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Opałko – artysta kabaretowy, aktor, kompozy-
tor i autor tekstów, znany też jako Genowefa 
Pigwa i zespół muzyczny Żuki, który od lat 
wiernie interpretuje The Beatles oraz piosenki 
innych gwiazd rocka lat 60. i 70.
Wielką Galę Gospodarczą Świętokrzyskie Perły 
2014 uświetnili swoimi koncertami laureaci – 
Żuki i Bronek Opałko. Patronat honorowy nad im-
prezą sprawowali Bożentyna Pałka-Koruba, wo-
jewoda świętokrzyski, Adam Jarubas, marszałek 
województwa świętokrzyskiego, Zdzisław Wrzał-
ka, starosta kielecki. Organizatorem gali było Biu-
ro Organizacji ARHIT Jerzego Baranowskiego.

(Apis)

jątkowych, działalności charytatywnej i wszel-
kich innych działań na rzecz regionu. 
W tegorocznej edycji przyznano także nagrody 
wyjątkowe – Świętokrzyskie SuperPerły 2014. 
Otrzymali je artyści: Włodzimierz Pawlik – 
kompozytor, pianista jazzowy i pedagog, lau-
reat nagrody muzycznej Grammy, Bronisław 

Laureaci Świętokrzyskich Pereł 2014 zostali 
nagrodzeni za to, że dbają o rozwój i tworzą 
pozytywny wizerunek regionu, a  ich praca 
odgrywa nieocenioną rolę dla jego rozwoju. 
Zdaniem Bożentyny Pałki-Koruby, wojewody 
świętokrzyskiego, która objęła konkurs hono-
rowym patronatem, na dobry wizerunek regio-
nu pracują zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 
Wójt Stanisław Barycki w swej wypowiedzi do 
telewizji internetowej Serwis Nowiny, komen-
tując przyznanie Urzędowi Gminy Sitkówka-
-Nowiny prestiżowej nagrody, podkreślił, że 
jest ona dowartościowaniem gminy. – Jestem 
dumny i zaszczycony tym, że po raz drugi 
(bo to jest już druga statuetka Perły Świę-
tokrzyskie przyznana została naszej gminie) 
znaleźliśmy się w tej elicie, nie tylko fi rm, ale 
i samorządów, które znaczą coś w powiecie 
kieleckim i województwie świętokrzyskim – 
powiedział wójt Stanisław Barycki.
Kapituła nominowała kandydatów do nagrody 
Świętokrzyskie Perły na podstawie ich doko-
nań gospodarczych, udziału w życiu społecz-
nym, rozwoju kultury, wspieraniu ciekawych 
inicjatyw, służeniu pomocą w sytuacjach wy-

aktualności

Świętokrzyska Perła
dla Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Na II Wielkiej Gali Gospodarczej Świętokrzyskie Perły, która odbyła się 10 
kwietnia br. na scenie Hotelu Kongresowego w Kielcach nagrodzono artystów, 
przedsiębiorców i samorządowców z naszego regionu. W gronie 28 osób, instytucji 
i przedsiębiorstw nagrodę przyznaną dla Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny odbierał 
wójt Stanisław Barycki.

Statuetka przyznana została wieloletniemu dzia-
łaczowi Stanisławowowi Baryckiemu za zasługi 
na rzecz rozwoju Aeroklubu Kieleckiego i lotniska 
w Masłowie. Wójt prezentując Ikara, wyraził za-
dowolenie z otrzymanego wyróżnienia, gdyż jest 
ono dla niego swego rodzaju podsumowaniem 
dobrej pracy na rzecz Areoklubu Kieleckiego.
Swoją działalność w Areoklubie rozpoczął 
w czasach, gdy był jeszcze dyrektorem na-
czelnym Zakładów Przemysłu Wapienniczego 
Trzuskawica. Spowodował wówczas zabezpie-
czenie kamienia wapienniczego pod pas star-
towy na lotnisku w Masłowie. 
Przy okazji warto wspomnieć, że Stanisław 
Barycki wspierał także inicjatywę budowy 
pomnika upamiętniającego asów przestwo-
rzy i pilotów poległych w obronie Ojczyzny 
w Polichnie. – Obelisk pamiątkowy odsłonił 
w 1992 r. legendarny gen. Stanisław Skalski 
– wspomina wójt Stanisław Barycki, jeden ze 
sponsorów pomnika.

Apis

Wójt Stanisław Barycki
nagrodzony statuetką Ikara
Wójt Stanisław Barycki otrzymał statuetkę Ikara w nagrodę za pracę w Zarządzie 
Areoklubu Kieleckiego w latach 1994–2014. Nieprzerwanie przez 20 lat pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego. Wręczenie odbyło się 23 marca na zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym w Masłowie.
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stać z  jej osiągnięć i doświadczeń. Goście 
wyrazili się z uznaniem o dotychczasowej 
współpracy UJK z podmiotami gospodarczymi 
gminy w zakresie zorganizowania stażów dla 
studentów. 
Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Pro-
gramu współpracy gminy Sitkówka-Nowiny 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego za 2013 rok”. Następnie 
wysłuchali informacji o stanie bezpieczeń-
stwa publicznego i przeciwpożarowego na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny za 2013 rok. 
O bezpieczeństwie publicznym mówił aspirant 
Jacek Gajewski z Komisariatu Policji w Chę-
cinach. Natomiast o bezpieczeństwie przeciw-
pożarowym powiedział Jerzy Kurek – komen-
dant gminny OSP w Sitkówce-Nowinach. 
Po przerwie radni uchwalili jednogłośnie 
uchwałę w  sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 
rok. W wyniku wprowadzonych zmian w bu-
dżecie zwiększono plan dochodów o kwotę 
366 856,00 zł, zmniejszono plan wydatków 
o kwotę 1 485 084,63 zł oraz zmniejszono 
defi cyt o kwotę około 1,8 mln zł. Ponadto usta-
lono przychody z kredytu w kwocie około 5,5 
mln zł, w tym na pokrycie defi cytu w kwocie 
4,5 mln oraz na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań 1 mln zł. Po wprowadzo-

nych zmianach budżet gminy zamyka się po 
stronie dochodów w kwocie ok. 43,5 mln zł, 
a po stronie wydatków w kwocie ok. 48 mln zł. 
Rada Gminy upoważniła wójta do zaciągnięcia 
kredytu na kwotę do 5,5 mln zł. Na przegło-
sowany przez Radę Gminy wniosek radnych 
Klubu Wspólne Dobro wprowadzono zmiany 
w budżecie gminy polegające na wykreśleniu 
z realizacji zadania pn. „Budowa Chaty Trady-
cji w Kowali” na kwotę 2 mln zł, zwiększono 
środki na zadanie „Przebudowa sieci wodocią-
gowej w miejscowości Kowala” o kwotę 450 
tys. zł oraz wprowadzono nowe zadanie „Mo-
dernizacja Budynku OSP Kowala” na kwotę 50 
tys. zł, która ma być przeznaczona na projekt 
adaptacji pomieszczeń poddasza w Remizie 
OSP Kowala na potrzeby świetlicy wiejskiej. 
Rezygnując z zadania „Budowa Chaty Tradycji 
w Kowali” udało się osiągnąć porozumienie w 
sprawie budżetu. – Powiedzmy, że był to kom-
promis – skomentował wójt Stanisław Barycki.
W dalszej części obrad radni zmienili uchwałę 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Zwalczania Narkomanii w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny na rok 2014. Uchwa-
lili także „Program Ochrony i Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny”.
Podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. Sesję 
Rady Gminy zakończyły wolne wnioski, infor-
macje, sprawy różne, interpelacje i zapytania 
radnych oraz odpowiedzi na interpelacje zgło-
szone na poprzedniej sesji. Cała sesja prze-
biegała w sposób spokojny. 

Apis

Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwaliła 
zmiany w budżecie na 2014 r.

Obrady swoją obecnością zaszczycili goście: 
radny powiatowy Kazimierz Bielecki, przed-
stawiciele Wydziału Administracji i Zarzą-
dzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach – dr hab. Andrzej Pawlik i dr Ma-
rek Gębski oraz aspirant Jacek Gajewski z Ko-
misariatu Policji w Chęcinach. 
Wójt Stanisław Barycki wraz przewodniczą-
cym Rady Gminy Sebastianem Nowaczkiewi-
czem podziękowali i złożyli gratulacje drużynie 
samorządowców za zdobycie wicemistrzostwa 
Polski oraz mistrzostwa województwa święto-
krzyskiego w piłce nożnej halowej, podczas 
zawodów piłkarskich, które odbywały się na 
początku marca br. w Nowinach i Chęcinach. 
Przedstawiciele drużyny otrzymali specjalne 
podziękowanie na piśmie. – Uczestnictwo 
w zawodach sportowych samorządowców jest 
znakomitą okazją do promocji sportu. Promu-
jąc sport, promujemy zdrowie. Osiągnięcie sa-
morządowców stało się znakomitą promocją 
naszej gminy w regionie i poza jego granicami 
– podkreślił wójt Stanisław Barycki. 
Gospodarz gminy ogłosił radnym, że przedsta-
wicielem gminy Sitkówka-Nowiny w Radzie 
Programowej Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego został dyrektor inż. Adam Głogowski. 
Wójt poinformował także, że obecność na 
sesji przedstawicieli Wydziału Administracji 
i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach – dr. hab. Andrzeja Pawlika 
i dr. Marka Gębskiego – związana jest z tym, 
że Urząd Gminy zamierza wkrótce podpisać 
porozumienie z kielecką uczelnią, by korzy-

Podczas sesji Rady Gminy Sitkówka-
-Nowiny, która odbyła się 26 marca br. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
najważniejszym punktem obrad było 
uchwalenie przez radnych jednogłośnie 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny 
na 2014 rok. Radni jednomyślnie 
upoważnili wójta do zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego.

Protokoły z sesji są 
zamieszczone na stronie 
www.bip.nowiny.com.pl
w zakładce Rada Gminy 

Sitkówka-Nowiny

Przedstawiciele Wydziału Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr hab. 
Andrzej Pawlik i dr Marek Gębski
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Członkowie Szkolnego Koła PCK – Klubu Wie-
wiórka (klasy IIa i IIc), działającego w Szkole 
Podstawowej w Nowinach wraz z opiekunami 
Iloną Jaroszek-Kruk i Jolantą Gołda – jak co 
roku udali się do Ośrodka Zdrowia w Nowi-
nach, aby złożyć gorące życzenia wszystkim 
pracownikom w dniu ich święta. Dzieci recy-
towały wiersze i wręczyły laurki.

aktualności

Gospodarz gminy podkreślił znaczenie i za-
angażowanie się w misję ratowania życia 
i zdrowia drugiego człowieka, składając tym 
samym wyrazy najwyższego uznania pracow-
nikom służby zdrowia oraz dołączając życze-
nia osobistej satysfakcji z trudnej, ale jakże 
potrzebnej pracy oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu prywatnym.

