
1Głos Nowin, maj 2014

GAZETA 
SAMORZĄDOWA
GMINY 
SITKÓWKA-NOWINY

NR 5/2014 (185)
MAJ
ISSN 1731-5352



Głos Nowin, maj 20142

aktualności

W trakcie uroczystego spotkania Wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki, oraz 
dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji 
UJK, prof. Wojciech Saletra podpisali porozu-
mienie o współpracy uczelni z gminą. Umowa 

ma trwać trzy lata i dotyczy działań w wielu 
dziedzinach. Między innymi są to: promo-
cja i popularyzacja nauki, programy prze-
ciwdziałające uzależnieniom czy patologiom 
społecznym. Planowane są również wykłady, 

Gmina Sitkówka-Nowiny
20 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostało podpisane porozumienie 
o współpracy pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Uniwersytetem Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
zaprasza do udziału 

w konkursach gminnych 2014
Piękna i bezpieczna zagroda 

– przyjazna środowisku
•

Najpiękniejsze podwórko lub
obejście w domkach jednorodzinnych

•
Najpiękniejsze otoczenie 

bloku mieszkalnego
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie

na odpowiednim druku uczestnictwa do 
Urzędu Gminy lub Sołtysa 

do końca czerwca 2014 roku.

Regulamin i druki zgłoszeń dostępne są 
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieru-
chomościami, Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa (pok. 33; tel. 41 347 50 70 lub 

41 347 50 77) oraz u Sołtysów

Przewidziano 
bardzo atrakcyjne nagrody!
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anny Grzeli, prof. Andrzeja Pawlika, Sekretarz 
Gminy Izabeli Dziewięckiej i Inspektora Piotra 
Burasa.
Zawarte porozumienie jest bardzo korzystne 
dla Gminy Sitkówka-Nowiny, gdyż dzięki temu 
będzie możliwe rozwijanie współpracy z UJK 
w wielu zakresach. Możliwe będzie również 
organizowanie pokazów, wykładów, warszta-
tów, spotkań, badań dla uczniów gminnych 
szkół. Podnoszona będzie również jakość na-

uczania poprzez system konsultacji i doskona-
lenia nauczycieli, rozwój dydaktyki i doradz-
twa metodycznego. Dużą rolę będzie miała też 
promocja aktywności fi zycznej wśród miesz-
kańców, zwłaszcza wśród uczniów i studen-
tów oraz podejmowanie działań w pozyski-
waniu zewnętrznych źródeł fi nansowania na 
realizację programów sportowych i edukacyj-
nych.

red

aktualności

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

warsztaty tematyczne, projekty badawcze, po-
pularyzowanie nowoczesnych rozwiązań tech-
nicznych, stawianie na innowacyjność wśród 
uczniów i studentów, a  także wiele innych 
przedsięwzięć.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się 
nam, jako pierwszej jednostce samorządowej, 
podpisać takie porozumienie z Uniwersytetem 
Jana Kochanowskiego – powiedział Wójt gmi-
ny Stanisław Barycki. – Jestem pewien, że 
podniesie to jakość usług świadczonych dla 
mieszkańców gminy przez urząd i podległe 
mu jednostki. 
Wójt Stanisław Barycki poinformował też 
o najważniejszych realizowanych i plano-
wanych inwestycjach, a  także programach 
unijnych, w ramach których pozyskiwane są 
fundusze. Gospodarz gminy, podkreślając zna-
czenie podpisywanego dokumentu o współ-
pracy Gminy z UJK, zwrócił uwagę na to, że 
samorządy powinny korzystać z wiedzy na-
ukowej w zakresie dotyczącym polityki i funk-
cjonowania administracji samorządowej.
W celu usprawnienia współpracy w zakresie 
zawartego porozumienia, strony wyznaczały 
koordynatorów w osobach: prodziekan dr Jo-

rozpoczęła współpracę z UJK

W pierwszym punkcie obrad, po naniesieniu 
poprawek do protokołu z poprzedniej sesji, 
radni przyjęli go jednogłośnie. 
Podczas ostatniego posiedzenia sesji gminni 
rajcy głosowali również nad sprawozdaniami 
z działalności poszczególnych jednostek orga-
nizacyjnych. I tak, kolejno przyjęto sprawoz-
dania z działalności Samorządowego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-
-Nowinach za 2013 rok wraz ze sprawoz-
daniem fi nansowym placówki, sprawozdanie 
z działalności Gminnej Bibliotek Publicznej 
w Nowinach za rok 2013 wraz ze sprawozda-
niem fi nansowym, sprawozdanie z działalno-
ści Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w No-
winach za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem 
fi nansowym oraz sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sit-
kówce-Nowinach. Szczegółowo zapoznano się 
także ze sprawozdaniem z  realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pie-
czy zastępczej za 2013 rok. Przedstawiono 
również potrzeby związane z realizacją tych 
zadań. Radni dyskutowali nad strategią roz-
wiązywania problemów społecznych w gmi-
nie. – Opracowanie i realizacja gminnej stra-
tegii rozwiązywania problemów społecznych 
ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych należy do 
zadań własnych gminy – wyjaśniła radna 
Elżbieta Antoniak, członek komisji Zdrowia, 
Kultury i Bezpieczeństwa. – To bardzo ważna 
strategia. Jej realizacja ma się przyczynić do 
usystematyzowania i zintegrowania działań 
w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej. 
Strategia jest kompleksowym opracowaniem, 
obejmującym w szczególności programy prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wy-
równaniu szans osób niepełnosprawnych, po-
mocy społecznej, profi laktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, a także współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi – dodała 
radna Elżbieta Antoniak. Uchwała w sprawie 
uchwalenia Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny 
na lata 2014–2020 została podjęta jednogło-
śnie. 
Podczas sesji radni dyskutowali także nad 
uchwałą mającą wprowadzić zmiany do bu-
dżetu Gminy Sitkówka-Nowiny. Najwięcej 
emocji wzbudziła konieczność przesunięcia 
230 tysięcy złotych na rozbudowę i moder-
nizację źródła ciepła w Sitkówce. Na sesję 
licznie przybyli mieszkańcy osiedla, którzy 
tłumaczyli, że dzięki wybudowaniu nowej 
kotłowni będą mniej płacić za ogrzewanie. 
– Mamy bardzo wysokie rachunki za ogrze-
wanie. Liczymy na to, że władze gminy oraz 
radni wesprą nas w wybudowaniu nowej ko-
tłowni – mówił w  imieniu mieszkańców Łu-
kasz Gryń. Mimo że radni większością głosów 

zdecydowali o nieprzesuwaniu pieniędzy na 
to zadanie, to obiecali, że problem zostanie 
rozwiązany. – Zanim przesuniemy pieniądze, 
musimy zastanowić się nad najlepszym roz-
wiązaniem – tłumaczył decyzję radnych Klubu 
Wspólne Dobro jego Przewodniczący, Łukasz 
Barwinek. – Zrobimy wszystko, żeby pomóc 
mieszkańcom – zapewnił Wójt Stanisław Ba-
rycki. – Będziemy szukać kompromisu w tej 
sprawie. Jestem przekonanym, że znajdziemy 
rozwiązanie – dodał Wójt.
Na wniosek Wójta Stanisława Baryckiego wy-
cofano z porządku obrad uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej 
opłaty targowej. Tą kwestią radni zajmą się na 
kolejnym posiedzeniu sesji.
Sesja tradycyjnie już zakończyła się interpela-
cjami, zapytaniami i wolnymi wnioskami. 

Agnieszka Olech

Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
21 maja w budynku Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny odbyło 
się posiedzenie Sesji Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny.
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GOK „Perła”

Większość z wymienionych zadań, 
będzie sfinansowana ze środków 
zewnętrznych Unii Europejskiej, 
pozyskanych przez GOK w ramach 
tzw. małych grantów, których nabór 
ogłosiła Lokalna Grupa Działania 
„Perły Czarnej Nidy”. Najważniejsze 
zadania, które będziemy realizo-
wać, można podzielić na trzy grupy: 
kultura, sport, a także inwestycje.

