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wiceminister Witold Pietrewicz.
Statuetki „Euro-Gmina” i certyfi katy, które są 
integralną częścią nagrody, zostały przyzna-
ne na podstawie oceny Kapituły Plebiscytu 
w oparciu o dotychczasowe działania samo-
rządów. Wyróżnienia te są potwierdzeniem 
spełnienia wymogów unijnych oraz przygoto-
wania gmin do działania na tle europejskich 
i światowych standardów.
Jak podkreślano podczas uroczystej gali w Mi-
nisterstwie Gospodarki, Euro-Gmina to gmina, 
która: podejmuje aktywne działania organi-
zacyjne, promocyjne i fi nansowe mające na 
celu przyciągnięcie i obsługę inwestorów oraz 
turystów, jest otwarta na zewnątrz, dąży do 

żyło się lepiej. Kapituła, przyznając statuetki 
„Euro-Gmina”, skrupulatnie wybiera tych naj-
lepszych w kraju – podkreślał Artur Świtoń. 
Nagroda jest oceną dotychczasowych działań 
samorządu oraz potwierdzeniem spełnienia 
wymogów unijnych, a  także przygotowania 
gminy do działania na tle europejskich i świa-
towych standardów. Wiceminister gospodarki 
Witold Pietrewicz podkreślał rangę wręczonych 
statuetek. – Dzisiejsza uroczystość jest okazją 
do tego, aby popatrzeć na swój dorobek i osią-
gnięcia w kontekście europejskim. Okazuje się, 
że dorównujemy Europie, że mamy liderów, 
mamy swoje osiągnięcia i mamy się czym po-
chwalić. To duża satysfakcja – mówił Witold 
Pietrewicz, wiceminister gospodarki. – Jedno-
cześnie mamy dziesięciolecie przynależności 
do Unii Europejskiej, której częścią jesteśmy. 
Dzisiaj doceniamy najlepszych, którzy te eu-
ropejskie standardy kreują u nas w kraju. Nie 
doganiają, ale kreują, wyznaczając tym samym 
nowe ścieżki Polski europejskiej. Jest więc 
czego gratulować nagrodzonym. Ogromnie się 
cieszymy, że mamy takich liderów – zaznaczył 

Ogólnopolski Plebiscyt Euro Gmina jest presti-
żowym konkursem na poziomie europejskim. 
– Ideą przyznania statuetek jest nagrodzenie 
najlepszych samorządów i instytucji, które są 
wzorem na arenie całego kraju – mówił Artur 
Świtoń, prowadzący uroczystą galę w Mini-
sterstwie Gospodarki w Warszawie. – Wyróż-
nieni doskonale potrafi ą wykorzystywać środki 
z Unii Europejskiej, a także działać na rzecz 
dobra mieszkańców i  stwarzać doskonałe 
warunki do inwestowania tak, aby wszystkim 
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Ogólnopolska statuetka „Euro-Gmina”
trafi ła do Gminy Sitkówka-Nowiny.
Certyfi katem uhonorowano basen „Perła”
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4 lipca w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie w II Ogólnopolskim Plebiscycie 
organizowanym przez Fundację Gospodarczą „Euro-Partner” Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki odebrał statuetkę „Euro-Gminy” z rąk 
Wiceministra Gospodarki Witolda Pietrewicza. W tym samym plebiscycie 
indywidualną nagrodę „Euro-Partnera 2013/2014” odebrał dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowinach Jacek Kania dla basenu „Perła”. W plebiscycie, 
któremu patronował Minister Gospodarki, wojewodowie i marszałkowie 
województw, nagrodzone zostały najlepsze samorządy i instytucje w Polsce.
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Wójt Stanisław Barycki odbiera statuetkę w Minister-
stwie Gospodarki w Warszawie

Gmina Sitkówka-Nowiny po raz kolejny znalazła się wśród najlepszych w kraju

Certyfi kat dla basenu „Perła” w Nowinach odebrał 
podczas gali dyrektor GOK „Perła” Jacek Kania 

Jak podkreślał Wójt Stanisław Barycki, ta statuetka to 
ukoronowanie wieloletniej pracy na rzecz gminy
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rozwiązywania pojawiających się problemów 
w drodze wzajemnego porozumienia, dotrzy-
muje podjętych zobowiązań, polepsza swoją 
infrastrukturę, promuje pro-ekologiczne inwe-
stycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także charakteryzuje 
się praworządnością i wysokim poziomem 
etycznym administracji gminy.
Wysoki prestiż konkursu potwierdza patronat 
Ministra Gospodarki oraz wojewodów i mar-
szałków województw. – Jest to jedno z naj-
ważniejszych odznaczeń dla naszej Gminy 
– potwierdza Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
Stanisław Barycki. – Jest to podsumowanie 
dorobku zarówno mojej pracy na rzecz tej 
Gminy za ostatnie dwanaście lat, jak i pracy 
radnych kilku kadencji, którzy zaangażowali 
się w realizację budżetu. Rzeczywiście wcho-
dząc do Unii Europejskiej w 2004 roku i ma-
jąc już na swoim rynku dużo kapitału zachod-
niego, jak Cementownia Nowiny, Trzuskawica 
czy też inne zakłady, Gmina Sitkówka-Nowiny 
była dobrze przygotowana na przyciąganie ko-
lejnych inwestorów. Wszystko za sprawą roz-
winiętej infrastruktury drogowej, energetycznej 
czy kanalizacyjnej. Od początku zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, że to jest to, co przycią-
ga inwestorów i im służy. Myślę, że to nasze 
przygotowanie dało dobre efekty, co zostało 
docenione na arenie kraju – podkreślał Wójt 
Stanisław Barycki, który powody do zadowo-
lenia podczas uroczystej gali w Ministerstwie 
Gospodarki w Warszawie miał dwa. A miano-
wicie, w tym samym plebiscycie indywidualną 
nagrodę „Euro-Partnera 2013/2014” przyzna-

no basenowi „Perła” w Nowinach. – Jestem 
podwójnie dumny, ponieważ nie tylko Gmina 
Sitkówka-Nowiny, ale również basen „Perła” 
został zauważony na arenie kraju w kontekście 
standardów europejskich. Rzeczywiście basen 
„Perła” jest jednostką, która od dwudziestu lat 
promuje naszą Gminę i myślę, że jeszcze dłu-
go będzie ją promować – zaznacza Wójt Sta-
nisław Barycki.
Certyfi kat „Euro-Partnera” dla basenu „Perła” 
w Nowinach z  rąk wiceministra gospodar-
ki Witolda Pietrewicza odebrał podczas gali 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowi-
nach Jacek Kania. – Wyjątkowość pływalni 
„Perła” tworzą ludzie, zarówno pracownicy, 
jak i odwiedzający od dwudziestu lat naszą 
pływalnię klienci – mówił dyrektor Jacek Ka-
nia. – Dwadzieścia lat na rynku, dwadzieścia 
lat działalności to przecież co najmniej trzy 
pokolenia naszych klientów, dziadków, rodzi-
ców i dzieci. Dzisiejsza nagroda, wyróżniająca 
basen „Perła” jest dla nas ogromną satysfak-
cją i dużą radością, ale jednocześnie moty-
wacją do dalszej pracy. Od dwudziestu już lat 
staramy się, aby nasza pływalnia była wciąż 
atrakcyjna. W tym roku zaplanowaliśmy prze-
prowadzenie remontu. Powstanie tu jeszcze 
jedna wewnętrzna 35-metrowa zjeżdżalnia. 
Będzie nowa wanna basenowa z kilkoma hy-
dromasażami i nowe jacuzzi z wodą borowi-
nową lub solankową, a na balkonie przeszklo-
na „Grota Solna” z widokiem oczywiście na 
basen. Jak widać, nie osiadamy na laurach. 
Cały czas podnosimy standardy, aby pływal-
nia „Perła” była wciąż atrakcyjna i wciąż na 

światowym poziomie – dodaje dyrektor Jacek 
Kania.
Warto podkreślić, że przyznana statuetka 
i certyfi kat uprawniają do posługiwania się 
w kontaktach oraz wszelkich kampaniach 
promocyjnych i reklamowych zdobytym pre-
stiżowym tytułem i znakiem EURO-GMINA.

Agnieszka Olech

Ukazanie osiągnięć artystycznych dorosłych 
(osób powyżej 50. roku życia), upowszech-
nianie i promowanie amatorskiej twórczości 
artystycznej w każdym wieku oraz przekazy-
wanie doświadczeń i zaszczepienie pasją ar-
tystyczną młodego pokolenia – to główne cele 
festiwalu, którego uczestnicy oceniani byli 
w dwóch kategoriach: solistów i instrumenta-
listów oraz chórów i zespołów. 
Gminę Sitkówka-Nowiny podczas festiwalu re-
prezentowała mocna grupa artystów, a wśród 
nich: chór „Nowina” pod kierownictwem 
Krzysztofa Jończyka, Zespół Obrzędowy „Ko-
walanki” pod kierownictwem Feliksa Korbana, 
Kapela „Andrusy” oraz Wiesława Grudzień. Jak 

oceniło jury, w skład którego weszli przedstawi-
ciele wojska, straży pożarnej, policji, leśnictwa 
i kolei, poziom wykonawców był bardzo wysoki.
I  tak, spośród 35 wykonawców (chóry, ze-
społy wokalne, zespoły ludowe i  soliści) 
komisja postanowiła przyznać w pierwszej 
kategorii wyróżnienie dla chóru „Nowina” 
i Kapeli „Andrusy”. – Ogromnie się cieszymy, 
że udało nam się zdobyć tak zaszczytne wy-
różnienie. Nasz chór wykonał utwór pt. „Nie-

chże lecą nasze pieśni”. Autorem tekstu jest 
mieszkanka Nowin Janina Cieśla, a opraco-
wanie muzyczne wykonał Krzysztof Jończyk 
– poinformowali członkowie chóru „Nowina”. 
W drugiej kategorii (soliści, instrumentaliści) 
III miejsce przyznano instrumentaliście Felik-
sowi Korbanowi.
Naszym artystom gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

/AO/

Sukcesy naszych artystów 
na Festiwalu Piosenki „Wiecznie Młodzi 2014”
W ostatnią sobotę czerwca w Klubie 
Wojskowym Centrum Przygotowań do 
Misji Zagranicznych w Kielcach odbył 
się Festiwal Piosenki Inspirującej 
„Wiecznie Młodzi”. Patronat nad 
imprezą objęła Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Beata Oczkowicz.