Gminne obchody Dnia 
Służby Zdrowia
Podczas obchodzonego 7 kwietnia Dnia Służby Zdrowia wójt Stanisław Barycki 
na ręce dyrektora Marcina Bekiera złożył wszystkim lekarzom, pielęgniarkom 
oraz pozostałym pracownikom Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach najserdeczniejsze życzenia, dziękując za 
ofi arność i zaangażowanie w działania na rzecz pacjentów.

– Proszę ocenić dotychczasową współpracę 
uczelni z gminą.
– Dotychczasowa współpraca polegała na tym, 
że nasi studenci odbywali w gminie praktyki. 
Po tym doświadczeniu chcielibyśmy pójść jesz-
cze dalej, proponując studentom tematy pracy 
licencjackiej i magisterskiej dotyczące zagad-
nień, którymi zainteresowane są samorządy. 

– Do których samorządów skierowana została 
jeszcze oferta współpracy UJK?
– Do tej pory, oprócz gminy Sitkówka-Nowi-
ny, współpracujemy także z Urzędem Mia-
sta Gminy w Daleszycach i Urzędem Gminy 
w Bielinach. Jeśli chodzi o Urząd Gminy 
Sitkówka-Nowiny, to muszę podkreślić, że 
dużą znajomością problematyki, która nas in-
teresuje może poszczycić się wójt Stanisław 
Barycki. Cieszymy się, że od razu przyjął wy-
zwanie i zaangażował się na odcinku naszej 
współpracy. Oczywiście są to pierwsze kroki 
naszego współdziałania, ale od nich zależy 
wszystko to, co zamierzamy realizować na 
przyszłość. 
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Piskulak

Andrzej Piskulak: Pragnę zapytać Pana o cel 
Waszej obecności na sesji Rady Gminy. Wójt 
Stanisław Barycki przedstawiając Panów 
mówił, że Urząd Gminy zamierza wkrótce 
podpisać porozumienie z kielecką uczelnią, 
by korzystać z jej osiągnięć i doświadczeń…
Prof. Andrzej Pawlik: Nawiązaliśmy stałą 
współpracę z gminą Sitkówka-Nowiny na 
kilku obszarach, które są określane przez 
wójta Stanisława Baryckiego, pracowników 
Urzędu Gminy i uczelnię. Nasza współpra-
ca dotyczyć będzie odbywania praktyk przez 
młodzież, podniesienia jakości pracy i współ-
pracy różnych podmiotów gminnych oraz 
samego Urzędu Gminy. Liczymy, że gmina 

może skorzystać z naszej wiedzy i doświad-
czeń. Przecież nasi pracownicy wykładają 
przedmioty dotyczące problematyki samo-
rządu terytorialnego. 

– Mogłaby skorzystać na takiej współpracy 
także gminna oświata…
– Jesteśmy także otwarci na współpracę ze 
szkołami gminnymi. Ze swej strony gwarantu-
jemy pomoc w realizacji różnych przedmiotów 
i programów. Mam tu na myśli między innymi 
pisanie programów autorskich. Oczekujemy, 
że wójt wskaże nam te obszary, gdzie mogli-
byśmy sobie wzajemnie pomagać. 

– Od kiedy taka współpraca mogłaby być 
możliwa? 
– Mam nadzieję, że umowę moglibyśmy pod-
pisać w maju lub czerwcu br. W każdym razie 
chcielibyśmy to sfi nalizować jeszcze przed te-
gorocznymi wakacjami. 

WSPÓŁPRACA UCZELNI Z GMINĄ
Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem 
Pawlikiem z Wydziału Administracji 
i Zarządzania Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.
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wszystkim pracownikom służby zdrowia za 
ofi arność i zaangażowanie w działaniach na 
rzecz pacjentów, podejmowanie się misji ra-
towania życia i zdrowia drugiego człowieka.
„Osobistej satysfakcji z  trudnej, ale jakże 
potrzebnej pracy oraz wszelkiej pomyślności 
w  życiu prywatnym” pracownikom służby 
życzył także dyrektor Tomasz Gruszczyński. 
Uroczystość dostarczyła niezapomnianych 
wrażeń i przeżyć zarówno gościom, jak i or-
ganizatorom.
Zdrowie to jedna z  największych warto-
ści człowieka pozwalająca na pracę, radość 
i szczęście, dlatego potrzebą naszych czasów 
jest wdrażanie i upowszechnianie współcze-
snych osiągnięć kultury zdrowotnej.
Prowadzone są liczne badania, które wskazu-
ją, jak wiele zależy od samego człowieka, aby 
zdrowie służyło mu jak najdłużej. Ludzie gim-
nastykujący się, właściwie się odżywiający, 
dbający o higienę wzmacniają swoje zdrowie. 

SP Bolechowice

aktualności
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W konkursie, którego celem było m.in. rozbu-
dzanie wrażliwości artystycznej młodzieży oraz 
kształtowanie twórczej postawy wzięło udział 
21 uczestników w Kielc, Piekoszowa oraz No-
win. Gimnazjaliści recytowali fragmenty po-
ezji i prozy w języku angielskim i niemieckim, 
a ocenie podlegały m.in.: stopień opanowania 
tekstu, prawidłowa wymowa, interpretacja 
utworu oraz dobór środków artystycznych. 
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Nowi-
nach zaprezentowali się doskonale, zdobywa-
jąc I  i II miejsce, wyróżnienie oraz nagrodę 
specjalną. Aleksandra Święcka, uczennica 
klasy IIIe zachwyciła jury swoimi umiejętno-

ściami aktorskimi i interpretacją wiersza He-
inricha Heine „Ein Weib”, zajmując I miejsce 
w kategorii język niemiecki. Wyróżnienie w tej 
samej kategorii zdobył Karol Woźniczko z kla-
sy Id, za utwór J.W. Goethego „Gefunden”. Na-
groda specjalna w kategorii poezja śpiewana 
powędrowała do uczennicy klasy Ia, Justyny 
Wypych za przejmujące wykonanie tradycyjnej 
staroangielskiej ballady „Scarborough Fair”. 
Zaś II miejsce w konkursie poezji anglojęzycz-
nej za wiersz Roberta Burnsa „Inconstancy in 
Love” zajęła Julia Pawlusek (IIIa). Uczniowie 
przygotowywali się do konkursu pod czujnym 
okiem nauczycielek języków obcych: Doroty 
Chwastowskiej, Katarzyny Grudzieckiej oraz 
Agnieszki Miszczyk. Dla wszystkich było to 
bardzo ciekawe doświadczenie, któremu przy-
świecała idea popularyzacji nauki języków ob-
cych. Była to również doskonała szansa na za-
prezentowanie swoich umiejętności aktorskich 
oraz zawarcie nowych znajomości. 

Agnieszka Miszczyk

Bezkonkurencyjni
gimnazjaliści z Nowin
W Piekoszowie odbył się I Powiatowy Konkurs Prozy i Poezji Obcojęzycznej. 
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Nowinach zdobyli laury w każdej kategorii. 
Beata Ziental, wicedyrektor ZSO w Piekoszowie była pod olbrzymim wrażeniem 
umiejętności językowych oraz aktorskich naszych uczniów.

Liczna grupa uczniów wraz z wychowawca-
mi opracowała scenariusz zawierający po-
szczególne zdarzenia z pracy naszego grona 
medycznego. Dzieci czteroletnie z oddziału 
przedszkolnego zaprezentowały inscenizację 
wiersza „Chory kotek”. Spektakl miał na celu 
również rozbawienie publiczności poprzez za-
chęcenie jej do czynnego udziału w zabawach 
ruchowych. Inscenizacja ta była ukłonem 
dzieci w stronę opiekunów medycznych oraz 
podziękowaniem za ich serce i pomoc każde-
mu człowiekowi.
Także uczniowie klas starszych Szkoły Pod-
stawowej w Bolechowicach w sposób hu-
morystyczny podkreślili wagę wartości, jaką 
jest zdrowie. Swoje zdolności artystyczne 
w montażu słowno-muzycznym pod hasłem 
„Żyj zdrowo!” zaprezentowali uczniowie kla-

sy piątej: Joanna Bukowska, Marta Kraińska, 
Joanna Ludwicka, Justyna Nosek, Jakub Po-
rzucek, oraz klasy czwartej: Olga Majchrzyk, 
Michał Milcarz. 
Dzieci przygotowały program artystyczny, 
będący podziękowaniem dla pracowników 
służby zdrowia, którzy troszczą się o nas, 
aby było nam jak najlepiej. Przedstawione 
zostały wiersze i piosenki oraz dwie krótkie 
scenki humorystyczne, które miały na celu 
podkreślenie ważności przestrzegania zasad 
higieny. Za swoje piękne występy dzieci otrzy-
mały gorące brawa i słowa uznania. Odbył się 
również pokaz udzielenia pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zaproszeni gości otrzymali 
laurki wykonane przez dzieci.
Podsumowaniem spotkania było przemówie-
nie Krystyny Janiec, w którym podziękowała 

Dzień Służby Zdrowia 
w Bolechowicach
W Szkole Podstawowej w Bolechowicach zorganizowano 9 kwietnia br. po raz 
kolejny uroczyste obchody Dnia Służby Zdrowia. Obecni byli m.in.: wójt Stanisław 
Barycki, przedstawiciele służby zdrowia – radna Krystyna Janiec, Danuta 
Pasowska, dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Marcin Bekier, 
Zarząd OSP Wola Murowana, radna Wiesława Janus, sołtys Bolechowic Zbigniew 
Jantura.
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Patronat nad konferencją objęła Ambasada 
Niemiec, a wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, kuratoriów oświaty, samorządów, 
przedstawiciele polskich i niemieckich insty-
tucji państwowych, Izby Handlowej w War-

szawie, uczelni 
wyższych oraz 
szkół realizują-
cych program 
DSD .  Na s z e 
województwo 
reprezentował 
również  za-
stępca prezy-
denta Kielc 
Andrzej Sy-
gut.
P u b l i c z -
ne  G im-
n a z j u m 
w   N o -
w i n a c h 
n a l e ż y 

do nielicznej 
grupy prestiżowych szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (96 
szkół w Polsce), w których realizowany jest 
program DSD. Deutsches Sprachdiplom 
(DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Fe-
deralnego Urzędu Administracji Niemiec 
i krajów związkowych. Program DSD reali-
zowany jest w gimnazjach i  liceach, które 
po spełnieniu określonych kryteriów zostały 
przyjęte do grona szkół partnerskich Repu-
bliki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwo-
lenie na przeprowadzanie egzaminu DSD. 
Szkoły te, w ścisłej współpracy z Centralą 
Szkolnictwa Zagranicznego, przez trzy lata 
intensywnej nauki przygotowują uczniów do 
egzaminu. Gimnazjaliści zdają egzamin DSD 
I na poziomie A2/B1, a uczniowie liceum – 
DSD II na poziomie B2/C1. Dyplom DSD II 
jest honorowany na całym świecie jako do-
kument potwierdzający znajomość języka 
wystarczającą do podjęcia studiów w Niem-
czech.
W czasie konferencji wiele uwagi poświęcono 
rozwojowi programu w Polsce oraz perspek-
tywom związanym z  jego realizacją przede 
wszystkim w oparciu o  zwiększenie szans 
młodych ludzi w  ich przyszłym życiu zawo-