Kultura i rozrywka
Po majowych uroczystościach z okazji jubileuszu 
10-lecia Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej „Nowi-
ny” oraz turnieju szachowym odbywającym się 
na pływalni „Perła”, najbliższymi wydarzeniami 
będą: Dzień Gminy Sitkówka-Nowiny, już 15 
czerwca, a 17 sierpnia Dożynki Gminne, które 
będą gościć w Bolechowicach. W planach jest 
również podsumowanie projektów unijnych, na 
placu przy świetlicy w Szewcach.
Na obchody Dnia Gminy Sitkówka-Nowiny po-
zyskaliśmy środki unijne w wysokości 45 tysięcy 
złotych. Pozwoli to na zorganizowanie wyjątko-
wego wydarzenia – przypadającego w tym roku 
jubileuszu 40-lecia Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedział 
zespół Czerwone Gitary, który wystąpi specjal-
nie dla naszych mieszkańców. Na potrzeby tego 
koncertu zainstalowana zostanie scena, nagło-
śnienie i oświetlenie. W tym dniu nie zabraknie 
atrakcji dla dzieci i dorosłych, wesołego mia-
steczka oraz innych niespodzianek.
Kolejną okazją do spotkania będą Dożynki Gmin-
ne w Bolechowicach, na organizację, których 
pozyskaliśmy 32 tysiące złotych z LGD „Perły 
Czarnej Nidy”. Obchody te będą szczególne dla 
mieszkańców sołectw Bolechowice i Wola Muro-
wana, którzy będą pełnili rolę gospodarzy.
GOK „Perła”, jako instytucja reprezentująca 
gminę, stara się współpracować z organizacja-
mi, które funkcjonują na naszym terenie i chcą 
działać na rzecz mieszkańców. Taką organizacją 
jest Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem”. 
Współpracując z władzami stowarzyszenia, któ-
re reprezentują mieszkanki Szewc: prezes Kor-
nelia Bem-Kozieł oraz Izabela Mroczek, pozy-
skaliśmy dofi nansowanie dla dwóch projektów. 
Pierwszy z nich to „Wakacje z pasją w gminie 
Sitkówka-Nowiny”, którego wartość wynosi 16 
tysięcy złotych. Środki te pozwolą zorganizować 
i zagospodarować czas wolny w czasie wakacji 
dla dzieci i młodzieży z gminy Sitkówka-Nowiny. 
Na zakończenie wszystkich projektów zapla-
nowaliśmy spotkanie na terenie świetlicy wiej-

skiej w Szewcach, gdzie aktualnie 
zagospodarowywany jest teren 
między sceną a wiatą grillową. 

Sport i rekreacja
Drugim wspólnym działaniem, które 
będzie realizowane wraz ze stowarzy-
szeniem „Między Rajem a Piekłem”, 
jest projekt pod nazwą „Każdy może 
pokochać sport” skierowany do dzie-
ci i dorosłych, upowszechniający 

sport i aktywny tryb życia. Dzięki tej inicjatywie 
otrzymamy 18 tysięcy złotych dofinansowania, 
które przeznaczymy na organizację takich zawo-
dów jak: biegi uliczne, zajęcia piłkarskie, gry i za-
bawy sportowe, spacer nordic-walking. 
W czasie wakacji pływalnia „Perła” zaproponu-
je atrakcje, które powinny spotkać się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. Baseny let-
nie znów będą cieszyły najmłodszych i trochę 
starszych amatorów letniego wypoczynku. Ich 
otwarcie planujemy około 19 czerwca. Będzie 
to jednak uzależnione od pogody. W tym roku 
zaplanowaliśmy niespodziankę, która mile za-
skoczy użytkowników basenów letnich.
W czasie wakacji na najmłodszych czekać będą 
Klub „Miniaturka” oraz Świetlice w Nowinach 
i Szewcach ze swoim bogatym programem spor-
towo-kulturalnym. Odbywać się będą turnieje pił-
karskie na orliku oraz zajęcia z animatorem na bo-
iskach wielofunkcyjnych w Nowinach i Szewcach.

Inwestycje i wyposażenia
Mając na uwadze, że wszystkich potrzeb ośrodka 
nie można fi nansować jedynie ze środków po-
chodzących z budżetu gminy, szukaliśmy innych 
możliwości pozyskiwania pieniędzy. W związku 
z tym, mamy podpisane dwie umowy na dofi -
nansowanie zakupu wyposażenia dla ośrodka 
i pływalni. Otrzymane wsparcie pozwoli nam uru-
chomić na pływalni nowoczesną saunę „Infra-
-red”, która będzie nowością na świętokrzyskich 
basenach, a jej koszt to 32 tysiące złotych. Drugi 
projekt na kwotę 24 tysiące złotych, pozwoli wy-
posażyć ośrodek i Świetlicę w Szewcach w na-
mioty promocyjne z logotypami gminy i GOK-u, 
ławki stoły a przede wszystkim profesjonalne na-
głośnienie. Sprzęt ten będzie służył na potrzeby 
ośrodka również w świetlicach w Kowali i Woli 
Murowanej. Taka inwestycja pozwoli w kolejnych 
latach unikać kosztów związanych z wynajmo-
waniem sprzętu nagłaśniającego i jego obsługi.
Dodatkowo ze środków zebranych za wyna-
jem sal weselnych, konieczna będzie stopnio-
wa wymiana wyposażenia kuchni w świetlicy 

OSP w Kowali, ponieważ istniejące sprzęty 
uległy już znacznemu zużyciu.
Łączna wartość pozyskanych środków z projek-
tów własnych to 133 tysiące złotych i 34 tysią-
ce złotych, jako współbenefi cjent. Są to znaczą-
ce kwoty, które być może nie uratują budżetu 
Ośrodka, ale znacząco ograniczą wydawanie 
pieniędzy przekazanych z budżetu gminy.
Trzeba również nadmienić, że pływalnia „Per-
ła” wygrała przetarg ogłoszony przez gminę 
Mniów na naukę pływania dzieci z  tamtej-
szych szkół i od września będziemy prowadzili 
zajęcia, za które zgodnie z umową uzyskamy 
przychód w kwocie 42 tysięcy złotych.
Dzięki naszym staraniom basen „Perła” zo-
stał wybrany przez szkoły z Sukowa, Sobko-
wa i Miąsowej w projekcie ogłoszonym przez 
Ministerstwo Sportu pod nazwą „Umiem 
pływać” skierowanym dla klas trzecich szkół 
podstawowych. W ramach tego projektu dzie-
ci z  tych miejscowości bezpłatnie uczą się 
pływać, a za ich zajęcia ministerstwo zapłaci 
pływalni 9 tysięcy złotych.
W  tym miejscu pragnę podziękować pra-
cownikom Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
wszystkim, którzy byli zaangażowani w przy-
gotowanie projektów i przyczynili się do ich 
sfi nalizowania. Dziękuję również tym, którzy 
będą realizować zadania związane z ich pra-
widłowym przebiegiem i rozliczeniem.