Chór „Nowina” został uhonorowany podczas 
festiwalu wyróżnieniem

Wójtowi Stanisławowi Baryckiemu osobiście złożył 
gratulacje Witold Pietrewicz, wiceminister gospodarki
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Były medale, dyplomy, morze kwiatów, wspa-
niałe prezenty i moc życzeń – tak właśnie 
siedem par z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 
świętowało w tym roku złote gody. Z okazji 
okrągłego jubileuszu 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego życzenia pomyślności i szczęścia 
na jeszcze wiele długich wspólnych lat złożyli 
jubilatom Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sta-
nisław Barycki oraz Zastępca Wójta Gminy 
Krzysztof Rym, Przewodniczący Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz 
oraz Maria Turczyn, Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego.
Z rąk Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Stani-
sława Baryckiego jubilaci otrzymali medale 
nadane przez Prezydenta RP „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. – Te odznaczenia to 
specjalne podziękowania dla Was od całego 
społeczeństwa za to, że stworzyliście rodzinę 
i nienagannie przeżyliście ze sobą 50 lat – 
mówił Wójt Stanisław Barycki. – Bez wątpie-
nia stanowicie dla młodszych pokoleń wzór 
wierności małżeńskiej – mówił Wójt Barycki, 

Po ofi cjalnych uroczystościach i niezwykłym 
koncercie, przy słodkim poczęstunku nadszedł 
czas na rozmowę, w czasie której małżonkowie 
chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na 
temat udanego pożycia małżeńskiego. Opo-
wiadali o swoim szczęściu, radościach i smut-
kach, a  także o sukcesach oraz porażkach, 
jakie przeżyli w czasie 50 lat związku małżeń-
skiego. – Nie zawsze było łatwo. Jak to w ży-
ciu, były smutki, były też radości. Najważniej-
sze jednak jest poszanowanie współmałżonka, 
zrozumienie i miłość – mówili zgodnie państwo 
Krystyna i Kazimierz Brożek z Nowin, zapytani 
o receptę na długie i szczęśliwe wspólne życie. 
Podczas uroczystości gratulowano dostojnym 
jubilatom wytrwania długich lat w miłości, 
wierności, wzajemnym szacunku i życzliwości 
wobec siebie. Warto przypomnieć, że 50-lecie 
pożycia małżeńskiego w Gminie Sitkówka-No-
winy obchodzone jest dwa razy w roku. 
Złote gody świętowali: Krystyna i Kazimierz 
Brożek z Nowin, Danuta i Józef Bukowscy 
z Nowin, Danuta i Józef Niezręccy ze Zgórska, 
Regina i Ryszard Okluliccy z Nowin, Jadwi-
ga i Marian Leśniewscy z Kowali, Stanisława 
i Zygmunt Ślusarczyk z Nowin oraz Cecylia 
i Stefan Terelak z Zawady. 
Wszystkim jubilatom życzymy dużo zdrowia, 
miłości cierpliwości i kolejnych pięknych rocz-
nic wspólnego życia.

Agnieszka Olech

składając dostojnym jubilatom życzenia uzna-
nia, spokoju, radości i zdrowia. 
Były też listy gratulacyjne, legitymacje, kwiaty 
i upominki od Urzędu Gminy Sitkówka-No-
winy dla jubilatów w postaci kołder, poście-
li i koców. Podczas uroczystości wręczenia 
medali podkreślano, że te wspólne 50 lat to 
symbol wierności i miłości rodzinnej, a także 
dowód wzajemnego zrozumienia oraz wzór 
i piękny przykład dla młodych pokoleń. – Dzi-
siejsze święto jest symbolem miłości, wiary 
i wzajemnego szacunku. Życzę dobrego zdro-
wia, wszelkiej pomyślności oraz doczekania 
jeszcze wielu tak wspaniałych i  radosnych 
chwil w otoczeniu kochającej rodziny i przyja-
ciół – życzył Wójt Stanisław Barycki.
Niezwykłą niespodzianką okazał się występ 
ukraińskiego chóru Dzwony Podola, który 
wystąpił pod kierownictwem Tarasa Myrony-
uka. Warto podkreślić, że chór koncertował 
w wielu operach narodowych, m.in. w Austrii, 
Kanadzie, USA czy w Niemczech. Można było 
usłyszeć pieśni z różnych regionów Ukrainy, 
czy utwory braci Łepkich. 

aktualności

50 lat w związku małżeńskim
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Pół wieku temu powiedzieli sobie 
sakramentalne tak, a w miniony 
czwartek 7 par z gminy Sitkówka-
-Nowiny świętowało okrągły jubileusz 
wspólnego życia razem. Medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie 
w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej wręczył Wójt Stanisław 
Barycki. Uroczystość po raz 
pierwszy w historii odbyła się w auli 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach. A to wszystko ze względu 
na specjalną niespodziankę dla 
jubilatów, jaką był koncert ukraińskiego 
chóru Dzwony Podola.
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Medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
wręczał jubilatom Wójt Stanisław Barycki

Złote gody świętowało siedem par

Jubilatom życzono dużo zdrowia, miłości 
i cierpliwości oraz kolejnych okrągłych rocznic
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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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Uznany chór gościł w gminie Sitkówka-Nowiny 
z dwudniową wizytą. 26 czerwca, chór Dzwony 
Podola wystąpił w specjalnym koncercie z okazji 
50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gmi-
ny. – Byliśmy pod wrażeniem koncertu – przy-
znali zaproszeni goście. – Chór dał niesamowity 

popis zdolności wokalnych. Ogromnie nam było 
miło wysłuchać koncertu tak uznanych muzy-
ków – mówił Wójt Stanisław Barycki.
Warto podkreślić, że chór koncertował w wie-
lu operach narodowych, m.in. w Austrii, Ka-
nadzie, USA czy w Niemczech. Można było 
usłyszeć pieśni z różnych regionów Ukrainy, 
czy utwory braci Łepkich. Chórem kieruje Ta-
ras Myronyuk, który z przejęciem opowiadał 
o sytuacji politycznej na Ukrainie – Potrafi my 

być mocnym narodem. Jesteśmy przekonani, 
że zwyciężymy i Ukraina będzie wolna – mó-
wił Taras Myronyuk, który przybliżył także hi-
storię chóru oraz jego osiągnięcia.
Drugiego dnia pobytu muzycy postanowili za-
śpiewać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny. 
– Dziękujemy wam za życzliwość i wszystko, 
co zrobiliście dla nas i dla Ukrainy – podkre-
ślał Taras Myronyuk.

Agnieszka Olech

Ukraiński chór Dzwony Podola
gościł w gminie Sitkówka-Nowiny
Pod koniec czerwca w gminie Sitkówka-
Nowiny odbył się koncert kijowskiego 
zespołu „Dzwony Podola”. Występujący 
na deskach światowych oper 
narodowych chór przybył na zaproszenie 
Wójta Stanisława Baryckiego.
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Ukraiński chór „Dzwony Podola” zachwycił publicznośćUkraiński chór „Dzwony Podola” zachwycił publiczność

Chór występował w wielu operach narodowych na 
całym świecie
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W  związku z  odbytym w  dniu 7 lipca 
2014  roku spotkaniem mieszkańców so-
łectwa Szewce-Zawada, zorganizowanym 
z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny i Sołtysa Sołectwa Szew-
ce-Zawada, którego przedmiotem były m.in. 
konsultacje społeczne w sprawie przebudowy 
drogi powiatowej nr 0278T Zawada – Szewce 
– Zagrody na odcinku Szewce – Osiedle Pod 
Lasem, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny infor-
muje, co następuje:
Projekt budowlany sporządzony na zlecenie 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. 
Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, dla zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 0278T Zawada – Szewce – Zagrody na 
odcinku Szewce – Osiedle Pod Lasem od km: 
4+108 do km: 5+100, Gmina Sitkówka-No-
winy, powiat kielecki, województwo święto-
krzyskie”, obejmuje wykonanie robót budow-
lanych w następującym zakresie:
1. Poszerzenie jezdni drogi do 6,0 m z wyko-

naniem nawierzchni jezdni spełniającej wy-
magania dla dróg o ruchu KR2 dla obciąże-
nia 115 kN/oś, o konstrukcji składającej się 
z warstwy wyrównawczej, warstwy wiążą-
cej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfalto-
wego o łącznej grubości 11 cm, z wkładką 
z geosiatki lub geokompozytu o szerokości 
1,0 m (przy poszerzeniach).

2. Budowę ścieżki rowerowej szerokości 
2,0 m po prawej stronie jezdni (patrząc 
w kierunku Osiedla Pod Lasem), oddzie-
lonej od jezdni pasem zieleni szer. ok. 1,0 
m, o nawierzchni z asfaltu lanego grub. 3 
cm na podbudowie z kruszywa łamane-
go grub. 20 cm i warstwie odsączającej 
z piasku grub. 15 cm.