dowym. Podkreślono również znaczenie eg-
zaminu DSD w polskim systemie edukacji. 
Konferencja była również doskonałą okazją do 
wymiany zdań i doświadczeń.
Zwieńczeniem spotkania było wręczenie dy-
rektorom szkół zaświadczeń pozwalających 
na przeprowadzenie egzaminu DSD w bieżą-
cym roku szkolnym. Taki certyfi kat otrzymał 
również dyrektor Dominik Żyła.
W Publicznym Gimnazjum w Nowinach kla-
sa z  rozszerzonym programem języka nie-
mieckiego istnieje od roku 2009, a opiekę 
nad uczniami sprawują nauczycielki języka 
niemieckiego: Agnieszka Miszczyk oraz Wio-
letta Huiskens. Gimnazjaliści uczą się języka 
niemieckiego w wymiarze 6 godzin tygodnio-
wo, w małych grupach. Uczestniczą m.in. 
w zajęciach z native speakerami, wyjeżdżają 
na kilkutygodniowe wakacyjne stypendia do 
Niemiec, realizują ciekawe projekty oraz zwie-
dzają kraje niemieckojęzyczne. Uczniowie są 
doskonale przygotowani do egzaminu gim-
nazjalnego oraz odnoszą znaczące sukcesy 
w Wojewódzkim Przedmiotowym Konkursie 
z Języka Niemieckiego organizowanym przez 
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. W pięcio-
letniej historii klasy możemy poszczycić się aż 
7 laureatami oraz 4 fi nalistami wspomniane-
go konkursu. Do grona laureatów dołączyła 
w tym roku Aleksandra Święcka, a poczet fi -
nalistów zasilił Andrzej Lisowski. 

Agnieszka Miszczyk, ZSP Nowiny

Nowińskie gimnazjum z powodzeniem 
uczy języka niemieckiego
W Warszawie odbyła się dwudniowa IX Konferencja Dyrektorów Szkół DSD. 
Organizatorem spotkania byli koordynatorzy Centrali Szkolnictwa za Granicą 
w Niemczech (ZfA) Dorothea Burdzik oraz Manuel Haß. Publiczne Gimnazjum 
w Nowinach na spotkaniu reprezentował dyrektor Dominik Żyła.
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Szkoła Podstawowa w No-
winach już po raz kolejny 
wzięła udział w corocznym 
Ogólnopolskim Tygodniu 
Kariery organizowanym 
przez Stowarzyszenie Do-
radców Szkolnych i Zawo-
dowych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Celem tej inicja-
tywy jest promocja i rozwój 
poradnictwa zawodowego. 
Tym razem hasło projektu 
brzmiało: „Odkryj talenty swoje-
go dziecka”. 
Nad organizacją OTK czuwały trzy na-
uczycielki: Edyta Szwed, Adriana Tarach 
i Agata Rogozińska. W ciągu dwóch mie-
sięcy koordynatorzy zorganizowali kilka-
dziesiąt akcji, warsztatów, konkursów, 

a przede wszystkim spo-
tkań z przedstawicielami 
różnych zawodów. Dzięki 
nim uczniowie ze wszyst-
kich klas mogli dowie-
dzieć się, na czym polega 
praca między innymi le-
karza, leśniczego, poli-
cjanta, dziennikarza czy 

fryzjera. Wzięli też udział 
w warsztatach tanecznych 

i poznali zasady bezpieczeń-
stwa w pracy.

Jak się okazało organizacja OTK 
w nowińskiej szkole spodobała się nie tylko 
uczniom. Stowarzyszenie Doradców Szkol-
nych i Zawodowych Rzeczypospolitej Pol-
skiej oceniło wszystkie instytucje i placówki 
biorące udział w projekcie i przyznało naszej 

szkole miejsce w gronie zwycięzców. Oto lista 
laureatów:
• Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich 

w Nowinach
• Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Praktycznego
• Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Cen-

trum Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej w Tarnowie

• Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
w Wałbrzychu

• Jastrzębskie Drogowskazy Kariery 
• Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Punkt 

Pośrednictwa Pracy OHP, Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w Śremie 

• Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
• Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ziemi 

Radzanowskiej w Rogolinie
• Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego
• Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
• Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica 

w Opolu 
Agata Rogozińska, Edyta Szwed,

Adriana Tarach

Odkrywanie talentu dziecka w Nowinach
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach została doceniona przez 
organizatorów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Stowarzyszenie Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej podsumowało zeszłoroczną 
akcję i wybrało zwycięzców. Nowińska podstawówka jest jednym z nich!
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Tęsknota 
na rocznicy śmierci

Janie Pawle Drugi, gdy myślę o Tobie,
wiersz „Do sosny polskiej” przypominam sobie
Zapadły mi się w sercu, słowa wiersza tego,
rozmawiasz w nim z sosną powiernicą niemą.

Choć byłeś na tronie i w poszanowaniu
czułeś się samotnie, jakby na zesłaniu,
tak jak górska sosna, w gaju pomarańczy,
której zabroniono z halnym wiatrem tańczyć.

Tęskniłeś ogromnie, choć świat objechałeś,
ziemię swą ojczystą, całując witałeś
oddałeś się służbie Bogu i ludzkości,
aleś przecie człowiek i ze krwi, i z kości

i ciężko było Ci, i sił ubywało,
i spocząć po śmierci, w kraju by się chciało.
Raczej nie wierzyłeś w takie rozwiązanie
i wiersz zakończyłeś znakiem zapytania.

Trudne, choć zaszczytne było Twoje życie
i egzamin z niego zdałeś znakomicie.
Przed dziesięciu laty odszedłeś do Pana,
dzisiaj uroczystość kanonizowania.

W relikwiach powrócisz do
Ojczyzny swojej, do Polski
i na zawsze będziesz dla
Polski, największym patronem.

Henryka Brzoza

Nadeszła pora 
Wielkanocy

Nadeszła pora Wielkanocy,
jajka ludzie kupują,
wszystko jest w wiosennej mocy,
dzieci pisanki malują.
 Czuć wypieki każdej mamy,
 pyszne zapachy babki,
 na Wielkanoc czekamy,
 przy stole, gdzie żółte kwiatki.
Koszyczki niosą dzieci,
a w nich same pyszności,
ksiądz dary poświęci,
i pora zaprosić gości.
 A w poniedziałek, o rany
 będzie cały dzień lany,
 śmigus-dyngus będzie,
 nie trzeba używać wanny.
Wody nie brakuje wszędzie,
Wielkanoc pachnie wiosną,
to pora tak radosna, pełna pisanek
kolorowych i prezentów zajączkowych.

Henryka Brzoza

Wielkanoc

Rozdzwoniły się dzwony kościelne,
radośnie – od samego już świtu.
Głosząc na wszystkie świata strony,
Chrystus zmartwychwstał,
cud został spełniony.

Niesie się śpiew dzwonów,
od Bałtyku do Tatr.
Dziś każdy dla każdego,
jest jak rodzony brat.

Wszyscy życzą – wszystkim,
szczęścia i radości wiele.
Zdrowia dla całej rodziny,
i spotkania w kościele.

I zajączek mały,
do życzeń się dołożył.
I barwną pisankę
do świątecznego koszyczka
włożył.

A wiosna która przybyła
bazie dołożyła.
I słoneczkiem złotym,
Wielkanoc rozjaśniła.

Danuta Kilakiewicz

Wielkanocna baba

Wielkanocna baba,

wyrośnięta, rumiana,

smaczna, doskonała.

Na świątecznym stole królowała,

i wszystkich gości zapraszała.

Chodźcie, kosztujcie,

baby sobie nie żałujcie.

Niebo w gębie będziesz miał,

ja nie kłamię Wam.

Nawet król w koronie złotej,

co na tronie siedział.

Baby sobie nie żałował,

każdy o tym wiedział.

Wszyscy chętnie próbowali,

smaki baby zachwalali.

O przepis więc prosili,

bardzo też ją polubili.

Tak to Wielkanocna baba,

na każdym stole musi być.

By ucieszyć podniebienia,

żeby potem o niej śnić.
Danuta Kilakiewicz

Niezwykły dzień

Jest taki dzień, 
który pozostanie w pamięci.
Co rok nabiera mocy,
to święta Wielkiej Nocy.

 Rodzina się spotyka,
 nikt w jej relacje nie wnika.
 Wszyscy są razem,
 żale oddzielone kamiennym głazem.

Śmierć wielkiego Polaka,
naszego RODAKA.
W poczet świętych przyjęty,
przez anioły do nieba wzięty.

 Już błogosławiony,
 przez nas wymodlony.
 Mądrości pozostawione,
 pokolenie nimi obdarzone.

Katastrofa smoleńska,
znowu powróciła.
W historię się wpisała,
bolesny cios Polakom zadała.

 Kwietniowe wspomnienia,
 przytłumiły wiosenne marzenia.
 Choć jej zapach się czuje,
 siła wydarzeń serce ujmuje.

Lidia Jędrocha

Maj 

Świat pięknie rozkwiata wokoło
Bo aura ku temu sprzyja
I ludziom się robi wesoło
Jak pięknie się wszystko rozwija
 Do życia się budzi świat cały
 By wszyscy się mogli weselić
 Bo świat ten jest duży, wspaniały
 Radością tą trzeba się dzielić
By wszyscy w nim byli szczęśliwi
I szczęście niezmiennie by trwało
Dla wszystkich na świecie życzliwi
Choć w życiu też różnie bywało
 By miłość nie była stracona
 To szukać jej trzeba wśród ludzi
 A miłość niezdarnie zgubiona
 Niech w maju się w ludziach obudzi
Z wszystkimi w przyjaźni żyć trzeba
By radość dotarła wszędzie
To piękno nam dane jest z Nieba
To Niebo przychylne nam będzie.

Henryk Skowerski

Wiosenny deszcz 

Zasłoniło się niebo chmurami
Deszcz się zbiera nad nami
A deszcz ziemię zrosi
Bo ziemia się wody prosi
 By drzewa, rośliny odżyły
 Ludziom tym radość sprawiły
 By świat był wokoło radosny
 Jak piękne są pierwsze dni wiosny
Bo ziemia jest wody spragniona
Przez mrozy i wiatry suszona
A deszcz co noc mógłby padać
W dzień słońce rośliny ogrzewać
 A aura by mogła sprzyjać
 By mogło się wszystko rozwijać
 Deszczyk wisenny spokojny
 Dla roślin i drzew byłby chojny.