Pływalnia „Perła”
Najważniejsze zadanie, jakie nas czeka, to 
modernizacja i rozbudowa pływalni „Perła” 
w taki sposób, aby ten już dwudziestoletni 
obiekt był ciągle atrakcyjny dla mieszkańców 
i  turystów oraz abyśmy byli z niego dumni 
tak, jak w dniu otwarcia.
Wartość inwestycji, jaką zaplanowaliśmy to 800 
tysięcy złotych, ale blisko 500 tysięcy będzie 
pochodziło z pieniędzy unijnych w ramach fun-
duszy z Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 
Nidy”, które nie zostały wykorzystane w związ-
ku z zaniechaniem budowy „Chaty Tradycji”.
Wniosek o dofinansowanie wraz z projektem 
zostanie złożony do końca czerwca 2014 i po 
tej dacie rozpocznie się procedura przetargowa 
a następnie ruszy sama inwestycja. Sytuacja ze 
środkami w ramach „Odnowy i Rozwoju Wsi” 
jest o tyle trudna, że należy jeszcze w tym roku 
zrealizować inwestycję i rozliczyć otrzymane dofi -
nansowanie. Jestem przekonany, że dotrzymamy 
napiętych terminów i zakończymy prace na prze-
łomie października i listopada bieżącego roku.
W ramach modernizacji planujemy zabudo-
wać już wcześniej zadaszone wnęki od strony 
ulicy Perłowej i połączyć je poprzez rozbiórkę 
istniejących ścian z pozostałą częścią base-
nu, gdzie obecnie znajduje się jacuzzi. Takie 
rozwiązanie da możliwość umiejscowienia 
nowej wanny basenowej z kilkoma hydro-
masażami o charakterze rehabilitacyjnym 
i relaksacyjnym, od strony istniejącej żółtej 
wanny służącej, jako lądowisko zjeżdżalni. Po 

Ciekawe i ambitne plany GOK „Perła”
Dzień Gminy Sitkówka-Nowiny, Dożynki Gminne, lato w gminie dla najmłodszych, 
rajd rowerowy, biegi uliczne, modernizacja Krytej Pływalni „Perła” oraz wyposażenie 
Świetlicy Wiejskiej w Szewcach – to najważniejsze działania kulturalne, sportowe 
oraz inwestycyjne, jakie stoją przed Gminnym Ośrodkiem Kultury „Perła”. Łączna 
wartość wszystkich przedstawionych poniżej zadań, fi nansowanych w większości 
z funduszy Unii Europejskiej, zbliża się do miliona złotych.

Jacek Kania
dyrektor GOK „Perła”
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Na końcu trasy w Wolicy uczestnicy pomagając so-
bie nawzajem, wysiadali z kajaków i razem z Mar-
cinem Latkowskim szykowali sprzęt do transportu.
Drogę powrotną pokonano autokarem, który prze-
wiózł kajakarzy na pełną zieleni posesję Państwa 
Latkowskich, która jest wprost wymarzonym miej-
scem na organizację spotkania integracyjnego przy 
ognisku. Marcin Drej prowadzący w Chęcinach 
Agencję Artystyczną „Just & Mar”, w ramach któ-
rej oferuje także usługi cateringowe przygotował 
prawdziwą ucztę dla podniebienia. Grillowane 
karkówki, aromatyczne bakłażany czy kiełbaski 
w boczku – do upieczenia nad ogniskiem – lub 
dla nadto zmęczonych – gotowe z grilla. Do tego 
chrupiące sałatki i najlepsza ze wszystkiego – 
słusznej wielkości pajda wiejskiego chleba ze 
smalcem z mięsem i cebulką. Do tego gorąca her-
bata i kawa lub orzeźwiający sok. Po zaspokojeniu 
głodu przyszedł czas na dzielenie się wrażeniami, 
opowieściami ze spływu, podczas których oczywi-
ście zrodziły się pierwsze pomysły na kolejne spły-
wy w korelacjach: LGD z pracownikami zakładu 
pracy…, LGD z Zespołem…. itd. Najwięksi ma-
ruderzy opuścili gościnne progi Państwa Latkow-
skich wiele godzin po zakończeniu spływu.
Reasumując – na lenistwo i nudę LGD poleca: 
spływ kajakowy. Modny, odchudzający i jakie 
wspomnienia!

Agnieszka Szewczyk
Biuro LGD

GOK „Perła”

Kompleksową organizację spływu LGD powierzy-
ła przedsiębiorcy Marcinowi Latkowskiemu, który 
posiada duże doświadczenie oraz profesjonalny 
sprzęt i zaplecze do realizacji tego typu imprez. 
Przed rozpoczęciem spływu miało miejsce krótkie 
szkolenie z zasad zachowania bezpieczeństwa na 
wodzie. Następnie rozpoczęło się wodowanie ka-
jaków i pierwsze emocje – od strachu (to ci, którzy 
wsiadali do kajaka po raz pierwszy), przez podnie-
cenie (u wszystkich), do ulgi (to znowu ci, którzy 
wsiadali do kajaka po raz pierwszy i cieszyli się, 
że nie wpadli do wody na samym początku im-
prezy). Wodowanie trwało dłuższą chwilę, ponie-
waż na spływ stawiło się około pięćdziesiąt osób, 
w tym m.in. przedstawiciele mediów, instytucji 
zajmujących się promocją na terenie LGD oraz 
laureaci konkursu ogłoszonego na funpage‘u LGD. 
Do uczestników dołączyła także dziesięcioosobo-
wa grupa kajakarzy ze sprzętem udostępnionym 
przez Uczniowski Klub Sportowy UKS Futsal – 
Nowiny, który zakupiony został w ramach małego 
projektu z udziałem środków pozyskanych za po-
średnictwem LGD „Perły Czarnej Nidy”. Z uwagi 
na znaczną liczbę uczestników do wodowania 
utworzyły się dwie kolejki. Zniecierpliwiony Reks 
– pies rodziny Latkowskich – z głośnym pluskiem 
wskoczył do wody i rozpoczął spływ wpław. Po 
kilkudziesięciu metrach został zabrany przez wła-

ściciela do kajaka i dalszą podróż spędził, siedząc 
na jego kolanach, wyskakując na krótką kąpiel 
w rzece lub siedząc w poprzek kajaka z ogonem 
w wodzie, jakby łowiąc szczupaki. 
Przepłynięcie odcinka rzeki od Nidy do mły-
na w Wolicy zajęło około 2,5 godziny. Były to 
najlepsze 2,5 godziny, jakie można było sobie 
zaplanować na weekend. Rzeka płynęła spo-
kojnym nurtem, otulona zielenią. Raz górowały 
nad nią drzewa, to znów wysokie trawy czy ba-
jecznie żółte pola rzepakowe. Krzaki i trawy po-
rastające brzegi rzeki często stawały się także 
przypadkowym miejscem parkowania kajaków, 
szczególnie tych, które prowadzone były przez 
„Pierwszaków” nie mających jeszcze wprawy 
w sterowaniu po meandrującej rzece. Spokojna 
woda bynajmniej nie usypiała czujności uczest-
ników – należało mieć się na baczności, szcze-
gólnie, że oprócz konarów drzew pochylonych 
nad rzeką, tworzących niezwykle urokliwy ob-
razek i jednocześnie naturalną przeszkodę bar-
dzo cenioną przez kajakarzy, również w nurcie 
rzeki, pod powierzchnią wody znajdowały się 
gałęzie zdolne wywrócić kajak. No i co tu dużo 
mówić – nie wszyscy zdołali wysiąść na brzeg 
suchą stopą. Powiem więcej – skąpali się kon-
certowo! Ale przecież po pewnym czasie to 
właśnie wspomnienie będzie najwspanialsze!

Sezon na spływy kajakowe ofi cjalnie uznaje się za otwarty
W niedzielę 11 maja Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zorganizowała 
spływ inaugurujący sezon kajakowy 2014 roku. Trasa przebiegała przez 
część wyznaczonego przez LGD w ramach projektu współpracy AKTIW szlaku 
kajakowego na rzekach Czarna Nida i Bobrza, tj. od miejscowości Nida do Wolicy.

