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Pierwszy dzwonek

Mika

Koniec sierpnia, gałęzie uginają się od owo-
ców.(...) „Siano suche i miodne / Wiatrem nad łąką 
stoi” (J. Tuwim „Strofy o późnym lecie”).

Dni są coraz krótsze, a noce dłuższe i zimniej-
sze.  Zaczynają się przygotowania do szkoły.  Przede 
wszystkim panuje szał szkolnych zakupów. W skle-
pach pełno kredek, ołówków, zeszytów, piórników, 
mazaków i wiele innych gadżetów, których nie może 
zabraknąć w plecaku ucznia. Na młodsze dzieci  cze-
kają przybory z ulubionymi bohaterami kreskówek. 

Za kilka dni zadzwoni pierwszy dzwonek, który 
da znać, że czas zacząć rok szkolny. Po dwóch mie-
siącach odpoczynku znów trzeba wziąć się do pracy  
i rano wstawać. Pierwsze kartkówki, sprawdziany, od-
pytywania to powrót do szarej rzeczywistości, od której 
oderwaliśmy się na okres wakacji - czas odpoczynku  

i regenerowania sił, który niestety tak szybko minął. 
Dla niektórych, we wrześniu, rozpocznie się pierw-

szy rok prawdziwej nauki. Mowa o pierwszoklasistach, 
którzy z dzieciaków bawiących się beztrosko,  staną 
się uczniami. Na pewno będzie to dla nich ogromne 
przeżycie: nowi koledzy, koleżanki, nauczyciele, nowa 
szkoła. Otworzą się przed nimi drzwi edukacji - szansa 
pogłębiania swojej wiedzy i poznawania otaczającego 
nas świata. 

Dla  uczniów trzeciej klasy gimnazjum będzie to 
rok, pod koniec którego będą zdawać egzaminy. Ostat-
ni rok w „starej szkole” - muszą go dobrze zapamiętać, 
by mieć wspomnienia jedne śmieszne, drugie trochę 
mniej. Bowiem potem wybiorą się do szkoły średniej, 
która będzie dla nich  kolejnym etapem edukacji.

Nowa twarz GmiNy…

Maria Ewa Badocha

Nazywam się  Maria Ewa Badocha. Urodziłam się 
i mieszkam w Krzczonowie, gminie  Opatowiec. Jestem  
mężatką,  mam dwoje dzieci, 24-letniego syna i 14-
letnią córkę. Mam wykształcenie wyższe. Ukończyłam 
studia  na Wydziale  Administracyjno - Humanistycz-
nym WSH w Kielcach  na kierunku administracja. 

Od  1 września 1985 roku do 14 sierpnia 2008 r. 
pracowałam w Urzędzie Gminy w Opatowcu, zaczy-
nając jak większość od stanowiska referenta. Przez 
ostatnie lata  pracowałam na samodzielnym stanowi-
sku ds.  budownictwa gospodarki komunalnej i ochro-
ny środowiska.

Uchwałą Nr XX/113/2008 Rady Gminy w Nowym 
Korczynie  z dnia 28 lipca 2008 roku zostałam powoła-
na na stanowisko Sekretarza Gminy Nowy Korczyn. 

Dziękuję Panu Wójtowi za zaufanie, a Państwu 
Radnym za wybór i mam nadzieję że będzie nam się 
dobrze pracowało. 

Chciałabym, aby mieszkańcy gminy byli zadowo-
leni z pracy Urzędu, postaram się  więc, żeby sprawy, 
które przyjdzie nam wspólnie  rozwiązywać -  były rea-
lizowane rzetelnie, sumiennie i terminowo.
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SzaNowNi mieSzkańcy GmiNy Nowy korczyN!

 

Okres dożynek to okres podsumowań. Każdy 
gospodarz dożynek otrzymując bochen chleba z te-
gorocznych zbiorów zapewnia, że ten chleb – owoc 
pracy rolnika, będzie dzielony sprawiedliwie, według 
potrzeb i na miarę możliwości tego gospodarstwa, któ-
re reprezentuje, a wiec sołectwo, gminę, powiat itp.

Ja też, jako gospodarz Gminy Nowy Korczyn, 
również na miarę możliwości naszego zadłużonego 
budżetu gminnego zaspakajam najpilniejsze potrzeby 
Gminy.

Obecnie dobiegają końca realizacje elewacji bu-
dynków szkół w m. Brzostków i Nowy Korczyn, na 
które składa się także wymiana wielu drzwi zewnętrz-
nych i okien, obróbek blacharskich, w tym rynien i rur 
spustowych. Dzięki moim staraniom udało  się połowę 
nakładów na ten zakres robót  uzyskać z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w Warszawie, a połowę nakładów 
wyłożyłem z naszego gminnego budżetu. Sądzę, że 
wykonanie tych elewacji zdecydowanie poprawiło wi-
zerunek tych szkół. 

Jednocześnie przypominam, że jest to zrealizo-
wane kolejne zadanie, które Wam Szanowni Miesz-
kańcy obiecałem w informacji podanej w biuletynie  
Nr 2 str. 6.

Aktualnie jest rozpoczęta kolejna obiecana  inwe-
stycja  związana z przebudową drogi krajowej Kraków 
– Sandomierz, na odcinku od mostu na rz. Nida do 
wylotu  z Nowego Korczyna. Obecne prace budowla-
ne koncentrują się na  odwodnieniu tej drogi, w dalszej 
kolejności będzie realizowana jezdnia i obustronne 
chodniki.

W odezwie skierowanej  do Was Mieszkańcy No-
wego Korczyna, a odczytanej przez księdza probosz-
cza/ za co serdecznie dziękuję/ prosiłem Was i proszę 
dalej o wyrozumiałość związaną z utrudnieniami pod-
czas tej budowy. Teraz ponawiam tą prośbę w okresie 
szczególnym, kiedy to  rozpoczyna się nowy rok szkol-
ny, aby zwrócić uwagę na idące dzieci do szkoły, na 
ludzi starszych itp.  

Także pełną parą jest prowadzona procedura 
związana z wymianą wszystkich opraw świetlnych na 
energooszczędne na terenie całej Gminy.

Są także w opracowaniu projekty na przebudowę 
ul. Buskiej, od skrzyżowania z drogą krajową do wylotu 
z Nowego Korczyna. Będą również nowe obustronne 
chodniki oraz nowa  nawierzchnia asfaltowa.

Będę wszystko robił, aby  realizacja  tego zadania 
została  rozpoczęta jeszcze w tym roku. W opracowa-
niu mamy także  projekty na wykonanie termoizolacji 
Gminnego Ośrodka Kultury  oraz chodników od Szkoły 
do Rynku, a także ulic: Krakowskiej, Zaścianek i Tar-
nowskiej .

Również w opracowaniu jest projekt przebudowy  
drogi w Winiarach, na odcinku od drogi krajowej do 
Pomnika, odcinek liczący ponad 3 km długości.

Opracowujemy także projekt przebudowy stadio-
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z działalNości zakładu GoSpodarki komuNalNej w Nowym korczyNie

Henryk Podsiadło - Dyrektor ZGK

W okresie ostatnich miesięcy Zakład nasz rea-
lizuje zadania Gminy i wnioski miejscowej ludności,  
a także poszczególnych mieszkańców.

Szerokie spektrum działalności Zakładu wypełnia 
lukę na rynku w zakresie obsługi mieszkańców  w za-
opatrzeniu w wodę, wywozie i unieszkodliwianiu od-
padów komunalnych, obsługi, utrzymania kanalizacji  
w Nowym Korczynie i Grotnikach Dużych. 

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje wiele 
innych zadań zleconych przez Urząd Gminy, jak rów-
nież mieszkańców Gminy Nowy Korczyn.

nu wraz z obiektem socjalnym oraz przebudową linii 
energetycznej, napowietrznej na kablową, na długości 
wymienionego stadionu.

Ponadto remontujemy wiele nawierzchni dróg 
z kruszywa i asfaltu. W tym miejscu również kieruję 
prośbę o wyrozumiałość, ponieważ naprawa dziur  
w asfaltach ograniczona jest możliwością uzyskania 
masy asfaltowej oraz stanem pogody. Wszystkie dziu-
ry w asfaltach, w drogach gminnych zostaną ukończo-
ne do końca września b.r.

Na koniec chcę Was, Szanowni Mieszkańcy, po-
informować, że na bieżąco spłacamy raty zadłużenia  
i nasz dług się zmniejszył. W tym miejscu chcę zapew-
nić, iż każdy grosz jest wydawany niezwykle oszczęd-
nie i dlatego byliśmy w stanie uruchomić w/w zada-
nia.

Na koniec dwa apele:
- Drodzy Mieszkańcy apeluję, abyście sprawę śmie-

ci potraktowali poważnie i niezwłocznie zawarli 
stosowne umowy, ponieważ jest to wymóg unijny  
i  musimy ten problem odpowiednio rozwiązać!

- W związku z rozpoczęciem roku szkolnego dzieciom, 
nauczycielom i rodzicom przypominam, aby każde 
dziecko było dopilnowane i mogło bezpiecznie do-
trzeć do szkoły oraz bezpiecznie wrócić do domu.

Kończąc, życzę rolnikom, aby wrzucane w rolę 
przez nich nowe ziarno wydało plon stokrotny.  

Te same życzenia kieruję do nauczycieli, kapła-
nów, aby także Wasze słowa, jak te ziarna - plonowały 
stokrotnie.

Naszej Policji, naszym Strażakom życzę, aby Wa-
sza  praca była dla Was przyjemnością, a  nie  smutną 
koniecznością, polegającą na  interweniowaniu tam, 
gdzie rozgrywają się różne ludzkie dramaty.

Dziękuję za dotychczasową dobrą współpra-
cę, nacechowaną tak wielką życzliwością, Starostwu 
Powiatowemu i odpowiednikom na szczeblu powia-
tu na czele ze Starostą Jerzym Kolarzem, Urzędowi 
Wojewódzkiemu i wszystkim organom szczebla wo-
jewódzkiego, na czele z Wojewodą Bożentyną Pałką 
– Korubą oraz Urzędowi Marszałkowskiemu na czele 
z Marszałkiem  Adamem Jarubasem - życząc  wszyst-
kiego najlepszego w wypełnianiu tej trudnej służby.

W zakresie  realizacji zadań związanych z utrzy-
maniem czystości i porządku na terenie gminy Nowy 
Korczyn zostało zawartych ok. 1000 umów z miesz-
kańcami.

Odbiór odpadów dokonuje się z terenu 24 sołectw 
oraz z Nowego Korczyna. Jak dotąd, przez okres roku, 
nie było opóźnień w odbiorze odpadów nawet o 1 
dzień, który odbywa się zgodnie z harmonogramem. 

W związku ze wzrostem cen, tj. opłaty za odbiór 
na wysypisku, która wynosi prawie 200 zł za jedną 
tonę , wzrosły również opłaty za wywóz śmieci. Wzrost 
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z działalNości GmiNNeGo ośrodka pomocy SpołeczNej w Nowym korczyNie

Sławomir Wawrzeniec - Kierownik GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w No-
wym Korczynie mieści się w budynku przy ulicy 
Buskiej 7, wykonuje swoje zadania na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.  
z późniejszymi zmianami. Z w/w ustawy wynika sze-
reg różnorodnych zadań własnych, realizowanych 

opłat z dniem 1.01.2008 r., wzrost cen paliwa prawie 
o 25 % spowodował  czterokrotny wzrost cen opłat za 
odpady . Dla orientacji - ceny wywozu śmieci wynoszą 
minimum 6,50 zł netto za równowartość, tj. opróżnie-
nie jednorazowe worka lub pojemnika 120 l o wadze 
średnio 20 kg, a w przypadku pojemników zakupio-
nych przez usługodawcę ok. 14 zł na miesiąc za jed-
norazowy wywóz.

 W przypadku opłat pobieranych od osoby, ceny 
te wynoszą od 5 zł na miesiąc wzwyż. Są to ceny jakie 
ponoszą mieszkańcy pobliskich miejscowości, gdzie 
odpady dowożone są na własne wysypisko miejskie 
czy tez gminne. Zainteresowanym bliższymi informa-
cjami polecamy  rekonesans cenowy po ościennych 
miejscowościach. Informujemy, że w naszej Gminie 
opłaty są najniższe w okolicy i nie pokrywają nawet 
kosztów opłat na wysypisku  odległym o ok. 60 km. 
Doliczyć należy koszty utrzymania pracowników,  
a także zakupu paliwa. Pozostałe koszty musi ponosić 
gmina.

Otrzymujemy wiele interwencji i próśb o zawarcie 
umów i zbieranie odpadów od mieszkańców z ościen-
nych Gmin, ale z uwagi na otrzymywaną dotację oraz 
brak specjalistycznego samochodu obsługujemy tylko 
naszą Gminę, prowadząc nierentowną działalność.  
Wzorem innych gmin, w przyszłości będą przeprowa-
dzone kontrole posesji w zakresie realizacji regulami-
nu utrzymania i przestrzegania czystości w gminie.

