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Tegoroczna gala finałowa plebiscytu „Euro-
-Gmina 2013/2014” województwa święto-
krzyskiego miała miejsce w piątek, 30 maja 
w salach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kiel-
cach. Statuetki wręczali: Kazimierz Kotowski, 
członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego, Maria Szydłowska, dyrektor general-
ny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
a  także właściciel agencji „Pop-Art” Jerzy 
Chrobot, współorganizator oraz pomysłodawca 
plebiscytu. – Plebiscyt „Euro-Gmina” obchodzi 
swój jubileusz dziesięciolecia, który zbiegł się 
z dziesięcioleciem członkowstwa Polski w Unii 
Europejskiej. Przez te dziesięć lat obserwowa-
liśmy jak nasze samorządy potrafi ą umiejęt-
nie pozyskiwać środki unijne i jak dzięki nim 
rozwijają się. Tym bardziej miło nam wręczać 
tegoroczne nagrody – mówił Jerzy Chrobot, 
właściciel „Pop-Art”. – Dziś nagradzamy kwiat 
świętokrzyskiego samorządu – podkreślał Ka-
zimierz Kotowski, członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.
Decyzją Kapituły jedno z najważniejszych 
wyróżnień trafi ło do Wójta gminy Sitkówka-
-Nowiny Stanisława Baryckiego. Statuetkę 
„Lidera Samorządności” z  rąk Kazimierza 
Kotowskiego, członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, włodarz gminy Sitkówka-
-Nowiny, odebrał z dumą, dziękując przy tym 
współpracownikom, radnym i mieszkańcom 

aktualności

Plebiscyt EURO-GMINA to coroczne pod-
sumowanie najlepszych gmin województwa 
świętokrzyskiego. Nad przyznaniem honoro-
wych statuetek we wszystkich kategoriach 

czuwała specjalnie powołana Kapituła Kon-
kursowa, która w swojej ocenie brała pod 
uwagę osiągnięcia i dokonania świętokrzy-
skich samorządów w minionym roku.

Wójt Stanisław Barycki uhonorowany
W X edycji plebiscytu „Euro-Gmina 2013/2014” województwa świętokrzyskiego 
Wójt Stanisław Barycki otrzymał zaszczytny tytuł „Lidera Samorządności”. Włodarz 
gminy Sitkówka-Nowiny statuetkę odebrał z rąk Kazimierza Kotowskiego, członka 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorzy nagrodzili zwycięzców 
podczas uroczystej gali odbywającej się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
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Wójt Stanisław Barycki znalazł się wśród najlepszych z terenu Gminy Sitkówka-NowinyWójt Stanisław Barycki znalazł się wśród najlepszych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
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Podczas uroczystej gali wręczono wyróżnie-
nia trzem najlepszym firmom i  trzem naj-
aktywniejszym samorządowcom z każdego 
z szesnastu województw. W województwie 
świętokrzyskim na miejscu pierwszym, po raz 
trzeci z rzędu, zdobywając tytuł „Samorzą-
dowego Lidera Regionu”, uplasował się wójt 
gminy Morawica Marian Buras. Miejsce dru-
gie w rankingu zajął prezydent Kielc Wojciech 
Lubawski, a miejsce trzecie przypadło burmi-
strzowi Sandomierza Jerzemu Borowskiemu. 
– Mimo że nie udało nam się zdobyć najważ-
niejszego tytułu „Samorządowego Lidera Re-
gionu”, to już sama nominacja i znalezienie 
się wśród najlepszych gmin regionu święto-
krzyskiego, jest dla nas ogromnym wyróżnie-

Stanisław Barycki, odbierając zaszczytną sta-
tuetkę.
Nie był to jedyny akcent gminy Sitkówka-No-
winy podczas tegorocznej, jubileuszowej edy-
cji plebiscytu. Na zakończenie uroczystości 
Jacek Kania, dyrektor Krytej Pływalni „Perła” 
w Nowinach, w nagrodę wręczył miesięczne 
wejściówki na basen siedmiu osobom, które 
uhonorowano wyróżnieniami specjalnymi, 
a otrzymali je: członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, prezy-
dent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej Ryszard Zbróg, prezes Zakładu Doskona-
lenia Zawodowego Jerzy Wątroba, dyrektor 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 
Jarosław Machnicki, starosta powiatu sando-
mierskiego Stanisław Pasternak oraz Marek 
Krak, burmistrz Bodzentyna, jako przewod-
niczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 
– Kryta Pływalnia „Perła” w Nowinach w tym 
roku będzie świętować dwudziestolecie istnie-
nia. Ten jubileusz zbiegł się z  jubileuszową 
edycją plebiscytu „Euro-Gmina” oraz z dzie-

sięcioleciem członkowstwa Polski w Unii 
Europejskiej. Pomyśleliśmy, że to doskonała 
okazja do tego, aby przypomnieć o naszym 
istnieniu. Oferujemy szereg niezapomnianych 
atrakcji, do korzystania z których serdecznie 
wszystkich zapraszamy – zachęcał Jacek Ka-
nia, dyrektor Krytej Pływalni „Perła” w Nowi-
nach tuż po wręczeniu wejściówek dla uhono-
rowanych wyróżnieniami specjalnymi.

Agnieszka Olech

aktualności
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gminy i podkreślając jednocześnie, że to dzię-
ki ich wspólnej ciężkiej pracy i zaangażowa-
niu gmina Sitkówka-Nowiny rozwija się tak 
szybko. – Każda nagroda cieszy i daje satys-
fakcję. To szczególne wyróżnienie „Lidera Sa-
morządności” będzie motywować do jeszcze 
większych działań i starań – zapewnił Wójt 

Była to już IX edycja rankingu Filary Polskiej 
Gospodarki, organizowanego przez portal „Puls 
Biznesu”. Jednak tytuł „Samorządowy Mene-
dżer Regionu” został przyznany dopiero po raz 
trzeci. W poprzednich latach Filary Polskiej 
Gospodarki przyznawano jedynie fi rmom, które 
sukcesywnie tworzą miejsca pracy i przyczynia-
ją się do rozwoju lokalnych społeczności. – Po 
raz kolejny poprosiliśmy prezydentów, burmi-
strzów i wójtów o wyłonienie najlepszych sa-
morządowych menedżerów regionu. Liderami 
są przedstawiciele władz, którzy dbają o rozwój 
gmin, zdobywają fundusze unijne, wspierają lo-
kalnych przedsiębiorców i konsolidują lokalną 
społeczność – mówił Grzegorz Nowacki, zastęp-
ca redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”.

niem – podkreśla Wójt Stanisław Barycki. 
– Istotny dla nas jest fakt, że zdaniem innych 
samorządowców z całego województwa, na 
102 gminy plasujemy się w ścisłej czołówce 
– dodał wójt Barycki.
Laureatów rankingu Filary Polskiej Gospodarki 
również wybrali samorządowcy z poszczegól-
nych województw. Badania przeprowadziła 
fi rma ARC Rynek i Opinia. Ankietowani samo-
rządowcy głosowali na te fi rmy, które są istot-
nymi pracodawcami dla regionu, są ważnymi 
płatnikami podatków lokalnych, działają na 
rzecz społeczności lokalnej, a co za tym idzie 
są gospodarczą wizytówką regionu. 
Wśród firm na miejscu trzecim uplasowa-
ły się Targi Kielce. Miejsce drugie przypadło 
fi rmie Echo Investment, a miejsce pierwsze 
zdobyła fi rma Kolporter. – Dla nas to ogromne 
wyróżnienie. Bardzo się cieszymy, że zdaniem 
samorządowców z województwa świętokrzy-
skiego jesteśmy najbardziej docenianą fi rmą 
naszego regionu – mówił Mateusz Wiśniew-
ski, wiceprezes fi rmy Kolporter SA. 
Jak podkreślano podczas uroczystej gali, 
nagroda „Pulsu Biznesu” Filary Polskiej Go-
spodarki przyznawana jest za działania w ta-
kich dziedzinach jak: pozyskiwanie funduszy 
unijnych, zarządzanie edukacją, inwestowa-
nie w ochronę środowiska oraz efektywne 
budowanie aktywności społecznej. Istotną 
cechą rankingu jest fakt, że zwycięzcy zostali 
wskazani przez lokalne władze innych samo-
rządów, a jego celem było wyłonienie fi rm i li-
derów wśród samorządów lokalnych, których 
działalność ma szczególnie pozytywny wpływ 
na rozwój regionu.

Agnieszka Olech

Gmina Sitkówka-Nowiny wśród najlepszych
Gmina Sitkówka-Nowiny znalazła się w ścisłym gronie nominowanych do 
tytułu „Samorządowy Menedżer Regionu” w rankingu „Pulsu Biznesu” Filary 
Polskiej Gospodarki. Tytuł przyznano po raz trzeci. Także po raz trzeci z rzędu 
gmina Sitkówka-Nowiny znalazła się w czołówce najlepszych gmin regionu 
świętokrzyskiego.

statuetką „Lidera Samorządności”
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.plWójt Stanisław Barycki odbiera statuetkę z rąk Kazi-Wójt Stanisław Barycki odbiera statuetkę z rąk Kazi-

mierza Kotowskiego, Członka Zarządu Województwa mierza Kotowskiego, Członka Zarządu Województwa 
ŚwiętokrzyskiegoŚwiętokrzyskiego

Uhonorowanym wyróżnieniami specjalnymi Jacek Uhonorowanym wyróżnieniami specjalnymi Jacek 
Kania, dyrektor GOK „Perła” wręczył wejściówki Kania, dyrektor GOK „Perła” wręczył wejściówki 

na basenna basen

Gmina Sitkówka-Nowiny plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych gmin w krajuGmina Sitkówka-Nowiny plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych gmin w kraju
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sesja

Zanim jednak doszło do jednego z ważniej-
szych głosowań, jakie odbywają się w Radzie 
Gminy, dotyczącego rozliczenia z wykonania 
budżetu za rok poprzedni, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej przedstawił obecnym na 
sesji wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w spra-
wie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Sitkówka-Nowiny. O wykonaniu budżetu gmi-
ny za rok 2013 pozytywnie wypowiedziało się 
nie tylko RIO, ale co równie istotne, wszystkie 
komisje Rady z Komisją Rewizyjną na czele.
Pomimo pozytywnej opinii RIO oraz wszystkich 
gminnych komisji, radni nie rozstrzygnęli sprawy 
udzielenia absolutorium Wójtowi Stanisławowi 
Baryckiemu. W głosowaniu pięcioro radnych 
opowiedziało się za absolutorium, jeden był 
przeciw, a dziewięcioro wstrzymało się od głosu. 
– Kwestia udzielenia, bądź nie udzielania abso-
lutorium z wykonania budżetu Wójtowi Gminy 
Stanisławowi Baryckiemu pozostanie w związku 
z tym nierozstrzygnięta – tłumaczy Joanna Mły-
narczyk-Kusińska, Skarbnik Gminy. – Rada Gmi-
ny przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy za 2013 rok 14 głosami za i 1 wstrzymu-
jącym się. Nie podjęto uchwały w sprawie abso-
lutorium dla Wójta Gminy z wykonania budże-
tu za 2013 rok. Podobnie jak przy uchwalaniu 
budżetu gminy na 2014 rok większość radnych 
klubu Wspólne Dobro wstrzymała się od gło-
su. Trudno jest zrozumieć zachowanie radnych 
wstrzymujących się od głosu w sytuacji kiedy to 
dotyczy budżetu 2013 roku, który był przyjęty 
jednogłośnie przez radę.– komentuje Skarbnik 
Gminy. – Radni klubu nie byli w stanie uzasadnić 
merytorycznie swojej decyzji, a próbowali jedynie 
oceniać całokształt działalności wójta wskazując 
na to, że nie podoba im się sposób sprawowa-
nia władzy przez Wójta. Takie uzasadnienie jest 
sprzeczne z przepisami art. 271 ustawy o fi nan-
sach publicznych, który wyraźnie mówi, że organ 
stanowiący, czyli Rada Gminy podejmuje uchwa-
łę w sprawie absolutorium dla Wójta po zapozna-
niu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, 
sprawozdaniem fi nansowym, a przypominam, że 
sprawozdanie zostało przyjęte prawie jednogło-
śnie, przy jednym wstrzymującym się, a także po 
zapoznaniu się z opinią RIO, która była pozytyw-
na bez uwag oraz po zapoznaniu się z informacją 
o stanie mienia komunalnego, do której nie wnie-
siono uwag. Rada Gminy podejmując uchwałę 
o absolutorium dla Wójta musi też zapoznać 
się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, która 
to przecież jednogłośnie przegłosowała wniosek 

Sprostowanie
W majowym numerze „Głosu Nowin” ukazał się artykuł dotyczący posiedzenia sesji. W treść tego artykułu wkradł 
się błąd. Chodziło oczywiście o rozbudowę i modernizację źródła ciepła w Sitkówce, a nie, jak zostało błędnie na-
pisane na osiedlu w Nowinach. Zaistniały błąd został natychmiastowo poprawiony w wersji elektronicznej gazety, 
którą można przeczytać na ofi cjalnej stronie internetowej Gminy Sitkówka-Nowiny www.nowiny.com.pl. Niestety, 
na poprawienie pomyłki w wersji papierowej było już za późno, ze względu na jej rozpoczęty druk. Za pomyłkę 
redakcji przepraszamy przede wszystkim mieszkańców Sitkówki, jak i wszystkich czytelników „Głosu Nowin”.