przeciwnej stronie, pojawi się podobne lądo-
wisko, które będzie przeznaczone dla nowej, 
wewnętrznej zjeżdżalni w formie półotwar-
tej rury, umieszczonej nad małym basenem. 
Rura będzie miała około 35 metrów długości 
i będzie zaczynała się na balkonie od strony 
kawiarni. Jej największą atrakcją poza samym 
zjazdem będzie to, że będzie on odbywał się 
na specjalnych pontonach. Takie rozwiązanie 
wyróżni pływalnię „Perła”, wśród innych base-
nów i będzie stanowić o atrakcyjności, a tym 
samym, zwiększeniu liczby klientów. Dodat-
kowo zamierzamy wykorzystać drugi balkon 
widokowy nad dużym basenem, zabudowu-
jąc go szkłem oraz izolując od ciepła, wilgoci 
i dźwięku tak, aby zamienił się w „Grotę Sol-
ną”, z widokiem na basen. Byłaby to oferta 
dla tych, którzy nie korzystają z pływalnia, 
a chcą skorzystać z dobroczynnego działania 
jodu, wydzielającego się z soli, jednocześnie 
obserwując np. swoje pociechy, korzystające 
z nowej rury. 
Plany rozbudowy powstawały od sierpnia 
2013, kiedy nastąpiła wymiana dachu i już 

wtedy został on prze-
dłużony od strony ul. 
Perłowej. Koncepcję 
modernizacji Pływal-
ni „Perła”, w pierw-
szej kolejności zaak-
ceptował Wójt Gminy 
Stanisław Barycki, 
automatycznie uru-
chamiając s łużby 
finansowe i Referat 
Budownictwa, w celu 
przygotowania od-
powiednich uchwał 
i opracowań. 
W czasie sesji Rady 
Gminy w dniu 21 maja, Radni przyjęli jedno-
głośnie uchwałę, przekazującą środki fi nanso-
we na przygotowanie projektu, co jest pierw-
szym, ale milowym krokiem, do ukończenia 
zadania w przedstawionym kształcie. GOK 
„Perła” działa na wielu płaszczyznach i obsza-
rach społecznych, realizując zadania określo-
ne w Statucie oraz te powierzone przez Gminę 

Sitkówka-Nowiny. Dzięki zaangażowaniu pra-
cowników Ośrodka i osób z nami współpracu-
jących, możemy dalej się rozwijać dla dobra 
i na rzecz naszej, lokalnej społeczności.
Dziękuję wszystkim, za okazane wsparcie 
i zaufanie.

Jacek Kania
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”, współfi nansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja 

Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marcin Latkowski z przodownikiem spływu Reksem
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W Szkole Podstawowej w Bolechowicach 
w ramach obchodów tego święta zorganizo-
wano akcję sadzenia drzew i  roślin ozdob-
nych, w której wzięli udział nasi uczniowie.
6 maja, w piękne słoneczne przedpołudnie 
uczniowie klas IV–VI wraz z opiekunami uda-
li się na plac przed szkołą, gdzie czekały już 
gotowe do posadzenia rośliny. Zanim dzieci 
rozpoczęły sadzenie, nauczycielka przyrody 
Ewa Wcisło przeprowadziła krótką pogadan-
kę, podczas której wyjaśniła cel i znaczenie 
prowadzonej akcji oraz zademonstrowała pra-
widłowy sposób sadzenia drzew.
– Cele, jakie nam przyświecały to propago-
wanie właściwych nawyków, związanych 
z ochroną środowiska i uświadomienie donio-

słej roli drzew, jako producentów tlenu i orga-
nizmów pochłaniających szkodliwy dwutlenek 
węgla – sadząc drzewka, tłumaczył Dyrektor 
Tomasz Gruszczyński.
W akcji wziął udział również Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki, który 
naocznie mógł się przekonać, jak uczniowie 
radzą sobie w pracach ogrodowych. Udzielił 
dzieciom cennych wskazówek i osobiście po-
sadził kilka sadzonek. Udowodnił tym samym, 
że całkiem dobrze radzi sobie w ogrodzie. 
Drzewkom zostaną nadane imiona, które wy-
biorą uczniowie. W przyszłości oprócz funkcji 
estetycznych rośliny będą również służyć jako 
pomoc dydaktyczna dla uczniów podczas za-
jęć terenowych. 
– Chcemy przez zabawę uczyć jak zmienia się 
klimat, jak można niwelować skutki jego zmian 
i jak przeciwdziałać globalnemu ociepleniu, dla-
tego mamy nadzieję, że drzewka będą zdrowo 
i szybko rosły i zostaną ozdobą oraz pamiątką na 
długie lata – podkreślał Wójt Stanisław Barycki.

Po kilku godzinach wytężonej pracy ucznio-
wie w dobrych humorach powrócili do szkoły, 
gdzie wzięli udział w apelu podsumowującym 
akcję sadzenia drzew, w trakcie którego na-
uczyciel przyrody przybliżył uczniom hasło te-
gorocznych obchodów Dnia Ziemi – „Zmieniaj 
nawyki – nie klimat”. Pomogła w tym krótka 
prezentacja, dzięki której uczniowie dowie-
dzieli się, jakie działania mogą podejmować 
indywidualnie, aby przeciwdziałać zmianom 
klimatu na Ziemi.
Należy podkreślić, że sadzenie roślin ozdob-
nych na placu przed szkołą nie jest jedyną akcją 
proekologiczną podejmowaną 
przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Bolechowicach w ra-
mach obchodów Dnia Ziemi. 
Kolejnym działaniem uczniowie 
mogli wykazać się już 20 maja 
2014 roku. Wraz ze swoimi 
wychowawcami uczestniczy-
li w warsztatach terenowych 

w Nadleśnictwie Szewce. Celem wyprawy było 
sadzenie lasu oraz spotkanie z leśniczym Ma-
riuszem Wertką, który przybliżył uczniom wiele 
zagadnień i pojęć związanych pracą leśniczego 
i z lasem. Na przykładzie buka pokazywał dzie-
ciom jak należy sadzić drzewa, jak przygotować 
sadzonkę, jak należy sadzić drzewko, żeby się 
dobrze przyjęło. Korzystając z pięknej, wiosen-
nej pogody dzieci po kształcie liści, po owocach, 
szyszkach i nasionach odgadywały nazwy in-
nych drzew występujących w lesie.
Leśniczy prezentując zalety lasu, omawiał też 
zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego prze-
bywania w takich miejscach oraz zaproponował 
uczniom pożyteczną pracę – zebranie zanie-
czyszczeń znajdujących się na obrzeżach lasu.
Tradycyjnie w akcji uczestniczyli także Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki 
i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolecho-
wicach Tomasz Gruszczyński, którzy sadząc 
z dziećmi drzewka, swoją postawą udowodni-
li, że niezależnie od zajmowanego stanowiska 
i wykonywanej na co dzień pracy należy dbać 
o naszą matkę Ziemię i o otaczający nas kli-
mat. Pokazali tym samym, iż nieobca jest im 
łopata i dobrze radzą sobie z kopaniem doł-
ków pod nowe drzewa, bo jak obaj zgodnie 
twierdzą: „Co zasiejemy, toteż zbierzemy…”.
Nagrodą za pracę na świeżym powietrzu było 
zorganizowane ognisko ze smacznymi kiełbaska-
mi. Podczas wspólnego poczęstunku uczniowie 
zasypywali leśniczego pytaniami, dotyczącymi 
życia zwierząt leśnych. Po przyjemnie spędzo-
nym przy ognisku czasie uczniowie z opiekunami 
w wyśmienitych nastrojach powrócili do szkoły.
Powyższa akacja sadzenia lasu to kolejne 
z działań uczniów Szkoły Podstawowej w Bo-
lechowicach, pozostające w związku z obcho-
dzonym w zeszłym miesiącu Dniem Ziemi.