Henryk Skowerski
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Lidia Kuta, Agnieszka 
Śliwa i Jolanta Wykurz. 
Wszystkim uczestni-
kom rywalizacji i  ich 
opiekunom dziękuje-
my za wspólną du-
chową przygodę i… 
zapraszamy za rok. 

Lidia Kuta

gorzata Pronobis – przedstawicielka Bibliote-
ki Pedagogicznej w Kielcach oraz ks. Tomasz 
Gocel z Nowin oceniało dobór repertuaru, 
innowacyjność i pomysłowość oraz ogólny 
wyraz artystyczny poszczególnych prezentacji.
W kategorii monodram pierwsze miejsce za-
jęła Paulina Sołtys z Gimnazjum w Morawicy, 
drugie – Katarzyna Woszczyk z Gimnazjum 
w Nowinach.
W kategorii recytacja klasyczna zwyciężyli 
Maciej Furmańczyk z Gimnazjum w Mącho-
cicach Kapitulnych i Julia Haba z Gimnazjum 
w Morawicy, drugie miejsca przypadły Mar-
celinie Wojdzie z Gimnazjum w Wolicy i Pa-
trycji Kalecie z Gimnazjum w Mąchocicach 
Kapitulnych, trzecie – Klaudii Seweryn z LO 
w Chęcinach. Wyróżnienia otrzymały Patrycja 
Czarnecka z LO w Chęcinach oraz Aleksandra 
Biernat z Gimnazjum w Gnieździskach.
Na scenie w szkolnej auli przez kilka godzin 
uczestnicy recytowali fragmenty utworów 
Stefana Żeromskiego: „Ludzie bezdomni”, 
„Przedwiośnie”, „Wierna rzeka”, „Zapomnie-
nie”, „Puszcza Jodłowa”, a także „Rozdziobią 
nas kruki, wrony…”.
Imprezę przygotowały i nad jej sprawnym 
przebiegiem czuwały Krystyna Banasik-Gajos, 

Nowiny

Jego celem było popularyzowanie twórczości 
Stefana Żeromskiego, upowszechnianie kultu-
ry żywego słowa, doskonalenie umiejętności 
aktorskich, odkrywanie talentów, jak również 
budzenie i rozwijanie przeżyć estetycznych 
wynikających z pracy z tekstem literackim.
W jubileuszowym spotkaniu wzięło udział 24 
uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z: Chęcin, Gnieździsk, Mąchocic 
Kapitulnych, Morawicy, Nowin i Wolicy. Re-
cytatorzy rywalizowali w dwóch kategoriach: 
recytacji klasycznej oraz monodramie. 
Jury w składzie Małgorzata Szalińska-Ska-
wińska reprezentująca Świętokrzyski Oddział 
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, Mał-

W ramach obchodów XXII Tygodnia Kultury Języka w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach  odbył się 12 marca br. V Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Bliżej Żeromskiego”. Temat został zainspirowany ogłoszonym w regionie 
świętokrzyskim rokiem autora „Syzyfowych prac” i wpisany w kalendarz działań 
artystycznych województwa przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jednym z działań było zorganizowanie kon-
kursu ortografi cznego. Szkolny Konkurs Or-
tograficzny wyłonił laureatów w dwóch ka-
tegoriach wiekowych. W klasach pierwszych 
pierwsze miejsce zajął Mikołaj Odziemek (kl. 
Id), drugie – Weronika Gawior (kl. Id), trzecie 
– Konrad Wojtasiński (kl. Ia). 
W kategorii klas drugich i trzecich gimnazjum 
oraz ZSZ i LO pierwsze miejsce wywalczyła 
Dominika Gruszczyńska (kl. IIIa), drugie – Da-
ria Domagała (kl. IIIa), trzecie – Emil Szmalec 
(kl. IIIa). Komisja konkursowa przyznała rów-
nież pięć wyróżnień.
Cieszą sukcesy uczniów nie tylko w szkolnych 

konkursach, ale również w zmaganiach po-
wiatowych. Daria Domagała – uczennica kla-
sy IIIa gimnazjum – została zwyciężczynią V 
Powiatowego Konkursu Ortografi cznego zor-
ganizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Chę-
cinach. Trzecie miejsce w tym konkursie zajął 
Emil Szmalec, również uczeń wspomnianej 
klasy IIIa.
Po raz pierwszy uczniowie Gimnazjum w No-
winach wzięli udział w IV Konkursie Poloni-
stycznym organizowanym przez Gimnazjum 
w Morawicy. I ten konkurs zakończył się dla 
nich sukcesem. Drużyna w składzie: Daria 
Domagała, Dominika Gruszczyńska, Weronika 

Krakowska, Emil Szmalec okazała się bezkon-
kurencyjna i zajęła pierwsze miejsce.
Imprezy organizowane w  ramach Tygodnia 
Kultury Języka to również konkursy recyta-
torskie. Gimnazjaliści z Nowin uczestniczyli 
w  jednym z nich, organizowanym przez Ze-
spół Szkół nr 2 w Chęcinach. Wyróżnienie 
w V Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
„ECCE HOMO” zdobył Filip Kubicki z kl. IIa.
10 marca odbył się także 21. Regionalny Kon-
kurs Wiedzy o Józefi e Wybickim, zorganizowa-
ny przez ZSP nr 1 w Kielcach. Uczniowie klasy 
Ib: Adrian Jacecko i Jakub Ludew wykazali się 
wiedzą na temat autora słów polskiego hym-
nu narodowego i wyrazili chęć uczestniczenia 
w konkursie w przyszłym roku szkolnym. 
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów w poznawaniu polskiej literatury 
i ojczystego języka. 

Krystyna Gajos

Zmagania ortografi czne, polonistyczne 
i recytatorskie uczniów z Nowin
W ramach trwającego w dniach 10–16 marca br. w województwie świętokrzyskim 
XXII Tygodnia Kultury Języka Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
aktywnie włączył się w licznie organizowane imprezy. Gimnazjum było inicjatorem 
działań mających na celu dbałość o piękno języka polskiego.

V Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Bliżej Żeromskiego”
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przegląd wydarzeń

Zajęcia były bardzo intrygujące, uczniowie 
mogli poznać odmienność kultur, zwyczajów 
i kuchni, historię i geografi ę tych egzotycz-
nych krajów. Dodatkowo można było wziąć 
udział w warsztatach origami czy nauczyć się 
pisowni chińskich znaków – Ting Ting okazała 
się świetną nauczycielką.
Warsztaty językowe pomogły uczniom w po-
zbyciu się lęku przed mówieniem w obcym 
języku a udana komunikacja dodała im pew-
ności siebie i pokazała praktyczną przydat-
ność nauki języka angielskiego. Uczniowie 

wszystkich klas z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczyli w niecodziennych lekcjach, któ-
re z pewnością zachęciły ich do podróżowania 
i zwiedzania niezwykłych krajów oraz jeszcze 
bardziej zmotywowały do nauki języka angiel-
skiego.
Ale nie tylko uczniowie zyskali na prowadzo-
nych zajęciach. Obie studentki bardzo chwali-
ły polską gościnność oraz kuchnię, która bar-
dzo przypadła im do gustu. Był to ich drugi 

tydzień pobytu w województwie świętokrzy-
skim. Podczas wizyty w Nowinach student-
ki spotkały się z wójtem gminy Stanisławem 
Baryckim, a oprowadzane przez dyrektora 
ZSP Arkadiusza Jędrasa zwiedziły Muzeum 
w Tokarni, Muzeum Geologiczne w Kielcach, 
a  także zamek w Chęcinach. Szczególnie 
wzruszający moment spotkał Gruzinkę Mari, 
która została zaproszona na kolację przez 
mieszkającą w gminie rodzinę pochodzącą 
z Gruzji.
Wizyta Mari i Ting Ting w ZSP w Nowinach 
przyniosła wiele pozytywnych wrażeń i przy-
czyniła się do lepszego zrozumienia oraz więk-
szej tolerancji dla odmienności kulturowej, ra-
sowej i religijnej. Jest to doświadczenie, które 
z całą pewnością warto powtórzyć.
AIESEC to największa z międzynarodowych 
organizacji studenckich, działa aż w 120 kra-
jach na świecie. Główna działalność opiera 
się na tworzeniu platformy dla młodych ludzi, 
która umożliwia odkrywanie i rozwój ich po-
tencjału, zapewnia udział w międzynarodo-
wych stażach i dostęp do aktywnego zdoby-
wania wiedzy.

Katarzyna Grudziecka, ZSP w Nowinach

Studentki AIESEC z Chin i Gruzji 
prowadziły zajęcia językowe
W dniach 10–14 marca br. w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
gościły dwie studentki zrzeszone 
w AIESEC – Ting Ting Cui z Chin 
i Mari Lagvilava z Gruzji. Przez 
tydzień prowadziły zajęcia z uczniami 
mające na celu przybliżenie tradycji 
i kultury swoich krajów, a przy okazji 
doskonalenie języka angielskiego, 
jedynego w jakim się porozumiewano.

Ting Ting Cui i Mari Lagvilava z uczennicą kl. 1a Wiktorią Taborek

Uczniowie 1d po zajęciach z Tingting

Dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Bolechowicach, w poniedziałek 
14 kwietnia oddały się tej pięknej sztuce ludo-
wej i uczestniczyły w warsztatach plastycznych 
– „Malowanie pisanek”. Czyniły to wraz z wój-
tem Stanisławem Baryckim, przedstawicielami 
Rady Sołeckiej z Bolechowic – Wiesławą Janus, 
z sołtysem Zbigniewem Janturą oraz dyrekto-
rem szkoły Tomaszem Gruszczyńskim.
Czas Świąt Wielkanocnych jest związany 
przede wszystkim z tradycją malowania pi-
sanek. W zależności od techniki zdobienia, 
świąteczne jajka mają różne nazwy: pisanki, 
kraszanki, oklejanki, rysowanki, drapanki. 
Dzieci ozdabiały jajka różnymi materiałami: 
papierem kolorowym, bibułą, brokatem, kolo-

rowymi włóczkami, ziarnami zbóż, kawałkami 
materiału.
Mali twórcy wykonywali ozdoby na jajkach 
według własnych pomysłów, wykazali się 
dużą kreatywnością i inwencją twórczą. Po-
wstały wspaniałe pisanki wielkanocne. 
Celem spotkania było przybliżenie dzieciom tra-
dycji związanych ze świętami wielka-
nocnymi. Przedszkolaki poznały wier-
sze, piosenki o tematyce wielkanocnej 
oraz stare ludowe zabawy związane 
z tymi świętami. Święcenie koszycz-
ka z pokarmami, pieczenie bab wiel-
kanocnych oraz polewanie się wodą 
w śmingus-dyngus to tradycje, które 
dzieci doskonale znały i chętnie o nich 

opowiadały. Jak podkreślił wójt Stanisław Ba-
rycki, w koszyczku nie powinno zabraknąć ja-
jek, które są symbolem nowego życia.
– Wszyscy wykazali się wspaniałą kreatywnością 
i aktywnością twórczą. Powstały istne pisankowe 
cudeńka – mówił dyrektor Gruszczyński.

