż u Makuszyńskiego, 
ale równie ciekawych.

Komiks ten jest doskonałym pomysłem na promo-
cję historii i tradycji Ponidzia. Powstał w ramach pro-
mocji regionu, dlatego też pięć tysięcy egzemplarzy 
zostało rozdanych bezpłatnie. Książka dostępna jest 
w bibliotekach szkolnych oraz w urzędach pięciu pro-
mowanych gmin: Nowego Korczyna, Pacanowa, Sol-
ca Zdroju, Stopnicy i Wiślicy.

Poniżej prezentujemy fragment komiksu dotyczący 
pobytu Matołka w Nowym Korczynie.

Po mini uczcie duchowej nasi włodarze zaprosili 
wszystkich na prawdziwą ucztę – piknik fasolowy do 
parku. Tam odbyła się prezentacja i degustacja potraw 
regionalnych przygotowanych przez gospodynie z No-
wego Korczyna, Górnowoli, Strożysk, Sępichowa, Bad-
rzychowic. Goście mieli też możliwość spróbowania 
„Pięknego Jasia” – fasoli wpisanej na listę produktów 
geograficznych w Unii Europejskiej. Trzeba przyznać, że 
wybór mieli bogaty – bo „Jasia” można było degustować  
w pierogach, zapiekankach, potrawkach i innych „cu-
deńkach” – pychotach korczyńskich.

Po edukacyjno – relaksacyjnym spacerku szlakiem 
królewskim Nowego Korczyna cała grupa zwiedzają-
cych Korczyn gości odjechała kolorową Ciuchcią do 
Wiślicy. Mamy nadzieję, że zabrali ze sobą miłe wra-
żenia z Korczyna i kiedyś tu jeszcze wrócą lub polecą 
innym przyjazd do nas. Przecież: Reklama to dźwignia 
handlu!
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pozostało już tylko Wspomnienie…

Ligia Płonka - Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej

Członków naszego Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Korczyńskiej – kolegę i przyjaciela Jacka (Juliana) 
Dybałę i Pana Edwina Juszczyka - możemy już tyl-
ko wspominać. Rok 2010 stanowił bowiem koniec ich 
ziemskiej wędrówki. Niespodziewanie, bardzo szybko 
opuścili nas na zawsze. Jacek Dybała – 30 kwietnia, 
a Edwin Juszczyk – 22 października. Tej pustki, która 
pozostała po tych wspaniałych ludziach, nikt nie zdoła 
zapełnić. 

O osobach tych za wcześnie jeszcze wspominać, 
bowiem tak szybko od nas odeszli, że nadal wyda-
je się, że żyją wśród nas. Ciągle jeszcze towarzyszy 
nam złudzenie, że wyjdą nam naprzeciw, pozdrowią, 
uśmiechną się przyjaźnie i życzliwie, zagadają o ży-
ciu, o pracy, o zdrowiu, przywitają się. Żyli bowiem  
w ciągłym ruchu, pasjonaci, wszędzie obecni, zafascy-
nowani urokami naszej ziemi, jej przeszłością, teraź-
niejszością i przyszłością. 

Niemniej jednak, tym razem, parę słów chcieliby-
śmy poświęcić Panu Edwinowi Juszczykowi, który ca-
łym swoim życiem i swoim dorobkiem na stałe zapisał 
się w dziejach naszego regionu. 

Pan Edwin Juszczyk urodził się 26 grudnia 1929 r. 
w Górnowoli, gdzie rozpoczął naukę w początkowych 
klasach szkoły podstawowej. Szkołę Podstawową 
ukończył w Nowym Korczyn. Następnie w 1951 r. 
został absolwentem Technikum Energetycznego  
w Wałbrzychu. Pracował jako elektryk na różnych sta-
nowiskach. Między innymi jako inspektor energetycz-
ny, inspektor obsługi odbiorców, konserwator urządzeń 
energetycznych, kierownik pogotowia energetyczne-
go, na terenie Kopalni Soli Potasowej w Kłodawie,  
w zakładach energetycznych w Tarnowie, Busku- 
Zdroju, Solcu-Zdroju i Nowym Korczynie. W Nowym 

Korczynie był założycielem posterunku energetyczne-
go i przepracował tu 29 lat jako kierownik. Stąd też  
w 1994 r. odszedł na emeryturę. 

W opracowaniu Samorządowego Gimnazjum im. 
Św. Kingi w Nowym Korczynie „Ślady naszych stóp”, 
czytamy: „Odskocznią od szarej rzeczywistości dnia 
codziennego – krzepiącą ducha – stała się dla Pana 
Edwina zabawa słowem – wierszowanie. Zaowocowa-
ło to licznymi wierszami, z których wiele znalazło swe 
miejsce w tym tomiku”. 