SP Bolechowice

Co zasiejemy, to zbierzemy…
Światowy Dzień Ziemi 2014 jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla 
klimatu „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”. Dzień Ziemi to największe ekologiczne 
święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody 
organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy 
ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą 
w Waszyngtonie. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku.
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Liczba uprawnionych: 5679
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów 
wyborczych: 1362
Liczba głosów ważnych: 1309
Frekwencja wyborcza: 23,98%
 1. Platforma Obywatelska – 31,17%
 2. Prawo i Sprawiedliwość – 27,88%
 3. Polskie Stronnictwo Ludowe – 10,31%
 4. Solidarna Polska – 9,09%
 5. Nowa Prawica – 7,26%
 6. SLD-UP – 7,10%
 7. Polska Razem – 3,28%
 8. Europa Plus Twój Ruch – 2,14%
 9. Ruch Narodowy – 1,30%
 10. Demokracja Bezpośrednia – 0,46%

Wyniki głosowania 
do Parlamentu Europejskiego
na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny
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GABINET 
STOMATOLOGICZNY

Leczenie 
dzieci i dorosłych

Zgórsko
ul. Salonowa 57

czynne codziennie
8.00 – 20.00

502 097 326

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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W konkursowej rywalizacji wzięło udział 13 ze-
społów z przedszkola w Nowinach i oddziałów 
przedszkolnych z Bolechowic i Kowali podzie-
lonych na dwie kategorie wiekowe. Występy 
młodych artystów oceniało jury w składzie: 
Izabela Dziewięcka – Sekretarz Gminy Sitków-
ka-Nowiny, Małgorzata Szymoniak – nauczy-
cielka rytmiki i członek chóru Fermata, Robert 
Adamczyk – członek zespołu muzycznego 
Superband, Tomasz Gruszczyński – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, Alina 
Banasik – dyrektor Przedszkola w Nowinach.
Zmagania konkursowe poprzedziła rozgrzewka, 
rozśpiewanie i ćwiczenia emisyjne dla uczest-
ników i publiczności, które poprowadziła Mał-

gorzata Szymoniak. Największe brawa, uzna-
nie Jury oraz publiczności zdobyła najmłodsza 
uczestniczka konkursu Madzia Gwizd z od-
działu żłobkowego przedszkola w Nowinach za 
brawurowe wykonanie piosenki „Gimnastyka”. 
Piękne stroje, interesująca choreografi a były 
dodatkowym atutem wszystkich wykonaw-
ców. Prowadzące konkurs nauczycielki Agata 
Strzeszkowska i Urszula Mularczyk, wspierane 
przez Iwonę Nawrot i Dorotę Nogajczyk przy-
bliżały dzieciom pojęcia muzyczne i zachęcały 
publiczność, a także Jury do wspólnego śpie-
wania i zabawy.
W konkursie nie było przegranych i wygranych. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundo-
wane przez sponsorów: Macieja Adamczyka, 
Dyckerhof Nowiny i Przedszkole Samorządowe 
im. Pluszowego Misia w Nowinach. Zmaganiom 
konkursowym towarzyszył świetny nastrój, a jury 
przyglądało się występom przez różowe okulary.

Gminny Konkurs Piosenki 
Przedszkolnej
W Przedszkolu Samorządowym im. 
Pluszowego Misia w Nowinach odbył 
się 30 kwietnia br. IV Gminny Konkurs 
Piosenki Przedszkolnej pod hasłem: 
„Gimnastyka, Sport, Zabawa – dla nas, 
dzieci ważna sprawa”, którego celem 
było propagowanie zdrowego trybu 
życia oraz rozwijanie zainteresowań 
i uzdolnień muzycznych.
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W koncercie uczestniczyło 12 podmiotów wo-
kalnych głównie z terenu gminy i miasta Chę-
ciny, a gminę Sitkówka-Nowina reprezentował 
Chór Nowina pod kierownictwem Krzysztofa 
Jończyka.
Uroczystego powitania zaproszonych zespo-
łów i przybyłych widzów dokonał Burmistrz 
Robert Jaworski. Na widowni zasiedli m.in. 
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Miel-
czarz oraz Dyrektor GOK „Perła” Jacek Kania. 
Chór Nowina wykonał trzy utwory o tematy-
ce maryjnej: „Sancta-Sancta”, „Śpiewajmy 
dziś radosną pieśń” oraz „Santa Maria”. Chór 
otworzył koncert i jego występ został bardzo 
ciepło przyjęty, o czym świadczyły gromkie 
brawa zgromadzonej publiczności.
Po ponad dwugodzinnym spotkaniu z pieśnia-
mi maryjnymi nastąpiło uroczyste zakończe-
nie koncertu, w czasie którego wspólnie od-
śpiewano „Barkę”. 

jka
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Chór Nowina wystąpił w koncercie 
pieśni maryjnych w Chęcinach
Na zaproszenie Dyrekcji Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Chór Nowina 
wystąpił w nowej hali sportowej, podczas koncertu pieśni maryjnych, który odbył 
się 11 maja 2014 roku.

W historii szkoły doczekaliśmy się już 7 laure-
atów konkursu języka niemieckiego, po 2 laure-
atów konkursu języka polskiego oraz języka an-
gielskiego oraz laureata konkursu biologicznego.
Medale i gratulacje z rąk świętokrzyskiego Wi-

cekuratora Oświaty Grzegorza Bienia oraz Dy-
rektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli Jacka Wołowca odebrali w tym roku 
kolejni nasi gimnazjaliści: Daria Domagała – lau-
reatka konkursu języka polskiego, Bartłomiej Kra-
soń – laureat konkursu języka angielskiego oraz 
Aleksandra Święcka – laureatka konkursu języka 
niemieckiego. Oprócz tytułu laureata nagrodze-
ni uczniowie przyjmowani są do wybranej przez 
siebie szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od 
ustalonych kryteriów oraz otrzymują maksymalną 

Laury dla gimnazjalistów z Nowin
W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Targów Kielce 9 kwietnia br. odbyło się 
uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Wśród 260 
tegorocznych laureatów nie zabrakło również gimnazjalistów z ZSP w Nowinach: 
do grona dotychczasowych 9 laureatów dołączyło kolejnych 3 uczniów. 

fot
. Z

SP
 w
 N

ow
ina

ch

SZUKAM PRACY
Młody mężczyzna podejmie stała pracę biu-
rową w administracji albo odbędzie staż dla 
dorosłych. Tel. 510 118 040. Zapraszam 
bardzo serdecznie, bo warto.

Pierogi z kapustą i grzybami, kapustą i mię-
sem, kaszą gryczaną i  serem oraz ciasta 
z własnych przepisów, takimi smakami witała 
Sekcja Plastyczna Klubu Seniora gości XXII 
Wytopków Ołowiu w Parku Etnograficznym 
w Tokarni.
Już od godziny 12 w niedzielę, 11 maja 2014 
roku rozpoczęły się Wytopki Ołowiu, które od lat 
cieszą się dużym zainteresowaniem turystów i go-
ści odwiedzających Park Etnografi czny w Tokarni.
Na stoisku Sekcji Plastycznej poza potrawami 
i wypiekami można było zapoznać się z dorob-
kiem plastycznym Klubu Seniora, podziwiać 

liczbę punktów podczas egzaminu gimnazjalnego 
z części, z której uzyskali tytuł laureata.
Uroczystość połączona była z  inauguracją 
projektu „Świętokrzyski System Wspierania 
Talentów – Fascynujący Świat Nauki” reali-
zowanego przez Świętokrzyskie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Uni-
wersytet Jana Kochanowskiego. Wspomniany 
projekt adresowany jest do laureatów i fi na-
listów konkursów przedmiotowych oraz ich 
nauczycieli. Gratulujemy sukcesów.
Opiekunowie laureatów: Krystyna Banasik-Gajos, 

Agnieszka Miszczyk, Sylwia Tworek
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wykonane prace, obrazy 
i ozdoby, wykonane pod 
czujnym okiem instruk-
torki Marzeny Porzucek. 
Spotkanie w  Tokarni 
było wspaniałą okazją 
do przedstawienia swo-
jego dorobku i spotkania 
z innymi osobami, które 
swoją pasją i zaintereso-
waniami promują swoje 
miasta i regiony.

jka

Panie z Sekcji Plastycznej zdobywały 
podniebienia gości w Tokarni
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Zespół Obrzędowy Kowalanki w tym roku przed-
stawił obrzęd „Prządki”, czyli czesanie oraz 
przędzenie lnu. Były to bardzo ważne zajęcia 
kobiet na wsi, wykonywane w długie zimowe 
wieczory. Panie spotykały się w jednym z do-
mów, czesały i przędły len, umilając sobie czas 
dialogami między sobą oraz przyśpiewkami.
– Główną postacią jest Gospodyni sprawująca 
honory domu i zarazem będąca kierowniczką 
wszelkich czynności. W  jej rolę wcieliła się 
Stefania Golenia. Innymi ważnymi postaciami 
w obrzędzie są Wojciechowo – rolę odtwarza 
Jadwiga Brzoza oraz Ciotka – to Henryka Brzo-
za. W obrzędzie ponadto wzięły udział: Hele-
na Pękalska, Teresa Król, Jadwiga Betka oraz 

Małgorzata Adach – mówi Wiesława Kulińska.
– Otrzymane trzecie miejsce to dla nas wielkie 
wyróżnienie. W ubiegłym roku zdobyłyśmy też 
III miejsce za obrzęd „Pranie”. Mamy wielką 
satysfakcję, że mogliśmy przedstawić podsta-
wowe zajęcia, jakie były wykonywane przez 
kobiety w minionym okresie – wyjaśnia Ja-
dwiga Brzoza, przewodnicząca zespołu.