Redakcja

o udzielenie absolutorium – tłumaczy Skarbnik 
Joanna Młynarczyk-Kusińska i podkreśla, że ab-
solutorium zgodnie z przepisami prawa nie jest 
oceną całokształtu działalności Wójta, ale ma ści-
sły związek z wykonaniem budżetu danego roku. 
– Nie było więc podstaw do niepodjęcia uchwały 
w tej sprawie. Gdyby radni zagłosowali przeciw, 
to organ nadzoru niewątpliwie by taką uchwałę 
uchylił. Radni Klubu Wspólne Dobro mieli tego 
świadomość, więc wstrzymali się od głosu, aby 
nie dać Wójtowi możliwości odwołania się od 
podjętej uchwały. Uchwała nie została podjęta 
więc nie ma możliwości odwołania się. Takie gło-
sowanie z całą pewnością ma tylko wymiar po-
lityczny – stwierdza Skarbik Gminy. – Odnosząc 
się merytorycznie do wykonania budżetu gminy 
z 2013 roku należy podkreślić, iż zrealizowano 
nadwyżkę budżetową w kwocie 1 777 tys. zł, 
przy planowanej 398 tys. zł, inwestycje zostały 
wykonane w 80%, nie zaciągnięto kredytu, a za-
dłużenie zmalało do niespełna 21% wykonanych 
dochodów – poinformowała Pani Skarbnik.
Komisja Rewizyjna, której Przewodniczącym 
jest radny Łukasz Barwinek, będący jednocze-
śnie Przewodniczącym Klubu Wspólne Dobro, 
ofi cjalnie wnioskowała do RIO o udzielenie ab-
solutorium Wójtowi Baryckiemu. Jednak pod-
czas sesji dziewięciu radnych Klubu Wspólne 
Dobro wstrzymało się od głosowania. Radny 
Łukasz Barwinek w swojej wypowiedzi po-
twierdził, że przy głosowaniu w sprawie abso-
lutorium, brano pod uwagę sposób sprawowa-
nia władzy przez Pana Wójta i podejmowania 
decyzji przez okres kadencji. Twierdzi, iż dla-
tego została podjęta taka decyzja przez Klub 
Radnych Wspólne Dobro. – Nie mieliśmy też 
podstaw do nie udzielenia tego absolutorium, 
dlatego wstrzymaliśmy się od głosowania nad 
uchwałą – tłumaczy Radny Barwinek.

– Takie głosowanie większości Radnych Klubu 
Wspólne Dobro, to przejaw nielogicznego zacho-
wania, ale również nieznajomości prawa obowią-
zującego radnych przy rozstrzyganiu o udzieleniu 
absolutorium. Jeżeli rada nie wykaże i nie uzasad-
ni, że za niewykonanie części wydatków i docho-
dów budżetowych w stosunku do planu określone-
go w uchwale budżetowej winę ponosi Wójt, nie 
może podjąć działań skutkujących nieudzieleniem 
absolutorium. – komentuje radca prawny Janina 
Michalska. – Dokonując oceny wykonania budżetu 
Rada powinna czynić to w sposób kompleksowy, 
odnosząc się do całości wykonania planu fi nan-
sowego, jakim jest budżet, nie zaś koncentrować 
się jedynie na wybranych jego elementach czy też 
kwestiach wręcz z nim niezwiązanych, a dotyczą-
cych innych sfer działania Wójta, co miało miejsce 
w przedmiotowej sprawie – dodaje.
– Komisja rewizyjna najpierw wnioskuje do RIO 
o udzielenie absolutorium, nie widząc żadnych 
nieprawidłowości co do kwestii realizacji zadań 
budżetowych, a następnie grupa radnych wstrzy-
muje się od podjęcia uchwały, o którą sama wy-
stąpiła. Muszę przyznać, że zdziwiła mnie ta po-
stawa niektórych radnych – komentuje zaistniałą 
sytuację Wójt Stanisław Barycki. – Widocznie 
boją się podejmować konkretne decyzje. Gdybym 
ja, jako organ wykonawczy, ich nie podejmował, 
to byłby jeden wielki bałagan w naszej gmi-
nie – kwituje Wójt. – Niepodjęcie uchwały jest 
spowodowane daleko idącą niechęcią radnych 
Wspólnego Dobra do mojej osoby. To również 
brak odwagi do podjęcia decyzji. – Radni nie po-
wiedzieli ani „tak”, ani „nie” w sprawie udzielenia 
absolutorium. Na szczęście kadencja zmierza ku 
końcowi. Mam nadzieję, że ten chocholi taniec 
wkrótce się skończy, a wyborcy sami ocenią dzia-
łania nas wszystkich – mówi Wójt.

Agnieszka Olech

Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
Po przyjęciu protokołu z ostatniej 
sesji, przedstawieniu sprawozdania 
fi nansowego, a także sprawozdania 
z działalności Wójta i wykonania 
budżetu, przystąpiono do sprawy 
udzielenia absolutorium Wójtowi 
Stanisławowi Baryckiemu.
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Kwestia udzielenia, bądź nieudzielania absolutorium z wykonania budżetu Wójtowi Gminy Stanisławowi Kwestia udzielenia, bądź nieudzielania absolutorium z wykonania budżetu Wójtowi Gminy Stanisławowi 
Baryckiemu pozostała nierozstrzygniętaBaryckiemu pozostała nierozstrzygnięta
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Usługi pogrzebowe
„Orszak” 

Artur Czwartosz
tel. 41-346-44-34 

kom. całodobowy 604-796-323

Firma oferuje następujące usługi:
 całodobowy odbiór zmarłych 
 przechowanie ciała w chłodni 

 wystawianie karty zgonu 
 trumny, karawan, obsługa, kwiaty 

 autobus 
 budowa katakumb i nagrobków 

 pomoc w załatwieniu formalności ZUS, KRUS 

Cena pogrzebu od 1500 zł
Istnieje możliwość przyjęcia zlecenia 

w domu zaintersowanych

Wysoka jakość wykonywanych usług
NISKIE CENY
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Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim 
prezydent Bronisław Komorowski, gratulując 
odznaczonym samorządowcom, dziękował za 
podjęcie trudu odpowiedzialności, jaką dźwigają 
polskie samorządy, a także za szereg dokonań, 
które składają się na wielką mozaikę sukcesów 
Polski całego 25-lecia Wolności. – Polska samo-
rządność jest jedną z dźwigni rozwoju Ojczyzny. 
Jest źródłem polskiego sukcesu – podkreślał 
prezydent Bronisław Komorowski.

Podczas spotkania z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego prezydent uhonorował samo-
rządowców odznaczających się wybitnymi za-
sługami w działalności na rzecz społeczności 
lokalnej oraz osiągnięciami w pracy samorzą-
dowej. – Cieszę się, że mogę odznaczyć tych, 
którzy wyróżniają się wybitnymi zasługami dla 
rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, 
a także osiągnięciami w podejmowanej z po-
żytkiem dla kraju pracy zawodowej i działal-
ności społecznej – mówił prezydent Bronisław 
Komorowski, wręczając najwyższe odznacze-
nia państwowe. 
Warto przypomnieć, że włodarz gminy Sit-
kówka-Nowiny Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski uhonorowany został już 
w 2012 roku. Odznaczenie to otrzymuje się 
raz w  życiu i  jest ono drugim najwyższym 
polskim państwowym odznaczeniem cywil-
nym, przyznawanym za wybitne osiągnięcia. 
W tym roku jedynym uhonorowanym Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski z wo-
jewództwa świętokrzyskiego był wójt gminy 
Morawica Marian Buras. 
Na zakończenie prezydent życzył samorzą-
dowcom, aby w kolejne 25-lecie wolności sa-
morządu terytorialnego weszli z optymizmem 
i niesłabnącym zaangażowaniem. 

W uroczystości wzięli udział zastępcy szefa 
KPRP Dariusz Młotkiewicz i Sławomir Rybic-
ki, ministrowie i doradcy prezydenta, a także 
szef BBN Stanisław Koziej.

Agnieszka Olech

Dzień Samorządu Terytorialnego 
w Pałacu Prezydenckim
Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław 
Barycki na specjalne zaproszenie 
prezydenta Bronisława Komorowskiego 
wziął udział w uroczystych obchodach 
Dnia Samorządu Terytorialnego 
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 
Przy tej okazji prezydent wręczył 
samorządowcom najwyższe polskie 
odznaczenia państwowe. Przypomnijmy, 
że jednym z takich odznaczeń 
– Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski – Wójt Barycki został 
uhonorowany już w 2012 roku.
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Starosta Powiatu Kieleckiego Zdzisław Wrzałka wraz Starosta Powiatu Kieleckiego Zdzisław Wrzałka wraz 
z Wójtem Stanisławem Baryckim w Pałacu Prezy-z Wójtem Stanisławem Baryckim w Pałacu Prezy-
denckim dyskutowali o samorządnościdenckim dyskutowali o samorządności

Na specjalne zaproszenie Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim 25-lecie Wol-
ności wspólnie świętowali zasłużeni samorządowcy
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Jak podkreślali organizatorzy festynu, głównym 
jego celem jest kształtowanie u uczniów umie-
jętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, 
a co za tym idzie zacieśnianie więzi emocjonalnej 
między rodzicami a dziećmi. – Każdego roku sta-
ramy się zaangażować w festyn jak największą 
liczbę nie tylko samych uczniów, ale też rodziców 

i dziadków. Chcemy, żeby brali czynny udział 
w życiu swoich pociech i szkoły. Poza tym, za-
praszamy do Bolechowic nie tylko mieszkańców 
naszej gminy, ale też gmin ościennych, proponu-
jąc im ciekawe spędzenie dnia – mówi Tomasz 
Gruszczyński, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach, organizator festynu.