Zgłaszają się do nas osoby z wnioskami, aby opła-
ta za wywóz śmieci była sprawiedliwa, tj. od osoby za-
mieszkałej na terenie gminy - są  to najczęściej osoby 
samotne, które twierdzą, że oni produkują więcej niż 
jeden worek na miesiąc, a najwięcej śmieci produkują 
wieloosobowe rodziny, które zobowiązane są do zaku-
pu jednego worka. W zakresie działalności usługowej 
wykonujemy prace związane z utrzymaniem zieleni  
i czystości, wykonujemy roboty ziemne, przyłącza, re-
montujemy drogi gminne, uzupełniamy ubytki kruszy-
wem lub asfaltem. Utrzymujemy przejazdy, przepusty, 
jak również utrzymujemy w gotowości ponad 100 km 
wodociąg na obszarze 24 wsi (nie licząc przyłączy). 
Zmorą są awarie często skomplikowane a było ich 
w tym półroczu ponad 30. Zdarzają się przypadki, 
że awarie usuwane są w święta lub w nocy. W ciągu 
ostatniego półrocza nie było przerwy na dostawę wody 
dłuższej niż kilkanaście godzin.

Zakład nasz zatrudnia 12 osób. Zaopatrujemy  
w wodę ponad 1500 gospodarstw, tj. 6000 miesz-

kańców. Widzimy konieczność modernizacji sieci  
i urządzeń będących ich składnikami, a także popra-
wy wyposażenia Zakładu w maszyny i urządzenia. 
Jednak trudności finansowe Zakładu, tj. zadłużenie   
z lat 2005/06 oraz bieżące utrzymanie wodociągu, ak-
tualna cena zakupu wody ze stacji Nida 2000 wzro-
sła z dniem 1.01.2008 o 0,30 zł w porównaniu do 
ceny zakupu 1 l wody w grudniu 2007 r., ogranicza-
jąc możliwość szybkiego rozwoju. Należałoby wziąć 
pod uwagę, że Zakład nie otrzymuje żadnych ulg czy 
też upustów przeznaczonych na tzw. ubytki powstałe  
z różnicy wskazań oraz z tytułu awarii i Stacja Uzdat-
niania Wody w Starym Korczynie działa prawie mono-
polistycznie, w związku z tym podjęto działania ma-
jące na celu uruchomienie własnego ujęcia wody, na 
którym trwają prace.

Poprawiono ściągalność zadłużeń z tytułu zale-
głości w płaceniu, stosując, zgodne z prawem mało 
popularne decyzje i działania, które spowodowały 
zmniejszenie prawie dziesięciokrotne zaległości od 
odbiorców. 

Zamierzamy zwiększyć zatrudnienie w Zakładzie. 
Dlatego więc poszukujemy młodych pracowników  
w zawodzie  elektryk, monter sieci wodociągowej -  
z terenu Nowy Korczyn. Istnieje również możliwość 
odbycia stażu w naszym Zakładzie dla absolwentów 
szkół.

Sukcesywnie przechodzimy z ryczałtowego od-
bioru wody na opomiarowany system. Poza tym 
rozważamy wprowadzenie opłaty abonamentowej  
w przypadku kanalizacji, gdyż istnieje wiele posesji, 
które posiadają kanalizację, a z niej nie korzystają -  
z wnioskiem takim zgłaszają się mieszkańcy podłą-
czeni i ponoszący opłaty. 

Rzeczywistość jest taka, że istnieją studzienki, za 
utrzymanie których ponosimy koszty, a są położone 
na posesjach nie zamieszkałych. 

Wielkim problemem są dziwne nawyki w Nowym 
Korczynie, gdzie niektórzy mieszkańcy próbują z par-
ku zrobić wysypisko śmieci. Zdarza się, że w ciągu 
dwóch dni zapełnia się kilkanaście worków odpadów, 
tj. popiół, obierki i inne, a gdy już są zapełnione, to 
wzorem kukułek stosują tzw. „podrzuty”. Wzorem in-
nych gmin przeprowadzane są kontrole prawidłowości 
poboru wody, a w najbliższym czasie, tj. w miesiącu 
wrześniu, przeprowadzona będzie akcja „Czysta Gmi-
na” pod kątem realizacji i przestrzegania regulaminu 
utrzymania czystości w naszej Gminie.

przez gminę, jak również zadań zleconych gminie.
Nasza gmina jest typowo rolniczym regionem, gdzie 
mieszka dużo emerytowanych rolników, którzy wy-
magają pomocy przede wszystkim opiekuńczej. Jest 
to jedno z własnych zadań obowiązkowych gmi-
ny, aby zapewnić ludziom starszym, schorowanym  
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i samotnym odpowiednią opiekę – usługi opiekuńcze 
lub umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, co 
wiąże się z dużymi wydatkami ponoszonymi przez 
gminę. Na dzień dzisiejszy w DPS jest umieszczonych 
11 osób i z tego tytułu gmina ponosi rocznie wydatki 
ok. 160.000 zł. W miesiącu wrześniu rozpoczniemy do-
żywianie uczniów we wszystkich szkołach na terenie 
gminy. Rodzice już zgłaszają się do OPS z wnioskami 
o przyznanie dzieciom bezpłatnego gorącego posił-
ku. Pomoc ta uzależniona jest od dochodu na osobę  
w rodzinie, który wynosi obecnie 526,50 zł. Po złożeniu 
wniosku przez rodzica dziecka przeprowadzany jest 
wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, 
który ustala sytuację finansową, zawodową, mieszka-
niową i zdrowotną rodziny.

Oprócz w/w pomocy Ośrodek realizuje na bieżą-
co zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  
w formie zasiłków celowych obecnie z przeznaczeniem 
na zakup art. szkolnych dla dzieci, przyznaje zasiłki 
stałe dla osób niepełnosprawnych oraz zasiłki okreso-
we dla osób bezrobotnych i osób długotrwale chorych. 
Ponadto pracownicy socjalni na bieżąco udzielają 
wszechstronnej pomocy w formie pracy socjalnej, po-
radnictwa specjalistycznego, pomocy w uzyskaniu za-
trudnienia, skierowanie na terapię, przeprowadzenie 
interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz starają się 
rozwiązywać wiele problemów życiowych rodzin.

Od 2004 r. Ośrodek Pomocy Społecznej został 
upoważniony do realizacji zadań wynikających z usta-
wy o świadczeniach rodzinnych, co nałożyło dodat-
kowe obowiązki pracownikom tut. OPS. Od miesiąca 
lipca br. pracownicy Ośrodka przyjmują wnioski na za-
siłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2008/2009. 

W miesiącu lipcu wnioski złożyło ok. 400 osób, 
pozostało jeszcze ok. 500 rodzin, które ich jeszcze nie 
złożyły. Wnioski są szczegółowo sprawdzane przez 
pracowników, obliczany jest dochód na osobę w ro-
dzinie uprawniający do świadczeń rodzinnych, który 
wynosi 504 zł. i 583 zł w przypadku gdy w rodzinie jest 
dziecko niepełnosprawne. 

Na podstawie złożonych wniosków wraz z kom-
pletem dokumentów dane te są wprowadzane do 
komputera i zostaje wydana decyzja administracyjna 
o przyznaniu zasiłku rodzinnego. Świadczenia rodzin-
ne to nie tylko zasiłek rodzinny przyznawany na dzieci. 
W przepisach jest wiele szczegółów, o których należy 
pamiętać i nie przeoczyć, gdyż w każdej rodzinie wy-
stępują różne okoliczności uprawniające do różnych 
dodatków do zasiłku rodzinnego.

W 2005 roku Ośrodek otrzymał dodatkowe zada-
nie do realizacji, ponieważ 22 kwietnia 2005 r. weszła 
w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników ali-
mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (co spowo-
dowało nałożenie nowych obowiązków na pracowni-
ków) i jest ona obecnie realizowana.

Ostatnio wiele emocji budzi Fundusz Alimentacyj-
ny, który zastąpi dotychczasową zaliczkę alimentacyj-

ną, realizowaną przez Ośrodek. 
Od miesiąca października powtórnie zacznie 

działać Fundusz Alimentacyjny. 
Pan Wójt Gminy Wiktor Kwas powyższe zadanie 

przekazał Ośrodkowi Pomocy Społecznej, co wiąże się 
z dodatkowymi obowiązkami dla pracowników. Od m-
ca sierpnia można składać w OPS wnioski. Pracowni-
cy udzielają wszechstronnych informacji dotyczących 
nowego Funduszu Alimentacyjnego. Jest to poważne 
wyzwanie dla pracowników, ponieważ ustawa nakłada 
nowe zadania dotychczas nie realizowane przez pra-
cowników tut. OPS. Mamy nadzieję, że sobie z tym 
nowym wyzwaniem poradzimy.

Należy zaznaczyć, że musimy pracować w wyjąt-
kowo trudnych warunkach lokalowych. Jest to obecnie 
jeden z naszych głównych problemów. Jeden pokój,  
w którym musimy przyjmować interesantów dotyczą-
cych spraw z pomocy społecznej, świadczeń rodzin-
nych, a od miesiąca sierpnia z nowego Funduszy 
Alimentacyjnego nie pozwala czasami na wstydliwe 
zgłaszanie problemu rodzinnego (mąż alkoholik, prze-
moc w rodzinie) przez naszych podopiecznych. Pan 
Wójt obiecał nam, że nasz problem lokalu zostanie  
w niedługim czasie rozwiązany.

Okres zasiłkowy jest tak ustalony, że kompleto-
wanie dokumentów do zasiłku rodzinnego przez zain-
teresowanych przypada na wzmożone prace polowe. 
Ludzie są wówczas niecierpliwi, pełni pośpiechu, swo-
je niezadowolenie związane z dopełnieniem obowiąz-
ków wylewają na pracowników, którzy dwoją się i troją 
aby zapobiegać powstającym kolejkom przy składa-
niu wniosków. Pracownicy są przepracowani i bardzo 
zmęczeni psychicznie z powodu trudnych warunków 
pracy i nawału obowiązków. Nie brak im jednak am-
bicji zawodowych, starają się podołać wszystkim obo-
wiązkom na nich nakładanych. Nawał prac biurowych 
związanych z przyjmowaniem wniosków o zasiłek ro-
dzinny, koliduje czasami z pracą pracowników socjal-
nych, która polega głównie na pracy w terenie. 

Należy również nadmienić, że Ośrodek Pomocy 
Społecznej złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach wniosek o dofinansowanie 
realizacji projektu systemowego w ramach Poddziała-
nia 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej”, pn. „program akty-
wizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gmi- 
nie Nowy Korczyn”. Mamy nadzieję, że nasz wniosek 
zostanie pozytywnie rozpatrzony. 
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pieNiądze z uNii europejSkiej - proGram operacyjNy kapitał ludzki

Marzena Szlosek

Z radością i zarazem wielką satysfakcją infor-
muję, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w No-
wym Korczynie otrzymał dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój                             
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej na realizację projek-
tu pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Za-
wodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn”. 

Całkowita wartość projektu wynosi 29075,00 zł 
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt 
pięć złotych 00/100), z czego kwota wnioskowanej do-
tacji wyniosła 24825,00 zł (słownie: dwadzieścia czte-
ry tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100). 
Wkład własny pochodzi z budżetu własnego Gminy 
Nowy Korczyn na zasiłki okresowe, a ogólnym celem 
projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych, będących długotrwale beneficjentami 
pomocy społecznej. Natomiast cele szczegółowe to 
zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umie-
jętności umożliwiających ponowne wejście na rynek 
pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz do-
skonalenie umiejętności zawodowych. 

W ramach projektu zaplanowano zastosowanie 
instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawo-
dowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej) realizo-
wane przez pracowników socjalnych, psychologa czy 
też doradców zawodowych. Działania uwzględnione  
w projekcie przewidują zorganizowanie i sfinansowa-
nie treningów umiejętności społecznych oraz warszta-
tów aktywnego poszukiwania pracy, przeszkolenie  
w zakresie stosowania technik komputerowych, przy-

uczenie do zawodu i podwyższenie kwalifikacji zawo-
dowych. 