3. Budowę chodnika dla pieszych o  sze-
rokości 1,0 m po prawej stronie jezdni 

(patrząc w kierunku Osiedla Pod Lasem), 
oddzielonego od jezdni pasem zieleni 
szer. ok. 1,0 m i ścieżką rowerową szer. 
2,0 m, o nawierzchni z kolorowej kostki 
brukowej betonowej gr. 8 cm, na podbu-
dowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm 
i warstwie osączającej z piaski gr. 15 cm.

4. Budowę zjazdów o nawierzchni z beto-
nu asfaltowego łącznej grubości 9 cm, 
na podbudowie z  kruszywa łamanego 
i z gruntu stabilizowanego cementem.

5. Ustawienie krawężników drogowych beto-
nowych o wymiarach 15x30x100 cm na 
ławach betonowych.

6. Ustawienie obrzeży betonowych o wymia-
rach 8x30 cm jako obramowanie chodni-
ka i ścieżki rowerowej.

7. Budowę odwodnienia poprzez rowy, stu-
dzienki ściekowe z osadnikiem i wpustem 
ulicznym oraz przykanaliki.

8. Budowę przepustów pod koroną drogi 
z rur HDPE spiralnie karbowanych o wy-
trzymałości SN8 i średnicy 50 i 60 cm.

9. Budowę przepustów pod zjazdami z rur 
polietylenowych HDPE spiralnie karbowa-
nych Ø 50 cm z betonowymi ściankami 
czołowymi.

10. Utwardzenie pobocza z kruszywa łamane-
go łącznej grubości 30 cm.

11. Oczyszczenie rowów z namułu z profi lo-
waniem dna i skarp.

12. Umocnienie skarp i  dna rowów oraz 
wylotów przepustów drogowych betono-
wymi płytami ażurowymi o wymiarach 
60x40x10 cm.

13. Wykonanie trawników na pasach zieleni 
z humusowaniem i obsianiem trawą.

Z uwagi na duży zakres robót do wykonania 
i znaczne koszty realizacji przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego, niezbędne jest po-

Informacja dotycząca przebudowy drogi powiatowej 
nr 0278T Zawada – Szewce – Zagrody 
na odcinku Szewce – Osiedle Pod Lasem
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dzielenie go na etapy przewidziane do realiza-
cji w latach 2014 i 2015, tj:
• etap I, obejmujący wykonanie następują-

cych robót: budowa ścieżki rowerowej, 
budowa chodnika, ustawienie obrzeży be-
tonowych, budowa przepustów pod ścieżką 
rowerową, chodnikiem i koroną drogi,

• etap II, obejmujący wykonanie następu-
jących robót: poszerzenie i nawierzchnia 
jezdni, budowa zjazdów, ustawienie krawęż-
ników drogowych, budowa odwodnienia, 
budowa przepustów pod zjazdami, utwar-
dzenie pobocza, oczyszczenie rowów, umoc-
nienie skarp i dna rowów, wykonanie trawni-
ków na pasach zieleni, przy czym kolejność 
realizacji poszczególnych etapów nie jest 
uzależniona od technologii wykonywania 
robót budowlanych, a jedynie od koniecz-
ności zapewnienia warunków bezpieczeń-
stwa ruchu dla pojazdów samochodowych, 
a w szczególności dla pieszych i rowerzy-
stów poruszających się przedmiotową drogą.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w chwili obec-
nej głównym czynnikiem stwarzającym zagro-
żenie dla ruchu samochodowego, pieszego i ro-
werowego na projektowanym do przebudowy 
odcinku drogi powiatowej nr 0278T, jest przede 
wszystkim brak chodnika i ścieżki rowerowej 
przy niedostatecznej szerokości drogi, co po-
woduje, że cały ruch samochodowy, pieszy i ro-
werowy odbywa się jezdnią. Nie jest natomiast 
głównym czynnikiem stwarzającym zagrożenie 
dla ruchu stan techniczny obecnej nawierzchni 
przedmiotowej drogi, który niewątpliwie daleki 
jest od ideału, ale jest w perspektywie przewi-
dzianej przebudowy zadowalający, pozbawio-
ny „dziur” a jedynie posiadający nierówności, 
które przy zachowaniu prędkości dostosowa-
nej do warunków drogowych i egzekwowaniu 
ewentualnych ograniczeń prędkości, nie mają 
wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
i stan techniczny poruszających się drogą pojaz-
dów. Wyrażane w toczącej się dyskusji opinie, 
w szczególności podczas spotkania z mieszkań-
cami sołectwa Szewce-Zawada w dniu 7 lip-
ca 2014 r. wyrażane przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, jakoby obecna 

nawierzchnia drogi była „fatalna”, są nieupraw-
nione i całkowicie niezgodne z prawdą i stanem 
faktycznym.
W świetle powyższego należy stwierdzić, że 
najbardziej skutecznym sposobem poprawy 
bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym od-
cinku drogi powiatowej nr 0278T jest wypro-
wadzenie jak najszybciej ruchu pieszego i ro-
werowego poza obręb jezdni, na przewidziane 
do budowy chodnik i ścieżkę rowerową, co po-
woduje, że najbardziej zasadna jest w pierw-
szej kolejności realizacja etapu I zakresu robót 
zadania, tj. budowa chodnika, ścieżki rowero-
wej i przepustów. Nie jest to kwestia „posta-
wienia na swoim” przez „włodarza gminy”, ale 
bezwzględnych priorytetów dotyczących bez-
pieczeństwa ruchu drogowego.
Argumenty podnoszone w toczącej się dyskusji, 
jakoby budowa ścieżki rowerowej w tym roku 
i oddanie jej do użytku zimą, tj. po zakończeniu 
sezonu rowerowego, są w całości chybione, po-
nieważ priorytetem jest tu budowa chodnika dla 
pieszych, co pozwoli na ruch pieszych po nim 
a nie po jezdni, a wykonanie przy tym ścieżki 
rowerowej jest uwarunkowane względami tech-
nologicznymi realizacji robót budowlanych. Tym 
niemniej wybudowanie w pierwszej kolejności 

m.in. ścieżki rowerowej spowoduje, że rowe-
rzyści będą mogli z niej korzystać od samego 
początku przyszłorocznego sezonu rowerowego, 
a być może już także zimą w przypadku sprzyja-
jących warunków atmosferycznych.
Problem utrzymania chodnika i ścieżki rowerowej 
w należytym stanie, również w okresie zimowym 
poprzez ciągłe odśnieżanie, dla zapewnienia ich 
przejezdności i właściwego stanu nawierzchni, 
Gmina Sitkówka-Nowiny postanowiła rozwiązać 
poprzez wykorzystanie do tych potrzeb służb 
i środków będących w dyspozycji Gminy.
Na spotkanie, które odbyło się z  inicjatywy 
Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-
-Nowiny w Świetlicy Wiejskiej w Szewcach 
w dniu 7 lipca 2014 r., zaproszono mieszkań-
ców sołectwa Szewce-Zawada. Z zaproszenia 
skorzystało jedynie 28 osób, co stanowi ok. 
3,5% ogółu mieszkańców tego Sołectwa, któ-
re liczy 782 mieszkańców.
Należy podkreślić, że droga powiatowa nr 
0278T przebiega również przez miejscowość 
Zgórsko, dlatego wydaje się że do konsulta-
cji społecznych należałoby zaprosić również 
mieszkańców tej miejscowości (1362 osoby), 
czego nie uczyniono.

redakcja
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„Dziś w nocy na Bobrzy spodziewane jest 
nadejście fali powodziowej” – SMS takiej tre-
ści mogą otrzymać w przypadku zagrożenia 
mieszkańcy Słowika i Trzcianek. „Z powodu 
awarii wodociągu na terenie Szewc i Zawady 
dostępna będzie woda z beczkowozów” – tak 
zostaną powiadomieni w razie awarii inni za-
interesowani. W Sitkówce-Nowinach sms-owy 
System Powiadamiania Mieszkańców został 
wdrożony w lipcu 2012 roku. 
– Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy 
do korzystania z powiadamiania przez SMS-y
– mówi Izabela Lesik, odpowiedzialna za pro-
jekt w gminie Sitkówka-Nowiny. – Cały koszt 
to cena jednego SMS-a, który musimy wysłać 
do gminy na początku korzystania z usłu-
gi. Opłata jest liczona według standardowej 
stawki danego operatora. Wszystkie wiado-
mości z cennymi informacjami są przesyłane 
na telefony mieszkańców całkowicie za darmo 
– wyjaśnia. 
– System Powiadamiania przez SMS może 
być bardzo przydatny dla wszystkich. Gmina 
dysponuje wieloma informacjami, dotyczą-
cymi pogody i  innych zagrożeń, które są jej 
przekazywane przez powołane do tego insty-
tucje. Krótka wiadomość przesłana na telefon 
komórkowy, który posiada teraz praktycznie 
każdy, to doskonały sposób na przekazanie 
ważnych komunikatów i ostrzeżeń. Zachęca-
my również mieszkańców do powiadamiania 
nas, jakiego rodzaju informacje chcieliby po-
zyskiwać. Jesteśmy elastyczni i możemy do-

stosować się do ich potrzeb – podsumowuje 
Stanisław Barycki, Wójt Gminy Sitkówka-No-
winy.