Na festyn do Bolechowic zjechały prawdziwe 
tłumy. I nie ma się co dziwić, bo było co po-
dziwiać. Prawdziwą gratką dla fanów wojska 
i militariów były wszelkiego rodzaju karabiny, 
w tym prawdziwy rarytas dla koneserów ka-
rabin maszynowy MG-34, czy popularny „ka-
łach”, czyli automat AK-47, który każdy mógł 
dokładnie obejrzeć i potrzymać w  rękach. 
Ogromne zainteresowanie wzbudzały też 
pojazdy militarne. Były samochody bojowe, 
wojskowe wersje jeepów, a nawet wojskowe 
motocykle zaprezentowane przez Marka Le-
śniewskiego, kolekcjonera z Woli Murowanej. 
Cały sprzęt wojskowy można było zobaczyć 
dzięki Muzeum Orła Białego w Skarżysku-
-Kamiennej, Centrum Przygotowań do Misji 
Zagranicznych z kieleckiej Bukówki, Wojsko-
wej Komendzie Uzupełnień z Kielc i z Buska-
-Zdroju oraz kieleckiej Grupie Entuzjastów 
Pojazdów Militarnych Wild-Thing. O trudnej 
pracy saperów opowiadał plutonowy Piotr 
Lech wraz ze starszym szeregowym Jackiem 
Pastuszką z Patrolu Rozminowania Centrum 
Przygotowań do Misji Zagranicznych w kielec-
kiej Bukówce.
Stoisko promocyjne polskiej straży granicznej 
prezentowało sprzęt używany w służbie. Tutaj 
można było zrobić odciski linii papilarnych, 
przymierzyć kamizelki kuloodporne, a nawet 
zwiedzić samochód służbowy Schengenbus. 
Uczestnicy festynu „Sobota z mundurem” byli 
też świadkami najprawdziwszej szarży ułań-
skiej przedstawionej przez Kielecki Ochotni-
czy Szwadron Kawalerii im. XIII Pułku Ułanów 
Wileńskich, którym dowodził rotmistrz Robert 
Mazur.
Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych 
uczestników zabawy. Na placu szkolnym sta-
nęło ogromne centrum zabaw dla dzieci z naj-
prawdziwszą karuzelą. Były też dmuchane 
zjeżdżalnie, trampolina, a nawet wata cukro-
wa. Wszystko oczywiście za darmo. 

„Sobota z mundurem” – pod takim hasłem na placu przed Szkołą Podstawową 
w Bolechowicach odbył się festyn rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. 
Były wojskowe pojazdy, wystawa broni, przejażdżki konne, niesamowite place 
zabaw dla dzieci i występy najmłodszych, ale przede wszystkim niezapomniana 
zabawa. Uroczystość połączona była z otwarciem nowoczesnego kompleksu 
scenicznego, ufundowanego przez Radę Sołecką Bolechowic i Wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny Stanisława Baryckiego.

Festyn „Sobota z mundurem” 
w Bolechowicach

aktualności
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Na scenie wspaniale zaprezentowały się maluchy
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– Jestem pod wrażeniem organizacji festynu 
i integracji mieszkańców. Wiele miejscowo-
ści mogłoby brać przykład, w  jaki sposób 
jednoczyć rodziny i mieszkańców – mówiła 
posłanka Renata Janik. – Myślę, że udało 
nam się wzbudzić zainteresowanie odwie-
dzających. Tegoroczny festyn nawiązał te-
matyką do uroczystości, która wkrótce od-
będzie się w naszej szkole, czyli nadania 
placówce imienia Wojska Polskiego – wy-
jaśnił Tomasz Gruszczyński, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Bolechowicach, organizator 
festynu. – Bolechowice każdego roku zaska-
kują pomysłowością. Ściągają tu prawdziwe 
tłumy nie tylko z naszej gminy, ale też z ca-
łego województwa, a to oznacza doskonałą 
promocję gminy, za co serdecznie dziękuję 
organizatorom – podkreślał pozostający pod 
wrażeniem organizacji festynu Wójt Stani-
sław Barycki.
Warto też dodać, że podczas festynu, na de-
skach nowej sceny, można było podziwiać wy-
stępy wokalne uczniów szkoły. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością zaprezentowali 
się: szkolny zespół ludowy „Promyki”, szkolny 
zespół wokalno-instrumentalny pod przewod-
nictwem Michała Wcisły, Gminna Orkiestra 
Dęta pod batutą Józefa Janaszka oraz szkol-
ny chór „Del–Sol”, kierowany przez nauczy-
cielkę muzyki Magdalenę Misztal. Można też 
było wysłuchać koncertu chóru wojskowego 
„Żołnierskie Echa” z Centrum Przygotowań 
do Misji Zagranicznych na Bukówce, a tak-
że obejrzeć pokaz sztuk walki w wykonaniu 
przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Bo-
lechowicach.
Spore zainteresowanie wzbudziła też wystawa 
modeli i makiet Szkolnego Koła Modelarskie-
go czy zawody wojskowo-obronne z udziałem 
wojska i uczniów Szkoły Podstawowej w Bo-
lechowicach. Na wszystkich, którzy zgłodnie-
li czekała wojskowa kuchnia polowa, gdzie 
uczestnicy festynu mogli spróbować najpraw-
dziwszej wojskowej grochówki oraz kiełbasek, 
które ufundował dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach. 
Wojskowe pojazdy, wystawa broni, koncerty, 
występy, pokazy i  różnego rodzaju konkur-
sy z nagrodami przyciągnęły do Bolechowic 
prawdziwe tłumy. Bez wątpienia tegoroczny 
festyn na długo zapadnie w pamięci gości.

Agnieszka Olech
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Publiczność z ochotą oglądała popisy artystyczne przedszkolaków i uczniów

W ramach podziękowań za zorganizowanie wydarzenia specjalną statuetkę podczas imprezy wręczono dyrekto-W ramach podziękowań za zorganizowanie wydarzenia specjalną statuetkę podczas imprezy wręczono dyrekto-
rowi szkoły, Tomaszowi Gruszczyńskiemurowi szkoły, Tomaszowi Gruszczyńskiemu

Do Bolechowic przyjechał m.in. „Humvee”, czyli armijna edycja popularnego terenowego samochodu Hummer

Uczestnicy festynu „Sobota z Mundurem” byli świadkami najprawdziwszej szarży ułańskiej przedstawionej 
przez Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. XIII Pułku Ułanów Wileńskich

Uczestnicy „Soboty z Mundurem” mogli, choć na Uczestnicy „Soboty z Mundurem” mogli, choć na 
chwilę, poczuć się jak prawdziwi saperzychwilę, poczuć się jak prawdziwi saperzy
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ry krajów anglojęzycznych. Całość składała się 
z dwóch etapów. Pierwszym z nich był udział 
w warsztatach, a drugim omówienie ich tema-
tyki oraz sprawdzenie poziomu zrozumienia 
na lekcjach po spotkaniu. Wydarzenie miało 
miejsce w Krakowie. Nasi uczniowie bardzo 
chętnie uczestniczyli we wszystkich zadaniach 
podczas warsztatów i doskonale radzili sobie 
z komunikacją językową, a najwięcej radości 
sprawiły im zadania aktorskie, które wykony-
wali w języku angielskim. 

Nauczycielki języka angielskiego
Iwona Majchrzyk, Ilona Przybysławska

SP Nowiny

aktualności

28 maja w Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach odbył się Dzień Języka Nie-
mieckiego. Na uroczystość zostali zaproszeni 
uczniowie ze szkół podstawowych w Kowali, 
Bolechowicach i Nowinach wraz z nauczyciel-
kami języka niemieckiego Katarzyną Ścianą 
i Magdaleną Cedro. Gościem specjalnym była 
dr Donata Wójcik, wykładowca języka nie-
mieckiego w Instytucie Filologii Języków Ob-
cych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 
w Kielcach.
Z okazji Dnia Języka Niemieckiego uczniowie 
klasy Ia i IIa, pod opieką nauczycielek języ-
ka niemieckiego – Bożeny Libery i Katarzyny 
Bujak – zaprezentowali dwie bajki „Czerwo-
ny kapturek” („Rotkäppchen”) i „Kopciuszek” 
(„Aschenputtel”) w języku niemieckim. Wystrój 
auli stanowiły przepiękne fl agi krajów niemiec-
kojęzycznych, wykonane z najróżniejszych 
materiałów przez uczniów klas Ia, IIa i IIIa. 

Zaproszonych gości nasi uczniowie poczęsto-
wali pysznym, przygotowanym przez siebie 
ciastem. Każdy wypiek nawiązywał kolory-
stycznie do fl ag krajów niemieckojęzycznych.
Na zakończenie zaproszeni nauczyciele wy-
łonili najlepiej czytających uczniów. Donata 
Wójcik oceniła, że występ gimnazjalistów był 
na poziomie studenckim. Cieszy ten fakt, po-
nieważ występujący uczniowie uczą się języ-
ka niemieckiego w wymiarze zaledwie dwóch 

godzin tygodniowo. Donata Wójcik przy tej 
okazji podziękowała również naszym uczniom 
za udział w warsztatach na UJK w Kielcach 
i zaprosiła nasze gimnazjum do współpracy 
z Instytutem Filologii Języków Obcych. Mamy 
nadzieję, że to początek udanej współpracy. 
Gratulujemy gimnazjalistom z Nowin.

Nauczycielki języka niemieckiego
Bożena Libera, Katarzyna Bujak

Uczniowie ZSP Nowiny

Po niemiecku w Nowinach
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach obchodzono Dzień Języka 
Niemieckiego.
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29 maja w Szkole Podstawowej im. gen. An-
toniego Hedy ps. „Szary” w Kowali odbył się 
Gminny Konkurs Języka Angielskiego, w któ-
rym udział wzięli uczniowie klas piątych ze 
szkół podstawowych z Kowali, Nowin i Bole-
chowic. Celem konkursu było popularyzowa-
nie nauki języka angielskiego, a także utrwa-
lanie i poszerzanie wiedzy o Wielkiej Brytanii. 
Warto podkreślić, że uczestnicy prezentowali 
bardzo wyrównany poziom, a dzięki konkurso-
wi mogli sprawdzić swoją wiedzę i spróbować 
swoich sił w międzyszkolnej rywalizacji.
I tak, po długich zmaganiach zwyciężczynią 
Gminnego Konkursu Języka Angielskiego zo-
stała Klaudia Malesa ze Szkoły Podstawowej 
w Nowinach. Na miejscu drugim uplasowała 
się Joanna Bukowska ze Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach. Miejsce trzecie na podium 
zajęła Julia Wertka ze Szkoły Podstawowej 
z Nowin, a na miejscu czwartym znalazła 
się jej szkolna koleżanka, Kinga Łodej. Jury 
postanowiło przyznać również dwa wyróżnie-
nia, które trafi ły do Anity Bugajskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Kowali i Jakuba Porzucka ze 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.

Organizatorzy
Iwona Majchrzyk, Ilona Przybysławska

3 czerwca uczniowie klas piątych i szóstych 
Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach wzięli udział w warsztatach kul-
turowo-językowych dla uczniów szkół podsta-
wowych pt. „KID’S DAY FUN AND GAMES” 
w  ramach Europejskiego Programu Eduka-
cyjnego Learning Without Borders. Zajęcia 
prowadził pochodzący z Manchesteru Sime-
on Wren, absolwent Uniwersytetu Cambridge 
i szkoły aktorskiej Royal Scottish Academy of 
Music and Drama w Glasgow. 
Projekt miał charakter międzykulturowy, a jego 
celem było wsparcie nauczycieli w nauczaniu 
języka angielskiego poprzez przybliżenie kultu-

Angielski na krakowskim Rynku

Gminny Konkurs 
„Mały Anglista”
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Jak się okazało podczas warsztatów na UJK w Kielcach, uczniowie ze szkoły w Nowinach radzą sobie z językiem Jak się okazało podczas warsztatów na UJK w Kielcach, uczniowie ze szkoły w Nowinach radzą sobie z językiem 
niemieckim bardzo dobrzeniemieckim bardzo dobrze

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich zadaniach podczas warsztatów i doskonale radzili sobie 
z komunikacją językową

Uczennice z dumą prezentują zdobyte dyplomyUczennice z dumą prezentują zdobyte dyplomy
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Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą 
w intencji mieszkańców gminy, która tradycyj-
nie odbyła się w kościele parafi alnym pod we-
zwaniem Chrystusa Odkupiciela w Nowiach.