Uczestnicy zostaną objęci wsparciem indywidu-
alnym (psycholog, doradca zawodowy, pracownicy 
socjalni) w zakresie poszukiwania pracy, obsługi kom-
putera i Internetu, radzenia sobie w trudnych i stre-
sujących sytuacjach. Uczestnicy projektu zostaną tak-
że przebadani przez lekarza z medycyny pracy, aby 
móc określić, czy mogą wykonywać wybrany zawód. 
W ramach projektu zostanie także zakupiony zestaw 
komputerowy wraz z oprogramowaniem, aby przepro-
wadzić szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz 
podstawowe wyposażenie w postaci biurka i fotela ob-
rotowego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

dodatkowy Nabór projektów w ramach świętokrzyskiego Programu odnowy wsi

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecy-
dował o ogłoszeniu uzupełniającego naboru projektów 
do II edycji Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 
od 11 do 22 sierpnia 2008 r. Maksymalne dofinanso-
wanie ze strony Samorządu Województwa w ramach 
konkursu wynosi 20 000,00 zł, nie więcej jednak niż 
80% kosztów kwalifikowanych. Przyznane środki 
mogą być wykorzystane na przedsięwzięcia o charak-
terze remontowym, inwestycyjnym oraz promocyjnym, 
zlokalizowane w przestrzeni lub obiektach publicznych 
na obszarach wiejskich o charakterze non profit.

Na realizację programu Samorząd Województwa 
przeznaczył w tym roku 2 miliony złotych. W pierw-
szym naborze zgłoszono 116 wniosków z czego 68 
otrzymało dofinansowanie, w tym dwa wnioski z na-
szej gminy złożone przez Stowarzyszenie „Nasze Po-
wiśle” na projekt „Plac zabaw w Brzostkowie” oraz 
Klub Sportowy Wisła Nowy Korczyn na „Tradycje Pił-
karskie Ziemi Nowokorczyńskiej”. Ponadto z naszej 

gminy zostały złożone jeszcze trzy wnioski (w sumie 
przygotowano cztery wnioski ale OSP w Parchocinie 
nie zdążyło załatwić wpisów w Krajowym Rejestrze 
Sądowym) i były to:
- OSP Błotnowola na projekt pod nazwą „Nasza świet-

lica – naszą wizytówką” na prace adaptacyjne i wy-
posażenie,

- OSP Brzostków na projekt pod nazwą „Świetlica  
w Brzostkowie naszym wspólnym interesem” na re-
mont pomieszczeń i doposażenie,

- Orkiestra Dęta w Nowym Korczynie „Ocalić od za-
pomnienia najstarszą Orkiestrę Dętą w Polsce” na 
remont instrumentów i wydanie albumu pamiątkowe-
go.

W puli niewykorzystanych środków jest kwota 700 
tys. złotych, którą można obdzielić 35 wniosków. Do 
końca września podpisane zostaną wszystkie umowy 
na realizację projektów. Więcej informacji na stronie 
www.sejmik.kielce.pl
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 „koNiczyNki” ze StaNów z wizytą w Nowym korczyNie

Zofia Dybała

Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi w No-
wym Korczynie już po raz czwarty uczestniczyło  
w międzynarodowej edukacyjnej wymianie ze  Stana-
mi  Zjednoczonymi.

Po raz pierwszy w 2005 roku do Stanu Michigan, 
na Uniwersytet Stanowy w Lansing wyjechało dwie 
osoby, w 2006 gościliśmy w gminie Nowy Korczyn 
państwa Williams z córką, na przełomie maja i czerw-
ca 2007roku trzyosobowa grupa, w której  znalazły się:  
pani mgr Zofia Dybała – lider wolontariusz Klubu 4H 
„Zielona Drużyna” oraz dwie jej podopieczne i  człon-
kinie klubu: Małgorzata Smolińska i Kamila Pater, 
absolwentki SG wyjechały na Uniwersytet Stanowy  
w Purdue w stanie Indiana. W tym roku to właśnie te 
osoby gościły w swoich domach  ame-
rykańską grupę liderów i nastoletnich 
członków klubów 4H ze stanu Indiana w 
okresie od 19 czerwca do 02 lipca 2008 r. 
W ten oto sposób na terenie gminy Nowy 
Korczyn znalazły się trzy osoby - lider 
Bruce Dean u p. Zofii Dybała, rodzeństwo 
– Rita Jakubowicz u państwa Smolińskich  
w Strożyskach, Philip Jakubowicz, u pań-
stwa Pater w Piasku Wielkim. 

Należy wyjaśnić, że skrót 4H pocho-
dzi od słów w języku angielskim Head 
– głowa , Heart- serce, Hands - ręce, Health - zdrowie. 
Hasło klubu 4H brzmi: „Uczyć działając” a jego motto  
„Aby dobre było jeszcze lepsze”. 

 Dla wielu  uczestników tych  międzynarodowych  
wymian początki pracy klubowej były burzliwe, prze-
bieg działań różnorodny, ale dla wszystkich jeden  fan-
tastyczny finał w Stanach Zjednoczonych lub dla Ame-
rykanów w Polsce. Ich wytężona praca  w rezultacie 
pozwoliła im przeżyć jedną z największych przygód  
w ich życiu – wyjazd na międzynarodową wymianę 
młodzieży.

Od pierwszego dnia pobytu naszych gości ze 
Stanów Zjednoczonych wszyscy starali  się  zapewnić 
im atrakcyjny pobyt w Polsce, pokazać różnorodność 
i piękno Ponidzia oraz Ziemi Świętokrzyskiej. Wizy-
ta rozpoczęła się w Krakowie ale w  programie zna-
lazły się: Tokarnia, Kielce, Święty Krzyż, Łysa Góra, 
Sandomierz, Oświęcim i wiele innych atrakcji, które 
zapewniały rodziny goszczące. Państwu Smolińskim 
po wielu dniach wytężonych poszukiwań udało się do-
trzeć do ostatnich jeszcze żyjących członków rodziny 
Jakubowiczów w Polcse, co jeszcze bardziej zbliżyło 
do siebie te dwie rodziny a wdzięczność rodzeństwa 
Jakubowiczów i ich wzajemna przyjaźń jeszcze bar-
dziej się zacieśniła. 

Odbyło się również spotkanie z wła-
dzami samorządowymi w Nowym Korczy-
nie. Pan wójt Wiktor Kwas oraz przewod-
nicząca Rady Gminy Małgorzata Matusik 
przyjęli uczestników wymiany obdarowu-
jąc ich drobnymi upominkami przedsta-
wiającymi piękno Ponidzia, jednocześnie 
życząc udanego pobytu oraz wielokrot-
nych powrotów do Polski. 

Jedną z wielu atrakcji, zaplanowa-
nych podczas pobytu w Polsce, były dwa 
dni warsztatowe w Sandomierzu. Było to 

bardzo pozytywne doświadczenie zarówno dla klu-
bowiczów amerykańskich jak i polskich. Podniosło-
ści tych spotkań dodawała obecność przedstawicieli 
Ambasady Amerykańskiej, Urzędu Wojewódzkiego, 
Urzędu Marszałkowskiego, pracowników naukowych  
jak i liderów wolontariuszy i klubowiczów województwa 
świętokrzyskiego. Kluby uczestniczące w wymianie 
prezentowały swoje osiągnięcia, prowadziły wspólne 
zajęcia warsztatowe oraz uczestniczyły w występach 
artystycznych. Niewątpliwie wszyscy uczestnicy tego 
rodzaju wymian edukacyjnych są najlepszymi amba-

Na zdjęciu od lewej: Eric Wenberg - doradca do spraw rolnych w Ambasadzie Amerykańskiej, Zofia Dybała, Małgorzata  
Smolińska, p. Wojewoda Świętokrzyski  Bożentyna Pałka-Koruba, Phil Jakubowicz, Rita Jakubowicz.
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z Życia paraFii

Juszczyk Kazimiera

Wszyscy głośno mówili: CZAS NA ZMIANY, 
ale dotyczą one głównie życia politycznego nie tylko 
zresztą w Nowym Korczynie, ale i w całej gminie.

W samym Nowym Korczynie zaszła zmiana,  
o której prawie się nie mówi i w ogóle nie piszę. Zmia-
na ta dotyczy naszego życia parafialnego. Myślę, że 
powinno się o tym napisać. W m-cu kwietniu przybył 
do naszej parafii nowy proboszcz ks. Grzegorz Kowa-
lik, który jak to się mówi, został rzucony na głęboką 
wodę. Wiadomo, że maj to miesiąc, w którym odbywa 
się bardzo ważna uroczystość dla drugoklasistów, ale 
o tym za chwilę.

Ksiądz proboszcz, niezwłocznie po przybyciu, 
zaproponował powołanie Rady Parafialnej. Zdania na 
ten temat były podzielone, ale ostatecznie rada zosta-
ła powołana i współpracuje z księdzem we wszystkich 
dziedzinach życia parafialnego.

Swoją posługę rozpoczął od remontu plebanii,  
a w międzyczasie były przygotowywane dzieci do 
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość od-
była się w dniu 10.05.2008 r. Wiadomo, że „co kraj 
- to obyczaj”, tak samo w parafii, ale uroczystość była 
wspaniała. Stało się tak dzięki pomocy katechetów, 
rodziców, gdyż nowy ksiądz nie zna obyczajów jakie 
panują w nowej parafii. 

W dniu 11.05.2008 r., na sumie, odbyło się uroczy-
ste powitanie Księdza proboszcza, w którym uczestni-
czyli: Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy oraz 
jej członkowie. Były serdeczne życzenia od władz, od 
parafian i nadzieja, że będzie dobrze, że coś się w pa-
rafii będzie działo. 

I zaczęło się dziać, gdyż zbliżał się dzień Nawie-
dzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii. 
Uroczystość tę poprzedziły kilkudniowe rekolekcje. 

Aby godnie przyjąć Matkę Boską, poza uczestnictwem 
w rekolekcjach parafianie pięknie udekorowali trasę 
przejazdu i Kościół Parafialny p.w. Świętej Trójcy. 
Również wszystkie domy w parafii były przystrojone.

Wreszcie nadszedł dzień nawiedzenia, o godz. 
17.15 w dniu 04.06.2008 r. parafianie tłumnie uczest-
niczyli w uroczystości. Obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej przybył z parafii Stary Korczyn, a eskorto-
wany był przez policję i straż. 

Trudno wyrazić uczucie jakie ogarnęło (myślę, 
że każdego z obecnych) nas w momencie, gdy Obraz 
powoli wysuwał się z samochodu i gdy ujrzeliśmy wi-
zerunek Naszej Pani. Odbywało się to przy kościele 
klasztornym, po czym ruszyła procesja ul. Piłsudskie-
go, przez Rynek, Farną do Kościoła Parafialnego, 
gdzie powitały Matkę Boską wszystkie pokolenia pa-
rafian. W uroczystości wzięli udział m.in. Ks. Biskup 
Kazimierz Ryczan i Dziekan naszego dekanatu ks. 

sadorami wiedzy, którą następnie mogą przekazać 
swoim koleżankom i kolegom w kraju. Należy pa-
miętać, że głównym celem wizyty  było poznawanie 
tradycji, kultury, obyczajów i historii polskiej, która za-

chwycała Amerykanów na każdym kroku, zbieranie 
informacji na temat działalności lokalnych klubów 4H 
jak również doskonalenie umiejętności językowych. 
Młodzież uczestnicząca w wymianie uczy się tolerancji                                  
i otwartości. Przez te lata nawiązuje się również wiele 
przyjaźni, które w przyszłości mogą zaowocować jesz-
cze szerszą współpracą. Bardzo ważnym aspektem 
tej współpracy jest fakt, że klubowicze doskonalą swo-
je praktyczne umiejętności posługiwania się językami 
obcymi.

P.S.
Wieloletnia międzynarodowa współpraca, któ-

rą prowadzi Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi  
w Nowym Korczynie dzięki działalności klubu 4H i jej 
lidera pani Zofii Dybała jest doskonałą promocją gmi-
ny, regionu i województwa zarówno w kraju jak i poza 
jej granicami. Życzymy dalszych sukcesów i wytrwało-
ści w pracy.

Urszula Lasak
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Marek Małczęć. Podczas Mszy Św. została poświę-
cona Kopia obrazu, który odwiedza nasze rodziny. 
Całą noc była adoracja, Apel Jasnogórski, odmawiane 
różne modlitwy, a w dniu 05.06.2008 r. o godz. 17.00 
pożegnaliśmy Jasnogórską Panią, która wybrała się  
w odwiedziny do parafii Brzostków. 

W m-cu lipcu przypada uroczystość odpustowa 
Św. Kingi. W niedzielę 20 lipca odbyła się procesja do 
źródełka Św. Kingi, a następnie Msza Św. odpustowa. 
W godzinach popołudniowych tradycyjnie były Kingo-
nalia. Wymienione wyżej wszystkie uroczystości odby-
ły się oczywiście z udziałem naszej orkiestry.

Chciałam jeszcze wspomnieć o naszych prze-
pięknych zabytkach, jakimi są m.in.: Kościoły, cmen-
tarze (parafialny i ruski) oraz źródełko Św. Kingi. Są to 
obiekty wpisane do rejestru zabytków. Obecnie trwa-
ją prace remontowe dachu na kościele klasztornym. 
Ksiądz proboszcz bardzo się stara, aby przebiegały 
one sprawnie. Organizuje częste spotkania z Radą 
Parafialną, aby omówić na bieżąco temat remontu  
i inne sprawy parafialne. 