Ponadto wyróżnienia otrzymali: w kategorii so-
listów instrumentalistów – Feliks Korban, który 
zagrał na akordeonie polkę i oberka; w kategorii 
zespołów śpiewaczych z wykorzystaniem instru-
mentów muzycznych – zespół Szewczanki, który 
wykonał dwa utwory wokalno-muzyczne; w ka-
tegorii śpiewacy ludowi – Wiesława Grudzień, na 
co dzień kierowniczka nowińskiej kapeli Andrusy.
Do Zebrzydowic wraz z artystami pojechali, 
by ich wspierać, Wójt Stanisław Barycki oraz 
Jacek Kania, Dyrektor GOK „Perła”. 
– Kontakt z organizatorami z Zebrzydowic rozpo-
czął się w ubiegłym roku. Wystąpiły tylko Kowalanki 
i Feliks Korban, i zajęli trzecie miejsce. W tym roku 
wysłaliśmy wszystkie nasze zespoły: Kowalanki, 
Szewczanki, Bolechowiczan, a także solistów – 
Felicjana Korbana i Wiesławę Grudzień. Cieszę się 
bardzo, że nasz wyjazd okazał się owocny. Osobi-
ście uważam, że takie konkursy są bardzo dobrą in-
tegracją artystów. Dlatego też szukamy możliwości 
dalszych wyjazdów wszystkich naszych zespołów, 
włącznie z Chórem Nowina, aby się pokazać, za-
cieśnić przyjaźnie, a przy okazji odnieść sukces – 
podkreślił Wójt Stanisław Barycki. 
– Muszę podkreślić, że wszystkie zespoły na-
szej gminy – Kowalanki, Szewczanki i Bole-
chowiczanie – godnie reprezentowały naszą 
gminę, promując dorobek artystyczny – pod-
kreślił Dyrektor Jacek Kania.
Podczas międzynarodowego przeglądu w szran-
ki stanęło 111 zespołów i solistów, w tym 30 
zespołów śpiewaczych a’cappella, 28 zespołów 
śpiewaczych z akompaniamentem, 12 zespo-
łów inscenizujących zwyczaje ludowe, 6 zespo-
łów tanecznych, 6 kapel ludowych, 26 śpiewa-
ków ludowych i 3 instrumentalistów.

Apis

Artyści z naszej gminy nagrodzeni 
podczas międzynarodowego przeglądu
W odbywającym się w dniach 1–3 maja 
br. XXI Międzynarodowym Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych „Złoty 
Kłos” Euro-Folklor w Zebrzydowicach 
trzecie miejsce w kategorii zespołów 
obrzędowych zajęły Kowalanki. Jest to już 
drugi sukces zespołu w tym przeglądzie.
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Kryta Pływalnia „Perła” w Nowinach otrzymała 
„Diament Regionu”. To zaszczytne wyróżnienie 
wręczone podczas gali, która odbyła się 23 maja 
2014 r. w Pałacu Zielińskiego w Kielcach, trafi ło 
tylko do 10 podmiotów z województwa święto-
krzyskiego działających na rzecz rozwoju regionu.
Nagrodę przyznano dziesięciu wyróżniającym się 
fi rmom i organizacjom w województwie święto-
krzyskim, które osiągnęły sukcesy w działaniach 
gospodarczych, społecznych, kulturalnych, sporto-
wych, czy charytatywnych, działając na rzecz roz-
woju regionu, które poprzez swoje działania dbają 
o lepsze jutro dla mieszkańców, niejednokrotnie 
promując swój region w kraju i na świecie. Nagro-
dy zostały wręczone na uroczystej Gali, która od-
była się 23 maja 2014 roku w Domu Środowisk 
Twórczych Pałac Zielińskiego w Kielcach.
Wśród nagrodzonych znalazły się takie między 
innymi takie fi rmy jak: Targi Kielce Sp. z o.o. 
Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów S.A. czy 
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Nowiny, w imie-
niu, której nagrodę odebrał dyrektor ds. fi nan-
sowych Krzysztof Kieres.
Podczas gali „Perłę” reprezentował dyrektor 
GOK „Perła” Jacek Kania, który wraz z pra-

cownikami pływalni odebrał to zaszczytne wy-
różnienie i gratulacje.
Tegoroczna edycja „Diamentu Regionu” miała rów-
nież charakter charytatywny. Zbierano przedmioty 
przeznaczone na licytację, a środki zebrane w ra-
mach aukcji będą przeznaczone na Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. GOK 
„Perła”, przekazał na ten cel obraz „Maki”, nama-
lowany na zajęciach Sekcji Plastycznej działającej 
przy Klubie Seniora w Nowinach pod czujnym 
okiem Marzeny Porzucek, instruktora plastycznego. 
Galę uświetnił występ młodych artystów z Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych pod 
dyrekcją Artura Jaronia.
Pływalnia „Perła” dziękuje kapitule i organiza-
torom tegorocznej edycji „Diamentów Regio-
nu” za bezinteresowne docenienie działalno-
ści „Perły” jako ośrodka działającego na rzecz 
mieszkańców regionu.

jka

„Diament Regionu”
dla pływalni „Perła”
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wości i podziękowania. – Oby panu nie brako-
wało sił na dalsze dziesięciolecia pracy z na-
szą orkiestrą – życzył Wójt Stanisław Barycki. 
Ponadto każdy członek orkiestry otrzymał 
także indywidualny dyplom z rąk gospodarza 
gminy.
Przedstawiciele rodziców dzieci grających 
w orkiestrze złożyli słowa uznania na okolicz-
ność obchodzonego jubileuszu oraz życzenia 
dalszej owocnej współpracy. List gratulacyj-
ny złożyli także przedstawiciele Sandomier-
skiej Orkiestry Dętej, w którym pogratulowali 
wspaniałego jubileuszu i życzyli dalszego roz-
woju artystycznego.

Uroczystość jubileuszową zasłużonej dla gmi-
ny orkiestry rozpoczął przemarsz nowińskiej 
Jubilatki, Sandomierskiej Orkiestry Dętej oraz 
orkiestry ze Świdnika Helicopters Brass Or-
chestra ulicami Parkową, Białe Zagłębie na 
stadion sportowy.
Wójt Stanisław Barycki witając zaproszonych 
gości, artystów oraz licznie przybyłą publicz-
ność, podkreślił powagę święta, ale jednocze-
śnie zwrócił uwagę, że powinno się je obcho-
dzić na wesoło. 
Gospodarz gminy wręczył kapelmistrzowi or-
kiestry Józefowi Janaszkowi pamiątkowy list 
gratulacyjny zawierający słowa pełne życzli-