Jak prawidłowo zarejestrować się 
do systemu Powiadomienia SMS
Uprawnione do otrzymywania informacji 
w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są 
wyłącznie osoby, które prawidłowo zareje-
strują się w systemie informatycznym Po-
wiadomienia SMS. Prawidłowa rejestracja 
w systemie informatycznym i zgoda na Po-
wiadomienia SMS polega na wysłaniu przez 
osobę wiadomości SMS z nazwą miejsco-
wości gminy Sitkówka-Nowiny na numer 
799 599 522: Uwaga! W treści sms nie uży-
wamy polskich znaków np. „ó” czy „ł”! 
Nazwy miejscowości powinny być wpisane 
w następujący sposób: NOWINY, ZGORSKO, 
ZAGRODY, TRZCIANKI, SITKOWKA, KOWA-
LA, WOLA (dla mieszkańców Woli Murowa-
nej), BOLECHOWICE, SZEWCE, ZAWADA, 
SLOWIK.

Jak prawidłowo wyrejestrować się 
z systemu Powiadomienia SMS
W bardzo prosty sposób użytkownicy mogą 
też zrezygnować z korzystania z usługi, do-
konując prawidłowego wyrejestrowania się 
z systemu informatycznego Powiadomienia 
SMS. Prawidłowe wyrejestrowanie się z sys-
temu informatycznego Powiadomienia SMS 
polega na wysłaniu wiadomości SMS o treści 

miejscowosc.stop np. Nowiny.stop na numer 
799 599 522. System prześle SMS-em po-
twierdzenie poprawnego wyrejestrowania się.

O czym możemy się dowiedzieć 
poprzez wiadomość SMS
Gmina Sitkówka-Nowiny zobowiązuje się każ-
demu zarejestrowanemu w systemie informa-
tycznym Powiadomienia SMS przesyłać wy-
selekcjonowane przez siebie treści dotyczące 
następujących zagadnień:
• Alarmy i zagrożenia – treści z dziedziny Alarmy 

i zagrożenia wysyłane są w przypadku wpro-
wadzenia przez odpowiednie, uprawnione do 
tego władze, stanów alarmowych i stanów za-
grożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia 
na danym terenie informacje zostaną wysłane 
do wszystkich użytkowników przypisanych do 
zagrożonych miejscowości bez względu na 
wybraną tematykę informowania prowadzoną 
w systemie Powiadomienia SMS.

• Wydarzenia kulturalne – treści z dziedziny 
Wydarzenia kulturalne dotyczą wydarzeń 
kulturalnych na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny

• Komunikaty urzędowe – treści z dziedziny 
Komunikaty urzędowe wysyłane są w razie 
potrzeb i przygotowywane są na podstawie 
oficjalnych decyzji, zarządzeń i ogłoszeń 
Gminy Sitkówka-Nowiny

• Wydarzenia sportowe – treści z dziedziny 
Wydarzenia sportowe, dotyczą wydarzeń 
sportowych, które są organizowane na te-
renie Gminy Sitkówka-Nowiny

Zachęcamy gorąco do korzystania z SMS-
-owego System Powiadamiania Mieszkańców.

SMS-owy System 
Powiadamiania Mieszkańców
Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny działa System Powiadamiania Mieszkańców, 
który został wdrożony w lipcu 2012 roku. Mieszkańcy gminy mogą w bardzo łatwy 
sposób na bieżąco i zupełnie za darmo dowiadywać się o wszystkich ważnych 
sprawach. Wystarczy wysłać jeden rejestrujący SMS (opłata według stawek 
operatora), aby otrzymywać darmowe informacje na przykład o wydarzeniach 
kulturalnych na terenie gminy, o przerwach w dostawie prądu, czy wszelkiego 
rodzaju zagrożeniach pogodowych.

Przykład rejestracji osoby z Bolechowic

Mieszkańcy Gminy Sitkówka-Nowiny mogą za darmo otrzymywać najważniejsze informacje gminne poprzez SMS
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Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, 
które oferowane są zarówno przez instytucje 
państwowe, jak i fi rmy prywatne. Lista miejsc 
i wysokość zniżek jest dostępna na stronie ro-
dzina.gov.pl. 

Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi
Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzi-
nie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzie-
ci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz 
rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawa-
na jest każdemu członkowi rodziny. Dochód 
rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej 
Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzie-
ciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, 
jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. 
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. 
Osobom niepełnosprawnym karta wydawana 
jest na czas obowiązywania orzeczenia o nie-
pełnosprawności.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólno-
polski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, 
jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta 
jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajdu-
je się na niej imię i nazwisko oraz numer PE-
SEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest 
data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” 
pisany alfabetem Braille’a oraz elementy za-
bezpieczające przez jej podrobieniem.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek 
w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Sit-
kówce-Nowinach ul. Białe Zagłębie 25. Wnio-

sek w imieniu rodziny może złożyć każdy peł-
noletni jej członek. 

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest 
bezpłatnie?
Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bez-
płatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby 
niepełnosprawne przysługują dodatkowe 
zniżki?
Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Ro-
dziny, przysługują każdemu członkowi rodzi-
ny, w jednakowym wymiarze. Może się jednak 
zdarzyć, że instytucja lub fi rma, która oferuje 
zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową 
ulgę osobom niepełnosprawnym.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku 
małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują 
takie same prawa korzystania z karty?
Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie 
daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, 
czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą 
także małżonkowie rodziców. 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki ozna-

czone są specjalnym znakiem „Tu 
honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 
Aby skorzystać ze zniżki należy 
w punkcie zakupu biletu wstępu 
okazać kartę. Z karty każdy jej 
posiadacz może korzystać w do-
wolnym czasie. Oznacza to, że aby 
skorzystać z karty nie trzeba być 
całą rodziną w jednym miejscu

Co zrobić w przypadku zgubienia 
karty?
Aby otrzymać duplikat karty nale-
ży się zgłosić do GOPS w Sitków-

ce-Nowinach. Duplikat karty wydawany jest 
za opłatą 8,71 zł.

Składając wniosek o przyznanie karty, oka-
zuje się oryginały lub odpisy dokumentów 
potwierdzających uprawnienie do przyzna-
nia karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzi-

ca – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 

18. roku życia – akt urodzenia lub doku-
ment potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. 
roku życia – dokument potwierdzający toż-
samość oraz zaświadczenie ze szkoły lub 
szkoły wyższej o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności w wieku 
powyżej 18. roku życia – dokument – 5 – 
potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w ro-
dzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka − postanowienie o umieszczeniu 
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 
37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej − zaświadczenie o pozostawaniu 
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka.

Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach 
pod numerami telefonów: 41 366 78 28, 
41   366   78   00,  41   347   50   42, 
41 347 50 40

Ewa Kopolovets
Ewelina Styczeń

Karta Dużej Rodziny
Od 16 czerwca 2014 roku Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sitkówce-Nowinach przyjmuje 
wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny.

Ewelina Styczeń, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokazuje jak wygląda Karta Dużej Rodziny
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– Pływalnia „Perła” w Nowinach od dwu-
dziestu lat cieszy się niesłabnącą popularno-
ścią. Chcąc jednak ciągle zadowalać naszych 
klientów, postanowiliśmy ją unowocześnić – 
tłumaczy Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sta-
nisław Barycki. – Cieszę się, że radni przy-
chylili się do pomysłu modernizacji pływalni 
i zagłosowali za przesunięciem środków w bu-
dżecie na ten cel. Teraz staramy się o pozy-
skanie unijnego dofi nansowania na to zadanie 
w kwocie blisko 500 tysięcy złotych za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły 
Czarnej Nidy”. Są to pieniądze, które w pierw-
szej wersji mieliśmy przeznaczone na dofi nan-
sowanie budowy „Chaty tradycji” w Kowali, 
na którą to inwestycję radni się nie zgodzili 
– wyjaśnia Wójt Barycki. – Nie chcieliśmy, 
żeby tak ogromne dofi nansowanie unijne cał-
kowicie przepadło. Udało mi się doprowadzić 
do kolejnego naboru w LGD „Perły Czarnej 
Nidy” o utracone dofi nansowanie z budowy 
„Chaty Tradycji”. Postanowiliśmy napisać ko-
lejny wniosek i przerzucić to dofi nansowanie 
na modernizację basenu „Perła”. Czasu jed-
nak mieliśmy mało, więc musieliśmy działać 
szybko. Udało nam się błyskawicznie napisać 
wniosek, który już został złożony. Teraz cze-
kamy na decyzję. Mamy nadzieję, że pienią-
dze, które przepadły uda się uratować i wyko-
rzystać na modernizację pływalni. Dzięki tej 

Pływalnia „Perła”
będzie zmodernizowana
Wewnętrzna 35-metrowa zjeżdżalnia i zjazd po niej na specjalnych pontonach, 
nowa wanna basenowa z kilkoma hydromasażami i nowe jacuzzi z wodą 
borowinową lub solankową, a na balkonie widokowym przeszklona „Grota 
Solna” z widokiem oczywiście na basen – jeszcze w tym roku pływalnia „Perła” 
w Nowinach zostanie zmodernizowana. Inwestycja kosztować będzie około 800 
tysięcy złotych. Gmina planuje pozyskać na to zadanie blisko 500 tysięcy złotych 
dofi nansowania.