Należy zaznaczyć, że również parafianie nie są 
obojętni. Gdy tylko zachodzi potrzeba pomocy, chęt-
nych nie brakuje, przychodzą i pomagają. W ostatnim 
czasie były prace porządkowe na ruskim cmentarzu. 
Wprawdzie było zaledwie kilka osób, ale  wykonano 
dużo pracy, chociaż sporo zostało jeszcze do zrobie-
nia.

Na apel księdza  nie odpowiedziało wielu para-
fian, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo gorący 
okres żniw poza nami. 

Księże Proboszczu! Pracy jest dużo, ale dzięki 
zaangażowaniu księdza i pomocy nas samych, para-
fian, damy radę. 

Zatem życzymy wytrwałości i dobrej współpracy  
z nami, parafianami.

Szczęść Boże.
Wszelkie informacje dotyczące spraw parafii moż-

na przeczytać w gablotach przy kościołach.

dzieci iNNeGo ojca

Stały Czytelnik

W nowym Korczynie aż wrze od plotek. A to z ja-
kiego powodu, zapytamy?

Wszyscy wkoło wiedzą, że ostatnimi czasy Kor-
czynianie przeżywają uroczystość 750-lecia lokacji 
tejże miejscowości. Wszystkie imprezy przygotowy-
wane są więc pod tym kątem. Plakaty, napisy i deko-
racje siłą rzeczy przypominają mieszkańcom, a także 
turystom o tej rocznicy. Na imprezy tłumnie dopisują 
zainteresowani w różnym wieku. Niektórzy ze zwykłej 
ciekawości, inni dla towarzystwa bliskich osób. 

Ciągle jednak odczuwamy brak osób z „góry”. 
Myślę tu m. in. o Panu Marszałku Województwa Świę-
tokrzyskiego, o Pani Wojewodzie. Bywają przecież 
na wielu innych uroczystościach i wygląda na to, że 
dysponują czasem. My jakoś w żaden sposób nie mo-
żemy się doczekać ich obecności. Sądzę, że byliby 
miło przyjęci, zarówno przez obecne władze gminne, 

jak i społeczeństwo. Dziwi mnie fakt, że mimo iż w tej 
właśnie gminie są korzenie Pana Marszałka i tu jest 
jego „mała ojczyzna”, to jakoś nie ciągnie go w rodzi-
me strony. 

W tej sytuacji czujemy się traktowani po maco-
szemu.. Nie rozumiem powodów, dla których jesteśmy 
omijani przez tak ważne osoby, a które są tak przez 
nas oczekiwane. 

Nie tak dawno miała miejsce impreza w Nowym 
Korczynie, dotycząca „Przeglądu Form Artystycznych, 
na której, co prawda przez chwilę, udało się zobaczyć 
Pana Posła RP z sąsiedniej gminy, który podczas 
krótkiego wystąpienia wytłumaczył nieobecność Pana 
Marszałka i jednocześnie dobitnie podkreślił, że Pan 
Marszałek pozdrawia „swoich ludzi”. 

„Swoich”, to znaczy kogo??? Jesteśmy podziele-
ni na lepszych i gorszych? Jak tę kwestię należy rozu-
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eStetyka poNad wSzyStko…!

Elżbieta Kwas

Sępichów – wieś położona aktualnie w Gminie 
Nowy Korczyn, jej powstanie zanotowano w 1423 r. 
jako Solichów (od staropolskiej nazwy osobowej),  
w XVI w. Sempichów.

Przez wieś przechodzi zielony szlak turystyczny 
z Wiślicy do Grochowisk. Niedaleko Sępichowa prze-
pływa rz. Nida, dopływ Wisły. Wieś znajduje się na te-
renie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jest 
chroniona przyrodniczo. Położona jest przy malowni-
czym ciągu komunikacyjnym Nowy Korczyn – Wiślica,                     
a więc łączącym teren dwóch gmin turystycznych, 
toteż nic dziwnego, że spotkać tam można wielu tu-
rystów, uprawiających zarówno  piesze wędrówki, jak 
też  rowerowe.

Po obydwu stronach drogi usytuowane są sied-
liska zagrodowe, przy czym w linii frontowej, a więc 
bezpośrednio przy drodze prezentują się pięknie za-
dbane budynki mieszkalne, natomiast w głębi działek 
usytuowane są budynki gospodarcze, niezbędne do 
funkcjonowania gospodarstw rolnych.

Wędrując przez wieś nie sposób nie zauważyć 
tych pięknie zadbanych obejść, coraz więcej nowych 
budynków mieszkalnych, a te wcześniej wybudowane 
są także pięknie zadbane, ślicznie zagospodarowane 
obejścia, imponująca czystość, wyraźnie widoczna  
w dużej części gospodarstw obecność elementów  de-
koracyjnych, tj. skalne ogródki, altany, huśtawki, miej-
sca do wypoczynku, rabaty kwiatowe, oczka wodne, 
nawet piękne kwiaty na skarpach na wykoszonych 
przydrożnych drogach itp.

To wszystko jakby chciało zakomunikować: 
mieszkają tu ludzie, dla których piękno i estetyka sta-
nowi niepowtarzalną wartość, a wszyscy użytkownicy  
drogi, którzy tu przechodzą bądź przejeżdżają niech 
podziwiają tych mieszkańców.

Panuje tu także przemiła, rodzinna atmosfera, 
każdy chętnie „zagada”, nawet na herbatę zaprasza-
ją.

Jeden z właścicieli pięknie zadbanej rezydencji,  
o kolorze elewacji ciemno zielonej powiedział, że to on 
był pierwszym  inicjatorem działania na rzecz estetyki 

obejść gospodarczych i sam rzeczywiście  zaimpono-
wał wyglądem rezydencjalnej zabudowy.

Ja myślę, że to niewątpliwy udział, ale nie odosob-
niony, ponieważ mieszkańcy tej miejscowości bardzo 
ciepło wyrażają się o swoich społecznych przedstawi-
cielach tj. radnym Rady Gminy Nowy Korczyn,  Panu 
Stanisławie Wieczorku i sołtysie  Panu Grzegorzu Bor-
li.

Są to ludzie, którzy całe serce i zaangażowanie 
wkładają w działania społeczne, nie szczędząc pry-
watnego czasu, a jeśli zaistnieje potrzeba, dojadą  
w dane miejsce własnym transportem.

Niewątpliwie jest to również zasługa samych  
mieszkańców wioski, bo estetykę trzeba mieć wrodzo-
ną, jak się pospolicie mówi, trzeba „wyssać z mlekiem 
matki” - nie sposób  jej się  nauczyć.

Należy pogratulować mieszkańcom, a na pewno 
do nich dołączą pozostali, którym może nie starczyło 
czasu na zadbanie  obejścia lub wystąpiły inne prze-
szkody, aby cała wioska lśniła takim pięknem, wów-
czas to w przyszłym roku, w ramach powiatowego eta-
pu konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna 
środowisku” niewątpliwe szanse ma laureat z Sępi-
chowa.

A tak dla informacji - laureatką tego konkursu  
w roku bieżącym zostało gospodarstwo Pani Krysty-
ny Stojek, mieszkanki wsi Górki k. Wiślicy, lecz dru-
gie miejsce przyznano zagrodzie P. Jarosława Ciołka, 
właśnie z Sępichowa.

W miejscowości tej głównie  dominuje rolnictwo, 
ale może pora pomyśleć o jakże modnej formie wy-
poczynku na terenie wsi – agroturystyce, jako uzu-
pełniające źródło dochodu, tym bardziej, że istnieje 
możliwość pozyskania środków pomocowych na przy-
stosowanie budynku mieszkalnego do takiej właśnie 
funkcji.

W tym miejscu warto zdefiniować słowo  agrotu-
rystyka, aby zorientować bliżej mieszkańców o możli-
wościach z niego płynących. 

Agroturystyka jest to forma wakacyjnego ruchu 
turystycznego, powodowanego pragnieniem spokoj-

mieć? Jesteśmy dziećmi innego ojca?
Jeśli chce się zabrać głoś w miejscu publicznym, 

należałoby ważyć słowa. Nie mierzy się sił na zamiary. 
Tu, na terenie gminy, słowa, a szczególnie czyny Pana 
Posła są szczególnie obserwowane, bo w ten sposób 
dzieli się społeczeństwo. Jest „nasze” i „wasze”. Gdy-
by wypowiedział te słowa przeciętny śmiertelnik – nikt 
nie zwróciłby na nie uwagi, ale mówca w osobie Posła 
podrywa sobie gałąź, na której siedzi. Sądzę, że pry-
watne pozdrowienia osób publicznych można wysyłać 
SMS-em lub telefonicznie, a nie na forum. 

Wyrażamy nadzieję, że następnym razem, kie-
dy Nowy Korczyn będzie imprezował, nie zabraknie 

tak dostojnych gości, o których tu polemizuję. Jestem 
żywym obserwatorem życia politycznego, zwłaszcza 
w swojej gminie. Jako obserwator sądzę, że w ta-
kich sytuacjach nie ma sentymentów, a wszelkie żale  
i przeciwne poglądy polityczne nie powinny mieć tu-
taj miejsca. Należy schować uwagi do kieszeni, a na-
wet zrobić dobrą minę do złej gry, no i… złożyć wizytę  
w Nowym Korczynie. Będzie na pewno miło.

Komentarz do tego artykułu pozostawiam pod 
rozwagę zainteresowanym. Sam artykuł nie ma na 
celu kogoś urazić, czy obrazić. Uważam, że najlep-
szym wytłumaczeniem będą słowa poety: „Prawdziwa 
cnota krytyk się nie boi”…
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nego odpoczynku w cichym wiejskim środowisku, 
z możliwością korzystania z zasobów naturalnych  
i dziedzictwa kulturowego danego regionu. Ta forma 
turystyki obejmuje  usługi takie jak zakwaterowanie, 
częściowe lub całkowite, posiłki, czasami atrakcje, jak 
również uczestniczenie w życiu wsi.

Jeżeli w najbliższej przyszłości zamierzacie 
Państwo przebudować dach budynku mieszkalnego, 
bo taka jest  konieczność techniczna, to może warto 
zastanowić się i przekalkulować, aby w ramach tego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego uzyskać dodatkowy 
efekt i to zarówno ten funkcjonalny, jak też ekonomicz-
ny.

Wystarczy podwyższyć istniejące ściany ze-
wnętrzne w granicach 0.80 – 1.0 m, czyli wybudować 
tzw. ścianki kolankowe, a na nich dopiero zamonto-
wać dach, który można upiększyć lukarnami,  naczół-
kami lub wmontować okna połaciowe, aby uzyskać 
właściwe doświetlenie i efekt architektoniczny obiektu. 
I przy tak pomyślanym rozwiązaniu możemy uzyskać 
dodatkowo całą kondygnację na poddaszu, z pięknymi 
pokojami gościnnymi, ze ścięciami ścian, a jeżeli to 
wszystko zrobimy zgodnie z przepisami, to uzyskamy 
jeszcze na ten cel wsparcie finansowe ze środków po-
mocowych. Mamy ponadto zapewnioną pomoc w Gmi-
nie Nowy Korczyn. Jest tam zatrudniona specjalistka  
- Pani Marzena Szlosek, która posiada pełną wiedzę 
na ten temat  i  na bieżąco edukuje się  w tym zakresie. 
Jest przy tym bardzo miłą i wrażliwą na problemy ludzi  
osobą, więc współpraca z nią należy do przyjemności   
i przy odrobinie zaangażowania efekt gwarantowany.

W tym miejscu pragnę przypomnieć, że taki za-
kres przedsięwzięcia wymaga pozwolenia na budo-
wę, a wcześniej decyzji o warunkach zabudowy, ale  
z tym zakresem  problemu zapoznawałam Państwa 
we wcześniejszych biuletynach, wobec czego odwo-
łuje się do nich.

A teraz powędrujmy  asfaltową drogą przez Sępi-
chów w kierunku Wiślicy, z aparatem fotograficznym, 
aby przekonać się o słuszności powyższych spostrze-
żeń. 

Malowniczy zachód słońca przywitał nas w Sępi-
chowie.

A oto tablica informacyjna  oznajmia, że zaczyna 
się miejscowość Sępichów.

Ileż tu drzew i naturalnej zieleni, nie jeden miesz-
czuch chciałby zwentylować płuca w takich warun-
kach!

A tu już pierwsza zagroda tonąca w pięknych 
kwiatach, pospolicie zwanych  „śmierdziuszkami’’ jak-
że dekoracyjnie zdobiących obejście, w głębi działki 
jest ich cały dywan - jak niewiele  czasem trzeba...