Z kolei przedstawiciel orkiestry ze Świdnika 
w  swym wystąpieniu podkreślił, że liczne 
sukcesy kapelmistrza Józefa Janaszka i jego 
orkiestry wynikają z solidnej, ciężkiej pracy 
z młodzieżą, ale także i umiejętności współ-
pracowania z rodzicami muzykujących dzieci 
i władzami samorządowymi oraz organizato-
rami koncertów i imprez muzycznych.
Przedstawicielka Świętokrzyskiego Klubu 
„Amazonki” podkreśliła, że nie byłoby imprez, 
pochodów i Marszów Życia i Nadziei „Ama-
zonek” bez udziału Józefa Janaszka, Wójta 
Stanisława Baryckiego oraz orkiestry z Nowin.
Radny powiatu kieleckiego Kazimierz Bielecki 
składając gratulacje Jubilatom, zwrócił uwagę 
na to, że wszystkie ważniejsze imprezy w po-
wiecie uświetniane były właśnie występami 
artystów z Nowin. Szczególne podziękowanie 
za stworzenie wspanialej orkiestry złożył także 
Wójtowi Stanisławowi Baryckiemu.
Prezes Henryk Milcarz gratulując jubileuszu 
orkiestrze, przypomniał, że duże zasługi w jej 
utworzeniu mają kapelmistrz Józef Janaszek 
i gospodarz gminy – wójt Stanisław Barycki. 
– Nie ma wydarzenia w Kielcach i w całym 
regionie świętokrzyskim, by nie uświetnił ich 
występ orkiestry. Za to, że muzycy są zawsze 
tam, gdzie się dzieje coś istotnego, pragnę 
złożyć serdeczne podziękowania – podkreślił 
prezes Henryk Milcarz. Do życzeń wszelkiej 
pomyślności prezes Wodociągów Kieleckich 
„dołączył” informację, że zarząd kierowanej 
przez niego fi rmy podjął decyzję o przezna-
czeniu stosownej kwoty na potrzeby orkiestry.
Przedstawicielka Urzędu Miasta i Gminy 
w Chęcinach w  imieniu burmistrza Roberta 
Jaworskiego złożyła najserdeczniejsze ży-
czenia i granulacje wspaniałego jubileuszu. 
– Dziesięć lat koncertowania to duży powód 

orkiestra

Jubileusz 10-lecia Gminno-Szkolnej
Orkiestry Dętej Sitkówka-NowinyOrkiestry Dętej Sitkówka-Nowiny

Uroczystość jubileuszowa 10-lecia Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej Sitkówka-
-Nowiny odbyła się 18 maja br. na stadionie sportowym w Nowinach. Zgromadziła 
ona liczną publiczność z całej gminy i Kielc. Poprzedziła ją uroczysta Eucharystia 
sprawowana w nowińskim kościele w intencji członków orkiestry.
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do dumy i potwierdzenie waszego profesjo-
nalizmu i zaangażowania. Bardzo dziękujemy 
także za to, że uświetniacie także nasze uro-
czystości – mówiła przedstawicielka z Chęcin.
Przewodniczący Rady Gminy Sitkówka-No-
winy Sebastian Nowaczkiewicz w  imieniu 
radnych i swoim złożył Józefowi Janaszkowi 
gratulacje za wieloletnią pracę i wielkie serce 
do młodzieży. 
Gratulacje i życzenia orkiestrze złożyli naj-
młodsi przedstawiciele przedszkolaków z gmi-
ny. Na uroczystości byli także dyrektorzy 
placówek oświatowych i jednostek organiza-
cyjnych gminy Sitkówka-Nowiny.
Na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze i ta-
neczne ze wszystkich placówek oświatowych 
z  terenu gminy, zaproszone orkiestry oraz 
zespół Vanilia. Można było zwiedzać też wy-
stawę fotografi i obrazujących działalność Ju-
bilatki, a  także zobaczyć trofea zdobyte na 
licznych konkursach i przeglądach. Imprezie 
towarzyszyły konkursy, wesołe miasteczko, 
grill i niespodzianki.
W komentarzu udzielonym redakcji „Głosu 
Nowin” Wójt Stanisław Barycki podzielił się 
wspomnieniami i refl eksjami na temat dzie-
sięciolecia orkiestry.
– Poznałem Józefa Janaszka jako kapelmi-
strza w Morawicy. Zaprezentował mi swój 
plan pracy. Zgodziłem się. Efektem tego jest 
Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta Sitkówka-No-
winy, która ma już 10 lat. Ma bogaty dorobek: 
trzy wydane płyty, ponad 300 utworów opra-
cowanych oraz liczne osiągnięcia na przeglą-
dach w Polsce. Orkiestra koncertowała też 
zagranicą m.in. w Niemczech i na Ukrainie. 
Jej atutem jest duży przekrój wiekowy, od 
uczniów podstawówki po dorosłych – mówił 
Wójt Stanisław Barycki.
– Orkiestra funkcjonuje i rozwija się, dając 
powody do satysfakcji. Z  jej działalnością 
związane są też koszty, których na szczęście 
obecnie nikt nie kwestionuje. Wychowaliśmy 
talenty muzyczne. Orkiestra obsługuje wiele 
imprez m.in. rocznice patriotyczne i komba-
tanckie. Zdobyła też uznanie Wiceminister 
Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz i wielu 
innych osób. Daje nam satysfakcję i motywa-
cję do tego, by ją rozwijać – podkreślił gospo-
darz gminy.
Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta Sitkówka-No-
winy powstała w 2004 roku z inicjatywy Wój-
ta Stanisława Baryckiego i animatora Orkiestr 
Dętych Województwa Świętokrzyskiego Józefa 
Janaszka.
Pierwsze przesłuchania oraz nabór dzieci 

i młodzieży odbyły się w  listopadzie 2003 
roku. Z bardzo dużej grupy wyłoniono 65 
osób wykazujących predyspozycje muzyczne. 
Najliczniejsze grono zakwalifikowanych do 
nauki dzieci wyłoniono ze szkół w Bolecho-
wicach, Nowinach i Sitkówce. Z początkiem 
2004 roku rozpoczęto naukę teorii muzyki.
Lata 2008–2013 to szereg licznych konkur-
sów, festiwali i przeglądów na szczeblu po-
wiatu, województwa a także ogólnopolskich, 
gdzie orkiestra oceniana była bardzo wysoko 
i zajmowała czołowe lokaty. Orkiestra syste-
matycznie wspiera akcje charytatywne, grając 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, marszów życia i nadziei, na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych, w szpitalu onkologicznym 
w Kielcach, domach pomocy społecznej itp. 
Jej obecność na stałe wpisała się do kalen-
darza imprez patriotycznych, kościelnych, 

wojskowych, strażackich nie tylko gminy Sit-
kówka-Nowiny, ale całego województwa świę-
tokrzyskiego. Nawiązano także współpracę 
z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicz-
nych w Kielcach.
Pomimo dużej rotacji osobowej, orkiestra 
utrzymuje wysoki poziom muzyczny. Dziś ten 
liczący prawie 40 instrumentalistów młodzie-
żowy zespół kierowany od lat przez dyrygen-
ta, kierownika i kapelmistrza Józefa Janaszka 
wspieranego przez konsultanta muzycznego 
i  pedagogicznego Bolesława Skrzyniarza, 
należy do najciekawszych i najprężniej dzia-
łających młodych zespołów orkiestrowych. 
Ogromną rolę w rozwoju i działalności orkie-
stry odegrał Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny 
na czele z Wójtem Stanisławem Baryckim 
oraz radnymi, okazując pomoc i wsparcie. 

Andrzej Piskulak

orkiestra
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przegląd wydarzeń

Okolicznościowy dyplom i upominki wręczył 
Janusz Karpiński, Dyrektor Muzeum Wsi Kie-
leckiej. Gość specjalny XXII Wytopów Ołowiu 
Beata Oczkowicz – Wiceminister Obrony Na-
rodowej – wręczyła Zespołowi Obrzędowemu 
Kowalanki specjalne podziękowanie z  racji 
obchodzonego przez zasłużony zespół 50-le-
cia działalności.
Podczas uroczystości obecni byli w Tokarni: 
Wójt Stanisław Barycki, Dyrektor GOK – Jacek 
Kania, radne Krystyna Janiec oraz Elżbieta An-
toniak oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkow-
skiego województwa świętokrzyskiego – Jacek 
Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Zespołowi towarzyszyła Kapela Andrusy, wie-
lokrotnie współpracująca z Kowalankami.
Zdaniem rzeczniczki prasowej Muzeum Wsi 
Kieleckiej Beaty Ryń, Kowalanki 
uhonorowane zostały podczas 
Wytopków Ołowiu za bardzo 
dobrą wieloletnią współpracę. 
– Chcieliśmy obwieścić wszyst-
kim, że ten zasłużony zespół 
obrzędowy w tym roku obchodzi 
jubileusz 50-lecia istnienia. Mu-
szę podkreślić, że wszystkie panie 
z tego zespołu są osobami bardzo 
kreatywnymi i wszechstronnie 
uzdolnionymi – poinformowała 
rzeczniczka Beata Ryń.
– Mam tu na myśli m.in. wykony-

wane przez panie na bardzo wysokim pozio-
mie kulinaria, jak również ogromną wartość 
artystyczną przedstawianych przez nie obrzę-
dów i innych przedstawień, które były prezen-
towane u nas. To, co panie wykonują, zasłu-
guje na największy szacunek – podkreśliła.
Od początku swej działalności Kowalanki bio-
rą aktywny udział w życiu kulturalnym wsi, 

gminy Sitkówka-Nowi-
ny oraz regionu świę-
tokrzyskiego. Podczas 
w ie lu  konku r sów 
i  regionalnych prze-
glądów zdobywały 
liczne nagrody i wy-
różnienia. Cz łon-
kinie zespo łu są 
autorkami scenariu-
szy obrzędów oraz 
wielu pieśni, przy-
śpiewek, gawęd, 
wierszy i  anegdot 
ludowych. Ponadto 