W innej lekturze Stanisława Przybyszewskiego  
i Andrzeja Bieniasa „Nowy Korczyn przez stulecia” 
czytamy: „…Pan Edwin przyniósł z domu dwa zeszyty, 
w których od paru lat zapisuje swoje utwory. Swoje 
pierwsze wierszyki tworzył już w szkole powszechnej, 
były to krótkie, okazjonalne „rymowanki”. Gdzieś od 
roku 1970 r. zaczął powstające wierszyki zapisywać 
na kartkach papieru, ale niewiele z nich pozostało, bo-
wiem kartki ginęły. Najlepiej pisało się panu Edwinowi 
na dyżurach, na posterunku energetycznym podczas 
awarii, bowiem gdy monterzy wchodzili do budynku, 
on zostawał sam, nudził się i wówczas chwytał za pió-
ro. Inne utwory powstawały w czasie ognisk towarzy-
skich, w gronie kolegów z pracy i ze Stowarzyszenia 
Energetyków Polskich. Najczęściej były to wierszo-
wane życzenia lub opowiadanka o aktualnej sytuacji 
w kraju, w zakładzie pracy lub o kolegach, ich życiu  
i przygodach. 

W dwóch zeszytach zapisanych jest około sto 
wierszy o różnej tematyce. O pięknie rodzinnych stron 
opowiada wiersz „Ponidzie”, a w wierszu „Miłuj bliź-
niego” pan Edwin rozmyśla o koleżeńskości, o niedoli 
ludzi i o przyczynach innych nieszczęść. 

Podczas ceremonii pogrzebowej w swoim pożeg-

50 rocznica pożycia małżeńskiego Państwa Juszczyków.
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naniu kolega energetyk Pan inż. Andrzej Wadowski 
powiedział, że Pan Edwin miał drugą duszę, duszę 
artysty, poety, piewcy uroków regionu, romantyka, mi-
łośnika kraju i swojej ojczyzny, umiłowanej miejscowo-
ści, z której pochodził. Wspominał też, że nie wiado-
mo, jak potoczyłyby się jego losy, gdyby zdobył inne 
wykształcenie i rozwinął swój talent do wierszowania. 
Być może byłby znakomitym poetą na miarę Dygasiń-
skiego. 

Dla nas, obecnie żyjących Pan Edwin jest także 
wybitnym poetą i cenimy Go nie tylko za walory arty-
styczne i ludowe zawarte w swoich utworach, ale także 
ze względu na ich przemyślaną treść i trafną pointę. 

Wiersze te stanowią cenną wartość, gdyż opowia-
dają o ziemi, o przyrodzie, którą znamy i która jest dla 
nas bardzo bliska. Mówią o zwykłych, przeciętnych 
ludziach, ich troskach, emocjach, zmaganiu się z trud-
nościami życia, ze słabościami, ze starością. Przypo-
minają o tym właśnie, że w codziennym zabieganiu 
warto zatrzymać się na chwilę, pochylić nad drugim 
człowiekiem, zainteresować się jego problemami. 

Nasz kolega – Pan Jacek Strzelecki bardzo mą-
drze i wzruszająco w dniu 24 października 2010 r. na 

cmentarzu parafialnym w Nowym Korczynie, w obec-
ności rodziny, znajomych, kolegów, przyjaciół, współ-
pracowników, emerytów, członków Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Korczyńskiej, mieszkańców Nowego 
Korczyna, Górnowoli  i okolic, swoimi słowami pożeg-
nał Pana Juszczyka. 

Dziękujemy Ci Jacku za to, bowiem wiemy jakie to 
było trudne, gdyż wzruszenie dławiło gardło i ciężko, 
bardzo ciężko było wypowiedzieć właściwe słowa. 

Także nasza koleżanka, członek Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie na-
pisała spontanicznie, pod natchnieniem emocji, chwili 
wiersz, aby oddać cześć zmarłemu koledze, który Pan 
Jacek zacytował: 

Edwinie – już jesteś w oddali,
A tak niedawno, toast wypijali. 

Dziś przyjaciele łezkę wycierali, 
Kiedy dolinę życia z Tobą pożegnali. 

Już wsiadłeś w rakietę, Edwinie,
Dotarłeś do tronu Bożego.

Majestat w promieniach światłości
Wprowadził Cię w życie wieczności. 

Odszedłeś na wieki
Pamięć pozostała,

Twe wiersze potomnym
Na zawsze ostały. 