SP Bolechowice 

Wielkie malowanie pisanek w przedszkolu
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słem „Wszystko jest liczbą” oraz zwiedzą mu-
zeum uniwersytetu. 
Natomiast w Instytucie Nauk Geologicznych 
Polskiej Akademii Nauk zobaczą wystawę 
„Minerały, paleontologia, jaskinie”. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w matematycznej rozgrywce.

(MM, MJ)

konkursy

Trzyosobowe reprezentacje klas szóstych 
z podstawówek w Bolechowicach, Kowali 
i Nowinach w ciągu 90 minut rozwiązywa-
ły arkusz 10 zadań zamkniętych i 3 otwar-
tych. Pierwsze miejsce zdobył Jakub Kubicki 
z kl. VId, drugie – Kamila Bębacz, Patrycja 
Jedynak i Andżelika Wicher z kl. VIb, trzecie 
– Adrianna Adamczyk, Katarzyna Podczasiak 
– kl. VIa, Wiktoria Rozborska – kl. VIc, Milena 
Łuszczek – kl. VId.

Celem konkursu jest popularyzowanie wie-
dzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień 
i zainteresowań matematycznych uczniów, 
doskonalenie umiejętności logicznego i twór-
czego myślenia, wskazywanie praktycznych 
zastosowań matematyki w życiu codziennym. 
Konkurs obejmował wiedzę i umiejętności za-
warte w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego z matematyki w klasie VI. Uczniowie 
z dużym zaangażowaniem rozwiązywali zada-
nia matematyczne. Tegoroczny konkurs ce-
chował wysoki i wyrównany poziom, o czym 
świadczy długa lista laureatów i cztery równo-
ległe drugie miejsca oraz pięć równorzędnych 
trzecich miejsc.
Wszyscy uczestnicy matematycznego konkur-
su 11 czerwca pojadą na jednodniową wy-
cieczkę do Krakowa, gdzie będą mogli zwie-
dzić między innymi Uniwersytet Jagielloński. 
Zobaczą tam interaktywną wystawę pod ha-

Gminny Konkurs Matematyczny w Kowali
W Szkole Podstawowej im. gen. 
Antoniego Hedy ps. „Szary” 
w Kowali odbył się Gminny Konkurs 
Matematyczny, w którym wzięli 
uczniowie klas szóstych. Najlepsi 
okazali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Nowinach.

Uroczyste podsumowanie konkursu plastycz-
nego i  literackiego „Moja Polska w 2050 
roku” odbyło się 8 kwietnia br. w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach. W skład jury 
wchodzili przedstawiciele „Gazety Wybor-
czej”, „Echa Dnia”, Telewizji Polskiej i Kura-
torium Oświaty w Kielcach.
Bolechowicka szkoła jako jedyna reprezento-
wała gminę Sitkówka-Nowiny, dlatego w uro-
czystości uczestniczył wójt Stanisław Barycki, 
a także dyrektor szkoły Tomasz Gruszczyński. 
W konkursie plastycznym i literackim łącznie 
wzięło udział 11 bolechowickich uczniów. 
Wśród wyróżnionych i nagrodzonych prac 
nadesłanych z całego województwa święto-
krzyskiego znalazła się także praca plastyczna 
ucznia klasy II Olafa Furtaka. Wykonywał on 
swoją pracę pod czujnym okiem nauczyciela, 

jak również pod kontrolą mamy, która zawsze 
wspiera go we wszystkich działaniach.
– Olaf od małego posiada zdolności plastyczne, 
które odziedziczył po mamie. Także starszy brat 
Olafa, Maksymilian jest utalentowany plastycznie 
i wraz z nim bierze udział we wszystkich konkur-
sach, w których często zajmują czołowe miejsca 
– podkreśla dyrektor Tomasz Gruszczyński.
– Jury miało bardzo trudny wybór, ponieważ 
napłynęło wiele ciekawych prac, wykonanych 
różnorodnymi technikami i z wielkim zaanga-
żowaniem. Ocenie podlegała nie tylko estetyka, 
ale też pomysłowość i kreatywność – mówił po 
zakończeniu uroczystości wójt Stanisław Barycki.
Podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu 
swoje umiejętności prezentowali także soliści 
ze Studia Piosenki Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Kielcach.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagro-
dzeni dyplomami. Uczniom Szkoły Podstawo-
wej w Bolechowicach dziękujemy za udział 
w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy!
Intencją organizatorów Konkursu „Moja Pol-
ska w 2050 roku” było pobudzenie rozwoju 
wyobraźni i kreatywności wśród dzieci i mło-
dzieży poprzez skierowanie ich uwagi na 
otaczającą rzeczywistość oraz zachodzące 
obecnie i powstające w wyobrażeniach i ma-
rzeniach przyszłe zmiany. Natomiast cel kon-
kursu to wywołanie refl eksji nad teraźniejszo-
ścią oraz przyszłością własnego kraju.
Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, 
do organizatorów napłynęło przeszło 600 prac 
plastycznych i ok. 180 literackich, a więc 
konkurencja była ogromna. Komisja Konkur-
sowa miała niełatwe zadanie.

Olaf Furtak z Bolechowic
wyróżniony
w regionalnym konkursie
Olaf Furtak ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach otrzymał wyróżnienie w fi nale 
regionalnym konkursu „Moja Polska w 2050 roku”. Konkurs został zorganizowany 
przez Parlamentarny Zespół do spraw Dzieci i posła Artura Gieradę.
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inwestycje

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

RE
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W związku z pojawieniem się na stronach 
internetowych nierzetelnych informacji roz-
powszechnianych przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Sebastiana Nowaczkiewicza na 
temat otrzymanego przez gminę Sitkówka-
-Nowiny dofi nansowania zadania w ramach 
NPPDL (Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój) wyjaśniam, co nastę-
puje:
– w dniu 25 września 2013 r. Rada Gminy 

Sitkówka-Nowiny podjęła uchwałę nr RG-
-XXXIV/289/13 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na fi nansowanie i upoważnienie Wójta 
Gminy do podjęcia działań w celu realizacji 
przez gminę Sitkówka-Nowiny zadania in-
westycyjnego „Przebudowa drogi gminnej 
ul. Ogrodowa w msc. Zgórsko, w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2012–2015”;

– w dniu 30 września 2013 r. został złożony 
wniosek o dofi nansowanie wyżej wymienio-
nego zadania w 50 proc. kwoty poprzetar-
gowej;

– w dniu 26 listopada 2013 r. opublikowa-
no listę rankingową przyjętych wniosków 
o dofi nansowanie. Na 17. miejscu został 
zakwalifi kowany wniosek gminy;

– w  dniu 8 stycznia 2014 r. podano do 
wiadomości publicznej listy zaliczonych 
w pierwszej kolejności wniosków do wypła-
ty dofi nansowania po wykonaniu zatwier-
dzonych inwestycji przez wnioskodawców;

– w dniu 31 marca 2014 r. opublikowano 
nową zwiększoną listę zaliczonych wnio-
sków do wypłaty dofinansowania po wy-
konaniu zatwierdzonych inwestycji przez 
wnioskodawców. 

Krok ten jest następstwem podpisania 
Uchwały Rady Ministrów z dnia 25 marca 
2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie usta-
nowienia programu wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy program przebudowy dróg lokal-
nych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój”;
Na początku lutego 2014 r. Wójt Gminy po-
wziął informację o planowanym zwiększeniu 
kwoty dofi nansowania w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2012–2015, co będzie skutkować zalicze-
niem naszego wniosku do zmienionej listy 
zakwalifi kowanych wniosków w ramach tego 
projektu, dlatego też Wójt udzielał z taką pew-
nością informacji na temat dofi nansowania 
modernizacji ul. Ogrodowej na spotkaniach 
z mieszkańcami Zgórska i Kowali. 

Po tych wszystkich informacjach wygłasza-
nych na forach internetowych można odnieść 
wrażenie, iż działania Przewodniczącego 
nie służą interesom naszej gminy, a  tylko 
celom politycznym. Przewodniczący Rady 
Gminy nie wspiera działań Wójta i Urzędu 
Gminy mających na celu pozyskanie środ-
ków fi nansowych z zewnątrz. Pan Sebastian 
Nowaczkiewicz wypowiada się publicznie 
w sprawach procedur udzielania dotacji, nie 
mając dostatecznej wiedzy w tym zakresie. 
A oczywiste jest, że po otrzymaniu i podpi-
saniu umowy o dotację czy dofi nansowanie 
zadanie trzeba wykonać, rozliczyć, zapłacić 
i dopiero po tych wszystkich czynnościach 
można się zwrócić z wnioskiem o wypłatę 
pomocy fi nansowej dotyczącej danego zada-
nia objętego wnioskiem.
Można tylko apelować tym bardziej do osób 
publicznych o większą odpowiedzialność za 
wypowiadane słowa i udzielane informacje.
Powyższe stanowisko zostało omówione 
i skonsultowane z Wójtem Gminy Sitkówka-
-Nowiny Stanisławem Baryckim.

Paweł Kaszyński
Kierownik Referatu Budownictwa

Zagospodarowania Przestrzennego
Drogownictwa i Inwestycji

Informacja dotycząca dofi nansowania
do przebudowy drogi gminnej – ulica Ogrodowa

Dla wszystkich była to doskonała lekcja hi-
storii. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, 
dlaczego nasz kontynent nazywamy Europą, 
jak żyli nasi przodkowie, kim byli starożytni 
Grecy i dlaczego mówimy, że „wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu”. Prowadzący przedsta-
wili także sylwetki najwybitniejszych Euro-
pejczyków, rozmawiano o  ich wynalazkach, 
odkryciach i dziełach sztuki. 
Uczniowie poznali najnowsze dzieje Europy 
i wydarzenia, które doprowadziły do powsta-
nia Wspólnot Europejskich. Na kolejnych 
spotkaniach dzieci poznają bliżej państwa 
członkowskie Unii Europejskiej, ich kulturę 
i  tradycje. Koordynatorami projektu są na-
uczyciele biblioteki szkolnej.