Popularyzowali wiedzę geologiczną 
regionu świętokrzyskiego
Wielkie świętowanie rozpoczęło się na gmin-
nych obiektach sportowych od Pikniku Geolo-
gicznego, który w tym roku odbył się pod ha-
słem „Geopark Białe Zagłębie”. – To już siódmy 
Piknik Geologiczny, jaki jest organizowany 

w naszej gminie – poinformował Wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki, który 
wraz z profesorem Wiesławem Trelą z Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach 
objął honorowy patronat nad imprezą.
Piknik Geologiczny każdego roku ściąga do 
Nowin miłośników geologii z całego wojewódz-
twa. – W tym roku podczas pikniku prezento-
wane były unikalne zbiory i niezwykłe okazy 
skał i minerałów z regionu świętokrzyskiego, 
w tym z naszej gminy. Naprawdę było co oglą-
dać – mówi włodarz gminy Sitkówka-Nowiny. 

Na stoisku Oddziału Świętokrzyskiego Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego moż-
na było oprócz niezwykłych skamieniałości 
obejrzeć pod profesjonalnym mikroskopem 
mikroskamieniałości, których nie widać go-
łym okiem. Natomiast Muzeum Geologiczne 
w Klimontowie zaprezentowało dużą wystawę 
okazów geologicznych i skamieniałości, wśród 
których bardzo dużo było okazów z gminy Sit-
kówka-Nowiny, a szczególnie z Kowali. – Naj-
większymi ciekawostkami, jakie można u nas 
zobaczyć są goniatyty i klimenie oraz bardzo 
rzadkie skamieniałości trylobitu – poinformo-
wał Sebastian Rogula z Muzeum Geologiczne-
go w Klimontowie, które posiada jedną z pięk-
niejszych kolekcji w Polsce dotyczącą regionu 
świętokrzyskiego. Poza tym na tym stoisku 
odbyły się także zajęcia z preparowania ska-
mieniałości. – Dzieci rozkruszały kule gipso-
we, w których odnajdywały skamieniałości, 
a nieco starsi mogli wyskubać amonit z praw-
dziwej skały i zabrać go na pamiątkę – poin-

Zespół Czerwone Gitary zagrałZespół Czerwone Gitary zagrał
na Święcie Gminy Sitkówka-Nowinyna Święcie Gminy Sitkówka-Nowiny
Liczne konkursy i inne atrakcje związane z geologią, mecz piłkarski miejscowych 
oldbojów ze strażakami, pokaz motocykli, rodzinne turnieje sportowe, prezentacje 
gminnych zespołów artystycznych oraz młodzieży szkolnej, degustacja potraw 
regionalnych, niesamowite fajerwerki i koncert gwiazdy wieczoru, zespołu 
Czerwone Gitary, a na koniec dyskoteka – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały 
na uczestników tegorocznego Święta Gminy Sitkówka-Nowiny.
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ciąg dalszy na stronie 12

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w NowinachUroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Nowinach

Wójt Stanisław Barycki długo rozmawiał ze specja-
listami na temat rozwoju geologii na terenie Gminy 
Sitkówka-Nowiny 

W tym roku podczas pikniku prezentowane były W tym roku podczas pikniku prezentowane były 
unikalne zbiory i niezwykłe okazy skał i minerałów unikalne zbiory i niezwykłe okazy skał i minerałów 
z regionu świętokrzyskiegoz regionu świętokrzyskiego

Na scenie, oprócz gwiazdy wieczoru, zaprezentowali się także młodzi artyści z Gminy Sitkówka-NowinyNa scenie, oprócz gwiazdy wieczoru, zaprezentowali się także młodzi artyści z Gminy Sitkówka-Nowiny
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Jubileuszowa uroczystość „Kowalanek” zgro-
madziła ponad sto osób. Wszyscy przybyli, by 
pogratulować paniom niezwykłego dorobku 
kulturalnego. Zebranych „Kowalanki” powita-
ły dosłownie śpiewająco, prezentując okolicz-
nościową piosenkę. A specjalnie dla pań wy-
stąpiły „Leśne Skrzaty” – dzieci z przedszkola 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej imienia 
Antoniego Hedy „Szarego” z Kowali. O historii 
zespołu opowiedziała jego najmłodsza człon-
kini, Marta Brzoza.
Jubileusz 50-lecia „Kowalanek” stał się do-
skonałą okazją do podsumowania ich dzia-
łalności w specjalnie przygotowanej na tę 
okazję monografii poświęconej działalności 
zespołu. Książkę „W wielkim kręgu życia” na-
pisał dziennikarz Piotr Piestrzyński, wieloletni 
redaktor „Głosu Nowin”. Bogato ilustrowana 
monografi a została wydana w nakładzie 500 
egzemplarzy. – Nad tym wydawnictwem pra-
cowaliśmy wspólnie z „Kowalankami” przez 
pół roku – poinformował autor publikacji, 
Piotr Piestrzyński. – W śpiewie, obrzędach 
i  gawędach „Kowalanek” można wyłowić 
prawdziwe życie. Uważam, że znaczenie tego 
zespołu jest ogromne nie tylko dla kultury 
świętokrzyskiej, ale także narodowej. Dlate-
go też podjąłem się utrwalenia bogatej histo-
rii zespołu dla przyszłych pokoleń – wyjaśnił 
Piotr Piestrzyński, zachęcając zebranych do 
zapoznania się w publikacją i dziękując jedno-
cześnie sponsorom, z pomocą którym publi-
kacja mogła się ukazać. – Dziękuję za pomoc 
w przygotowaniu monografi i „Kowalankom”, 
ale też sponsorom: Wójtowi gminy Sitkówka-
-Nowiny Stanisławowi Baryckiemu oraz Ban-
kowi Spółdzielczemu w Kielcach. Serdeczne 
podziękowania składam również wszystkim 

31 maja w Kowali obchodzono jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kowali i Zespołu Obrzędowego „Kowalanki”. Z tej okazji zaprezentowano 
monografi ę poświęconą działalności „Kowalanek” zatytułowaną „W wielkim 
kręgu życia”, napisaną przez dziennikarza Piotra Piestrzyńskiego, wieloletniego 
redaktora „Głosu Nowin”.

Ponad sto osób przybyło, aby złożyć gratulacje „Kowalankom”

JubileuszJubileusz
50-lecia „Kowalanek”50-lecia „Kowalanek”

Kowalanki
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Z okazji jubileuszu wystąpiło najmłodsze pokolenie kultywujące tradycje ludowe na terenie Gminy Sitkówka-Z okazji jubileuszu wystąpiło najmłodsze pokolenie kultywujące tradycje ludowe na terenie Gminy Sitkówka-
-Nowiny-Nowiny

Kowalanki powitały gości śpiewającoKowalanki powitały gości śpiewająco
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tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do powstania tej jakże ważnej kulturowo 
publikacji – zakończył autor.
Podczas uroczystości podkreślano zasługi 
i osiągnięcia zespołu. – Wasz zespół powstał 
i  trwa do dziś w wyniku zorganizowania 
i współpracy wielu osób. Od początku ze-
spół prowadził aktywną działalność na rzecz 
krzewienia folkloru i kultury naszego regionu 
– przypomniał Wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
Stanisław Barycki. – Oprócz występów na 
uroczystościach lokalnych „Kowalanki” wie-
lokrotnie były zapraszane do różnych miejsco-
wości w kraju i za granicą, gdzie osiągają licz-
ne sukcesy podczas konkursów i przeglądów. 
Z okazji tego pięknego jubileuszu życzę wam, 
aby zespół działał równie prężnie jak dotych-
czas, rozsławiając tradycje kulturowe naszego 
regionu. Wdzięczny za wieloletnią współpra-
cę i stale okazywaną serdeczność i sympatię 
życzę paniom zdrowia, a także wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym oraz wielu osią-
gnięć na niwie artystycznej – powiedział Wójt 
Stanisław Barycki, składając jako pierwszy 
życzenia „Kowalankom” i przekazując w pre-
zencie zestaw sprzętu AGD. – Mamy nadzieję, 
że dzięki nowej kuchence jeszcze nie raz bę-
dzie nam dane spróbować pysznych potraw 
przygotowanych przez „Kowalanki” według 
dawnych przepisów – żartował Wójt Barycki. 
Do życzeń dołączył się także Henryk Milcarz, 
prezes Wodociągów Kieleckich, który prze-
kazał paniom kwiaty i 1,5 tysiąca złotych. 
Tego dnia panie dosłownie utonęły w powodzi 
kwiatów i prezentów. Od Małgorzaty Markie-
wicz, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia 
generała Antoniego Hedy „Szarego” „Kowa-
lanki” otrzymały unikatową replikę tablicy 
szkoły. Okolicznościowy grawerton w imieniu 
wojewody świętokrzyskiego wręczył paniom 
dyrektor Jacek Sułek. 
Kolejka z  życzeniami nie miała końca. Po 
niekończących się gratulacjach, odśpiewaniu 
chórem tradycyjnego „Sto lat” i symbolicznym 
toaście zaproszono gości do biesiadnego sto-
łu, gdzie można było spróbować tradycyjnych 

potraw ludowych, przygotowanych oczywiście 
przez „Kowalanki”. – Dziękujemy za wszystkie 
życzenia – mówiła wzruszona Jadwiga Brzo-
za, szefowa „Kowalanek”. – Serdeczne po-
dziękowania składamy również na ręce Wój-
ta Stanisława Baryckiego, który zawsze nas 
wspiera oraz na ręce Piotra Piestrzyńskiego, 
autora monografi i o „Kowalankach”. Mamy 

nadzieję, że uda nam się śpiewać jeszcze ko-
lejne 50 lat – zakończyła.
Szacownym jubilatkom życzymy kolejnych 
wspaniałych lat sukcesów artystycznych, 
wiernej publiczności oraz pomyślności w ży-
ciu osobistym.

Agnieszka Olech
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Piotr Piestrzyński, autor monografi i dotyczącej działalności zespołu Kowalanki Piotr Piestrzyński, autor monografi i dotyczącej działalności zespołu Kowalanki 
odebrał tego dnia specjalne podziękowania za stworzenie tak ważnego dziełaodebrał tego dnia specjalne podziękowania za stworzenie tak ważnego dzieła

Każda z Pań Kowalanek otrzymała z rąk Wójta Stanisława Baryckiego jeden egzemplarz monografi iKażda z Pań Kowalanek otrzymała z rąk Wójta Stanisława Baryckiego jeden egzemplarz monografi i

Zaprzyjaźnione zespoły z terenu gminy gratulacje z okazji pięćdziesięciolecia Kowalanek złożyły w wyjątkowy 
sposób
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formował przewodnik świętokrzyski Grzegorz 
Pabian, pracownik GOK „Perła” w Nowinach. 
– Jak widać, celem naszego pikniku była 
nie tylko popularyzacja wiedzy geologicznej, 
szczególnie dotyczącej regionu świętokrzy-
skiego, ale także doskonała zabawa, połączo-
na z nauką – dodał Grzegorz Pabian. 
Ciekawe stoiska zaprezentowali uczniowie 
szkół podstawowych z Bolechowic, Kowali 
i Nowin, a także Świetlica z Nowin oraz Ze-
spół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. 
Uczniowie prezentowali wystawy z  zakre-
su edukacji przyrodniczej, ochrony przyrody 
i geologii.
Interesujące ekspozycje geologiczne przed-
stawiło również Przedsiębiorstwo Kamienia 
Budowlanego „Bolechowice” Sp. z o.o. z Bo-
lechowic. – Na tym stoisku można było zo-
baczyć to, co jest tam produkowane. Można 
było podziwiać prawdziwe piękno naszego 
kamienia, z którego kiedyś produkowane były 
chęcińskie marmury, znajdujące się w wielu 
kościołach, pałacach i zamkach w całej Pol-

Świętowali na sportowo
W ramach Święta Gminy Sitkówka-Nowiny na 
stadionie w Nowinach rozegrano pokazowy 
mecz piłki nożnej, w którym drużyna oldbojów 
z Nowin zmierzyła się z reprezentacją straża-
ków. Wiele konkursów sportowych zorganizo-
wano również dla całych rodzin. – Chcieliśmy, 
aby tegoroczne Święto Gminy Sitkówka-Nowi-
ny było wyjątkowe za sprawą czynnego zaan-
gażowania się w rozgrywki sportowe i różnego 
rodzaju konkurencje całych rodzin – tłumaczy 
Jacek Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka, 
Kultury „Perła” w Nowinach. 