Nasze Towarzystwo Miłośników  
Ziemi Nowokorczyńskiej,

Głowy pochylają. 
Wyrazy współczucia,
Rodzinie składamy. 

A Ciebie – Edwinie, z goryczą żegnamy. 

Pan Edwin od dłuższego czasu zmagał się z cięż-
ką chorobą, można powiedzieć, że bardzo cierpiał. To 
cierpienie było symbolem wytrwałości, gdyż nigdy się 
nie poddał i walczył do końca. Tym cierpieniem dał 

Zarząd TMZK na pogrzebie Pana Juszczyka.

Pogrzeb Pana Edwina Juszczyka.
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świadectwo, że nie można być obojętnym na drugie-
go człowieka, że ludzie szybko odchodzą, zawsze za 
szybko. 

Żegnamy się z niedosytem, że czegoś nie zdą-
żyliśmy zrobić, powiedzieć, okazać, napisać, wydać, 
wydrukować. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich 
starań, aby rozsławić naszą piękną ziemię, wracać 
do wspomnień, wracać do tego, co zawierają wiersze 
Pana Edwina. Dziękujemy Ci Panie Edwinie, że byłeś 
z nami w Towarzystwie Miłośników Ziemi Korczyń-
skiej, że śpiewałeś, opowiadałeś, pisałeś dla nas takie 
piękne wiersze. 

Na Pana prośbę publikujemy je w naszym gmin-
nym czasopiśmie.

Z I M A 

Już opadły liście z drzewa
Już skowronek nie zaśpiewa

Coraz krótsze mamy dni
A od mrozu ziemia drży. 

Ptaki od nas odleciały 
Bo się srogiej zimy bały

Tylko wrona, kruk w żałobie
Po tej ziemi chodzą sobie. 

Czasem słychać też wróbelka
Jak zziębnięty, głody ćwierka

I tak skacze za oknami
Aż mu okruch chleba damy. 

Wiewiórka by zimę przetrwać
Musi zapas przygotować
Kiedy przyjdzie mróz i lód 
By jej nie dokuczył głód. 

Niedźwiedź zimy nie zna wcale 
Całą zimę śpi wspaniale
Kiedy wiosna jest u ludzi 

On się wtedy ze snu budzi. 

Kogut ciągle jest w kurniku 
Rzadko pieje ku-ku-ryku

I z kurami nie flirtuje 
Bo go zima denerwuje. 

Mysz zaszyta jest w stodole
Nic nie ciągnie ja na pole
Kota tam też nie widuje
Kot na piecu wyleguje. 

Wygrzewa się tam kocisko 
W ziemie tam ma legowisko
Kiedy wiosna znów nastanie 

To rozpocznie polowanie. 

Burek w budzie jest skulony 
Choć jest cały owłosiony 
I nie patrzy co się dzieje

Gdy wiatr ze śniegiem szaleje. 

Pszczoły zbite w ulu siedzą 
Coś z zapasów swoich jedzą

Czekają na dzień radosny 
Pierwszy promyk nowej wiosny.

Drzewa liści już nie mają
Pokarmu nie pobierają

Na nich leży śnieg i szron
Wiatr im wieje z wszystkich stron. 

Gdy mróz ziemię lodem skuje
Ileż drzew się wymarnuje

Nie przetrzyma ciężkiej zimy
Której się i my boimy. 

Ile biednych ludzi przecie
Dzisiaj żyje na tym świecie
Którzy z głodem się parają 

Na opał forsy nie mają. 

Okna u nich zamrożone
W kwiaty z lodu wystrojone 

Nie zobaczysz przez nie przecie
Co tam dzieje się na świecie. 

W szybie dziurkę wychuchają 
Dzieci na świat wyglądają
Czekają na dzień radosny 

Na nadejście pięknej wiosny. 

Dziatwa mała jest zmarznięta
Bo ta zima jest przeklęta
Ileż ludzi z ziemi zmiecie

Z głodu, zimna umrą przecie. 

Choć ta zima taka zła
Czasem urok też swój ma
Bo w ruch idą narty, sanki

Czasem stawia się bałwanki. 

I kuligi też bywają
Z nich zamożni korzystają

A biedota Dobry Boże
Równać z panem się nie może. 

Pan ma pałac w nim salony 
Każdy kącik jest ogrzany 
Okna tam nie zamarzają

I w nie dzieci nie chuchają.

Wygrzewa się w nim panisko 
Na dywanie leży psisko
Które w cieple sobie śni

O piesku co z zimna drży. 