aktualności

Niebawem basen „Perła” wzbogaci się o dodatkową rurę do zjeżdżania

Na basenie będzie między innymi nowe jacuzzi 
z wodą borowinkową lub solankową
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inwestycji, nasza pływalnia z całą pewnością 
nie tylko odświeży swój wygląd, ale przede 
wszystkim stanie się atrakcyjniejsza dla po-
tencjalnych klientów. Jestem przekonany, że 
po zakończeniu inwestycji ich liczba znacznie 
wzrośnie – dodaje Wójt Barycki.
W ramach modernizacji pływalni „Perła” za-
budowane zostaną już wcześniej zadaszone 
wnęki od strony ulicy Perłowej. Z pozostałą 
częścią basenu będą one połączone dzięki roz-
biórce istniejących ścian. – Takie rozwiązanie 
da możliwość umiejscowienia nowej wanny 
basenowej z kilkoma hydromasażami o cha-
rakterze rehabilitacyjnym i relaksacyjnym od 
strony istniejącej żółtej wanny, służącej jako 

lądowisko zjeżdżalni. Po przeciwnej stronie 
pojawi się podobne lądowisko, które będzie 
przeznaczone dla nowej, wewnętrznej zjeż-
dżalni w formie półotwartej rury, umieszczo-
nej nad małym basenem. Rura będzie miała 
około 35 metrów długości i będzie zaczynała 
się na balkonie od strony kawiarni – opowiada 
o szczegółach inwestycji Jacek Kania, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w No-
winach. – Zjazd nową rurą będzie odbywał 
się, na specjalnych pontonach i to będzie sta-
nowiło największą atrakcję. Takie rozwiązanie 
z całą pewnością wyróżni pływalnię „Perła” 
wśród innych basenów. Staniemy się bardziej 
atrakcyjni dla klientów, a co za tym idzie rów-

nież bardziej konkurencyjni – przekonuje dy-
rektor Kania.
Kolejną atrakcją, jaka powstanie w ramach 
inwestycji bez wątpienia będzie „Grota Solna” 
z widokiem na basen. Zostanie ona umiejsco-
wiona na drugim balkonie widokowym nad 
dużym basenem. Balkon zostanie zabudo-
wany szkłem i odizolowany od ciepła, wilgoci 
i dźwięku. – Będzie to oferta dla tych, którzy 
nie korzystają z pływalni, a chcą skorzystać 
z dobroczynnego działania jodu, wydzielają-
cego się z soli, jednocześnie obserwując np. 
swoje pociechy, korzystające z nowej rury 
– mówi dyrektor Jacek Kania. Dodatkową 
atrakcją będzie też nowe jacuzzi z wodą bo-
rowinową lub solankową, które zostanie zain-
stalowane na środku tak zwanej plaży.
Warto też podkreślić, że oprócz tych wszyst-
kich atrakcji, jakie w dużej mierze powstaną 
dzięki pozyskanym przez Gminę Sitkówka-
-Nowiny środkom zewnętrznym, GOK „Perła” 
otrzymał dodatkowe wsparcie fi nansowe rów-
nież z funduszy unijnych na zakup i montaż 
na pływalni nowoczesnej sauny „Infra-red”, 
która będzie nowością na świętokrzyskich ba-
senach. Jej koszt będzie opiewał na kwotę 32 
tysięcy złotych.
Remont basenu „Perła” rozpocznie się po 15 
września a zakończy do 10 listopada. Wyłą-
czenie basenu z użytkowania najprawdopo-
dobniej nastąpi dopiero w październiku. – 
Zrobimy wszystko, aby dotrzymać terminów 
i  zakończyć wszystkie prace na przełomie 
października i listopada bieżącego roku. Pla-
nowane zakończenie inwestycji przypadnie na 
obchody 20-lecia „Perły”, na które już teraz 
serdecznie wszystkich zapraszamy – zaprasza 
dyrektor Jacek Kania.

Agnieszka Olech

aktualności

Jak podkreśla Wójt Stanisław Barycki, dzięki 
modernizacji basen „Perła” stanie się jeszcze 
bardziej atrakcyjny

Nowa wanna basenowa z kilkoma hydromasażami z pewnością znajdzie wielu amatorów
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Wśród strażackich drużyn OSP seniorów znala-
zła się jedna drużyna kobiet z OSP Kowala i trzy 
drużyny męskie: z OSP Kowala, OSP Szewce-
-Zawada i OSP Wola Murowana. Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze reprezentowała jedna grupa 
dziewcząt z MDP Kowala i dwie drużyny chłop-
ców: z MDP Kowala i MDPP Szewce-Zawada.
Zanim rozpoczęły się zmagania drużyn na pły-
cie stadionowej niesamowicie widowiskowy 

występ dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 
OSP Płoty w województwie zachodniopomor-
skim pod batutą Kamila Grochowskiego wraz 
z grupą mażoretek. Zaproszeni goście zapre-
zentowali wspaniałą paradę w układzie cho-
reografi cznym przygotowanym pod czujnym 
okiem Agnieszki Kraszewskiej.
Po występie nastąpiła zbiórka, meldunki goto-
wości i odprawa drużyn. Następnie druhowie 

przystąpili do zmagań. Zawody zostały roze-
grane w dwóch konkurencjach, czyli w  tak 
zwanym „dwuboju pożarniczym”. Pierwszą 
była sztafeta siedem razy pięćdziesiąt metrów 
z przeszkodami, a drugą ćwiczenia bojowe. 
Jak podkreślano, podczas tegorocznych za-
wodów widać było, że strażacy dali z siebie 
wszystko, udowadniając faktycznie wysoki 
poziom sprawności fizycznej druhów. A ci, 
z ogromną niecierpliwością wyczekiwali od-
czytania wyników. 
I tak, wśród drużyn kobiecych miejsce pierw-
sze zajęła jedyna startująca w  tej kategorii 
drużyna z OSP Kowala. W kategorii seniorów 
w tym roku bezapelacyjnie triumfowała OSP 
Kowala. Miejsce II zajęła OSP Szewce-Za-
wada, na miejscy III uplasowała się drużyna 
z OSP Wola Murowana. 

aktualności

W Nowinach strażacy rywalizowali 
w zawodach sportowo-pożarniczych
Siedem drużyn z terenu gminy Sitkówka-Nowiny rywalizowało o zwycięstwo 
w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych „Nowiny 2014” dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych, które odbyły się na stadionie sportowym w Nowinach. Zawody 
to swoisty sprawdzian wyszkolenia i możliwości strażaków. Tegoroczne zmagania 
druhów uświetnił niesamowity występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Płoty 
wraz z grupą mażoretek.
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Kobiece drużyny radziły sobie podczas zawodów znakomicie Druhowie udowodnili, że są doskonale przygotowani 
pod względem sprawnościowym
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roku. I tak, z rąk Wójta Stanisława Baryckie-
go oraz Posła na Sejm RP Andrzeja Bętkow-
skiego nagrody otrzymali: Tomasz Bentkowski 
z OSP Kowala, Łukasz Kasperek z OSP Wola 
Murowana, Paweł Pękalski z OSP Szewce-Za-
wada oraz Marek Szymoncki z OSP Szewce-
-Zawada.
Warto też podkreślić, że na uwagę zasługiwa-
ło dobre przygotowanie wszystkich jednostek 
i niewielka różnica w końcowej punktacji. 
Jak podkreślał po zakończeniu zmagań sę-
dzia główny zawodów starszy kapitan Artur 
Potrzeszcz tegoroczne zawody były na bardzo 
wysokim poziomie. 
Na zakończenie zmagań wręczono puchary 
i dyplomy. Cenne nagrody powędrowały do 
każdego uczestnika ze zwycięskiej drużyny. 
Organizatorami tegorocznych zawodów był 
Zarząd Gminny Związku OSP w Sitkówce-No-
winach oraz Zarząd OSP Szewce-Zawada. 

Agnieszka Olech

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
„Złotym medalem dla pożarnictwa” zostali 
odznaczeni” Henryk Sędziejewski oraz Fran-
ciszek Ślizankiewicz. „Srebrny medal dla po-
żarnictwa” zdobyli: Marcin Głogowski, Łukasz 
Kasperek i Marcin Wojcieszyński. „Brązowym 
medalem dla pożarnictwa” odznaczono: Ada-
ma Bentkowskiego, Joannę Bentkowską, Pio-
tra Daleszaka, Kamila Kwiatka.
Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Powia-
towego odznakę „Strażak wzorowy otrzymali”: 
Bartłomiej Barwinek, Artur Bentkowski, Da-
mian Grzegorczyk, Mateusz Gołuzd, Grzegorz 
Nowak, Mateusz Michalski, Renata Michal-
ska, Matusz Obarzanek, Jakub Olejarczyk, 
Adrian Pawłoski, Mateusz Rachwał, Anita 
Wierzbiska, Julita Wierzbicka, Katarzyna 
Wierzbicka, Michał Wojcieszyński oraz Adrian 
Zawadzki. 
Specjalne wyróżnienia powędrowały także 
do najbardziej aktywnych strażaków w 2013 

Wśród Młodzieżowych Drużyn Kobiecych 
najlepsza okazała się drużyna MDP Kowa-
la, a wśród juniorów na miejscu pierwszym 
znaleźli się ich koledzy z  jednostki – MDP 
Kowala. Warto przypomnieć, że MDP z Ko-
wali chłopców w ostatnich zawodach powia-
towych zajęła pierwsze miejsce, podobnie jak 
w zawodach wojewódzkich. Teraz nasi dru-
howie będą reprezentować nie tylko gminę 
Sitkówka-Nowiny podczas krajowych zmagań 
strażackich, ale i całe województwo. – Dumny 
jestem z osiągnięć, jakie mają nasze drużyny. 
Mam nadzieję, że do młodzieżówek będzie 
przyjmowało się coraz więcej chętnych – wy-
raził nadzieję Wójt Stanisław Barycki, który 
sprawuje również funkcję Prezesa oddziału 
gminnego Związku OSP w gminie Sitkówka-
-Nowiny. – Mamy bogate tradycje strażackie 
i wspaniałe straże. Dwie z nich należą do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a są 
to OSP Kowala i OSP Wola Murowana – poin-
formował Komendant Gminny OSP w Gminie 
Sitkówka-Nowiny, Jerzy Kurek. Zadowolenia 
z  sukcesów naszych rodzimych jednostek 
nie krył obecny podczas zawodów Poseł na 
Sejm RP Andrzej Bętkowski. – Jestem pełen 
podziwu dla tutejszych jednostek OSP z tere-
nu gminy Sitkówka-Nowiny. I nie chodzi tylko 
o stopień wyszkolenia jednostek, ale także 
o wyposażenie, które jest na bardzo wysokim 
poziomie. Wszystko oczywiście dzięki ogrom-
nemu wsparciu władz gminy Sitkówka-Nowi-
ny, za co w imieniu druhów chciałbym złożyć 
serdeczne podziękowania na ręce Wójta Sta-
nisława Baryckiego. – Wyposażając jednostki 
w najlepszy sprzęt i wysyłając druhów na ko-
lejne szkolenia, inwestujemy w nasze bezpie-
czeństwo – kwituje Wójt Stanisław Barycki, 
dodając, że bezpieczeństwo mieszkańców jest 
rzeczą absolutnie nadrzędną. 
Zawody strażackie stały się również dosko-
nałą okazją do wyróżnienia druhen i druhów 
honorowymi odznaczeniami. I tak, uchwałą 

aktualności
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Wiązanie węzłów to bardzo przydatna umiejętność Wiązanie węzłów to bardzo przydatna umiejętność 