Na przybyłych czekało moc atrakcji
I faktycznie, nikt, kto przybył na Święto Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny nie mógł się nudzić. 
Atrakcji było co niemiara. Dla najmłodszych 
było balonowe zoo i pokaz dużych baniek my-
dlanych. Stanęło także najprawdziwsze we-
sołe miasteczko. Były trampoliny, dmuchane 
gigantyczne ślizgawki czy kolejka elektryczna. 
Trochę starsi mogli całkowicie za darmo po-
ćwiczyć strzelanie z łuku pod okiem fachow-
ców. Nad wszystkimi chętnymi łucznikami 
czuwał trener łucznictwa Leszek Mozer. Bez 
wątpienia dużo emocji wzbudziła przygoto-
wana przez Klub Motocyklowy „Novi” prezen-
tacja niesamowitych motocykli. Po tak dużej 
dawce mocnych wrażeń można było posilić 
się u pań z kół gospodyń wiejskich z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny, które serwowały 
zdrowe, staropolskie jedzenie. A o  tym, że 
było ono pyszne, świadczyć chyba może tylko 
fakt, że do degustacji ustawiła się prawdziwa 
kolejka. 
Scena dla wszystkich
Wiele tego dnia działo się także na ogromnej 
scenie. Tutaj, najpierw odbyły się liczne konkur-
sy dla najmłodszych, a później wystąpili rodzimi 
artyści. Kolejno prezentowały się dzieci ze szkół 
z terenu gminy, a po nich na scenie stanęły pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wystąpiła także 
Kapela Andrusy, która powitała gości skoczną 
„Poleczką z Nowin”. – Od lat promujemy talen-
ty naszych rodzimych artystów i staramy się im 
jak najczęściej umożliwiać wszelkiego rodzaju 
występy. Wydarzenia takie, jak to dzisiaj, są 
doskonałą okazją dla dzieci, młodzieży i star-
szych artystów do zaprezentowania się szerszej 

sce, m.in. na Wawelu w Krakowie czy Zam-
ku Królewskim w Warszawie – poinformował 
Grzegorz Pabian. 
Podczas pikniku odbył się także konkurs wie-
dzy geologicznej dla uczniów szkół podstawo-
wych i dla gimnazjalistów. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali nagrody. 
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Na scenie w Nowinach zaprezentowali się artyści z terenu gminy Sitkówka-NowinyNa scenie w Nowinach zaprezentowali się artyści z terenu gminy Sitkówka-Nowiny

Na najmłodszych uczestników święta czekały niezwykłe atrakcje
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aktualności

Mistrzowską Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą z Kowali reprezentowali:
 1. Kamil Bartkiewicz
 2. Kamil Buras
 4. Kuba Bedla
 5. Dominik Dewerenda
 6. Paweł Gruszczyński
 7. Szymon Gruszczyński
 8. Krzysztof Gruszczyński
 9. Damian Malarczyk
 10. Kamil Stępień
Warto podkreślić, że naszych mistrzów do za-
wodów przygotowali: Artur, Grzegorz i Tomasz 
Bentkowscy, a organizacyjnie Marcin Głogow-
ski i Czesław Bentkowski.
Dumni z naszych druhów życzymy im możliwo-
ści wyjazdu na zawody krajowe, które odbędą się 
już jesienią w Olsztynie. – Nasi młodzi druhowie 
zakwalifikowali się do zawodów krajowych, ale 
z uwagi na zmiany regulaminu dotyczące wieku 
zawodników kilku z nich nie będzie miało prawa do 
startowania w zawodach. Mamy nadzieję, że uda 
się jechać całą drużyną – mówi Dariusz Krajewski.

Agnieszka Olech

tłumy przed scenę w Nowinach przyciągnął 
koncert zespołu Czerwone Gitary.
Zanim gwiazdy wyszły na scenę, zebranych 
powitał Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stani-
sław Barycki wraz z zaproszonymi gośćmi, 
życząc wszystkim udanej zabawy podczas 
koncertu. W imieniu wicestarosty kieleckiego 
Zenona Janusa przybyłych na koncert powitał 

publiczności. Dumni jesteśmy z talentów, jakie 
mamy w gminie, dlatego poza gwiazdami, które 
zapraszamy, pokazujemy naszych rodzimych ar-
tystów – podkreśla Wójt Stanisław Barycki.

Czerwone Gitary gwiazdą wieczoru
Nie ma co ukrywać, że lokalni artyści wzbu-
dzili podziw publiczności, jednak prawdziwe 

zycji lidera. Chłopcy pokonali sztafetę w na-
prawdę dobrym stylu. Powstało troszkę kon-
trowersji dotyczących interpretacji regulaminu 
zawodów. Wszystko jednak skończyło się do-
brze – opowiada radny, Dariusz Krajewski. 
Po zaciętych zmaganiach z niecierpliwością 
oczekiwano ogłoszenia wyników. – Podczas 
wyczytywania uzyskanych punktów i miejsc 
w zawodach długo nie padała nazwa naszej 
jednostki, a po odczytaniu miejsca trzeciego 
już wiedzieliśmy, że jest dobrze – komentu-
je Dariusz Krajewski. Informację o zdobyciu 
pierwszego miejsca cała drużyna z Kowali 
wraz z opiekunami i wiernym gronem kibiców 
przywitała wybuchem radości.

W zawodach udział wzięło około 30 drużyn 
chłopięcych i dziewczęcych. Wiek zawodni-
ków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
zgodnie z regulaminem nie mógł przekroczyć 
16 lat. Zawody przeprowadzono w dwóch 
konkurencjach: w tzw. „bojówce” oraz w szta-
fecie pożarniczej. MDP z Kowali po pierwszej 
części nie utraciła żadnych punktów i uzy-
skała najlepszy czas ćwiczenia. – Już wtedy 
wiedzieliśmy, że będzie dobry wynik końcowy 
– mówi Dariusz Krajewski, radny gminy Sit-
kówka-Nowiny, który mocno wspiera drużynę. 
– W drugiej konkurencji trema i presja utrzy-
mania najlepszej pozycji, troszkę dały znać 
o sobie. Nie wpłynęło to jednak na utratę po-

przewodniczący Rady Gminy Sitkówka-Nowi-
ny, Sebastian Nowaczkiewicz. 
Mieszkańcy gminy w niedzielę mogli usłyszeć 
na żywo największe hity „polskich Beatle-
sów”. Jak zwykle zespół zachwycił i porwał 
publiczność do wspólnego śpiewu. Z wiel-
ką przyjemnością wysłuchano największych 
przebojów tych utalentowanych muzyków. 
Ze sceny popłynęły utwory takie jak: „Anna 
Maria”, „Nie zadzieraj nosa”, „Kwiaty we wło-
sach” czy „Takie ładne oczy”.
Na zakończenie Święta Gminy Sitkówka-No-
winy odbyła się dyskoteka, podczas której 
bawiono się wyśmienicie, a na wszystkich 
wytrwałych o godzinie 22.00 czekał pokaz 
fajerwerków, który rozświetlił niebo nad No-
winami.
Bez wątpienia to wydarzenie to jedna z naj-
bardziej udanych imprez zorganizowanych 
w gminie Sitkówka-Nowiny. Jako że organi-
zatorzy – Gmina Sitkówka-Nowiny oraz GOK 
„Perła” w Nowinach – stawiają sobie po-
przeczkę coraz wyżej, to z niecierpliwością 
czekamy na przyszłoroczną imprezę. 

Agnieszka Olech

Młodzieżowa Drużyna z Kowali najlepsza
w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kowali zajęła pierwsze miejsce podczas 
Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Działoszycach. 
Nasi młodzicy pokazali prawdziwą klasę. Teraz będą reprezentować województwo 
świętokrzyskie podczas krajowych zawodów sportowo-pożarniczych.
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Zespół „Czerwone Gitary” dał niezapomniany koncertZespół „Czerwone Gitary” dał niezapomniany koncert

Podczas zawodów drużyna dała z siebie wszystkoPodczas zawodów drużyna dała z siebie wszystko

MDP z Kowali z dumą reprezentuje się podczas zawodów
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przegląd wydarzeń

Jak co roku w przedszkolu odbył się festyn 
z okazji Dnia Dziecka. Tradycyjnie zorgani-
zowano go w  formule Festynu Rodzinnego. 
– Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka or-
ganizujemy już od siedmiu lat na placu przed-
szkolnym. W ramach integracji zapraszamy 
na nie również rodziców i dziadków – poinfor-
mowała dyrektor przedszkola Alina Banasik.
Zabawa była wyśmienita. VII Festyn Rodzinny 
otworzył Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stani-
sław Barycki wraz z dyrektor przedszkola Ali-
ną Banasik. – Wszystkim maluchom z okazji 
ich święta składam najserdeczniejsze życze-
nia. Ogromnie się cieszę, że przybyło również 
tak wielu rodziców i dziadków. To świadczy 
nie tylko o dużej więzi rodzinnej, ale także 
o zaangażowaniu w życie przedszkola. Życzę 
wszystkim, aby dzisiejsza zabawa udała się 
jak najlepiej – życzył Wójt Stanisław Barycki 
wszystkim maluchom i gościom.
Festyn ściągnął na plac przedszkolny prawdzi-
we tłumy. Ponad 260 przedszkolaków wraz 
z  rodzicami i dziadkami bawiło się dosko-
nale, biorąc udział w wielu rodzinnych kon-
kursach i konkurencjach sportowych. Można 
również było obejrzeć niesamowite występy 
przedszkolaków. Maluchy zebrały za swoje 
zdolności owacje na stojąco. Całość na żywo 
komentowały dziennikarki „stacji RMF FM”, 
w które fantastycznie wcieliły się przedszko-
lanki. Imprezę poprowadził jeden z rodziców 
Piotr Trojan wraz z zespołem. 
Festyn w przedszkolu w Nowinach to nie tylko 
doskonała zabawa dla całych rodzin. Impre-
zie od dwóch lat przyświeca wyższy cel. – 
W ubiegłym roku wpadliśmy na pomysł połą-
czenia festynu ze zbiórką pieniędzy na zakup 

nowych urządzeń do placu zabaw na terenie 
przedszkola. Przy ogromnym zaangażowa-
niu rodziców i całego personelu przedszkola 
akcja odniosła ogromny sukces. Za zebrane 
pieniądze zakupiliśmy drewniane zabawki dla 
dzieci – poinformowała dyrektor Alina Ba-
nasik. – W tym roku kupimy kolejny sprzęt 
dla maluchów. Będą to sprężynowe bujaczki 
i parasole ogrodowe – zapowiedziała dyrek-
tor Banasik. – Chcemy stworzyć jak najlepsze 
warunki dla naszych przedszkolaków. Plac za- baw, jaki sukcesywnie tu powstaje, znajduje 