Kot nie smoli się w popiele 
Bo ma ciepła aż za wiele

Smakołyki też zajada
Bo głodować nie wypada.

Jak widzimy, świat jest taki 
Żyją pany i biedaki

Różnie żyje też zwierzyna
Gdy ją pan czy biedak trzyma. 

Nie będzie różnicy chyba przyszłym świecie
Bogaty czy biedny, każdy boskie dziecię

Biednego Pan przyjmie przód przed bogaczami 
Wszak w stajni się witał najprzód z pasterzami. 

Edwin Juszczyk 
(Nowy Korczyn 20.10.1989 r.)
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podanie o kaplicy pana jezusa

Katarzyna Kliś

Wczesnobarokowa kaplica Pana Jezusa zbudowa-
na na planie kwadratu, pokryta ośmioboczną kopułą 
na bębnie z latarnią. Na sklepieniu widnieją wizerunki 
świętych: Mikołaja, Jana Konstantego, Jacka, Kazimie-
rza, Floriana, Karola, Franciszka i Leona. Wewnątrz 
znajdują się rusyfikowane pilastry, które dźwigają łuki 
ślepych arkad. Wnętrze kopuły jest dekorowane stiu-
kami listwowo – ramowymi; są tu kartusze z herbami: 
Rawicz, Jastrzębiec, Prus III i Pobóg oraz litery ozna-
czające fundatora Maksymiliana (Samuela) Żukow-
skiego; te same litery i herb fundatora są widoczne na 
barokowej kracie w arkadzie wejściowej do kaplicy,  
w której pochowany jest jej fundator Maksymilian (Sa-
mulel) Żukowski. Ciało jego zmumifikowało się i „do-
brze się zachowało dotąd” – jak pisał ks. J. Wiśniewski. 
Samuel Żukowski był wyznania Mojżeszowego. Wielu 
pewnie zdziwi fakt, że ufundował kaplicę, w której zo-
stał pochowany. W owych czasach Nowe Miasto Kor-
czyn przeżywało swój „złoty wiek”. Na rynku stał ra-
tusz, ulice wyłożono dębowymi belami, a do kamienic 
doprowadzono wodę z wodociągu. Miasto kwitło dzię-
ki kupcom zamieszkującym głównie rynek. Jednym  
z nich był właśnie Samuel Żukowski, który mieszkał na 
wprost kościoła. Upodobał sobie przyglądanie się tej 
świątyni z balkonu swej kamieniczki. Zafascynowany 
był wyglądem kościoła i pobożnością chrześcijan. Głę-
boko przeżywał rok liturgiczny, obserwując ludzi spie-
szących do kościoła. Widział jak matki z dziećmi mimo 
mrozu podążają do kościoła, by w Boże Narodzenie 
modlić się wraz z innymi ludźmi. Widział ich radość pod-
czas świąt. Wszyscy się weselili bez względu na to, czy 
byli biedni czy bogaci. Pieśni bożonarodzeniowe były 
najweselszymi pieśniami, które śpiewano w kościołach 
w ciągu roku. Jednak najbardziej podobało się Samu-
elowi Boże Ciało. Zawsze  
w ten dzień słońce mocno 
świeciło. Siadywał pod- 
czas procesji na swym 
balkonie i oglądał rozmo-
dlony tłum. Zanim jednak 
wylegał on na zewnątrz 
świątyni, wszystko wokół 
cichło. Nie słychać było 
odgłosu turkotu kół ani  
też głosów ludzkich. Pro-
cesja rozpoczynała się 
nagle, grzmotem dzwo-
nów tak niespodziewa-
nym, że aż ptaki zrywały 
się z drzew i z dachów 
budynków. Ludzie zaczy-
nali tłumnie wychodzić  
z kościoła, pomału for-
mując procesję. Śpiewali 
przy tym tak głośno i tak 
radośnie, że gorące niebo 