Najlepszym druhom gratulował Wójt Stanisław Barycki wraz z Posłem 
na Sejm RP Andrzejem Bętkowskim oraz najwyższymi gminnymi władzami strażackimi

Jak podkreślano, drużyny z Gminy Sitkówki-Nowiny to jedne z najlepiej wyszkolonych drużyn
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przegląd wydarzeń
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Zaledwie sto placówek zdrowotnych w całej 
Polsce poddało się weryfikacji pacjentów. 
Wśród nich znalazł się Samorządowy Zakład 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitków-
ce-Nowinach. – Zgodziliśmy się na przepro-
wadzenie badań wśród naszych pacjentów, 
ponieważ sami chcieliśmy wiedzieć jak je-
steśmy oceniani i odbierani. Wyniki przeszły 
nasze najśmielsze oczekiwania. Okazuje się, 
że nasi pacjenci ocenili nas bardzo wysoko 
– poinformował Marcin Bekier, dyrektor Sa-
morządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach. – Jest to 
dla nas szczególne wyróżnienie ponieważ po-
niekąd przyznane przez naszych pacjentów. 
To oni w końcu losowo poddali ocenie nasze 
usługi – mówi zadowolony dyrektor SZPOZ 
w Sitkówce-Nowinach, Marcin Bekier. 
Firma zewnętrzna przeprowadzająca badanie 
placówek zdrowia w całym kraju losowo wy-
bierała po trzy osoby z każdej litery alfabetu. 
Wybrani musieli odpowiedzieć na serię py-
tań, na podstawie której komisja decydowała 
o przyznaniu certyfi katu bądź też nie. SZPOZ 
bez żadnego wahania poddała się weryfi kacji. 
Badano między innymi zadowolenie pacjen-
tów z szybkości odbierania telefonu w dyżur-
ce, szybkości rejestracji czy jakości obsługi. 
Weryfi kacji poddano także liczbę wykonanych 
zabiegów, zarówno tych bezpłatnych, jak 
i płatnych, oceniono też infrastrukturę pla-
cówki i jej oznakowanie, przestrzeganie praw 

pacjenta oraz innowacyjność. – Jestem zado-
wolony, że na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
zdaniem pacjentów mamy nie tylko najlepszą 
przychodnię w powiecie kieleckim, ale jedną 
z najlepszych w kraju – podkreśla Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki. – Chy-
ba nikogo nie trzeba przekonywać, że opie-
ka zdrowotna jest bardzo ważna. Od dawna 
dokładamy wszelkich starań do tego, aby 
wspomagać działalność naszej przychodni, 
chociażby przez wsparcie fi nansowe licznych 
programów profi laktycznych. Dalej będziemy 
to robić, bo w końcu zdrowie jest najważniej-
sze – stwierdza Wójt Stanisław Barycki. 
Warto dodać, że do Samorządowego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-
-Nowinach zapisanych jest 7200 pacjentów 
nie tylko z samej gminy, ale również z gmin 
ościennych, a także z Kielc. – Jest satysfak-
cja, że do naszej przychodni przyjeżdża tak 
wielu pacjentów również spoza gminy. Od lat 
realizujemy szereg programów profi laktycz-
nych. Przy wsparciu władz gminy Sitkówka-
-Nowiny z budżetu gminy fi nansowanych jest 
sześć programów profi laktycznych: program 
profi laktyki zakażeń meningokokowych, profi -
laktyki zakażeń pneumokokowych, szczepień 
przeciw grypie u osób od 55 roku życia za-
meldowanych na terenie gminy Sitkówka-No-
winy, zakażeń wirusem brodawczaka ludzkie-
go (HPV) dla dziewcząt urodzonych w 2001 
i 2002 roku zameldowanych na terenie gminy 

Sitkówka-Nowiny, profilaktyki wad posta-
wy z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej 
wśród dzieci z klas IV, V, VI uczęszczających 
do szkoły podstawowej w Nowinach, Bolecho-
wicach i Kowali oraz program zmniejszenia 
występowania otyłości i jej powikłań z zasto-
sowaniem gimnastyki ogólnousprawniającej 
wśród pacjentów – mieszkańców gminy Sit-
kówka-Nowiny. Kolejne cztery programy pro-
fi laktyczne fi nansowane są z budżetu miasta 
Kielce, a są to: program profi laktyki zakażeń 
meningokokowych i pneumokokowych dla 
mieszkańców miasta Kielce, program profi lak-
tyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkie-
go (HPV) dla dziewcząt urodzonych w 2002 
roku z  terenu miasta Kielce oraz program 
szczepień przeciw grypie u osób od 55 roku 
życia zamieszkałych na terenie miasta Kiel-
ce. Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia 
fi nansuje program profi laktyki gruźlicy, pro-
gram profi laktyki chorób układu krążenia oraz 
program profi laktyki i wczesnego wykrywania 
raka szyjki macicy – wymienia dyrektor Mar-
cin Bekier. 
Należy podkreślić, że w Samorządowym Za-
kładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sit-
kówce-Nowinach prowadzona jest również 
indywidualna terapia wad postawy i skolioz 
metodą neurofi zjologiczną PNF u dorosłych, 
dzieci i młodzieży. Tu wymagane jest skiero-
wanie od lekarza specjalisty rehabilitacji me-
dycznej lub ortopedii i traumatologii. 
– Zapraszamy wszystkich chętnych dbających 
o swoje zdrowie do czynnego uczestnictwa 
w  realizowanych programach profilaktycz-
nych. Realizując je staramy się wychodzić na-
przeciw pacjentom i ich potrzebom. Ogromnie 
się cieszę, że naszą wspólną pracę, dyrekcji, 
lekarzy i pielęgniarek docenili nasi pacjenci. 
Ten certyfi kat to praca całego zespołu, któ-
remu ogromnie dziękuję za zaangażowanie. 
Serdeczne podziękowania pragnę również 
skierować do naszych pacjentów za bardzo 
dobrą ocenę przychodni podczas weryfi kacji 
– dziękuje dyrektor Marcin Bekier.

Agnieszka Olech

Certyfi kat najwyższych standardów 
dla SZPOZ w Sitkówce-Nowinach
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach 
otrzymał certyfi kat potwierdzający zapewnienie pacjentom najwyższych 
standardów w następujących obszarach: obsługa pacjenta, przestrzeganie 
praw pacjenta, innowacyjność w doskonaleniu świadczeń zdrowotnych oraz 
rozwój potencjału organizacji usług medycznych. Certyfi kat został przyznany na 
podstawie anonimowych opinii pacjentów.

Pracownicy SZPOZ w Sitkówce-Nowinach z dumą prezentują przyznany certyfi kat najwyższych standardów



15Głos Nowin, lipiec 2014

Zapach miłości

upajający
odurzający
słodki
 pąsowych róż
 majowych bzów
 wodnych nenufar
 łąkowych traw
 polnych kwiatów
 leśnych paproci
uspokaja
oszałamia
uszczęśliwia
powoduje euforię
przesyca ciało i duszę
niepowtarzalny
dla każdego inny.
 Musimy uważać
 by z czasem
 zapach miłości
 nie był jednakowy.

Lidia Jędrocha

Do zastanowienia

Dziś po pracy tak jak co dzień,
szybko do domu wracałem.
Po drodze zakupy zrobiłem
i o żonce swej myślałem.
Pędem po schodach wbiegłem,
i do drzwi swych zapukałem.
 Drzwi otwiera jakaś baba,
 rozczochrana i skrzywiona.
 Nieumyta, nadąsana
 i do tego rozkrzyczana.
Gdzie do licha się szwędałeś,
pół godziny się spóźniłeś.
Nie masz dziś nic do roboty,
zawsze z tobą są kłopoty.
 Włos na głowie mi się zjeżył,
 oczy z orbit wyskoczyły.
 Czy ja się nie pomyliłem
 i do cudzych drzwi dzwoniłem.
Myślę sobie Boże Drogi.
Gdzie dziewczyna ta sprzed laty,
uśmiechnięta, uczesana,
w sukieneczce jak marzenie,
i do tego roześmiana.
 Pocałunkiem mnie witała,
 obiad smaczny podawała.
 Potem wspólnie w wielkiej zgodzie,
 wszystko mi opowiadała.
Już uciekać zamiar miałem,
lecz się jakość pozbierałem.
Trochę coś tam marudziłem,
w końcu jednak
z wielkim krzykiem się –
ZBUDZIŁEM.