Uczniowie z Nowin 
poznają Wspólnoty 
Europejskie 
Szkoła Podstawowa w Nowinach 
uczestniczy w projekcie Punktu Informacji 
Europejskiej „Europe – Direct”. Uczniowie 
klasy 3d i 4c aktywnie uczestniczyli 23 
marca br. w pierwszym z cyklu trzech 
spotkań w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Kielcach, na którym 
zgłębiali swoją wiedzę na temat Wspólnot 
Europejskich.
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przegląd wydarzeń

Zespół Obrzędowy Kowalanki reprezentowały człon-
kinie: Stefania Golenia, Jadwiga Brzoza, Helena Pę-
kalska, Jadwiga Betka oraz Wiesława Kulińska.
– Wykonywanie palm wielkanocnych to pięk-
na tradycja chrześcijańska, to symbol zmar-
twychwstania i nieśmiertelności. Palmy mają 
swoje znaczenie także w kulturze ludowej.
Do dziś utrzymuje się zwyczaj ludowy z wy-
konywaniem palm. Sporządzone są z gałązek 
wierzbowych, ozdobione kwiatami z bibuły 
używa się też gałązek innych roślin np. buksz-

panu, barwinka – wyjaśnia menager zespołu 
Wiesława Kulińska.
– Oprócz znaczenia sakralnego palmy wielka-
nocne mają przede wszystkim znaczenie ma-
giczne. Dotknięcie dzieci poświęconą palmą czy 
zjadanie „kotków” według wierzeń chroniło od 
zła i chorób. Poświęcona palma zawieszona pod 
strzechą lub obrazem miała chronić od złego, 
czarów, nieszczęść i choroby, a przede wszyst-
kim od ognia. Palmy wystawione podczas burzy 
w oknie, chronią dom przed piorunem. Wysoka 
palma przyniesie jej twórcy długie i szczęśliwe 
życie. Poświęcone palmy przechowywano z sza-
cunkiem do następnej Wielkanocy. Po ich spa-
leniu popiół rozsypywano, aby nieszczęścia omi-
jały domostwo a urodzaj był bogaty – dodaje.
Na kiermasz przyjechali twórcy i artyści ludo-
wi z całego województwa świętokrzyskiego, 
a  także z Ukrainy, którzy prezentowali pal-

my wielkanocne, pisanki i kraszanki. Kolejki 
ustawiały się po wyroby wędliniarskie, mio-
dy, sery, owoce i nalewki wystawione na sto-
iskach przetwórców z Sieci Dziedzictwo Kuli-
narne Świętokrzyskie.
Imprezie towarzyszyła wystawa pt. „Świętowa-
nie wiosny. Wielkanocne zwyczaje i obrzędy 
w tradycyjnych kulturach Europy”. Z repertu-
arem pieśni pasyjnych wystąpił zespół AD HOC. 

Apis

Tradycje wielkanocne
Ile było radości, gdy maluchy same ozdabia-
ły palemki bibułkowymi kwiatuszkami zro-
bionymi przez organizatorki spotkania... Po 
skończonej pracy dzieci zajadały się upieczo-
ną przez Kowalanki świeżutką drożdżówką. 
KRASNOLUDKI były wdzięczne gospodyniom 
za pomoc przy robieniu palemek, z którymi 
mogły pójść w Niedzielę Palmową do kościo-
ła. Podziękowania wyraziły, wręczając Kowa-
lankom kartę z życzeniami świątecznymi oraz 
stroik z pisankami. Dzieci spontanicznie od 
siebie zaśpiewały „100 lat” dla Jadwigi Brzo-
zy, Wiesławy Kulińskiej, Heleny Pękalskiej, 
Małgorzaty Adach i Stefanii Goleni. Przed-
szkolaki bogate o nowe umiejętności i do-
świadczenia wróciły do przedszkola. 
Wychowawca grupy „Krasnoludki” – Małgo-
rzata Boniakowska

Święta, święta...
W  ciągu roku są dwa święta, do których 
sumiennie się przygotowujemy. Pierwsze 
to Boże Narodzenie, a drugie – Wielkanoc. 
Z obydwoma wiąże się szereg tradycji, które 
nie tylko symbolizują dane święto, ale również 
nadają mu specyfi cznego uroku, w związku 
z tym dzieci z grupy 5–6-latków w trakcie za-
jęć poznawały symbolikę tych świąt.
Pomysł na...
Okres Wielkiego Tygodnia rozpoczęła Niedzie-
la Palmowa. Jej ważnym akcentem są świę-
cenia palm i uroczyste procesje. Palma jest 
symbolem odradzającego się życia. W Polsce 
najczęściej stosuje się gałązki wierzbowe 
z baziami, ozdobione kwiatami i wstążkami. 
Do palmy obowiązkowo wkłada się gałązki 
roślin zawsze zielonych (np. borówki, buksz-
panu, tui). Atutem ludowego zdobnictwa są 

piękne, kolorowe kwiaty z bibuły. Palmy wiel-
kanocne niestety nie rosną na okolicznych 
łąkach. Można je kupić lub... zrobić, dlatego 
przedszkolaki wybrały się na zaproszenie ze-
społu Kowalanki do remizy na zorganizowane 
przez nie warsztaty wielkanocne. 
Celem spotkania było wspólne wykonywa-
nie palm wielkanocnych. Kowalanki własno-
ręcznie robiły przepiękne kwiaty z krepiny, 
którymi ozdabiały gałązki bazi. Podczas 
tworzenia świątecznych ozdób w sali pano-
wała bardzo pozytywna i radosna atmosfe-
ra. Efekt był naprawdę zadowalający, wyko-
nane prace były niepowtarzalne i kolorowe. 
Z pewnością wiele własnoręcznie zrobio-
nych podczas warsztatów palm wielkanoc-
nych można było podziwiać w kościołach 
w Niedzielę Palmową. Na zakończenie spo-
tkania „Leśne skrzaty” wystąpiły z krótkim 
programem artystycznym dotyczącym wio-
sny oraz zbliżających się świąt. Śpiewały 
piosenki i recytowały wiersze oraz wręczyły 
Kowalankom upominek – wielkanocne jajko 
wykonane z cekinów. Potem dzieci zostały 
zaproszone na słodki poczęstunek. Dzięku-
jemy wszystkim paniom z zespołu Kowalan-
ki za przeprowadzenie bardzo ciekawych 
warsztatów. 
Wychowawca grupy „Leśne skrzaty” – Ewa 
Wołowiec-Pękalska 

Święta Wielkanocne
z Kowalankami w przedszkolu
Dzieci z oddziału przedszkolnego w Kowali w praktyczny sposób odczuły 
przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Wychowawczyni KRASNOLUDKÓW 
Małgorzata Boniakowska, aby przybliżyć wychowankom jedną z tradycji, 
7 kwietnia br. zaprowadziła dzieci do siedziby Zespołu Obrzędowego Kowalanki. 
Na miejscu przedszkolaki zasiadły za dużym stołem i wspólnie z paniami 
przystąpiły do „Warsztatów Świątecznych”. Na stole leżały gałązki bazi, borowina, 
bibuła i inne rzeczy potrzebne do wykonania palemek wielkanocnych.

Kowalanki na Kiermaszu Wielkanocnym 
w Dworku Laszczyków
Przedstawicielki Zespołu Obrzędowego Kowalanki uczestniczyły 13 kwietnia br. 
w Kiermaszu Wielkanocnym w Dworku Laszczyków w Kielcach. Prezentowały 
własnoręcznie wykonane palmy wielkanocne, kwiaty wiosenne z bibuły oraz 
drożdżówkę.
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aktualności

Nr 
obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1 Sołectwo SZEWCE-ZAWADA
Świetlica w Szewcach
Szewce ul. Dewońska 91
26-052 Nowiny

2

Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:
Część miejscowości ZGÓRSKO: 60H-64 parzyste, 91, 103, BUKOWA, DĘBOWA, GRABOWA,
KLONOWA, KWIATOWA, OGRODOWA, OSIEDLE POD LASEM, WRZOSOWA
Część miejscowości ZGÓRSKO: 29-85A nieparzyste, 93B-99A, od 104 do końca, CEDROWA,
CICHA, CYPRYSOWA, LEŚNA, WIOSENNA

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowinach
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny

3

Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:
Część miejscowości ZGÓRSKO: 1-27, 40-60G parzyste, 70-88 parzyste, 101, 102I, 
AZALIOWA, BERBERYSOWA, JAŚMINOWA, KALINOWA, MAGNOLIOWA, MALINOWA, 
RÓŻANA, SALONOWA, SŁONECZNA, SZEWSKA 
Miejscowość ZAGRODY
Kolonia SŁOWIK

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Nowinach
ul. Gimnazjalna 1
26-052 Nowiny

4

Część NOWIN w tym:
Miejscowość NOWINY: CEMENTOWA, GIMNAZJALNA, PARKOWA, PERŁOWA, 
PRZEMYSŁOWA, SKŁADOWA, ZAKŁADOWA, 
Kolonia: TRZCIANKI 
Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Samorządowe Przedszkole
w Nowinach
ul. Parkowa 11
26-052 Nowiny

5

Część NOWIN w tym:
Miejscowość NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 1, 3, 5 
Miejscowość NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 11, 13, 15
Miejscowość NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 17, 19, SZKOLNA

Szkoła Podstawowa w Nowinach
ul. Białe Zagłębie 21
26-052 Nowiny

6 Sołectwo BOLECHOWICE 
Sołectwo WOLA MUROWANA

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
Boiechowice 10 
26-052 Nowiny

7 Sołectwo KOWALA
Kolonia SITKÓWKA

Szkoła Podstawowa w Kowali
Kowala 51B 
26-052 Nowiny

Informujemy, że począwszy od wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wybory przeprowadza się w obwodach 

głosowania utworzonych na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego 
na podstawie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny nr RG-XXVI/211/12

Przedstawienie przygotowane zostało na pod-
stawie twórczości Danuty Kilakiewicz przez 
dzieci z koła teatralnego ze Szkoły Podstawo-
wej w Nowinach. Odbyło się ono w scenerii 
zimowego ogrodu, wśród kwiatów i roślin.
W spotkaniu uczestniczyli wójt Stanisław Ba-
rycki, sekretarz gminy Izabela Dziewięcka, 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach 
Joanna Wojcieszyńska, dyrektor ZOSiP Adam 
Głogowski oraz pomysłodawca Adam Pepa-
siński.
Wszyscy z podziwem wysłuchali wierszy i ba-
jek o wiośnie oraz z zachwytem obejrzeli pięk-
ne stroje młodych aktorów.

„Bajki wiosną obudzone” 
w przedszkolu
W przedszkolu w Nowinach odbyło się 3 kwietnia br. spotkanie poetyckie z Danutą 
Kilakiewicz – poetką z naszej gminy.