drżało nie tylko od spiekoty, ale też od ludzkich głosów. 
Nad ludem wznosiły się odświętne sztandary. Dalej wy-
chodziły „światła” i obrazy niesione przez dziewczyny  
w biel przyodziane. Na końcu wynoszono baldachim 
kipiący od złota i haftów, pod którym uroczyście kroczył 
ksiądz dzierżąc oburącz złocistą monstrancję. Gdy lu-
dzie stali w długim orszaku trzymając w rękach świe-
ce, ksiądz zaczynał pieśń pobożną, a lud pociągnął za 
nim fałszywie nutę i ruszył wąską aleją wzdłuż placu 
sprzed kościoła. A ludzi było bardzo dużo. Całe mia-
sto przybywało na tę uroczystość. Okoliczna szlachta 
prowadziła księdza. Cała ta masa ludzka wylegała na 
ulicę, śpiewając wśród spiekoty. Szła tak w kurzu dro-
gi, dymie kadzideł i kwiatów polnych sypanych przez 
dzieci pod nogi dobrodzieja. Miała ta procesja zapach 
kwiecia i kadzidła. Samuel wdychał tę woń, jakby pił 
zimną wodę w upalny dzień. Tak obserwował procesje 
rok po roku. Mijały lata, Samuel stawał się coraz star-
szy i zaczęło mu czegoś brakować w życiu. W końcu 
zapragnął wziąć udział w tym niecodziennym i jakże 
pięknym pochodzie. Zafascynowany wiarą i pięknem 
modlitwy, przyjął chrzest w tutejszym kościele para-
fialnym (przyjmując imię Maksymilian). Pod koniec 
swego życia zamieszkał na plebanii. Ufundował także 
kaplicę przykościelną, która jest symbolem i dowodem 
jego wiary.

Dzisiaj historia Maksymiliana Żukowskiego jest 
opowiadana jako przykład nawrócenia, zawsze budzi 
podziw słuchaczy.

Kościół św. Trójcy.
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Już żniwa minęły, zboże już w stodole  
Jakoś smutno sercu, gdy spojrzysz na pole.
Jeszcze okopowe widać jak dojrzewa
Obdarte z owoców, stoją w sadzie drzewa. 

Okopowe będzie przed zimą zebrane
Trochę do piwnicy resztę zkopcowane
Te zakopcowane będą do sadzenia
A te, co w piwnicy będą do jedzenia. 

Już rolnik w pospiechu ziemię sobie orze
Ażeby przed zimą znowu zasiać zboże
A za pługiem kroczą wrony całe stada
Jak spotka robaka, to go zaraz zjada. 

Pszczelarz swoje pszczółki, które miód mu 
dają
Skrzętnie zabezpiecza, niech zimę przetrwają
Żeby każdy człowiek był na wiosnę zdrowy
Pszczoły zbierają miodek piękny i kwiatowy. 

Gospodarz się troszczy o opał na zimę
O ciepłe odzienie i ciepłą pierzynę
By spiżarnia pełna też na zimę była
By rodzina syta zimę tę przeżyła. 

Już nie słychać śpiewu w przydrożnym Gajku
Bo zostało tylko gniazdko po słowiku
Odleciał on od nas w strachu przed mrozami
A my zostajemy z czarnymi wronami. 

Na drzewach już liście kolory dostają
Gdy będą brązowe wtedy pospadają 
I zostaną drzewa gołe całą zimę
Zostaną okryte przez śniegu pierzynę.

Już dzień coraz krótszy, a nocy przybywa
Dowód że się zbliża zima dokuczliwa
Jeszcze babie lato my przed sobą mamy
A po nim już szybko zimę przywitamy. 

Edwin Juszczyk

Już jesień się kończy, kwitną chryzantemy
To kwiaty jesieni wszyscy o tym wiemy 
Te kwiaty my zmarłym na grobach składamy
Wierząc że po śmierci z nimi się spotkamy. 

Słoneczko niziutko biegnie za płotkami 
Jakby już nie mogło wzbić się nad domami
Od czasu do czasu troszeczkę przygrzeje
Ale  coraz częściej falą zimna wieje. 

Po niebie wędrują chmury jak bałwany 
Dając znać, że zimę tuż przed sobą mamy
Cały dzień ponury jakby był w żałobie 
W ten to sposób zima daje znać o sobie. 

Wszystkie drzewa, krzewy jakby zamierały 
Już pobierać pokarm z ziemi zaprzestały
Stoją obnażone, całe z zimna drżą
Wiele z nich wymarznie przez tą zimę złą. 

Kwiaty cebulkowe we wczesnej jesieni
Wyczuwając zimę schodzą do podziemi
Tam będzie przez zimę ich wegetowanie
A wyjdą z pod ziemi gdy wiosna nastanie. 

Często wieczorami już przymrozki mamy
By się zahartować, wcześniej przed mrozami
Bo gdy do nas przyjdzie ta macocha zima
Kto zahartowany, łatwiej ją przetrzyma. 

Człowiek też w swym życiu gdy dojdzie  
jesieni
Wszystko to co przeżył to się w nicość  
zmieni
Tu boli, tam kłuje i zmarszczek przybywa
Tak to z tą jesienią w życiu starca bywa.  

 (Nowy Korczyn 23.07.1988 r.)
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