się na ogrodzonym terenie i jest bezpieczny, 
a na tym przecież zależy nam wszystkim naj-
bardziej – dodała dyrektor. 
W zbiórkę pieniędzy zaangażowali się wszy-
scy. Rodzice każdej z  grup piekli ciasta, 
a personel przedszkola przygotował domowy 
smalec i ogórki małosolne. Wszystko to było 
sprzedawane, a sprzedaż zaczęła się już od 
poniedziałku, 2 czerwca. – To był już drugi 
termin VII Festynu Rodzinnego. Pierwszy 
zmuszeni byliśmy przełożyć ze względu na 
pogodę. Drugi niestety też. Nikt pogody nie 
był w stanie przewidzieć i rodzice przygoto-
wali na poniedziałek ciasta na sprzedaż. Nie 
chcieliśmy jednak, żeby te wszystkie prze-
pyszne wypieki zmarnowały się. W związku 
z tym przedszkolanki postanowiły ruszyć ze 
sprzedażą. Dziękujemy wszystkim, którzy nas 
wtedy wsparli. Dziękujemy też wszystkim, 
którzy nas wsparli podczas piątkowego festy-
nu – mówi wdzięczna dyrektor Alina Banasik.
Podczas festynu odbyła się też licytacja prac 
plastycznych wykonanych w różnych techni-
kach przez dzieci z przedszkola. Najwyższą 
kwotę w licytacji, ponad 200 złotych, uzyska-
ła malowana butelka. – Warto zapłacić każ-
de pieniądze za te cudeńka. Dzieci wykazały 
się wielkimi zdolnościami – zgodnie mówili 
zaproszeni goście, którzy pieniędzy na pra-
ce maluchów nie żałowali. – Przecież to na 
szczytny cel – tłumaczyli. Całość pieniędzy 
z licytacji również została przekazana na za-
kup nowych urządzeń na plac zabaw. 
Z całą pewnością tegoroczny Dzień Dziecka przed-
szkolaki z Przedszkola Samorządowego im. Plu-
szowego Misia w Nowinach zapamiętają na długo. 

Agnieszka Olech

Niezwykły Dzień Dziecka 
w przedszkolu w Nowinach
Były występy maluchów, wspólne śpiewanie, zabawy ruchowe i muzyczne, 
a także konkursy sportowe i wiele innych atrakcji. To wszystko czekało na dzieci 
z Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach z okazji święta 
maluchów.
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Kokoszeczka

Kokoszeczka szarobura,
jajka w gnieździe znosiła.
Zniosła ich ze trzydzieści,
więcej w gnieździe się nie zmieści.
  Kogut jest zadowolony,
  ze swej kurzej żony.
  I teraz myśli sobie,
  co ja z jajkami zrobię.
Kura długo się zastanawiała,
o kurczakach wciąż myślała.
Cały miesiąc na gnieździe siedziała,
i jajeczek pilnowała.
  Po miesiącu stuku-puku,
  coś cichutko popukuje.
  Patrzy kura, to kurczaki,
 jeden po drugim się kluje.

Pogoń

człowiek przez całe życie za czymś goni
za karierą, sławą, rozgłosem
pieniędzmi, zyskiem, rozrywkami
sukcesami, zaszczytami, triumfami
oryginalnością

pragniemy tego, co mają inni
nienawidzimy czyichś osiągnięć
skrywamy żądzę odwetu
pogardę i wyniosłość

szukamy sensacji
wyolbrzymiamy pewne fakty
w zwykłych wydarzeniach
doszukujemy się czegoś niezwykłego

ogarnia nas gonitwa myśli
które błądzą, snują się i plączą
towarzyszy im nieustanny niepokój

ścigamy się wzajemnie
nasza pogoń jest długotrwała i mozolna.

Musimy uważać,
byśmy nie wpadli w przepaść

Lidia Jędrocha

Odszedł maj

Wczoraj jeszcze był maj,
wczoraj jaszcze kwitł gaj.
Ale dzisiaj czy wiesz,
przekwitł już liliowy bez.

I dziś żal Ci tamtych dni,
słońca, kwiatów i zapachów.
Co minęły jak sen złoty,
zostawiając cień tęsknoty.

Chociaż czerwiec słońcem lśni,
chociaż piękne to są dni.
Ale ten majowy czas,
czarem swym upajał nas.

Amor w koło strzały słał,
pełne miłości serce miał.
Wszystkim w koło ją rozdawał,
i wesoło się zabawiał.

Żyć się wtedy bardzo chciało,
wszystko, wszystkich czarowało.
szał majowy ogarniał nas,
bo miłości nadszedł czas.

Dzisiaj smutno Ci i łkasz,
dzisiaj zadrę w sercu masz.
Chcesz by wrócił znowu maj,
z pękiem miłosnych strzał.

Ale odszedł od nas maj,
już nie kwitnie dla nas gaj.
Za to czerwiec – śmiej się już,
wita Cię zapachem róż.

Danuta Kilakiewicz

Na pomysł upiększenia terenu przed blokiem 
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowi-
nach przy ul. Białe Zagłębie 15 na czele z Ja-
nuszem Rogalskim, Henrykiem Dziurzyńskim 
i Bartoszem Toczkiem wraz z mieszkańcami 
wpadł już dawno. To dzięki ich pracy teren 
wokół bloku jest coraz piękniejszy. – Chcieli-
śmy, aby nasze otoczenie było zadbane i miłe 
dla oka. A wiadomo, że jak chcemy, żeby coś 
było zrobione dobrze, to najlepiej zrobić to 
samemu – zgodnie podkreślali mieszkańcy, 
którzy własnoręcznie przez cały dzień wbijali 
drewniane palisady przy wszystkich rabatach 
kwiatowych rosnących wokół bloku, a także 
rozsypywali korę.

Palisady i korę mieszkańcy zakupili z pieniędzy 
pochodzących z wygranego w 2013 roku kon-
kursu na najpiękniejsze otoczenie wokół blo-
ków mieszkalnych. – Do pieniędzy z wygranej 
trochę dołożyliśmy i kupiliśmy te niezbędne do 
upiększenia terenu elementy. Reszta to już na-
sza własna praca – mówią dumni mieszkańcy, 
którzy już zapowiadają, że to nie koniec prac 
upiększających teren wokół ich bloku.

Agnieszka Olech

Rwetes zrobił się ogromny,
kogut głośno pieniem głosił.
Jestem ojcem nie do wiary,
jak te trudy będę znosił.
  Kwoka dumna, całe stadko,
  wszystkim chętnie pokazuje.
  Kogut kroczy obok niej,
  pochwał żonie nie żałuje.
Chrzciny były z wielką pompą
wszystkie kury zaproszono.
Ziarna dziś nie żałowano,
i ochoczo rozdawano.
  Cała rodzina potem, 
  dumnie przed obiektywem stała. 
  Ciesząc się ze szczęście,
  które od życia dostała.

Danuta Kilakiewicz
Dzieciom w dniu ich święta

50-lecie Zespołu Obrzędowego 
„Kowalanki”

W naszej gminie jest miejscowość, co się zwie Kowala,
Panie tworzą i śpiewają, każda twórczość swą wyzwala.
Chociaż zespół jest niewielki, lecz dużo pracuje,
I przynosi ludziom radość, kiedy występuje.

Lat pięćdziesiąt zespół działa, gminę swą promuje,
Jak kto chciałby być sponsorem, niech się nie krępuje.
Dziś życzymy dużo szczęścia, pomyślności, wiele sił.
Niech wam grono się powiększa, by szczęśliwy każdy był.

Od przyjaciół wszystkich w gminie – życzenia niesiemy wam,
Życie w szczęściu zawsze płynie, radość także sprawi nam.
Macie dzisiaj lat pięćdziesiąt wspólnej pracy, pięknych chwil,
Niech wasz zespół się rozwija, gmina wspiera z całych sił.

Henryk Skowerski

Sami upiększyli teren 
przy swoim bloku
Mieszkańcy bloku 15 przy ul. Białe Zagłębie w Nowinach postanowili sami 
upiększyć teren wokół swojego bloku. Udowodnili tym samym, że to, w jakim 
otoczeniu żyją, zależy również od nich samych. Dziś mają miły dla oka widok na 
efekty swoich działań.
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Projekt programu zajęć wakacyjnych skiero-
wany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny, które podczas wakacji po-
zostają w miejscu swojego zamieszkania.
Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach pro-
jektu odbywać się będą w placówkach podle-
głych GOK „Perła” tzn.:
1. Klub Miniaturka (pn – pt w godz. 9.00 – 17.00)
2. Świetlica w Nowinach (pn, wt, pt – 9.00 

– 17.00, śr – 8.00 – 16.00, czw – 10.00 
– 18.00)

3. Świetlica w Szewcach Lipiec (pn – pt – 
9.00 – 22.00) Sierpień (9.00 – 13.00 ; 
17.00 – 21.00)

4. Basen „Perła” (pn – 9.00 – 10.00)
5. Obiekty spotrowe GOK „Perła” (zgodnie ze 

szczegółowym planem tygodniowym)
Projekt zakłada współpracę ww. placówek 
mającą na celu zorganizowanie atrakcyjnego, 
efektywnego wypoczynku letniego – przewi-

duje ciekawe zagospodarowanie czasu wolego 
dzieciom i młodzieży, dzięki realizowaniu ty-
godniowych planów pracy w poszczególnych 
placówkach (wszystkie tygodniowe plany za-
jęć będą dostępne odpowiednio wcześniej na 
stronie internetowej oraz na tablicach infor-
macyjnych).
Projekt zakłada wyszczególnienie kilku te-
matycznych bloków programowych w skład, 
których wchodzą m.in.: wycieczki i  rajdy 
krajoznawcze, turnieje sportowe, konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami, wszelkiego rodza-
ju zajęcia plastyczno-techniczne, artystyczne, 
literacko-teatralne, fotografi czne, muzyczne, 
zajęcia profi laktyczno-wychowawcze, ćwicze-
nia i zabawy z zakresu arteterapii, socjoterapii 
oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie 
„Perła” i nie tylko.
W lipcu i sierpniu od poniedziałku do piątku 
na Orliku, będą organizowane gry i zabawy 

dla najmłodszych, mecze piłki nożnej, koszy-
kówki, siatkówki, itp. Odbędzie się również III 
Wakacyjny Turniej o Puchar Wójta Gminy Sit-
kówka-Nowiny i Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie 
od godz. 9.00. Pod koniec wakacji wręczone 
zostaną nagrody drużynowe oraz indywidualne.
Niezwykle ciekawą ofertę wakacyjną ma tak-
że Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach, 
która już od 8 lipca do 21 sierpnia we wtorki 
i czwartki w godzinach od 12.00 do 14.00 
zaprasza na wtorkowe hece w bibliotece, czyli 
gry, zabawy i konkursy oraz na czwartkowe 
podróże z bajką przez świat. A już 22 sierpnia 
odbędzie się pierwsza w historii Noc w Biblio-
tece pod hasłem „Spacerkiem po rymach Ju-
liana Tuwima”.
Wszystkie zajęcia wchodzące w skład pro-
jektu będą prowadzone w czasie wakacji od 
poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia 
poszczególnych placówek. Szczegółowe ty-
godniowe plany zajęć będą dostępne z odpo-
wiednim wyprzedzeniem na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, a także 
na tablicach informacyjnym. 

Redakcja

WAKACJE W GMINIE
Wraz z rozpoczęciem wakacji ruszył Projekt Programu Zajęć Wakacyjnych 
w Gminie Sitkówka-Nowiny na lipiec i sierpień. Zaplanowane zajęcia zapowiadają 
się niezwykle interesująco. Będzie mnóstwo atrakcji i z całą pewnością nikt, kto 
w wakacje zostanie w domu nudzić się nie będzie.