Danuta Kilakiewicz

Przeprowadzka do Nowin (40-lecie Nowin 2014)

kultura

Święto wolności

iskra dla rozkwitu nadziei
przyszła z Polski
pragnienie wolności stało się zaraźliwe
emocje, twarde deklaracje
historyczne przemówienia
powstał nowy, demokratyczny świat
rocznica polskiej wolności
25 lat wzlotów i upadków
historyczny dzień
toast za wolną Polskę
zagrożenia historii już nie ma
Polska dobrze wykorzystała szansę
którą dała jej historia
żelazna wytrwałość
konsekwencja w dążeniu do celu
ambitne plany
zwykły człowiek zmienił kurs historii
triumf w duchu człowieczeństwa
ludzie wiedzieli jedno
są wolni
komunizm skruszony
demokratyczny sukces
ostatniego ćwierćwiecza.
Tak naprawdę,
to nie było złe ćwierćwiecze

Lidia Jędrocha

W świat

Plecaki spakowane,

torby zapchane.

Więc buty na nogi

i wesołej drogi.

Na Mazury, na Kaszuby,

gdzie kto chce i lubi.

 Uśmiech na twarzy,

 oczy błyszczą.

 Maszerujesz gdzie,

 niebo i woda.

Życie w Nowinach

U mojej babci

U babci przy domu
wisienka wyrosła
z pesteczki okrągłej
co szpaki przyniosły
 ta wisienka nasza
 najpierw była mała
 ledwie ponad trawą
 cztery listki miała
a teraz urosła
w kwietniu kwitnie pięknie
w lipcu są już na niej 
bordowe wisienki
 podeszłam z koszyczkiem
 zebrałam wisien troszkę
 i razem z babunią
 zrobiliśmy pierożki
bardzo smakowały
z cukrem i śmietaną
zaprosiliśmy na nie
tatusia i mamę

Henryka Brzoza

Wiersze moje

Wiersze moje, słowa, myśli moje
Spostrzeżenia i radości
Smutki moje i westchnienia,
wszystko co w mym sercu gości
 dobroć, spokój i swawola
 trwoga, lęki i niedola
 siły i odwagi doda
 przyjdzie święto i swawola
wiersze moje poskładane
posklejane w strofy słowa
myśli uporządkowane,
jak mi nakazuje mowa
 piękno świata i przyrody
 mądrość ludzką i talenty
 opisuję w moich wierszach
 dopomóż mi Boże Święty

Henryka Brzoza

Kiedy do Nowin miałem przyjść,
To nie wiedziałem, jak mam tam iść.
Gdzie te Nowiny? Co mam tam nieść?
Jak życie będę wieść?
 Ref. (x2) Takie były dni,
 Co radość przyniosły mi.
 Tu szczęście znalazłem już.
 Mimo różnych burz.
A wtedy było tak, jak wiesz.
Nie były czasy, tak jak ty chcesz.
Do pracy chodzić we wszystkie dni,
Wolne? się tylko śni.

 Ref. (x2) Takie były dni,
Dzisiaj tu zmiany duże są.
W różne problemy dziś ludzie brną.
Chociaż by chcieli zmienić swój los,
To nie pozwala trzos.
 Ref. (x2) Takie były dni,
Kto na basenie dzisiaj był
To się wykąpał i nabrał sił,
Bo basen „Perła” w Nowinach jest,
By ludziom radość nieść.
Ref. (x2) Takie były dni,

Henryk Skowerski

 Gdzie czeka na nas

 przygoda.
Przez sosnowe lasy szumiące,

przez zielone łąki pachnące.

Przez strumyki i ścieżki kręte,

przez wioski pod lipami

przycupnięte.
 Oddychasz pełną piersią,

 serce radośnie bije.

 Każdy dzień to inna sprawa,

 i inna też zabawa.
a,

A nocą pod gołym niebem,

śpisz na żyznej ziemi,

Gwiazdy z nieba spoglądają,

pozdrowienia przesyłają.

 Więc w świat idziemy mili,

 póki nam starczy sił.

 A leń co w domu siedzi,

 kiedyś pomyśli sobie.

 Czy on na pewno – Żył.
Danuta Kilakiewicz

Dzisiaj w Nowinach żyję
Długo od młodych lat
Choć w życiu było różnie...
To miejsce, to mój świat
 Kiedyś zakłady były.
 Potem zburzono je.
 A dziś tam rosną trawy
 Dlaczego? Kto to wie?
Przychodzą młodzi ludzie
Wrastają tu w ten świat
Jak komuś nie po drodze
To szkoda jego lat

 Niech szuka sobie miejsca
 Gdzie będzie godnie żył.
 Aby miał wiele szczęścia.
 Żeby szczęśliwy był.
Bo życie wszystko zmienia
l wszystko ma swój kres.
Dziś tylko są wspomnienia.
Tak to już w życiu jest.

Henryk Skowerski

Na melodię piosenki: 
Upływa szybko życie
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przegląd wydarzeń

Akcja została przeprowadzona przez klasę 
pierwszą o profi lu języka niemieckiego z Nowin. 
Gospodarze akcji zaprosili do współpracy także 
uczniów Gimnazjum numer 7 imienia Stanisła-
wa Moniuszki oraz Gimnazjum numer 9 imienia 
majora Henryka Sucharskiego z Kielc. 
– Głównym celem było kształtowanie po-
staw tolerancji, rozbudzenie zainteresowania 
uczniów wspólną historią Niemiec i Polski 

oraz zastosowanie w  praktyce zdobytych 
umiejętności językowych – tłumaczy Agniesz-
ka Miszczyk, nauczycielka języka niemiec-
kiego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach. 
Piąty Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kra-
jach Niemieckojęzycznych był jednym z ele-
mentów projektu. W tegorocznej edycji głów-
nie kładziono nacisk na znajomość wydarzeń 
z 1989 roku. W rywalizacji wzięły udział 43 
osoby z trzech gimnazjów, a najlepszy okazał 
się Mikołaj Odziemek, uczeń Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach. 
Odbyło się również spotkanie w Świętokrzy-
skim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
gdzie pierwszaki pogłębiały swoją wiedzę na 
temat geografi i Niemiec. Spotkanie to prze-
prowadzono pod hasłem „Spielvormittage” 
czyli „Przedpołudniowe gry i zabawy”.
Głównym punktem całej akcji była czterodnio-
wa wycieczka do Berlina i Poczdamu. Gim-
nazjaliści zwiedzili miejsca ważne dla historii 
naszych zachodnich sąsiadów. 
– Zobaczyliśmy Bramę Brandenburską, frag-
menty muru berlińskiego, Reichstag, a pa-

noramę miasta podziwialiśmy z Fernsehturm 
– sławnej berlińskiej wieży telewizyjnej. Zna-
leźliśmy również chwilkę na spacer po starym 
mieście w Poczdamie, ogrodach tarasowych 
Pałacu Sanssouci oraz pobyt na wyspie tropi-
kalnej pod Berlinem. Wycieczka okazała się 
doskonałą lekcją języka niemieckiego dla na-
szych podopiecznych – relacjonuje Wioletta 
Huiskens, nauczycielka języka niemieckiego 
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w No-
winach.

/ao/

Polsko-niemiecka
droga do wolności
Pod takim hasłem odbył się projekt realizowany przez uczniów z Nowin i Kielc 
z okazji 25. rocznicy upadku komunizmu. Był to jeden z 220 podobnych 
projektów, jakie realizowane były na terenie Polski i Niemiec.
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Wspólne zdjęcie będzie doskonałą pamiątką dla 
uczestników projektu
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le Podstawowej w Bolechowicach rok szkolny 
pożegnało 59 uczniów i 65 przedszkolaków. 
Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny rok szkol-
ny zakończyło łącznie 249 przedszkolaków, 
w tym również maluchy z oddziału żłobkowe-
go w Szewcach.
Wszystkim życzymy udanych wakacji.

Agnieszka Olech

przegląd wydarzeń

W  czwartkowy wieczór gimnazjaliści, 
a w piątkowy poranek uczniowie szkół pod-
stawowych z gminy Sitkówka-Nowiny po raz 
ostatni usłyszeli dzwonek. Przed nimi zasłużo-
ny odpoczynek. Miniony rok szkolny wspomi-
nają dobrze. Odnosili wiele sukcesów, również 
tych sportowych. Sobie życzyli niezapomnia-
nych chwil podczas wakacji i sukcesów w na-
stępnym roku szkolnym, a nauczycielom, aby 
nigdy nie mieli problemów wychowawczych 
ze swoimi podopiecznymi, wiele cierpliwości 
i oczywiście dużo zdrowia.
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań 
nie tylko dla uczniów. To również moment re-
fl eksji nad tym, co w danym roku udało się 
osiągnąć, jak przebiegał proces dydaktyczny, 
wreszcie – jakie działania można uznać za 
sukces.
Uroczyste zakończenie roku to dla każdego 
ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca 
za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki. Jed-
nocześnie to chwila rozpoczynająca okres 
dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski. 
Uczniowie powiedzieli „Żegnaj szkoło” i roz-

poczęli bardziej lub mniej zasłużony dwu-
miesięczny odpoczynek, który pozwoli zrege-
nerować siły i w następnym roku szkolnym 
z jeszcze większą ochotą podjąć trud nauki.
Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny zakończe-

nie roku szkolnego świętowało 
835 uczniów i 359 przed-
szkolaków.
Warto podkreślić, że w Szkole 
Podstawowej w Nowinach na-
ukę ukończyło 419 uczniów, 
w  Publicznym Gimnazjum 
260 uczniów, a w Zasadni-
czej Szkole Zawodowej 38. 
W Szkole Podstawowej w Ko-
wali nominacje do następnej 
klasy otrzymało 59 uczniów 
i 45 przedszkolaków. W Szko-

Zakończenie roku szkolnego
W ostatnim tygodniu czerwca zakończył się rok szkolny dla uczniów wszystkich 
szkół. Zaczęły się wakacje, które potrwają do września. Po uroczystych 
akademiach, wyczytaniu wyróżnionych uczniów i wręczeniu nagród udano się do 
klas, gdzie wychowawcy wręczali świadectwa. Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
zakończenie roku szkolnego świętowało 835 uczniów i 359 przedszkolaków.
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Uzupełnienie do artykułu „ 
Festyn „Sobota z mundurem” 
w Bolechowicach
W ramach uzupełniania do artykułu „ Festyn 
„Sobota z mundurem” w Bolechowicach, któ-
ry został zamieszczony w czerwcowym nume-
rze „Głosu Nowin” pragniemy dodać, że kieł-
basę na festyn dla dzieci zakupiło Sołectwo 
Bolechowice, w składzie: Wiesława Janus, 
Zbigniew Jantura, Eugenia Lange, Helena 
Kurtek i Jerzy Brychner.