Głos Nowin, kwiecień 201414

Kowala

Kwiecień jest powszechnie nazywany Miesią-
cem Pamięci Narodowej. Jest okazją do przy-
pomnienia znaczących wydarzeń w historii 
naszego narodu, a także oddania hołdu boha-
terom i ofi arom tragedii, którzy ginęli za wol-
ność i niepodległość Polski. Czym wyróżnił się 
w historii narodu polskiego, że takie właśnie 
miano otrzymał? Co szczególnego wydarzyło 
się w kwietniu, że pamięć przywołuje prze-
szłość? W życiu człowieka, społeczeństwa, 
narodu istnieją wydarzenia, które w sposób 
szczególny kształtują pamięć o nich i stają 
się punktem odniesienia, symbolem i źródłem 
w nauce i wychowaniu. Budują tożsamość 
narodu.
Kwiecień łączony jest z wojenną okupacją, 
wywózkami Polaków na Sybir i tragedią pol-
skich ofi cerów, jeńców obozów sowieckich za-
mordowanych w Katyniu. W kwietniu 1943 r. 
Niemcy odkryli groby katyńskie, a znalezione 
przy nich ostatnie notatki, listy pochodziły 
z początku kwietnia 1940 r. Dzień 13 kwiet-
nia stał się Dniem Pamięci Ofi ar Zbrodni Ka-
tyńskiej. W 2010 roku do listy kwietniowych 

tragedii narodowych doszła jeszcze jedna 
– katastrofa polskiego samolotu rządowego, 
do której doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 
kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06. Zginę-
ło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent 
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wi-
cemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa par-
lamentarzystów, dowódcy wszystkich rodza-
jów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii 
Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, 
duchowni, przedstawiciele ministerstw, orga-
nizacji kombatanckich i społecznych oraz oso-
by towarzyszące, stanowiący delegację polską 
na uroczystości związane z obchodami 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej, a  także załoga 
samolotu.
W szkole 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 
8.45 uczczona została minutą ciszy pamięć 
osób poległych w katastrofi e smoleńskiej. Ze-
brani na górnym korytarzu uczniowie mogli 
wysłuchać informacji o faktach historycznych 
związanych ze zbrodnią katyńską oraz kata-
strofą smoleńską, a także pięknych wierszy. 

Wszyscy w głębokiej zadumie i  skupieniu 
wsłuchiwali się w przytaczane teksty i poezję. 
Na zakończenie akademii głos zabrała Ma-
rzanna Krajewska, nauczycielka języka pol-
skiego i historii, która przypomniała zebranym 
o znaczeniu tej rocznicy.

 M. Markiewicz

Obchody rocznic zbrodni katyńskiej 
i katastrofy smoleńskiej w Kowali
W Szkole Podstawowej w Kowali obchodzona była 10 kwietnia br. 74. rocznica 
zbrodni katyńskiej i 4. rocznica katastrofy smoleńskiej.

Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy 
ps. „Szary” w Kowali skorzystała z zapro-
szenia do konkursu grantowego ogłoszonego 
przez Fundację Aviva i zgłosiła pomysł pod 
nazwą „Judo jak się »udo« (uda się)”, który 
służy realizacji ważnych społecznie celów, 
integrujących i mobilizujących do działania. 
Fundacja wykorzystuje w tym celu możliwości 
internetu, w tym mediów społecznościowych. 
Projekty najbardziej wartościowe, które zy-
skają szerszą akceptację społeczną, mogą li-
czyć na wsparcie w postaci grantów. W 2014 
roku w ramach konkursu „To dla mnie ważne” 
wspierane są inicjatywy pomagające rodzicom 

w wychowaniu małych dzieci. Poprzez realiza-
cję inicjatywy pod nazwą „Judo jak się »udo« 
(uda się)” szkoła chce pokazać, że w dobie 
cywilizacji internetu i  tabletów, smartfonów 
itp., można w atrakcyjny sposób zachęcić mło-
dych ludzi do aktywności fizycznej, poprzez 
uczestniczenie w zajęciach judo. Wymienione 
działania mają na celu ukazanie sensu cięż-
kiej i żmudnej pracy podczas treningów judo, 
uwieńczonych sukcesem na turniejach. 
Szkoła zaszczepia w dzieciach zdrowy element 
rywalizacji sportowej, pokonywania własnych 
słabości, uczy z honorem przegrywać i z pokorą 
wygrywać. Udział w turniejach judo przysposabia 

młodych ludzi do odważnego wejścia w dorosłe 
życie. Zajęcia judo celowo odbywają się w godzi-
nach popołudniowych, aby dzieciom umożliwić 
realizację własnych pasji, rozwijanie swoich za-
interesowań, w taki sposób, aby nie kolidowały 
z nauką szkolną i dały możliwość choć na chwilę 
wspólnego bycia z rodzicem – ponieważ rodzice 
przywożą dzieci na trening i mają możliwość ob-
serwacji zajęć. Udział w turniejach judo będzie 
mobilizującym działaniem do aktywnego uczest-
niczenia w treningach judo.
Fundacja Aviva została założona w 2009 
roku, aby wspierać ważne cele społeczne. 
W 2014 roku Fundacja zainaugurowała kon-
kurs grantowy „To dla mnie ważne”, którego 
celem jest wsparcie różnorodnych inicjatyw 
społecznych.

Dzieci z dużym zaangażowaniem i według 
podanych instrukcji wykonywały prace pla-
styczne. Wykorzystywały także swoją fantazję 
i pomysłowość przy ozdabianiu palm. Mogły 
ćwiczyć inteligencję wizualno-przestrzen-
ną. Nie miały też kłopotów 
z nazwaniem swoich doznań 
estetycznych. Dzięki warsz-
tatom uczniowie wspaniale 
rozwinęli myślenie wyobra-
żeniowe i spostrzegawczość.
Warsztaty przeprowadzone 
pod kierunkiem członkiń ze-

„Judo jak się »udo« (uda się)”

Pierwszaki z Kowali w świecie kształtów, barw i faktu
społu Kowalanki były wspaniałą lekcją z cyklu 
„Mała Ojczyzna”. 
Dziękujemy!

Klasa I 
oraz wychowawczyni Małgorzata Bierońska

Uczniowie z klasy I SP w Kowali 
w ramach bloku tematycznego pod 
hasłem „Chciałbym być artystą” 
odwiedzili 11 kwietnia br. panie 
z Zespołu Ludowo-Obrzędowego 
Kowalanki. Wizyta miała na celu udział 
w warsztatach świątecznych oraz palmy 
wielkanocnej.
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sport szkolny

W zakończonym fi nale wojewódzkim XIV edy-
cji turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku” triumfowały zespoły UKS Styl 
Sport i Star Starachowice w kategorii U-10 
oraz Czarodziejki Klimontów i SP Ożarów 
w U-12. Zwycięskie zespoły będą stanowić 
trzon reprezentacji województwa świętokrzy-
skiego w fi nale ogólnopolskim, który rozstrzy-
gnie się już 2 maja na Stadionie Narodowym 
w Warszawie. Najlepsi z najlepszych wyjadą 
na mecz Niemcy – Polska do Hamburga.
Bardzo blisko pełnego sukcesu były dwie dru-
żyny chłopców i dziewcząt z SP Nowiny w ka-
tegorii U-10, których trenerem i nauczycielem 
jest Szymon Ubożak. Chłopcy przegrali z dru-
żyną z Ożarowa, a dziewczęta z rówieśnicz-
kami z Pacanowa. Zdaniem trenera Ubożaka, 
awans trenowanych przez niego drużyn do 
głównych rozgrywek tak dużego turnieju jest 
wielkim sukcesem, gdyż wcześniej, 23 marca 
br. musieli przejść kwalifi kacje powiatowe. 
– Podczas fi nałów wojewódzkich rozgrywa-
nych na naszym boisku, nasze dwie drużyny 
zajęły drugie miejsca w grupach i awansowały 
do ćwierćfi nałów. Na uwagę zasługuje posta-
wa sportowa napastnika drużyny chłopców 
– Maksymiliana Korby – podkreślił trener Szy-
mon Ubożak. 
Niewiele brakowało, by podczas rozgrywek 
powiatowych do fi nału wojewódzkiego awa-
nowała drużyna chłopców w kategorii U-12. 
Boiskowe zmagania dzieci były częścią praw-
dziwego festiwalu futbolu, w którym uczest-
niczyli rodzice, trenerzy oraz sympatycy piłki 

nożnej dopingujący reprezentantów swoich 
miast i szkół. Pierwszego dnia o miano najlep-
szych walczyły drużyny dziewczynek i chłop-
ców w kategorii U-10, drugiego na murawę 
wybiegli o dwa lata starsi zawodnicy. Łącznie 
o prymat w województwie i awans do wielkie-
go fi nału walczyło aż 62 drużyny. W żeńskim 
fi nale kategorii U-10 UKS Styl Sport pokonał 
5:0 Czarodziejki Klimontów. 
Tegoroczny świętokrzyski fi nał XIV edycji turnie-
ju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
był rywalizacją na niezwykle wysokim poziomie 
sportowym zarówno indywidualnym, jak i ze-
społowym. Liczne grono kibiców było świad-
kami wielu fantastycznych zagrań, emocjonują-
cych akcji i pięknych goli, oraz widowiskowych 
parad bramkarzy. Najważniejsza jednak była 
dobra zabawa i rywalizacja w duchu fair play. 
Mistrzowie 16 województw obu kategorii wie-
kowych zagrają w wielkim fi nale, którego zwy-
cięzcy wyłonieni zostaną 2 maja na Stadionie 
Narodowym w Warszawie. Najlepsze drużyny 
dziewcząt i chłopców U-10 oraz U-12 otrzy-
mają wymarzony Puchar Tymbarku oraz wy-
jadą w niezapomnianą piłkarską podróż do 
Hamburga, by kibicować naszej reprezentacji 
w meczu z Niemcami. Cztery najlepsze druży-
ny XIV edycji turnieju „Z podwórka na stadion 

o Puchar Tymbarku” już 13 maja zasiądą na 
57-tysięcznej Imitech Arenie i poczują wyjąt-
kowym smak piłkarskich emocji w biało-czer-
wonym wydaniu. 
Do rywalizacji i piłkarskiej zabawy w ramach 
XIV edycji turnieju „Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku” zgłoszona została rekor-
dowa liczba ponad 200 000 dzieci z całej 
Polski. Tak wysoka frekwencja czyni rozgryw-
ki o Puchar Tymbarku największym turniejem 
piłkarskim dla dzieci w Europie. 
Organizatorem i pomysłodawcą Turnieju jest 
Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem 
głównym od ośmiu lat fi rma Tymbark. Hono-
rowy patronat nad Turniejem sprawuje Pierw-
sza Dama Rzeczpospolitej Polski. Turniej 
patronatem objęli również: UEFA Grassroots, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Minister-
stwo Edukacji Narodowej. 