Niewiele dalej po lewej stronie, kolejne obejście 
pięknie zadbane, także z ekspansją pomarańczowych 
„śmierdziuszków”, a jakże rzuca się w oczy uporząd-
kowany i wykoszony rów przydrożny,

Niewiele dalej z prawej piękny budynek mieszkal-
ny, tonący w kwiatach, także pięknie uporządkowane 
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rowy i nawet kwiaty na skarpie rowu. Taki budynek 
wyjątkowo kwalifikuje się do wykorzystania na cele 
agroturystyczne, piękne lukarny pozwoliły zagospoda-
rować całe poddasze na funkcję mieszkalną, brawo!

biblioteka 

Urszula Lasak

„o, gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te 
księgi zbłądziły pod strzechy”

a. mickiewicz

Pierwsza Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskie-
go w Nowym Korczynie założona została przed drugą 
wojną światową, przez dyrektora szkoły elementarnej 
p. Stradowskiego. Oprócz tej biblioteki istniały jeszcze 
dwie inne: szkolna oraz przykościelna (przekazana              
w latach 70-tych Kurii Kieleckiej).

W roku 1945 została otwarta Centralna Bibliote-
ka Powiatowa przy Inspektoracie Szkolnym w Busku-
Zdroju, który to w rok później zorganizował punkty bi-
blioteczne w siedzibie 27 istniejących wówczas gmin.

Na terenie Nowego Korczyna punkt ten mieścił 
się w UG.

Fundamentalnym osiągnięciem był dekret z dn. 
17.04.1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bi-
bliotecznymi. W późniejszym okresie stał się on pod-
stawą przepisów prawnych, dzięki którym rozwijała się 
sieć publicznych bibliotek powszechnych.

W 1947 r. otwarto w szkole Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Nowym Korczynie.

Na skutek nowego podziału administracyjnego, 
który miał miejsce w 1965 r. na terenie Gminy Nowy 
Korczyn powstały dwie Gromadzkie Rady Narodowe 
- w Ostrowcach i Starym Korczynie. W związku z tym  
w siedzibach tych Rad mieściły się również Gromadz-
kie Biblioteki Publiczne.

Kolejna posesja, jakże pięknie obsadzona uro-
czymi kwiatami, nawet na skarpie rowu, czyściutko, 
uporządkowane i wykoszone rowy i......no właśnie, 
patrząc na ten domek,  stanowić może on  przykład  
możliwości nadbudowy ścianki kolankowej i wyko-

nania poddasza użytkowego na cele agroturystyki,  
w przypadku podjęcia decyzji przebudowy dachu.  Za-
chęcam do analizy .

Dotarliśmy jeszcze do rezydencjalnej zabudowy, 
z ciemnozieloną elewacją rezydencji, ale niestety koń-
czący się dzień  zasygnalizował koniec możliwości fo-
tografowania.

I takich obejść jest jeszcze wiele w Sępichowie, 
lecz nieubłaganie skończył się dzionek i wykonanie 
dalszych zdjęć nie było już możliwe. Wróciliśmy za-
tem piękną aleją, obsadzoną drzewami, w kierunku 
Borowin, koło posesji radnego, aż do zakrętu i przy  
ciekawie usytuowanej figurce, na narożniku dwóch 
dróg, skręciliśmy drogą przez Borowiny, gdzie zlokali-
zowane są równie piękne zadbane posesje, pilnowane 
przez czworonożnych stróżów, które niejednokrotnie 
wybiegają  poprzez otwarte bramy na drogę  i napę-
dzają strachu niejednemu użytkownikowi drogi Stąd 
przy tej okazji apeluję o należyte zadbanie o swoich 
pupilów, aby skutecznie wyeliminować niezbyt przy-
jemny kontakt z czworonogiem.

Sępichów i okolice to piękne tereny do zwiedza-
nia i uprawiania  sportu  oraz turystyki rowerowej. Pro-
ponuję  przekonać się osobiście
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fot. Norbert Trela

Gromadzka Biblioteka w Nowym Korczynie zo-
stała przeniesiona w 1965 r. do nowego dwuizbowego 
pomieszczenia przy dzisiejszej ul. Piłsudskiego. Tam 
też działała do 1996 roku. W tymże roku zmieniono jej 
lokum (przy ul. Tarnowskiej).

Po burzy ponownych zmian administracyjnych 
Rad Naczelnych Gromadzka Biblioteka Publicz-
na zmieniła nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną.  
W jej skład wchodzą filie biblioteczne: Błotnowola, Os-
trowce, Stary Korczyn i Strożyska.

W 1990 r. następuje ostre cięcie budżetowe dla 
bibliotek. Zostają one przejęte przez Samorząd Gmin-
ny, a w rok później, jego władze, chcąc pozyskać 
oszczędności w budżecie likwidują filie biblioteczne  
a tym samym etat na 1/2. Na tych zasadach działa 
ona do chwili obecnej. Jej kierownikiem jest p. Halina 
Luter.

Po wstąpieniu Polski do UE biblioteka otrzymała  
z programu „Ikona” trzy komputery (2005 r.) Jest tu 
także dostęp do Internetu. Każdy chętny zatem ma 
prawo do skorzystania bezpłatnie z programów użyt-
kowych, służących do celów dydaktyczno - edukacyj-
nych. W latach 2005-08 z dotacji MK i DN „Promocja 
czytelnictwa” biblioteka otrzymała 9 tysięcy złotych na 
zakup nowości literackich. Z dotacji zakupiono literatu-
rę popularno – naukową, na którą składały się: słow-
niki, literatura szkolna oraz literatura piękna dla dzieci 
i młodzieży. Na dzień 31.12.2007 r. stan księgozbioru 
wynosił 11,550egzemplarzy:
- zakupiono 220 wolumenów opiewających na  

5,500 zł;
- prenumeruje się 5 czasopism,
- zarejestrowano 435 czytelników,
- wypożyczono 6080 książek,
- wypożyczono 692 czasopisma,
- skorzystało z Internetu 437 osób.

W bibliotece nie tylko można wypożyczyć książ-
ki do domu, ale istnieje również możliwość korzysta-
nia ze zgromadzonych zbiorów na miejscu. Biblioteka 
oferuje czasopisma i książki o różnorakiej  tematyce  
i dla każdej grupy wiekowej - „dla każdego coś miłe-
go”. Odbywają się też spotkania z ludźmi ciekawych 

zawodów, np. z policjantem. Dzieci mogą oglądać baj-
ki lub posłuchać ich z płyt DVD.

W tym roku Nowy Korczyn obchodzi 750-lecie lo-
kacji i z tejże okazji biblioteka zorganizowała wystawę 
rysunków na temat historii Nowego Korczyna. W za-
bawie brały udział przedszkolaki jak i dzieci z klasy 
III „a” ze Szkoły Podstawowej. Klasa VI „a” wykonała 
album o tematyce Nowego Korczyna w języku polskim 
i angielskim. Chętnych do odwiedzania biblioteki nie 
brakuje. Oprócz tej biblioteki czynna jest też ta w Gim-
nazjum oraz w Szkole Podstawowej tzw. Internetowe 
Centrum Informacji Multimedialnej. 

 P.S. „O! Gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby 
te księgi zbłądziły pod strzechy”. Tymi oto słowami 
poeta wyrażał swoje pragnienia i marzenia o tym, aby 
każdy człowiek chwytał o dowolnej porze dnia, a na-
wet nocy za lekturę. Miał w tym z pewnością jakiś cel  
i to zapewne wprost z serca płynący. Bo chęć rozczyta-
nia narodu takim można nazwać. Wiąże się to bowiem 
z płynnością czytania, wzbogaceniem zasobu słowni-
ctwa a także z rozszerzeniem wiedzy o otaczającym  
świecie. Takiego narodu pragnął wieszcz. 

Ja ze swej strony również zachęcam do częstego 
sięgania po książkę w myśl szczytnego hasła: „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Czytamy nie tylko dla wiedzy, 
ale również dla przyjemności, dla lepszego rozumienia 
niektórych kwestii. Nie pozwólmy się uwięzić w klesz-
czach niewiedzy. W plątaninie codziennych spraw  
i nawału obowiązków, narzuconego przez życie pędu, 
spróbujmy zafundować sobie trochę relaksu, który  
z pewnością znajdziemy w ulubionej książce. Weźmy 
sobie do serca słowa wieszcza wyrwane z niektórych 
wersów Epilogu: 

„O, gdybym kiedy dożył kiedy tej pociechy, 
żeby te księgi zbłądziły pod strzechy
 (...) Żeby wieśniaczki kręcąc kołowrotki,
Gdy odśpiewają ulubione zwrotki(...)
Gdyby też wzięły na koniec do ręki ,
Te księgi proste jako ich piosenki.
A przy kominku drzemiący pan włodarz 
Albo ekonom, lub nawet gospodarz, 
Nie bronił czytać i sam słuchać raczył
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wydArzeniA

Urszula Lasak

Przybyli na nie licznie zaproszeni goście, których 
serdecznie witał Starosta buski  Jerzy Kolarz, nato-
miast jego zastępca Pan Stanisław Klimczak przed-
stawił dorobek pracy Starostwa  na terenie powiatu 
buskiego. Gospodarz Gminy Wiślica  Stanisław Krzak, 
witając wszystkich obecnych, zaprosił do wspólnej za-
bawy dożynkowej.

Na uroczystość, którą zainaugurowała msza 
święta, przybyli również przedstawiciele szczebla cen-
tralnego, posłowie, przedstawiciele władz wojewódz-
kich z Marszałkiem Adamem Jarubasem na czele oraz  

dlaczeGo kiNGoNalia?

Panią Wojewodą Bożentyną Pałka-Korubą. Swoją 
obecnością zaszczycili także  wójtowie gmin ościen-
nych oraz ich przedstawiciele, w tym wójt Gminy Nowy 
Korczyn Wiktor Kwas i Małgorzata Matusik, Przewod-
nicząca Rady Gminy.

 Gminni Strażacy w swoich galowych strojach 
dumnie wnieśli na scenę przepiękny wieniec, który  
w asyście orkiestry został ośpiewany. Niepowtarzalną 
dekorację wieńca stanowiły dwie małe  dziewczynki - 
córeczki radnego Pana Artura Guły z Piasku Wielkie-
go. Ubrane w regionalne stroje dumnie podtrzymywały 
szarfy wieńca, prezentując dorobek naszej gminy. 

I młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczył,
Chwalił piękności a błędom wybaczył.
 (...)Tak za dni moich przy wiejskiej zabawie,
Czytano nieraz pod lipą na trawie.”

A. Mickiewicz  „Pan Tadeusz” - Epilog 

Czasem wystarczy się trochę przemóc i odważyć 
przekroczyć próg biblioteki. Później będzie już łatwo. 
W cudowny świat lektur poprowadzi dalej p. bibliote-
karka. Spróbujmy choć w niewielkim stopniu spełnić 
marzenia poety. Będzie to obopólna korzyść: przyjem-
ność  z pożytkiem. Życzę wszystkim miłej lektury.

wydArzeniA

Ewa Lasak

doŻyNki powiatowe w wiślicy

No właśnie. Czemu jedna z imprez odbywających 
się w Nowym Korczynie nosi taką nazwę? 

Tak jak każda z nich, ma ona swoją historię. Otóż 
było tak. Założycielem Nowego Miasta Korczyna był 
Bolesław Wstydliwy. Jego żoną była Kinga (dziś świę-
ta), córka króla Węgier Beli IV z rodu Arpadów i Ma-
rii (córki cesarza bizantyjskiego Teodora Laskarisa). 
Święta Kinga przebywała często w Nowym Korczynie. 
To tu zdarzyły się liczne cuda związane z jej postacią. 
Do dziś istnieje cudowne źródełko, którego wykopanie 
nakazała Kinga. Tu szczególnie nasilała się jej dzia-
łalność miłosierdzia wobec nieszczęśliwych ofiar na-
jazdów tatarskich, sierot i kalek. Została pochowana 
w Starym Sączu, ale pamięć o niej pozostała w No-
wym Korczynie do dziś w postaci pięknych legend, zaś 
dzień 24 lipca jest tu wielkim świętem.

W tym roku święto to wypadło 20 lipca. Atmosfe-
ra była podniosła i gorąca. Podsycali ją prowadzący 
konfenansjerzy w osobach Jolanty i Wita Chamerów. 
Dopisali liczni goście. Swoją obecnością zaszczyci-
li europoseł Czesław Siekierski oraz poseł Mirosław 
Pawlak.

Jako pierwsza wystąpiła młodzieżowa orkiestra 
dęta ze Starego Korczyna, następnie grupa wokalno-
instrumentalna „Revolt”. Atrakcją dla najmłodszych był 
konkurs plastyczny, które miały za zadanie namalowa-
nie kolorową kredą na asfalcie obrazek o św. Kindze.                 
W konkursie brało udział 6 zespołów dzieci, które za 
swój trud otrzymały nagrody rzeczowe. 

Ponadto karuzela, dmuchana zjeżdżalnia, mini 
quady dały upust emocjom najmłodszych. Ku ucie-
sze oczom uczestników, dały się widzieć wymorusane 
watą cukrową i lodami twarze maluchów. 