Redakcja

Wójt Stanisław Barycki życzył wszystkim uczniom 
niezapomnianych chwil podczas wakacji

Na najlepszych uczniów czekały dyplomy, puchary i upominki 
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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
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Jubileuszowa edycja turnieju zgromadziła 37 
jednostek, czyli miast i gmin z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego. – W zmaganiach 
sportowych łączne udział wzięło 140 tysięcy 
startujących – poinformował Stefan Czaplar-
ski, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
w Kielcach.
Gmina Sitkówka-Nowiny każdego roku bierze 
udział w rozgrywkach. W tym roku, w swojej 
kategorii – od 5 do 7,5 tysiąca mieszkańców 
– uplasowała się na miejscu drugim woje-
wództwie i na miejscu dziewiątym w kraju. 
– To bardzo dobry wynik – komentował na 
gorąco Wójt Stanisław Barycki, który podczas 
uroczystości zakończenia został uhonorowany 
specjalnym wyróżnieniem za przeprowadzenie 
uroczystej inauguracji jubileuszowego turnieju 
oraz wspieranie tego przedsięwzięcia. – Każdy 
sport warto wspierać, bo sport to zdrowie – 
przekonywał Wójt Barycki, odbierając wyróż-
nienia z rąk organizatorów. 
Jak poinformował Jacek Kowalczyk, Dyrektor 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkow-
skim w Kielcach, województwo świętokrzy-
skie – pod względem liczby miast i  gmin 
uczestniczących w turnieju – uplasowało się 
na szóstym miejscu w Polsce, a czwarte miej-
sce zajęło pod względem liczby startujących.
1 lipca przedstawiciele najlepszych miast 
i gmin zostali wyróżnieni podczas uroczyste-
go podsumowania, jakie odbyło się w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. 
Wyniki w województwie: grupa I – do 5 ty-

sięcy mieszkańców: 1. Secemin (6. miejsce 
w Polsce), 2. Kije (30), 3. Tuczępy (39); 
grupa II – od 5 do 7,5 tysiąca mieszkań-
ców: 1. Skarżysko Kościelne (7), 2. Nowi-
ny (9), 3. Waśniów (18); grupa III – od 7,5 
do 15 tysięcy mieszkańców: 1. Ożarów (8), 
2. Strawczyn (18), 3. Małogoszcz (21); gru-
pa IV – od 15 do 40 tysięcy mieszkańców: 
1. Sandomierz (26), 2. Kazimierza Wielka 
946), 3. Staszów (49); grupa V – od 40 do 
100 tysięcy mieszkańców: 1. Ostrowiec Świę-
tokrzyski (2), 2. Skarżysko-Kamienna (4); 
grupa VI – powyżej 100 tysięcy mieszkańców: 
1. Kielce (9 miejsce w Polsce).

Agnieszka Olech

Wojewódzkie podsumowanie
VI edycji Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich
1 lipca w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się 
podsumowanie VI edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 
zorganizowanego w ramach jubileuszowej XX edycji Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin 2014 w województwie świętokrzyskim. Podczas podsumowania tej 
największej imprezy masowej w Polsce dokonano również wręczenia pucharów 
i wyróżnień. Specjalne wyróżnienie powędrowało do Wójta Gminy Sitkówka-
Nowiny Stanisława Baryckiego za przeprowadzenie uroczystej inauguracji 
jubileuszowego turnieju oraz wspieranie tego przedsięwzięcia.
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Wójt Stanisław Barycki 
z dumą prezentuje 

otrzymane wyróżnienie

Gmina Sitkówka-Nowiny w rozgrywkach zajęła
II miejsce w województwie
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W dniach 4–11 lipca 2014 roku odbył się na 
obiektach sportowych w Nowinach miniobóz 
piłkarski dla dzieci w ramach Nowińskiej Aka-
demii Futsalu. Frekwencja na zajęciach pozy-
tywnie zaskoczyła organizatorów. Ponad 29 
dzieci z terenu gminy Sitkówka-Nowiny w wie-
ku od 6 do 11 lat spędzało wakacje aktywnie. 
Formuła takich zajęć spodobała się zarówno 
dzieciom, jak i rodzicom. Rodzice zostawia-
li dzieci o 9.00 i odbierali o godzinie 15.00. 
Dzieciaki miały zapewnioną fachową opiekę 
trenerów piłki nożnej a po wyczerpującym wy-
siłku posiłek. Oprócz gry w futsal młodzi adep-
ci mogli wyszaleć się na basenie Perła w No-
winach. W środę zwiedziliśmy stadion Korony 
Kielce zaglądając w takie miejsca gdzie zwykły 
kibic nie ma wstępu: szatnie zawodników, loże 
VIP-ów i przede wszystkim murawa stadionu. 

Po obiekcie oprowadzał nas rzecznik praso-
wy i komentator Paweł Jańczyk. Mieliśmy też 
możliwość zobaczenia zawodników Korony 
przygotowujących się meczu kontrolnego z Ru-
binem Kazań. Wiele emocji przyniósł również 
mecz rozegrany na hali w Nowinach z drużyną 
Malwe Łódż. Było wszystko co powinno być 
w meczu: gole, parady bramkarzy, piękne 
akcje i ogłuszający doping ponad setki dzieci 
z Nowin i Łodzi. Na koniec obozu wszystkie 
dzieci otrzymały pamiątkowe medale i dyplo-
my. Ten obóz ma być również zaczątkiem No-
wińskiej Akademii Futsalu dla dzieci, która ma 
ruszyć po wakacjach.
Celem zajęć było zachęcenie dzieci do fut-
salu, odciągnięcie od telewizora i komputera 
a przede wszystkim umożliwienie im aktyw-
nego spędzenia wakacyjnego czasu. Zajęcia 

pod patronem UKS Ekom Futsal Nowiny zor-
ganizowali nauczyciele WF-u i trenerzy piłki 
nożnej Szymon Ubożak i Michał Ziernik.
Kontakt telefoniczny z trenerami w sprawie 
zapisów do Nowińskiej Akademii Futsalu: 
692 256 174, 666 958 026.

Opracowali
Szymon Ubożak, Michał Ziernik

sport

Miniobóz piłkarski w ramach 
Wakacyjnej Akademii Futsalu
Dużo gry w piłkę nożną, zajęcia na pływalni „Perła”, konkursy piłkarskie, mecz 
z rówieśnikami z Łodzi oraz wycieczka młodych adeptów futsalu na Stadion 
Korony w Kielcach to miniobóz piłkarski w Nowinach w pigułce.

Uczestnicy obozu piłkarskiego z dumą prezentują dyplomy ukończenia Wakacyjnej Akademii Futsalu
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– degustacja po-
traw regional-
nych

– ogródek piw-
ny

– k a r u z e l e , 
zjeżdżalnie

– gastronomia.

Poniżej harmonogram Dożynek Gminy 
Sitkówka-Nowiny
13.30 Korowód Dożynkowy na trasie: Kościół 
Parafialny w Woli Murowanej – plac przed 
Szkołą Podstawową w Bolechowicach
14.00 Msza Święta – plac przed Szkołą Pod-
stawową w Bolechowicach – poświęcenie 
chleba i wieńców dożynkowych
15.15 Wystąpienie okolicznościowe Wójta 
Gminy i zaproszonych gości
15.45 Prezentacje i ośpiewanie wieńców do-
żynkowych
16.15 Podsumowanie Konkursów:
– „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna 
Środowisku”

– „Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkal-
nego”

– „Najpiękniejsze podwórko lub obejście 
w domku jednorodzinnym”

17.00 Występ Dziecięcych Zespołów „Pro-
myk” i „Mali Kowalanie”
18.30 Występ Kabaretu Kopydłów z widowi-
skiem „Wpadnij do Kopydłowa”
20.00 Występ Gwiazdy Wieczoru Zespołu 
TOP ONE – Zabawa Taneczna
21.00 Koncert Zespołu Vanilia
22.00 Zakończenie Dożynek
Ponadto:
– wystawa rolnicza – Świętokrzyski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

17 sierpnia zapraszamy na
Dożynki Gminy Sitkówka-Nowiny
Dożynki Gminy Sitkówka-Nowiny rozpoczną się o godzinie 13:30 od Korowodu 
Dożynkowego, który ruszy spod Kościoła Parafi alnego w Woli Murowanej i dotrze 
na plac przed Szkołą Podstawową w Bolechowicach, gdzie o godzinie 14:00 
odbędzie się Msza Święta wraz z poświęceniem chleba i wieńców dożynkowych. 
O godzinie 20:00 wystąpi gwiazda wieczoru – zespół „TOP ONE”. Na zakończenie 
na wszystkich czeka zabawa taneczna. Organizatorem wydarzenia jest Gminny 
Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach oraz Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław 
Barycki. Serdecznie zapraszamy.

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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