Letnie baseny przy Krytej Pływalni „Perła” 
w Nowinach zostały wybudowane w ubie-
głym roku. Ten dla dzieci ma wymiary 15 x 8 
metrów i jest głęboki na 60 cm. Ten większy 
ma wymiary 12,5 x 6,5 metra, a  jego głę-
bokość sięga na 1,2 metra. Baseny zostały 
obudowane tarasami. Można tutaj także po-
grać w siatkówkę plażową, zjeść coś, a nawet 
wypożyczyć leżaki i parasole. Maluchy mogą 
też korzystać z małej zjeżdżalni.
Pod koniec lipca klienci „Perły” skorzystają 
z nowej atrakcji na odkrytych basenach. Bę-
dzie nią zjeżdżalnia familijna, długości dzie-
sięciu i szerokości dwóch metrów. 
Bilet normalny całodzienny na baseny odkryte 
kosztuje 8 złotych, ulgowy – 6 złotych. Miesz-
kańcy gminy wchodzą za 5 złotych, a dzieci do 
czwartego roku życia – za 1 złoty. W ofercie tak-
że bilety rodzinne. Koszt to 5 zł od osoby (dla 
minimum trzech osób, w tym minimum dwoje 
dzieci w wieku 4-16 lat i maksymalnie dwie 
osoby dorosłe). W okresie otwarcia basenów 
letnich kryty basen na „Perle” działa normalnie.

Agnieszka Olech

Ruszyły odkryte 
baseny w Nowinach
W ostatnią sobotę czerwca ruszył sezon letni przy Krytej Pływalni „Perła” 
w Nowinach. Dwa letnie baseny ponownie zostały otwarte i w miarę dobrej pogody 
czynne będą codziennie przez całe wakacje, w godzinach od 9.00 do 20.00.

W tym roku na odkrytych basenach będą nowe atrakcje
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13 czerwca w Szkole Podstawowej w Nowi-
nach odbyły się Gminne Zawody w Czwórbo-
ju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców 
rocznik 2001–2002. Zawodnicy wystartowali 
w czterech konkurencjach: biegu na 60 me-
trów, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową 
i w biegu długim.
Po długich i wyrównanych zmaganiach pierw-
sze miejsce zajęły Nowiny, uzyskując 954 
punkty – chłopcy i 722 punkty – dziewczęta. 
Na miejscu drugim znalazła się Kowala, uzy-
skując 51 punktów – chłopcy i 317 punktów 
– dziewczęta. Indywidualnie wśród chłopców 
zwyciężył Erwin Skowron ze Szkoły Podstawo-
wej w Nowinach, uzyskując doskonały czas 
8,45 sekund w biegu na 60 m, 4,49 metrów 
w skoku w dal, 49 metrów w rzucie piłeczką 
palantową i 3,17,92 sekundy w biegu dłu-
gim. Wśród dziewcząt triumfowała Magdale-
na Ganczarek ze Szkoły Podstawowej w No-
winach, uzyskując czas 8,68 sekund w biegu, 
3,68 metrów w skoku, 33 metry w rzucie pi-
łeczką palantową i 1,59,94 w biegu długim. 
Poniżej prezentujemy wyniki:
Dziewczęta
1. Magdalena Ganczarek 297 p. (Nowiny)
2. Róża Mochocka 197 p. (Nowiny)
3. Katarzyna Galas 187 p. (Nowiny)
4. Natalia Wieczorek 181 p. (Kowala)
Chłopcy
1. Erwin Skowron 275 p. (Nowiny)
2. Bartek Szmalec 185 p. (Nowiny)
3. Radek Szymonek 143 p (Nowiny)
4. Bartek Rękas 119 p. (Nowiny)
Swoje pociechy wspierali rodzice, którzy wy-
trwali do końca zawodów. Zwycięzcy otrzy-
mali pamiątkowe puchary i dyplomy. Pogoda 
nam dopisała, więc wyniki też były zadowala-
jące. Życzymy dalszych sukcesów w sporcie.

Lidia Jędrocha

Podczas postoju w miejscu, gdzie dobrze 
widoczne są poziomy eksploatacji nauczy-
cielka przyrody Katarzyna Pabian starała się 
uświadomić dzieciom, że mieszkają w bardzo 
sławnej pod względem geologicznym miejsco-
wości. W Kowali znajdują się skały wapien-
ne, w których doskonale zachowały się ska-
mieliny dawno żyjących zwierząt: goniatytów, 
klimenii, ryb pancernych czy ramienionogów. 
Jednym z najciekawszych znalezisk są trylo-
bity oraz ścieżki trylobitowe, które doskonale 
zachowały się w skałach w Kowali. Należy 
również wspomnieć o  tym, że znajduje się 
tu jedno z najlepiej zachowanych stanowisk 

udokumentowanego WIELKIEGO WYMIERA-
NIA DEWOŃSKIEGO, o którym piszą w wielu 
geologicznych książkach.
– Nie wiedziałem, że nasza Kowala jest taka 
słynna. Dobrze sprawdziło się powiedzenie 
„cudze chwalicie swego nie znacie” – powie-
dział ze zdziwieniem jeden z uczniów. 
Uczniowie podczas pieszego przejścia rozpo-
znawali rośliny i zwierzęta występujące w róż-
nych ekosystemach. Poznawali także cieka-
wostki o motylach, jaszczurkach.
Kolejnym przystankiem na trasie wycieczki był 
pomnik przyrody nieożywionej „Kowala – profi l 
geologiczny”. W tym miejscu doskonale zostały 
udokumentowane ruchy górotwórcze, które do-
prowadziły do pionowego ułożenia warstw skal-
nych. Wielu uczniów nie znało tego miejsca i nie 
wiedziało, że znajduje się tu pomnik przyrody.
Dzieci miały również możliwość zbierania mi-
nerałów oraz skamieniałych koralowców czy 
gąbek. Dużą atrakcją okazało się obserwowa-
nie okolicy za pomocą lornetki oraz lunety.
Uczniom bardzo spodobała się wycieczka. 
Mieli możliwość wykorzystania poznanej wie-
dzy w praktycznych warsztatach terenowych. 
Mogli też poznać unikatowe odkrycia geolo-
giczne znajdujące się w Kowali.

SP Kowala

Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do 
„Parku Jurajskiego” w Bałtowie. W Dolinie 
Dinozaurów dzieci zobaczyły z bliska naj-
większe zwierzęta stąpające po ziemi, czyli 
dinozaury, w  tym ogromnego tyranozaura. 
Uczniowie dowiedzieli się jak żyły, co jadły 
i dlaczego te prehistoryczne gady wyginęły. 
W Prehistorycznym Oceanarium dzieci podzi-
wiały piękno morskich głębin i zobaczyły jak 

Poznajemy ciekawe zakątki Kowali
Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Kowali wraz z wychowawczynią 
Katarzyną Pabian 6 czerwca wyruszyli na wycieczkę. Głównym celem było 
ukazanie walorów przyrodniczych miejscowości, w której uczniowie mieszkają. 
Dzieci wielokrotnie idąc drogą, patrzyły na znajdujący się tu kamieniołom 
i myślały, że to tylko zwykłe kamienie i nic więcej.

Zawody lekkoatletyczne 
w szkole w Nowinach

wyglądało podwodne życie tysiące lat temu. 
Na trasie zwiedzania znajdowały się liczne ta-
blice z opisami epok geologicznych i poszcze-
gólnych dinozaurów, które wyglądały bardzo 
realistycznie. Na koniec pobytu w Parku Ju-
rajskim mieliśmy trochę wolnego czasu. Spę-
dziliśmy go na placu zabaw, na którym można 
było samodzielnie wykopać kości dinozaurów, 
ale również świetnie pobawić się, wspinając 
się oraz zjeżdżając na zjeżdżalniach. Robili-
śmy też zdjęcia i zajadaliśmy się smakołyka-
mi. Wycieczka dostarczyła nam wielu nieza-
pomnianych wrażeń.

Katarzyna Dąbrowska

17

Nasza niezwykła podróż w czasie
9 czerwca klasy I–III wraz 
z nauczycielkami: Małgorzatą 
Bierońską, Marią Tomaszewską 
i Katarzyną Dąbrowską wyruszyły 
w niezwykłą podróż do czasów 
prehistorycznych, do krainy dinozaurów. 
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Takie okazy można spotkać w naszej gminieTakie okazy można spotkać w naszej gminie
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przegląd wydarzeń

Kontakt z policją dla mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny:

Komisariat Policji w Chęcinach
telefon interwencyjny do służby patro-
lowej: 723 192 235
telefon w sprawach innych: 41 31 51 007
w sprawach pilnych prosimy dzwonić 
na numer alarmowy 997 lub 112

PUNKT KONSULTACYJNY 
W NOWINACH 

oferuje:

•
pomoc psychologiczną:

dyżury psychologa
w każdy czwartek

od godz. 1800 do godz. 2000

•
pomoc specjalisty
terapii uzależnień

 w każdą środę
od godz. 1600 do godz. 1900

•

Z pomocy specjalistów może 
skorzystać każdy mieszkaniec, bez 
skierowania. Pomoc specjalistów 

udzielana jest bezpłatnie.
•

Specjaliści dyżurują 
w dniu przyjęć pod numerem telefonu:

41 346 51 47

Głos Nowin: miesięcznik
Wydawca:

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25

26-052 Nowiny

tel. 41 34 75 000

www.nowiny.com.pl

Redakcja:

tel. 41 366 44 16

e-mail: redakcja@nowiny.com.pl

Zespół redakcyjny: Agnieszka Olech

(redaktor naczelny, tel. 534 665 285)

Andrzej Jędrychowski (skład, reklama 

tel. 603 114 695),

Nakład: 2200 egz.

Za treść reklam redakcja nie ponosi odpo-

wiedzialności. Materiałów niezamówionych 

redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega 

sobie prawo dokonywania zmian w materia-

łach nadesłanych do publikacji.

Gazeta jest członkiem 

Polskiego Stowarzyszenia 

Prasy Lokalnej

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE
Urząd Gminy przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać 
kwartalnie bez wezwania w terminach podanych w niżej zamieszczonym harmonogramie:
1. za I kwartał do dnia 31 stycznia danego roku,
2. za II kwartał do dnia 30 kwietnia danego roku,
3. za III kwartał do dnia 31 lipca danego roku,
4. za IV kwartał do dnia 31 października danego roku. 
Opłatę należy uiścić w Urzędzie Gminy, na druku składanej „Deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi”, w wysokości wyliczonej samodzielnie.
Stawki opłaty pozostają bez zmian. Przypominamy, że wysokość opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi uzależniona jest od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe oraz 
zadeklarowania segregacji odpadów komunalnych lub gromadzenia odpadów komunalnych, 
jako niesegregowanych.

L.p. Rodzaj gospodarstwa

Stawka od gospodarstwa

prowadzącego selektywną 
zbiórkę odpadów

nieprowadzącego selektywnej 
zbiórki odpadów

Stawka
miesięczna

Opłata kwartalna
(3x stawka 
miesięczna)

Stawka
miesięczna

Opłata kwartalna
(3x stawka 
miesięczna)

1. Gospodarstwo 1-osobowe 5 15 8 24

2 Gospodarstwo 2-osobowe 9 27 12 36

3. Gospodarstwo 3-4-osobowe 16 48 21 63

4. Gospodarstwo 5-osobowe i powyżej 25 75 32 96

Wpłat można dokonywać:
• W formie inkasa u każdego sołtysa sołectwa, w którym zamieszkuje mieszkaniec.
• W KASIE URZĘDU GMINY SITKÓWKA-NOWINY w dniach od poniedziałku do piątku 

w godz. 745-1430. Tytuł wpłaty: Za odpady komunalne (wpisać, za jaki kwartał, oraz za jaki 
rok)

• lub przelewem internetowym na konto: Bank Spółdzielczy w Kielcach, fi lia w Nowinach, nr 
93 8493 0004 0040 0429 2160 0002. Tytuł wpłaty: Za odpady komunalne (wpisać, za 
jaki kwartał, oraz za jaki rok).