Apis

Finał wojewódzki Turnieju
o Puchar Tymbarku w Nowinach
Po dwóch dniach pasjonującej 
rywalizacji, która odbyła się 4–5 
kwietnia br. na obiektach Gminnego 
Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, 
wyłonieni zostali piłkarscy mistrzowie 
województwa świętokrzyskiego do lat 
10 i 12, zarówno wśród chłopców, jak 
i dziewcząt. Dwie drużyny chłopców 
i dziewcząt ZSP Nowiny awansowały do 
ćwierćfi nału.
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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: Andrzej Piskulak
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Mamy zawodników z UKS Fukutenjin – Moni-
ka Korba, Bernadetta Przewłocka, Marta Maj-
chrzyk, Magda Dorowska, Monika Kraj, Ilona 
Pręndota – upiekły ciasta dla dzieci. Z „roz-
dysponowania” słodkości uzbierały pieniążki, 
które przeznaczyły na potrzeby UKS Fukuten-
jin. Dzieci startowały w 22 kategoriach wago-
wych, w tym w 6 kategoriach z podwójnymi 

trzecimi miejscami. W jednej z kategorii wa-
gowych przyznano dwa pierwsze miejsca. 
Obsługę medyczną turnieju stanowiła Katarzy-
na Kołodziejczyk – pielęgniarka dyplomowana, 
sympatyczka judo. Sędzią głównym turnieju 
była Iza Wierzba. Całość prowadziła prezes 
UKS Fukutenjin Stanisława Polowczyk-Walas. 
Turniej otworzyła dyrektor SP w Kowali Mał-
gorzata Markiewicz. Na otwarciu obecny był 
również wójt Stanisław Barycki. Przybyło wie-
lu rodziców, opiekunów i sympatyków judo.
Turniej przebiegał w miłej, sportowej atmos-
ferze, nie było kontuzji, wszyscy (prawie) 
otrzymali dyplomy i medale. Mamy nadzieję, 
że w czerwcu spotkamy się w podobnym skła-
dzie na XXIII ŚWIĘTOKRZYSKIM TURNIEJU 
JUDO w Kowali.

XXII Świętokrzyski 
Turniej Judo w Kowali
XXII Świętokrzyski Turniej Judo w Kowali odbył się 30 marca. W turnieju wzięli 
udział zawodnicy z UKS Fukutenjin z Kowali, UMKS Ostrowia z Ostrowca 
Świętokrzyskiego, OKSW Dragon z Ostrowca Świętokrzyskiego, UMKS Żak z Kielc. 
Startowało 78 zawodników.

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Powiato-
wy Zespół Doradczy w Kielcach informuje, że w każdą środę począwszy od 
1 kwietnia do 15 maja w godzinach od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy 

Sitkówka-Nowiny w pok. nr 22, I piętro, będzie pełniony dyżur przez doradcę 
rolniczego w celu wypełniania wniosków obszarowych do gruntów rolnych na 

2014 r.
Serdecznie zapraszam

st. spec. ds. produkcji zwierzęcej inż. Lech Lewandowski

Na scenie wystąpiło 15 wykonawców w ka-
tegorii solistów z klas I–III, a umiejętności 
wokalne i ogólny wyraz artystyczny młodych 
talentów oceniało profesjonalne jury. Sylwia 
zaśpiewała piosenkę pt. „Wiosenne przebu-
dzenie” przygotowaną pod kierunkiem na-

uczycielki Anny Koprowskiej. Występ został 
nagrodzony Grand Prix i gromkimi brawami. 
Celem konkursu był rozwój zainteresowań 
muzycznych, doskonalenie umiejętności za-
prezentowania się przed szerszą publiczno-
ścią oraz integracja dzieci ze świetlic.

Grand Prix wyśpiewała uczennica 
Sylwia Lasota
Uczennica Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach Sylwia Lasota godnie 
reprezentowała 3 kwietnia br. gminę 
Sitkówka-Nowiny oraz szkołę w XII 
Międzyświetlicowym Konkursie Piosenki 
„Wiosna, wiosna, wiosna ach to TY”, 
którego organizatorem była Szkoła 
Podstawowa nr 15 w Kielcach. Wyśpiewała 
tam nagrodę główną Grand Prix. fot
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W zawodach wzięło udział 115 zawodników. 
Startowali w 10 klasach. Rozpiętość wiekowa 
było duża, od najmłodszych ośmiolatków, aż 
do zawodników z  licencją międzynarodową. 
Startowały także kobiety. Sportowcom kibi-
cowało ponad 2 tys. osób. Zdaniem prezesa 
ŚTM MOTO-MAX i  jednocześnie dyrektora 
zawodów Mikołaja Pańki, przygotowanie toru 
motocrossowego w Kowali było perfekcyjne. 
– Spełnione były wszystkie mistrzowskie normy, 
które jako organizatorzy musieliśmy zrealizo-
wać. Od mistrzów Polski słyszałem, że na tych 
torach można z powodzeniem organizować na-
wet mistrzostwa Europy i świata – poinformo-
wał dyrektor Mikołaj Pańka.
– W ciągu trzech lat sława obiektu w Kowa-
li dotarła do zawodników z krańców Polski 

m.in. na Pomorzu i w Białymstoku. Bardzo 
wielu zawodników chce tu przyjeżdżać, nawet 
po to, by potrenować. Po zawodach było wie-
le głosów, by w Kowali zorganizować jeszcze 
jedną eliminację – dodał. 
Mistrzostwa Polski Strefy Południowej w Mo-
tocrossie są otwarte także dla zawodników 
zagranicznych. Kolejne eliminacje odbędą się 
w Dębskiej Woli i Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Apis

Mistrzostwa motocrossowe Mistrzostwa motocrossowe 
w Kowali w Kowali 
Na torze motocrossowym w Kowali 
odbyły się 6 kwietnia br. eliminacje 
Mistrzostwa Polski Strefy Południowej 
w Motocrossie. Organizatorem było 
Świętokrzyskie Towarzystwo Motorowe 
MOTO-MAX. Najlepszym zawodnikom 
puchary i nagrody wręczał wójt 
Stanisław Barycki. 
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W turnieju uczestniczyły drużyny: SP w Jędrze-
jowie, SP w Małogoszczu, SP w Tokarni, SP 
w Chęcinach, SP w Bilczy, SP 33 w Kielcach, 
SP 24 w Kielcach, SP w Bolechowicach i SP 
w Nowinach. Uroczyście I Mistrzostwa Wo-
jewództwa otworzyli Joanna Wojcieszyńska 
– dyrektor SP w Nowinach i Arkadiusz Jędras 
– prezes UKS Futsal Nowiny. Przewodniczący 
Komisji Futsalu ŚZPN w Kielcach Tomasz Po-
rwet życzył wszystkim sportowych emocji i po-
chwalił pomysł organizacji turnieju.
Drużyny podzielono na dwie grupy. Z grupy 
A do dalszych rozgrywek awansowały SP 
w Jędrzejowie i SP 33 w Kielcach. Z grupy B 
– SP 24 w Kielcach i SP w Nowinach. W pół-
fi nale podopieczni Szymona Ubożaka w regu-
laminowym czasie pokonali SP w Jędrzejowie 
2:0. Drugiego fi nalistę musiały wyłonić rzuty 
karne, w których lepsza okazała się drużyna 
SP 24 z Kielc. 
W  wielkim finale „rozpędzona” drużyna 
z Nowin pokonała 3:1 SP 24 Kielce i to ona 
zdobyła pierwszy historyczny tytuł w  I Mi-
strzostwach Województwa Szkół Podstawo-
wych w Futsalu. Drużyna z Nowin w turnieju 
wygrała cztery mecze, ponosząc tylko jedną 
porażkę. 
Trzecie miejsce zajęła SP z Jędrzejowa, poko-

nując w „fi nale pocieszenia” SP nr 33 w Kiel-
cach. Najlepszym zawodnikiem został Radek 
Wrzesionek z SP 24 w Kielcach, najlepszym 
bramkarzem Damian Bielecki z SP w Jędrze-
jowie, najlepszym strzelcem Erwin Skowron 
z SP w Nowinach. 
Podczas turnieju młodzi miłośnicy futsa-
lu mogli oglądać pokazy trików piłkarskich 
w wykonaniu Michała Buczka ze Skarżyska. 
Wśród młodych zawodników wybrano tego, 
który wykonał najładniejszy trik piłkarski. 
Uznanie zdobył Dawid Kaczor z SP w Nowi-
nach. Najlepszym żonglerem (68 kapek i 16 
główek) został Jakub Frączek z Małogoszcza. 
Zawody z wyrozumiałością sędziował Tomasz 
Kondrak. Patronat nad imprezą objął SZPN 
w Kielcach.
I Mistrzostwa Województwa Szkół Podstawo-
wych w Futsalu już za nami. W opinii wszyst-
kich uczestników takie imprezy mają rację 
bytu. Organizatorzy również dołożą starań, by 
taka impreza znów za rok zagościła w Nowi-
nach.

Wyniki:
Półfi nały:
SP Jędrzejów – SP Nowiny 0:2
SP 24 Kielce – SP 33 Kielce 0:0; karne 2:1
Mecz o VII miejsce:
SP Małogoszcz – SP Bolechowice 3:0
Mecz o V miejsce:
SP Bilcza – SP Tokarnia 3:0
Mecz o III miejsce:
SP 33 Kielce – SP Jędrzejów 0:1 
Mecz o I miejsce:
SP Nowiny – SP 24 Kielce 3:1 

Opracowali:
Michał Ziernik, Szymon Ubożak

SP Nowiny mistrzem
województwa
Ekom Futsal Nowiny i Szkoła Podstawowa w Nowinach byli po raz pierwszy 
organizatorami Mistrzostw Województwa Szkół Podstawowych w Futsalu. Ideą 
turnieju była przede wszystkim popularyzacja gry futsal wśród najmłodszych 
adeptów piłki nożnej halowej. Drużyna SP w Nowinach wygrywając turniej, 
zdobyło mistrzostwo województwa.

Dawid Kaczor z SP w Nowinach – wykonawca najład-
niejszego triku piłkarskiego 
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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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Dnia 31 maja 2014 roku od godziny 12.00 w Szkole Pod-
stawowej w Bolechowicach odbędzie się Doroczny Festyn 
Rodzinny pod hasłem „Sobota z mundurem”.
W programie przewidujemy, m.in.:
– przekazanie nowej sceny ufundowanej przez wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny Stanisława Baryckiego i Radę Sołecką;

– pokaz sprzętu wojskowego, pokaz kawalerii konnej, wy-
stęp chóru wojskowego, kuchnia polowa, wystawa modeli 

i makiet, liczne konkursy i atrakcje dla dzieci i rodziców, (zjeżdżal-
nie, trampoliny, strzelanie z paintballu), pokaz sztuk walki w wykonaniu 
przedszkolaków; Wszystkie atrakcje zapewniamy bezpłatnie. Mile widziany strój dostosowany do 
hasła przewodniego festynu.

Patronat honorowy objęli:
Wiceminister Obrony Narodowej – Beata Oczkowicz, Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

– Bogusław Sonik, Poseł na Sejm RP – Renata Janik, Wójt Gminy
Sitkówka-Nowiny – Stanisław Barycki, Świętokrzyski
Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł, 
Prezes Wodociągów Kieleckich – Henryk 
Milcarz
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Doroczny 
Festyn Rodzinny

SOBOTA Z MUNDUREM
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