Swoimi umiejętnościami na scenie popisała się 
debiutantka Martyna Sadowska, zaś występ kaba-
retowy Stanisława Zygmunta oraz konkurs karaoke 
uświetniły całość.

Jednakże nie był to koniec atrakcji. Z zapartym 
tchem oczekiwano na ogłoszenie wyników konkursu 
pod nazwą „Piękna i bezpieczna zagroda”. Gospodar-
stwa musiały spełniać dość ścisłe warunki dotyczą-
ce głównie: estetyki, ścieków, usytuowania szamba, 
segregacji śmieci, pomieszczenia na środki ochrony 
roślin i inne. I tak I- sze miejsce w gminie jednogłoś-
nie przyznano gospodarstwu p. Jarosława Ciołka  
z Sępichowa. Będzie reprezentował je w powiecie, bo 
tu przyznano mu II miejsce. Brawo!!! Kolejni gospoda-
rze to Stefan Maj z Piasku Wielkiego, Stanisław Kabat  
z Ostrowiec, Janina Barylak z Grotnik Dużych, i Piotr 
Kliś z Nowego Korczyna. W/w otrzymali nagrody pie-
niężne. Z tejże okazji gratulujemy im serdecznie. Nale-
ży mieć nadzieję, że z roku na rok takich gospodarstw                   
w gminie będzie nam przybywało.

Jedna impreza, a aż tyle atrakcji. Tak potrafią zor-
ganizować ludzie ludziom. No i chwała im za to…

Całość zakończyła zabawa taneczna na świeżym 
powietrzu. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała fir-
ma ochroniarska „Cobra” oraz Policja z Nowego Kor-
czyna.
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Podczas imprezy, przy akompaniamencie kapel, 
można było skosztować  niezwykle smacznych wyro-
bów, prezentowanych na stoiskach. Dzień zakończyła 
zabawa taneczna z zespołem „Index”.

Okoliczności sprzyjały również możliwości moż-
liwość kontaktu z przedstawicielami władz, aby  przy-
najmniej zasygnalizować o naszych problemach i wy- 

mienić poglądy. Korzystając z obecności przedsta-
wiciela Departamentu Infrastruktury szczebla cen-
tralnego, wójt Gminy Nowy Korczyn, nie rezygnując  
z okazji i w życzliwej świątecznej oprawie, przekony-
wał go o konieczności budowy mostu w Nowym Kor-
czynie.

wydArzeniA

B. S.

Wieś Górnowola, jako jedyna w parafii Ostrowce, 
co roku święci wieniec dożynkowy. Jest juz tradycją od 
wielu lat, że w naszej wsi wieniec robi pani Marianna 
Skowron. Wieniec jest robiony z kłosów różnych zbóż 
i przyozdobiony świeżymi kwiatami oraz wstążkami,              
w kolorach kościelnych i państwowych. Do kościoła 
z chlebem, wieńcem, koszem owoców i warzyw jadą 
mieszkańcy przebrani w stroje ludowe. Ciągniki i wozy 
są pięknie umajone. 

Zwyczaj ten jest w naszym regionie bardzo za-
korzeniony, ludzie wychodzą na drogę wiwatują, ro-
bią zdjęcia i pozdrawiają orszak dożynkowy. W tym  
i ubiegłym roku uwieńczeniem święta plonów był piknik 
dożynkowy. Zabawa była przeznaczona dla mieszkań-
ców Górnowoli i zaproszonych gości. A wśród nich byli: 
Wójt Gminy Nowy Korczyn W. Kwas z żoną Elżbietą, 
Przewodnicząca RG. M. Matusik, Wiceprzewodniczą-
ca RG Pani Teresa Krupska z mężem, dyrektor ZGK 
Pan Henryk Podsiadło z żoną oraz skarbnik gminy 
Pani B. Gałuszyńska. W zabawie brali udział dorośli, 
młodzie, dzieci i zaproszeni goście. Na stołach było 
pieczone ciasto i różne sałatki, przygotowane przez 
mieszkanki naszej wsi. 

Nasza wieś jest zgrana i zorganizowana. Do-
wodem tego jest wyremontowanie świetlicy w czynie 
przez naszą młodzież, przy współpracy dorosłych. 
Dziękujemy Państwu S. B. Broda i J. W. Brożek za 
pomoc finansową w remoncie świetlicy.      

W czasie zabawy dożynkowej wyszła propozycja 
zrobienia w czynie społecznym podłogi przy świetlicy. 

doŻyNki - GórNowola

Mamy nadzieję, że zrealizujemy zamierzony plan. My-
ślę, że takie spotkania w naszych wsiach są potrzeb-
ne, ponieważ mieszkańcy mogą ze sobą porozmawiać        
i podyskutować na wspólne tematy, przy czym bawić 
się i tańczyć, co służy integracji naszej społeczności.

wydArzeniA

Małgorzata Matusik

15 sierpnia to wielkie Święto Maryjne - Wniebo-
wzięcie, nazywane potocznie Świętem Matki Boskiej 
Zielnej, bardzo ważne dla społeczności wiejskiej z na-
szego terenu.  

Także i w tym roku, zgodnie z wieloletnią tradycją 
parafii Stary Korczyn, dzień ten był celebrowany bar-
dzo uroczyście i rozpoczął się od Mszy Św., odprawio-
nej przez Księdza Dziekana Marka Małczęcia, w której 
to uczestniczyło wielu parafian oraz grono przybyłych 

czarkowy 2008 - doŻyNki GmiNNe na tę uroczystość gości z różnych stron kraju.
Corocznym zwyczajem do Kościoła przybyły dele-

gacje dzieci i młodzieży wraz z wieńcami dożynkowymi 
ze wsi Czarkowy, Żukowice, Ksany i Winiary, a towa-
rzyszyły im konne zaprzęgi, przepięknie udekorowane 
kwiatami i zielenią. Całą drogę słychać było zewsząd 
najróżniejsze przyśpiewki roześmianych dziewcząt  
i chłopców, ubranych w regionalne stroje ludowe. 

Przybyłych gości witał Ksiądz Dziekan Marek 
Małczęć oraz Dęta Orkiestra Parafialna. Ksiądz Dzie-
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kan powitał także tegorocznych gospodarzy Dożynek 
Gminnych – Pana Wójta Wiktora Kwasa oraz Prze-
wodniczącą Rady Gminy w Nowym Korczynie Panią 
Małgorzatę Matusik. Gospodarze ze Starego Korczyna 
poczęstowali upieczonym chlebem, po czym zarówno 
Wójt, jak i Przewodnicząca złożyli podziękowania rol-
nikom za ich ciężką pracę przy tegorocznych zbiorach, 
za każdy kłos zebrany z pól, za kultywowanie przepięk-
nej tradycji naszych dziadów i za misternie wyplecione 
wieńce dożynkowe, symbolizujące chleb powszedni. 

Dziękowano także dzieciom i młodzieży oraz 
wspierającym ich rodzicom i Księdzu Dziekanowi.  
O godzinie 16-ej do Czarków zjechały z pięknymi 
wieńcami delegacje z Grotnik Dużych na czele z Pa-
nią Sołtys Krystyną Nowak, z Sępichowa z Radnym 
Stanisławem Wieczorkiem, z Górnowoli z Radną Be-
atą Skowron wraz z działaczką ludową Panią Marią 
Skowron, z Piasku Wielkiego wraz z delegacją Straży 
Pożarnej oraz Czarków, których to wieniec jak co roku 
niesiony był przez dzieci i młodzież. Wieńce te złożono 
na ręce Pana Wójta postawiono przed stołem prezy-
dialnym. 

Uroczystość tę zaszczycili następujący goście: 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam 
Jarubas, Wojewoda Województwa Świętokrzyskiego 
Pani Bożentyna Pałko – Koruba, Poseł na Sejm Pan 
Mirosław Pawlak, Komendant Komendy Powiatowej 
Policji w Busku–Zdroju Pan Roman Sobczak, Komen-
dant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
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nej Pan Kazimierz Zabłotny, Pan Wójt Wiktor Kwas, 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Matu-
sik, oraz jej zastępca Pani Teresa Krupska. 

Przybyli goście dziękowali tłumnie zebranym rol-
nikom za plony, życząc im zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności. 

Uroczystości dożynkowe w Czarkowach mają 
bogatą tradycję, ponieważ od 36 lat przygotowuje je  
z wielkim powodzeniem Pani Zofia Pasternak, a jej po-
przednikiem był ówczesny Sołtys Pan Czesław Skoru-
pa, który przygotowywał dożynki przez 14 lat, od 1960 
roku. Występy uświetnił zespół „Czarkowianie” oraz 
śpiewak Polskiego Radia Kielce Pan Marek Fijałkow-
ski. Następnie miała miejsce zabawa taneczna przy 
akompaniamencie zespołu, który bawił wszystkich do 
białego rana.

wydArzeniA

Krystyna Kaszuba

Jak tradycja każe, w piątek 15 sierpnia o godz. 
1200 Mszą Świętą dziękczynną na zakończenie żniw, 
rolnicy podziękowali za dobre i szczęśliwe zbiory.

Przedstawiciele sołectw wchodzących w skład pa-
rafii Strożyska, czyli: Badrzychowic, Górek, Sępicho-

doŻyNki StroŻySka wa,  Szczerbakowa, Szczytnik, Uciskowa i Strożysk, 
przybyli do Kościoła Parafialnego z wieńcami dożyn-
kowymi i chlebem upieczonym z tegorocznej mąki.  

Uroczystą Mszę Świętą celebrował zaproszo-
ny na tę uroczystość Ksiądz Dziekan Marek Małczęć  
oraz pochodzący z naszej parafii ksiądz Mirosław,  
a także przyjaciele naszego Proboszcza.

Zanim rozpoczęła się Msza Św. Ksiądz Dziekan 
przywitał na dziedzińcu kościelnym wszystkie delega-
cje. Przy tej okazji podziękował młodzieży za kulty-
wowanie tradycji regionalnych, gdyż to młodzi ludzie  
z każdej wioski z dumą prezentowali wieńce dożyn-
kowe.

Na uroczystości nie zabrakło również Wójta Gmi-
ny Pana Wiktora Kwasa, notabene naszego parafia-
nina.

Dzielmy się chlebem i troską - taki był sens ho-
milii wygłoszonej w tym dniu do wiernych przez Księ-
dza Dziekana. Podkreślił on rolę kultu Matki Bożej  
w codziennym trudzie rolników. Wypowiedział wiele 
ciepłych słów do parafian i do Księdza Proboszcza, 
wyrażając zadowolenie z wzajemnej współpracy. Po-
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dzielił się osobistymi spostrzeżeniami o naszej parafii 
i zachęcił do wprowadzenia zwyczaju prawdziwego 
dzielenia się chlebem dożynkowym składanym na oł-
tarzu, jak to ma miejsce w Jego macierzystej parafii, 
gdzie po zakończeniu Mszy Świętej, Starostowie Do-
żynek kroją chleb i dzielą się nim wszyscy nawzajem.

W dalszej kolejności przedstawiciele każdej  
z wiosek w imieniu mieszkańców złożyli chleby, jako 
dary ofiarne.                   

Zakończeniem Mszy Świętej była uroczysta pro-
cesja. Za krzyżem i feretronami, udali się przedstawi-
ciele OSP Strożyska (szkoda, że w bardzo skromnym 
składzie), niosąc baldachim. Dziękczynna Msza Świę-
ta zakończyła się odśpiewaniem „Te Deum”.

wydArzeniA

Marian Czaja

Dnia 3 sierpnia 2008 r. w Starym Korczynie od-
była się miła i ważna uroczystość poświęcenia i ofi-
cjalnego oddania do służby dwóch samochodów dla 
miejscowej OSP: samochodu gaśniczego średniego 
„Iveco” oraz samochodu lekkiego „Gazella”, przezna-
czonego do ratownictwa technicznego. 

W uroczystości wzięło udział piętnaście jednostek 
OSP (N. Korczyn, Błotnowola, Strążyska, Sępichów, 
Parchocin, Piasek Wielki, Czarkowy, Kobylniki, Soko-
lina, Opatowiec, Wiślica, Solec-Zdrój, Ksany, Rogów, 
Kocina). Gośćmi honorowymi byli: Piotr Żołądek – Wi-
cewojewoda Świętokrzyski, Marek Szczepaniak – Dy-
rektor Biura Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, 
Agnieszka Szlęk – Radna Sejmiku Wojewódzkiego, 
Teresa Krupska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
z Nowego Korczyna. Z pewnym wzruszeniem uroczy-
stości przyglądał się emerytowany komendant rejono-
wy PSP w Busku-Zdroju – płk Radosław Kałamaga. 
Poświęcenia samochodów dokonał ks. dziekan Marek 
Małczęć. 