• Opłaty można dokonywać też w formie:
 1) gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego z prowizją,
 2) bezgotówkowej – przelewem z rachunku bez prowizji,
 3) zlecenia stałego z rachunku bez prowizji.
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Wycieczka uczniów Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach prowadząca szlakiem 
Stefana Żeromskiego odbyła się w dniach 
2 i 3 maja. Pretekstem do jej zorganizowa-
nia była 150. rocznica urodzin pisarza oraz 

Rok Żeromskiego w regionie. Uczestnikami 
wycieczki była młodzież naszej szkoły, która 
wyróżniła się w konkursach polonistycznych 
i bibliotecznych organizowanych w bieżącym 
roku szkolnym. Wycieczka była formą nagro-
dy od dyrekcji szkoły dla zaangażowanych 
uczniów, za co serdecznie dziękują uczniowie 
oraz organizatorzy i opiekunowie wycieczki:

Jolanta Wykurz, Agnieszka Śliwa,
Lidia Kuta, Krystyna Banasik Gajos

Szlakiem Żeromskiego
po Górach Świętokrzyskich
150-lecie urodzin Stefana Żeromskiego 
oraz obchody Roku Żeromskiego 
uczniowie ZSP w Nowinach uczcili 
wycieczką śladami pisarza.
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Informujemy, że w najbliższym czasie opłaty nie ulegną zmianie
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Kowala

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Sta-
nisław Barycki, Wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
wraz z Jackiem Kanią, dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, gospo-
darzem obiektu Małgorzatą Markiewicz – dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego 
Hedy ps. „Szary” w Kowali oraz prezes UKS 
FYKUTENJIN w Kowali, Stanisławą Polow-
czyk-Walas. 
Zawody rozegrano zgodnie z przepisami PZJ 
w 17 kategoriach wagowych. Uczestniczyło 
w nich 65 zawodników z roczników 2000–
2008. Obsługę medyczną turnieju stanowiła 
załoga karetki pogotowia z Centrum Ratow-
nictwa Medycznego z Kielc. Pomoc przy or-
ganizacji turnieju okazały następujące osoby: 
Małgorzata Markiewicz – dyrektor SP w Ko-
wali, Wiesława Barwinek, Janusz Stefański, 
Sylwia Kaczmarczyk, Karolina Lach, Małgo-
rzata Boniakowska i  tradycyjnie od wielu, 
wielu lat trener Leopold Morzyk, Halina Mu-
siał i Marzanna Krajewska. Nad wszystkim 
czuwała prezes UKS FUKUTENJIN, Stanisła-
wa Polowczyk-Walas.
Wielkie zaangażowanie wykazali także rodzice 
naszych judoków. Szczególne podziękowania 
dla wszystkich zaangażowanych, a szczegól-
nie dla Bernadetty Przewłockiej. Sędzią głów-
nym turnieju był Marcin Woźniak, ponadto 
sędziowali: Stanisław Kowalczyk, Krzysztof 
Grabowski oraz wychowankowie UKS FUKU-
TENJIN, absolwenci SP Kowala: Kamil Bart-
kiewicz, Kamil Stępień, Jakub Bedla, Patrycja 
Piotrowska i Kamil Buras. Zawody prowadziła 
Małgorzata Karyś – prezes ŚOZ Judo w Kiel-
cach. SERDECZNE DZIĘKI. Do zobaczenia na 
kolejnym turnieju Judo w Kowali.
Wyniki sportowe
23. Świętokrzyskiego Turnieju Judo
Rocznik 2007 i młodsi – kat. wag. 25 kg
1. Turbakiewicz Oliwia – UMKS Ostrowia
2. Woźniak Urszula – UMKS ŻAK
3. Prędota Filip – UKS FUKUTENJIN
3. Pyczek Wojciech – UMKS ŻAK
Rocznik 2007 i młodsi – kat. wag. 20 kg
1. Morzeński Bartek – UKS FUKUTENJIN
2. Bętkowski Jeremiasz – UMKS ŻAK
3. Przewłocki Kacper – UKS FUKUTENJIN
Rocznik 2007 i młodsi – kat. wag 29 kg
1. Kurtek Piotr – UKS FUKUTENJIN
2. Król Oliwier – UKS FUKUTENJIN
3. Stokowiec Wiktoria – UKS FUKUTENJIN
Rocznik 2004–2006 – kat. wag. 24 kg
1. Mojeścik Krzysztof – UMKS ŻAK
2. Bętkowski Miłosz – UMKS ŻAK

3. Przewłocka Wiktoria – UKS FUKUTENJIN
3. Wołoszyn Mateusz – UMKS Ostrowia
Rocznik 2004–2006 – kat. wag. 26 kg
1. Stępień Mateusz – UKS FUKUTENJIN
2. Woźniak Kasia – UMKS ŻAK
3. Kraj Bartek – UKS FUKUTENJIN
4. Jabłoński Jakub – UMKS Ostrowia
Rocznik 2004–2006 – kat. wag. 27 kg
1. Liśniewski Maciej – UMKS Ostrowia
2. Bujak Nikodem – UMKS ŻAK
3. Bera Maciej – UMKS Ostrowia
3. Kwiecień Tomasz – UMKS ŻAK
Rocznik 2004–2006 – kat. wag. 28 kg
1. Korba Maksymilian – UKS FUKUTENJIN
2. Przewłocka Julia – UKS FUKUTENJIN
3. Kusiński Jan – UKS FUKUTENJIN

Rocznik 2004–2006 – kat. wag. 28 kg II grupa
1. Kasprzyk Aleksander – UMKS Ostrowia
2. Rygiel Andrzej – UMKS ŻAK
3. Brzeżnicki Julian – UMKS Ostrowia
Rocznik 2004–2006 – kat. wag. 31 kg
1. Kaszuba Jan – UMKS ŻAK
2. Gola Natalia – UKS FUKUTENJIN
3. Betkowski Antoni – UMKS ŻAK
4. Kułagowski Tymin – UMKS ŻAK
Rocznik 2004–2006 – kat. wag. 33 kg
1. Galera Bartek – UMKS ŻAK
2. Adamczyk Maksymilian – UMKS ŻAK
3. Pętos Jan – UMKS Ostrowia
4. Wyderski Jakub – UMKS Ostrowia
Rocznik 2004–2006 – kat. wag. 33 kg II grupa
1. Dorowski Filip – 
UKS FUKUTENJIN
2. Majchrzyk Kacper – 
UKS FUKUTENJIN
3. Wiące Oskar – 
UMKS Ostrowia
Rocznik 2004–2006 
– kat. wag. 36 kg
1. Pawełek Piotr – 
UMKS ŻAK
2. Korba Jan – UKS 
FUKUTENJIN

3. Górajski Jakub – UKS FUKUTENJIN
Rocznik 2004–2006 – kat. wag. 42 kg
1. Dąbek Wiktoria – UMKS Ostrowia
2. Polak Bartosz – UMKS Ostrowia
3. Kwiecień Tymoteusz – UKS FUKUTENJIN
Rocznik 2004–2006 – kat. wag. 49 kg
1. Smolarek Krzysztof – UMKS ŻAK
2. Polanczyk Przemysław – UMKS ŻAK
3. Stefański KonradUMKS ŻAK
Rocznik 2002–2003 – kat. wag. 40 kg
1. Klimkiewicz Krzysztof – UMKS ŻAK
2. Markowicz Patryk – UMKS ŻAK
3. Turbakiewicz Igor – UMKS Ostrowia
4. Winiarski Bartłomiej – UMKS Ostrowia
Rocznik 2002–2003 – kat. wag. 48 kg
1. Ziółkowski Jakub – UMKS Ostrowia
2. Batóg Tomasz – UMKS Ostrowia
3. Witkowski Mateusz – UMKS Ostrowia
4. Mirecka Julia – UMKS Ostrowia
5. Kałuża Kacper – UMKS Ostrowia
Rocznik 2000–2001 – kat. wag. 48 kg
1. Witkowska Martyna – UMKS Ostrowia
2. Materek Patrycja – UKS FUKUTENJIN
2. Siemieniuch Monika – UMKS Ostrowia
3. Król Sara – UMKS Ostrowia
4. Zwierzchowski Łukasz – UKS FUKUTEN-
JIN
Rocznik 2000–2001 – kat. wag. 54 kg
1. Bujak Julia – UMKS Ostrowia
2. Klimkiewicz Zuzanna – UMKS ŻAK
3. Stefanski Nikodem – UMKS Ostrowia

prezes UKS FUKUTENJIN Kowala
Stanisława Polowczyk-Walas

23. Świętokrzyski Turniej Judo
7 czerwca odbył się 23. ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JUDO. Organizatorem 
imprezy był UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FUKUTENJIN z Kowali z prezesem 
Stanisławą Polowczyk-Walas. W turnieju udział wzięli judocy z 3 klubów: 
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO FUKUTENJIN z Kowali, UMKS ŻAK 
z Kielc oraz UMKS OSTROWIA z Ostrowca Świętokrzyskiego.

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. S

P 
Ko

wa
la

Młodzi judocy z dumą prezentują zdobyte wyróżnienia
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Topór oraz Maja Mroczek. Jak się okazało, 
najlepszą szachistką (rocznik 2005) została 
nasza uczennica z kl. IIa Barbara Smolarczyk, 
która otrzymała wyróżnienie, medal i dyplom. 
Warto podkreślić, że każdy uczestnik Turnieju 
Szachowego otrzymał poczęstunek, dyplom 
i książkę do nauki gry w szachy. Uczniowie 
uświadomili sobie, jaką satysfakcję może dać 
uczestnictwo w takim dużym turnieju i moż-
liwość rywalizowania z innymi uczestnikami, 
a także sprawdzenie swoich umiejętności.

Nauczycielki SP Nowiny
L. Jędrocha, E. Zawadzka

sport

Siedziba G³ówna:

Magazyn G³ówny:

Filia:

Filia:

25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.       41 348-18-20
kielce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00

26-052 Nowiny
SZEWCE, ul. Dewoñska 27
tel./fax 41 346-52-05
tel. kom. 785-015-884
szewce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-15.00

26-617 RADOM
ul. Warszawska 115
tel./fax 48 333-27-00
tel. kom. 601-207-585
radom@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-13.00

39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00
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Turniej odby ł się 
w  Targach Kielce, 
a jego organizatorem 
by ł Świętokrzyski 
Związek Szachowy. 
Do udziału w  mi-
strzostwach upraw-
nieni byli zawod-
nicy i  zawodniczki 
z  roczników 2005 
i   2006. Spośród 
400 zawodników 
województwa świę-
tokrzyskiego trzech 
drugoklasistów ze 
Szko ły Podstawo-
wej w   Nowinach 
zakwalifikowało się 
do finału, a wśród 
nich byli Barbara 
Smolarczyk, Jakub 

Barbara Smolarczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Nowinach najlepszą szachistką
Blisko 400 młodych szachistów wystartowało w kolejnym już Turnieju Szachowym 
zorganizowanym pod hasłem „Edukacja przez szachy w szkole”. Wśród nich 
znalazło się również 36 uczniów z klas I–III ze Szkoły Podstawowej w Nowinach. 
Najlepszą szachistką okazała się Barbara Smolarczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Nowinach.
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Podczas gry na twarzach zawodników widać było ogromne skupienie  Podczas gry na twarzach zawodników widać było ogromne skupienie  