Oficjalnego przekazania obu wozów dokonał  
P. Żołądek, a życzenia, dokumenty i kluczyki przyjął 
naczelnik OSP Konrad Wawrzyk. Jak nakazuje trady-
cja, uroczystości towarzyszył ważny moment, jakim 
jest wciągnięcie na maszt flagi państwowej. Poczet 
flagowy stanowili druhowie: Ryszard Pytlik, Jan Ma-
dej i Stanisław Pietrzyk. Natomiast w poczcie sztan-
darowym, podczas defilady jednostek biorących udział 
w uroczystości godnie prezentowali się J. Górny,  
M. Krupa i A. Fetera. Dowódcą defilady był kapitan To-
masz Skrzypek. Hymn państwowy i marsz defiladowy 
wykonała młodzieżowa orkiestra strażacka ze Starego 
Korczyna, pod batutą druha Piotra Klisia. Na zakoń-
czenie uroczystości orkiestra ta dała koncert, przyjęty 
z aplauzem przez licznie zgromadzoną publiczność.  

W Ochotniczych Jednostkach Straży Pożar-
nej prócz sprzętu ważni są przede wszystkim ludzie.  
O nich też pamiętano podczas przekazywania samo-
chodów. 

I tak: 
- druh Stanisław Witkoś otrzymał złoty medal za zasłu-

gi dla pożarnictwa. 
Odznaki „Wzorowy Strażak”: Wojciech Stulak, 

Stary korczyN StraŻą Stoi! Marcin Saltarski, Tomasz Saltarski, Grzegorz Pytlik, 
Wojciech Pięta. 

Za wysługę w Straży (40-letnią): Zbigniew Jagieł-
ło, Marek Bugajski, Stanisław Stulak, Lucjan Madej;

35-letnią: Jan Madej s. Stanisława, Ryszard 
Strach, Stanisław Krupa, Stefan Kowalski, Stanisław 
Pietrzyk;

30-letnią: Zbigniew Cabaj, Jan Kopeć s. Michała, 
Ryszard Pytlik, Zbigniew Pietrzyk, Stanisław Saltarski, 
Nikodem Jaroszek.

Strażacy Seniorzy otrzymali listy pochwalne: Sta-
nisław Wawrzyk, Stanisław Madej, Tadeusz Cabaj, Jan 
Marek, Stanisław Borla, Jan Pytlik, Stanisław Gawlik, 
Marian Czaja, Roman Ryczek.

Jako motto uroczystości można przyjąć słowa: 
„Życzeniem druhów z OSP Stary Korczyn jest, aby 
przekazane pojazdy nie tylko przyczyniły się do sku-
tecznego wykonywania działań ratowniczo-gaśni-
czych, ale też by nigdy nie były świadkami ludzkich 
dramatów i nieszczęść”. Do tych życzeń dołączyli się 
również Wicewojewoda, Prezes OSP, Wiceprzewodni-
cząca, jak również ks. dziekan. Takimi też słowami za-
kończył uroczystość prowadzący ją dh. Andrzej Wajs 
– Komendant Gminny OSP w Nowym Korczynie.

A oto historia „motoryzacji” naszej jednostki:
- 1926 r. – 2 piękne kasztanki,
- 1978 r. – „Żuk” gaśniczy,
- 1986 r. – „Star” gaśniczy,
- 1994 r. – „Jelcz” gaśniczy,
- 2008 r. – „Iveco” i „Gazella”.

PS. Zaczęło się od dwóch koni,  a obecnie mamy 242, 
z tą różnicą, że mechaniczne.
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bolączki Szoz w Nowym korczyNie - raport

lek. med. Alicja Wesołowska - Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

Podczas Sesji Gminne w Nowym Korczynie, któ-
ra miała miejsce dnia 28 lipca 2008 r., kierownik SZOZ 
lek. med. Pani Alicja Wesołowska odczytała sprawo-
zdanie dotyczące jego działalności. Brzmiało ono na-
stępująco:

Struktury działania Samorządowego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie od ubiegłego 
roku nie zmieniły się. Jest to bowiem działalność pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Funkcjonują dwa Gabine-
ty Poradni Ogólnej dr A. Wesołowska, dr I. Szubert;  
Poradnia dla kobiet /dr Z. Zagórska/ oraz Pracownia 
Fizjoterapii /mgr J. Lolo/, 3 pielegniarki, 1 położna, do-
datkowy personel  - 4. 

Obowiązki obsługiwania Poradni dla dzieci prze-
jęły Gabinety Poradni Ogólnych, bowiem od stycznia 
2008 r. odeszła z pracy z Ośrodka Zdrowia lekarz pe-
diatra dr Ewa Bielat, dostosowując się do wymogów 
unijnych. 

Jako kierownik placówki czułam się w obowiązku 
zatrudnienia lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego, 
lub specjalistę medycyny ogólnej w zakresie, które-
go jest także opieka i leczenie dzieci. Mimo ogłoszeń  
w Gazecie „Eskulap Świętokrzyski”, w Gazecie Lekar-
skiej Ogólnopolskiej oraz innymi (prywatnymi kanała-
mi poszukiwań) - nie udało się dotychczas pozyskać 
lekarzy tych specjalności. Zgłosiło się 7 osób, ale po 
weryfikacji były to osoby nie do przyjęcia. Wywiad za-
wodowy negatywny lub wymagania finansowe zbyt 
wygórowane. W dalszym ciągu sprawa jest otwarta  
i ciągle poszukujemy, najchętniej pediatry.

 W tym miesiącu zwracam się do Pani Przewodni-
czącej i Pana Wójta o pomoc w tym zakresie. Również 
do wynajęcia są dwa przygotowane wyremontowane 
gabinety lekarskie dla Neurologa i Kardiologa (ogło-
szenia w załączeniu), staramy się pozyskać lekarzy 
tych specjalności. Ośrodek Zdrowia jest czynny od 
8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. Nocna opie-
kę od 18.00 do 8.00 pełni pogotowie Ratunkowe, jak 
również soboty, niedziele i święta (Kontrakt z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia).

 Lekarz wg wymogów unijnych może pracować 
37,5 godz. tygodniowo. Pracownia Fizjoterapii przy 
Ośrodku Zdrowia jest oblegana przez pacjentów za-
mieszkujących nie tylko na terenie naszej gminy, ale 
także z pobliskich gmin: Solec-Zdrój, Opatowie, Bu-
sko-Zdrój. Pracownia ta jest wyposażona przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we wszystkie 
urządzenia wg wymogów NFZ: Diatronik, Interdyna-
mik, Lasertronik, Ultradźwięki, Magnetronik, Ugul do 
ćwiczeń z osprzętem, stolik do ćwiczeń manualnych, 
Rower. 

Nadal istnieje problem doposażenia gabinetu do 
końca roku 2008 w dwie lampy terapeutyczne - koszt 
4 tys. zł. Narodowy Fundusz skłania się do likwidacji 
Pracowni Fizjoterapii przy Ośrodku Zdrowia. Te, które 

zostaną, będą lepiej finansowane, ale muszą spełniać 
wszystkie warunki. 1-szy warunek został spełniony -  
p. J. Lolo jest mgr fizjoterapii. 2-gi warunek: doposaże-
nie w te lampy (zwróciłam się do KRUSU i otrzymałam 
negatywną odpowiedź), zatem zwracam się do Urzędu 
Gminy z prośba o dofinansowanie na zakup dwu lamp. 
Szkoda by było dopuścić do likwidacji tak docenianej 
przez pacjentów Pracowni. 

Do Ośrodka Zdrowia zadeklarowanych jest 4.300 
pacjentów. Od stycznia do czerwca przyjęto: 8143 
osoby dorosłe, 1728 dzieci, 300 wizyt domowych, ilość 
zabiegów pielęgniarskich – 1559, ilość świadczeń pie-
lęgniarskich – 1644, ilość porad w profilaktyce gruźlicy 
– 58, ilość środowisk objętych opieką pielęgniarską 
– 4215. W Rehabilitacji wykonano 18 tys. punktów 
(całoroczny kontrakt z NFZ - 26 tys. pkt) przyjęto 285 
osób.

W Poradni ginekologiczno-położniczej udzielono 
972 porady i wykonano 3499 pkt (wg umowy z NFZ, 
na rok 2008 zakontraktowanych jest 4611). 

Profilaktyką raka szyjki macicy objęte są kobiety 
w wieku od 25 do 59 lat. Ogółem pobrano 248 cyto-
logii. Za badania laboratoryjne od stycznia do czerw-
ca zapłacono 19.600 zł, za badania ginekologiczne  
2.200 zł. 

Sprawujemy opiekę nad Placówką Opiekuńczo-
Wychowawczą w Winiarach, w której przebywa oko-
ło 50 wychowanków. W bieżącym roku wykonano 
remonty z funduszu czynszowego. Kapitalny remont 
(na piętrze Ośrodka Zdrowia dwa gabinety lekarskie 
oraz gabinet stomatologiczny). Wykonanie schodów 
zewnętrznych do Poradni Dziecięcej i Punktu Konsul-
tacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich 
rodzin). Koszt remontów 20.600 zł. Sytuacja finansowa 
Ośrodka Zdrowia ogólnie jest dobra, brak zadłużenia. 
Realizacja zadań finansowana na bieżąco z wpływów 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Potrzeby Ośrodka Zdrowia:
1. Proszę o podwyższenie jezdni ul. Zaścianek, gdyż 

nie można korzystać z parkingu - sprawa bardzo pil-
na.

2. Modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana 
kotła c.o.

3. Remont chodnika wokół Ośrodka Zdrowia, a szcze-
gólnie przed apteką.

4. Elewacja budynku (z dotacji unijnych).

Realizacja zamierzeń własnych:
1. Dostosowanie Poradni Ginekologiczno-Położniczej 

do wymogów unijnych (bidet i toaleta).
2. Budowa kabiny prysznicowej.
3.  Zwracam się do Inspektora Nadzoru Budowlanego 

o oględziny dachu budynku i określenia zakresu ro-
bót naprawczych (przeciekający dach nad Por. Gi-
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nekologiczną i mieszkaniami.  Mieszkanie, które stoi 
wolne jest silnym argumentem zatrudnienia leka-

rzarodzinnego lub lekarza pediatry i musi pozostać  
w gestii Ośrodka.

z oStatNiej cHwili

podinsp. Romuald Sztanc - Komendant Komisariatu Policji w Nowym Korczynie

Komisariat Policji w Nowym Korczynie obejmuje 
swoim zasięgiem Gminy Nowy Korczyn, Solec-Zdrój  
i Wiślica. W dwu ostatnich znajdują się Posterunki Po-
licji, które realizują bieżące zadania służbowe, przede 
wszystkim w swoich podległych rejonach, tj. gminach.

Jeżeli chodzi o rokowania w kwestii zagrożeń na 
najbliższy okres na terenie gminy Nowy Korczyn, to 
niewątpliwie największe stwarza alkohol, który jest 
powodem wielu tragicznych zdarzeń drogowych, prze-
mocy w rodzinie oraz bójek i pobić. W drugiej kolej-
ności istnieją zagrożenia związane z włamaniami do 
różnych obiektów i kradzieżami, a w tym samochodów 
również z posesji, oraz przestępczość wśród nielet-
nich i młodocianych (kradzieże, włamania, wymusze-
nia rozbójnicze, narkomania oraz wszelkiego rodzaju 
wandalizm i niszczenie mienia).

Dlatego też praca Komisariatu Policji ma na celu 
przede wszystkim rozpoznawać te zagrożenia, aby nie 
dopuszczać do zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń, a te, 
które już zaistniały są przedmiotem różnego rodzaju 
postępowań policyjnych, których nadrzędnym celem 
jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności ich powstania 
jak również wykrycie ich sprawców.

Często ludzie borykają się z różnymi problemami  

i nie wiedzą do kogo zwrócić się z niektórymi spra-
wami. Zatem przedstawiamy Państwu osobę p. Piotra 
Bonara – dzielnicowego naszego regionu oraz zakres 
jego obowiązków. Mamy nadzieję, że te informacje 
pomogą Państwu pokonać, a nawet uniknąć wiele 
przeszkód, które czyhają na każdym niemal kroku.

DZIELNICOWY
Komisariatu Policji w Nowym Korczynie
mł. asp. Piotr Bonar
tel. (041) 377-10-07
Podległy rejon służbowy:
Badrzychowice, Błotnowola, Brzostków, Czarkowy, 
Górnowola, Grotniki Duże, Grotniki Małe, Harmoniny, 
Kawęczyn, Łęka, Żukowice, Podzamcze, Nowy Kor-
czyn, Ostrowce, Rzegocin, Pawłów, Sępichów, Stary 
Korczyn, Strożyska, Ucisków, Winiary, Piasek Wielki, 
Podraje, Parchocin.

Rejon służbowy dzielnicowego obejmuje swym 
zasięgiem teren całej gminy Nowy Korczyn, na któ-
rym znajduje się 24 wsie (sołectwa) i liczy około 6600 
mieszkańców.

Dzielnicowy mł. asp. Piotr Bonar przyjmuje inte-
resantów w godzinach swojego urzędowania, tj. 7-15  
i 14-22, kiedy pracuje w Komisariacie Policji w Nowym 
Korczynie ul. Tarnowska 5 (najlepiej umówić kontakt  
z dzielnicowym telefonicznie w godzinach 7-15 po-
przez nr tel. 041 377-10-07).

W ramach realizacji swoich bieżących zadań służ-
bowych dzielnicowy:
• pełni służby obchodowo-patrolowe w swoim rejonie 

policja
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służbowym oraz bierze udział w obsłudze różnych 
zdarzeń 

• przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji w No-
wym Korczynie oraz wykonuje pracę biurową zwią-
zana z bieżącą pocztą, prowadzonymi sprawami  
i wykonaniem szeregu różnych czynności służbo-
wych również i w terenie 

• na bieżąco prowadzi odwiedziny mieszkańców  
w tym osoby starsze, w podeszłym wieku i samotnie 
zamieszkałe

• realizuje na bieżąco czynności związane z procedu-
rą Niebieskiej Karty (dot. rodzin, gdzie może wystę-
pować przemoc i patologia w rodzinie)

• rozpoznaje środowisko młodzieżowe i młodocianych 
szczególnie moralnie zagrożonych (dot. to zagrożeń 

narkomanią, kradzieżami, włamaniami, rozbojami, 
bójki i pobicia)

• realizuje na bieżąco czynności w ramach 7 (sied-
miu) programów prewencji kryminalnej, które mają 
za główny cel rozpoznać zagrożenie i nie dopuścić 
do przestępstwa, czy też wykroczenia

• bierze aktywny udział w Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania problemów Alkoholowych i kieruje wnioski do 
tej Komisji o skierowanie na przymusowe leczenie 
odwykowe alkoholików, bądź osób mocno zagrożo-
nych tym problemem

• bierze udział w szkoleniach zawodowych, odpra-
wach i na bieżąco podnosi poziom swojej wiedzy za-
wodowej w ramach tzw. samokształcenia się..

1. W dniu 02.062008 r. policjanci zatrzymali w Piasku 
Wielkim 47-letniego mieszkańca te wsi – Mateusza 
W., który kierował rowerem po drodze publicznej 
znajdując się w stanie nietrzeźwości (ponad 1,5 ‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

2. Tego samego dnia w miejscowości Parchocin po-
licjanci zatrzymali rowerzystę, 48-letniego miesz-
kańca tej wsi – Adama S., który kierował rowerem 
po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości 
(ponad 1,0 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu).

3. W dniu 23.06.2008 r. Komisariat policji w Nowym 
Korczynie skierował dochodzenie wraz z aktem 
oskarżenia do Prokuratury Rejonowej w Busku-
Zdroju przeciwko 43-leniemu mieszkańcowi wsi 
Pawłów – Stanisławowi P., podejrzanemu o kiero-
wanie rowerem w stanie nietrzeźwości (ponad 3 ‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu) w miejscowo-
ści Brzostków. Prokuratura Rejonowa w miesiącu 
czerwcu, po zatwierdzeniu aktu oskarżenia skiero-
wała sprawę do sądu Grodzkiego. Kierujący został 
ukarany karą ograniczenia wolności oraz zakazu 
prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 4 lat. 
Podobnie zostali ukarani dwaj pierwsi sprawcy.

4. W miejscowości Górnowola, pod koniec czerwca 
2008 roku, policjanci zatrzymali kierującego sa-
mochodem osobowym marki Honda, 19-letniego 
mieszkańca Nowego Korczyna – Krystiana W., 
który znajdował się w stanie nietrzeźwości (1,0 ‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu). Sprawa znala-
zła swój finał w Sądzie Grodzkim w Busku-Zdroju,  
a kierujący został przykładnie ukarany za stworze-
nie poważnego zagrożenia w ruchu drogowym dla 
siebie i innych użytkowników.

5. Początkiem miesiąca lipca 2008 r. w miejscowości 
Winiary policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkań-
ca Sępichowa, Jana Z., kierującego samochodem 
osobowym, który znajdował się w stanie nietrzeź-
wości (ponad 3 ‰ alkoholu w wydychanym powie-
trzu). Sprawa została skierowana przez Komisariat 
Policji w Nowym Korczynie z aktem oskarżenia do 

Wybrane niektóre zdarzenia drogowe i inne, zaistniałe na terenie gminy Nowy Korczyn  
w okresie od czerwca 2008 roku

Prokuratury Rejonowej, która po jego zatwierdze-
niu skierowała sprawę do Sądu Grodzkiego Busku-
Zdroju.

6. Początkiem miesiąca lipca 2008 r. policjanci Ko-
misariatu Policji w Nowym Korczynie zatrzymali  
w miejscowości Ostrowce w porze nocnej do kontroli 
samochód osobowy marki Fiat 126 p, którym kiero-
wał młody mężczyzna, 26-letni mieszkaniec Śląska 
Wojciech S.. Jak się okazało kierujący znajdował 
się w stanie nietrzeźwości (prawie 1,5 ‰ alkoholu 
w wydychanym powietrzu). Jak później ustalili po-
licjanci kierujący tym pojazdem wcześniej dokonał 
kradzieży z włamaniem na terenie Solca-Zdroju do 
innego pojazdu, skąd zabrał różne drobne przed-
mioty i pieniądze ogólnej wartości 730 złotych na 
szkodę kuracjusza z województwa małopolskiego. 
Sprawca został zatrzymany po zdarzeniach, a te-
raz będzie odpowiadał za powyższe czyny przed 
sądem w Busku-Zdroju.

7. Komisariat Policji w Nowym Korczynie prowadzi 
dochodzenie zmierzające do ustalenia sprawcy 
zdarzenia i wyjaśnienia wszelkich okoliczności 
zniszczenia mienia, tj. pasieki pszczelej w miejsco-
wości Czarkowy poprzez rozbrojenie uli pszcze-
lich, co spowodowało straty w zbiorze miodu oraz 
zniszczenie matek zarodowych w 16-tu rodzinach 
pszczelich. Do zdarzenia doszło pod koniec mie-
siąca czerwca 2008 r. Pokrzywdzony mieszkaniec 
sąsiedniego powiatu straty wycenił na kwotę 5500 
złotych.

8. Komisariat Policji w Nowym Korczynie przeprowa-
dził dochodzenie przeciwko 35-letniemu mieszkań-
cowi wsi Parchocin Marianowi B, podejrzanemu 
o znęcanie psychiczne i fizyczne nad swoją  mat-
ką. Całość zebranych materiałów wraz z aktem 
oskarżenia przesłano do prokuratury Rejonowej  
w Busku-Zdroju z wnioskiem o jego zatwierdzenie  
i skierowanie tej sprawy do Sądy Rejonowego  
w Busku-Zdroju, który z pewnością wyda surowy 
wyrok.



��

9. W dniu 11.07.2008 r. w godzinach popołudniowych 
w miejscowości Nowy Korczyn został zatrzymany 
przez policjantów samochód osobowy marki Fiat 
126 p, i jak się okazało kierujący nim 41-letni miesz-
kaniec wsi Górki gm. Wiślica, Krzysztof N., był  
w stanie nietrzeźwości – ponad 3,5 ‰ alkoholu  
w wydychanym powietrzu. Kierujący został zatrzy-
many przez policjantów i przedmiotową sprawę 
Sąd rozpatrzył w trybie przyspieszonym, gdzie kie-
rujący został surowo ukarany.

10. W dniu 15.07.08 r. w miejscowości Strożyska 
30-letni mieszkaniec tej miejscowości Grzegorz 
Ł. kierował rowerem po drodze publicznej będąc  
w stanie nietrzeźwości ponad 2,7 ‰ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu i został zatrzymany przez pa-
trol Policji. Wymieniony swym zachowaniem stwo-
rzył bardzo duże zagrożenie w ruchu drogowym 
dla siebie i innych użytkowników drogi. W sprawi 
tej Komisariat policji w Nowym Korczynie wszczął 
dochodzenie i prowadzi czynności. W najbliższym 
czasie sprawa zostanie skierowana z aktem oskar-
żenia do Prokuratury Rejonowej, a później do Sądu 
Rejonowego w Busku-Zdroju.

11. W dniu 17.07.2008 r. w miejscowości Brzostków 
zaistniał wypadek drogowy, w wyniku którego ze 
wstępnych ustaleń policjantów Komisariatu Policji 
w Nowym Korczynie wynika, iż kierujący samocho-
dem osobowym marki Toyota mieszkaniec woj. 
małopolskiego nie dostosował prędkości do panu-
jących warunków drogowych i stracił panowanie 
nad pojazdem uderzając czołowo w nadjeżdżający 
z przeciwka inny samochód osobowy. Na skutek 
tego zderzenia poważnych obrażeń ciała doznał 
kierujący tym pojazdem oraz jego pasażerka. Do-
chodzenie w tej sprawie prowadzi Komisariat Poli-
cji w Nowym Korczynie pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Busku-Zdroju.

12. Komisariat policji w Nowym Korczynie prowadzi 
dochodzenie w sprawie częściowego zniszczenia 
22 sztuk drzewek tui i świerka na szkodę jednego  
z mieszkańców tej miejscowości. Drzewka te ro-
sły na posesji pokrzywdzonego w pobliżu granicy  
z inną posesją. Wartość szkody szacuje się na 
kwotę 750 złotych. Dochodzenie ma na celu usta-
lić i wyjaśnić wszystkie okoliczności związane  
z uszkodzeniem tych drzewek oraz zebrać dowody 
świadczące o winie osoby podejrzewanej.

z oStatNej cHwili

A.K.

„WISŁA” Nowy Korczyn rozpoczęła nowy sezon 
z nowym trenerem Panem Aleksandrem Bystroniem 
oraz nowym zapałem do gry. Drużynę opuściło 3 za-
wodników, natomiast możemy w niej spotkać również 
nowych graczy, między innymi Łukasza Gadawskiego 
oraz zawodników, którzy powrócili do gry po dłuższej 
przerwie. Do drużyny seniorów wstąpili także utalen-
towani juniorzy,  tacy jak Denis Wanat, Marcin Matu-
szewski, Maciek Boduszek oraz Rafał Zając.

 Treningi przygotowawcze rozpoczęły się już 22 
lipca, dając drużynie szansę na dobre przygotowanie 
się do ligi. W tym czasie odbywały się mecze towarzy-
skie, które miały na celu zgranie nowej drużyny oraz 
przećwiczenie nowych formacji gry. 

Słowo o Sporcie... Pierwszy mecz odbył się już 24 sierpnia z zespo-
łem „Piasta” Osiek, w którym po emocjonującej grze 
„WISŁA” zremisowała 1:1, po rzucie karnym Daniela 
Sikory.

Nowy Korczyn może poszczycić się również moc-
nymi drużynami juniorów młodszych pod wodzą Ar-
kadiusza Modzelewskiego oraz „Orlików” pod pieczą 
Henryka Pabijańczyka, którzy pozytywnie zaskakują 
swoim zapałem oraz zamiłowaniem do gry, przyno-
sząc pozytywne tego efekty.

Wszystkich miłośników piłki nożnej zapraszamy 
na mecze naszych drużyn, o których będziemy infor-
mować na plakatach klubowych.

z oStatNej cHwili

A.K.

Prawdopodobnie : 

- W parku w Nowym Korczynie ma powstać plac za-
baw dla dzieci ??!! 

- Ma być likwidowany żywopłot w parku ??!!

- Ma być przeprowadzana kontrola ubytków wody oraz 
oddawania śmieci ??!!

- Minister Oświaty, Pani Hall, ma zredukować około 

zaSłySzaNe plotki ciotki klotki :
10000 etatów dla nauczycieli, w związku z tym na-
uczyciele mają dłużej pracować ??!!

- Nad Nidą powstanie kąpielisko i plaża ??!!
- Są obiekty w Gminie Nowy Korczyn do sprzedaży. 

Jak je wycenią ??!!
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-  Sprzedam tanio przyczepę samozbierającą. tel.: 41 377-24-01.

z oStatNej cHwili

Redakcja

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem:
- 10 litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

Podczas egzaminu student wykazuje się mierną wie-
dzą. Zdenerwowany profesor wybiega na korytarz i do 
tłumu oczekujących na egzamin studentów mówi:
- Proszę siana dla osła!

Zza jego pleców odzywa się tępy student:
- A dla mnie herbaty.

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się 
do uczniów:
- Życzę Wam zdrowia, szczęśliwych wakacji i żebyście 

we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem – odpowiada młodzież.

Mama pyta swojego synka:
- Henio jak się czujesz w szkole.
- Jak na komisariacie… ciągle mnie wypytują, a ja  

o niczym nie wiem.