Kowalanki trudnią się rękodziełem ludowym. 
Wykonują m.in.: kwiaty z bibuły i krepiny, 
ozdoby świąteczne, a także przygotowują tra-
dycyjne potrawy regionalne.
Działalność zespołu oparta jest o  rodzinne 
przekazy ustne, stanowiąc duży wkład w kon-
tynuowanie tradycji ludowej naszego regionu. 

Apis

Kowalanki wyróżnione
przez Muzeum Wsi Kieleckiej
Zespół Obrzędowy Kowalanki został 
uhonorowany specjalnym dyplomem za 
długoletnią współpracę przez Muzeum 
Wsi Kieleckiej podczas odbywających 
się 11 maja br. XXII Wytopków Ołowiu 
w Parku Etnografi cznym w Tokarni.
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kultura

Ostatni dzień maja 

Dziś żegnamy Cię Maryjo
tu spotkamy się za rok,
ale co dzień w naszych sercach
czcić będziemy Ciebie wciąż
 bo kochamy Cię Matuchno
 i ufamy szczerze Ci
 że osłonisz nas od nieszczęść
 bronisz w każdej chwili zły
dziękujemy za maj piękny
i za pieśni tu śpiewane
za rój łask płynących z nieba
serca nasze są rozgrzane,
 rozgrzane, miłością do Ciebie
 wołają z ufnością niezmierną
 do Syna Twojego, tam w niebie
 bądź nam łaskawy, Boże Miłosierny
powiernico, nasza święta
spójrz, na naszą gromadkę
i błogosław wszystkim ludziom
starym, młodym, małym dziatkom
spraw Matko Najświętsza,
byśmy zdrowi, za rok
się tu zebrali i znowu
z radością serca, pieśni,
majowe, Tobie Najświetsza
Matuchno wszyscy śpiewali

Henryka Brzoza

Papież

Papież świata,
świata święty.
Jan Paweł II,
w Polsce zrodzony,
mądrością niepojęty.

Chorych uzdrawiałeś,
do serca przytulałeś.
Ich dłonie w swoje brałeś,
nawracałeś.

Na skrzydłach anielskich,
od Bałtyku do Tatr.
O Twych świętych czynach,
śpiewa, śpiewa wiatr.

Tobie pieśni, hymnów
nie trzeba.
Tobie wystarczy uśmiech,
płynący z serca do nieba.

Byłeś jesteś i będziesz
w sercach naszych tkwić.
Tego nie zmieni już nic.

Niech śpiewa wiatr,
przez calutki świat.
Święty, święty, święty,
Jan Paweł II
na wieki święty.

Danuta Kilakiewicz

Kultura

W naszej gminie jest wesoło
Ludzie cieszą się wokoło
I kultura się rozwija
Zarząd gminy temu sprzyja
W gminie jest orkiestra dęta
W której grają też dziewczęta
Chłopców także jest nie mało
W trąby dmuchać muszą śmiało
A z seniorów chór „Nowina”
Który także wspiera gmina
A występy chóru tego
Są zależne od jednego
Aby wszyscy się spotkali
I też razem zaśpiewali
Po wsiach też zespołów wiele
W których sami przyjaciele
l organizują koła chóry
Aby bliżej być kultury
Bo kultura ludzi cieszy
Nawet czasem ich rozśmieszy.

Henryk Skowerski

Maj

Czy to mi się zdaje,

że świat pachnie majem,

czeremchą, jaśminem i bzem.

Rozmarza, zachwyca, upaja i kusi,

radosnym słonecznym dniem.

Czy ptak śpiewa piękniej,

aż serce mi mięknie,

i w duszy radośnie coś gra.

Czy drzewa tak szumią,

a łąka tak pachnie,

że w oku aż kreci się łza.
Żyłeś z nami

dorastałeś wśród nas
dorastało też Twoje serce
żyłeś z nami
kroczyłeś wspólną drogą
odnajdywałeś nas
czuwałeś nad nami
kochałeś wszystkich

głosiłeś Słowo Boże
przebaczałeś
pomagałeś w chwilach zwątpienia
siałeś ziarna nadziei
nawracałeś zagubione dusze
pochylałeś się nad cierpiącymi
dawałeś miłość w każdym spojrzeniu

pozostałeś w naszej pamięci 
rozsławiłeś imię Polski
przeszedłeś do historii
jesteś wszystkim dla wszystkich

Lidia Jędrocha

Orlęta Lwowskie

wśród huraganu granatów
gradu kul
od początku na przegranej pozycji
gołymi rękami 
chcieli wywalczyć wolność 
 do Polski należeć
młodzi ochotnicy
bohaterskie dzieci 
własną krwią zapisały 
kartę historii Lwowa
 pole walki usłali 
 zakrwawionymi ciałami
 obmywanymi łzami matek
poległ Antoś i jego koledzy 
najdzielniejsi wśród dzielnych 
najwaleczniejsi wśród walecznych
 niezwykli patrioci
 Orlęta Lwowskie

Lidia Jędrocha

Nasza gmina

Nasza gmina wciąż pięknieje
Bo się dużo u nas dzieje
Kładzie się też nowe drogi
By nie złamać czasem nogi
Bloki się odnawia latem
Bo to trzeba zrobić czasem
Aby wszystko wypiękniało
Wszystkim by się podobało
I zieleni więcej będzie
Jak zakwitnie wszystko wszędzie
Drzew i krzewów też przybyło
By wokoło piękniej było
Mamy w gminie też przychodnię
Gdzie o zdrowie dbamy godnie
A przychodnię piękną mamy
Był w niej remont wykonany
Kościół w gminie mamy blisko
Chociaż nie jest to już wszystko
Piękny teren,dużo lasu
Żeby zwiedzić, trzeba czasu
Być mieszkańcem takiej gminy
Nie trzeba ganić bez przyczyny
Tego co się wokół dzieje
Bo tu wszystko nam pięknieje.

Henryk Skowerski

Czy mlecze, co kwitną,

na łące zielonej.

W zdumienie wszystkich

wprawiają.

A deszczyk wiosenny,

razem z wiaterkiem.

Tak wiele uroku

mają...

Czy motyl, co usiadł,

w ogrodzie na kwiatku.

Z zachwytem podziwia

ten świat.
Bo ja się upajam,

tym majem, tym cudem.

Tak samo, niezmiennie,

od lat.
Danuta Kilakiewicz

Na Dzień Dziecka 

Pierwszy czerwca jak to wiecie,
najważniejszy dzień na świecie,
dzisiaj święto mają wszystkie dzieci,
niech więc dla nich słónce świeci,

niech im się spełniają marzenia
a ich świat niech się w bajkę zmienia
niech mnóstwo ciepła oraz radości
na stałe w ich serduszkach zagości

niech ich otacza świat
jak ze snu, tego im
życzę w tym pięknym dniu
i niech nad waszymi głowami

świeci jasne słońce,
żyjcie sobie zdrowo, szczęśliwie
w miłości i radości
jak motyle na zielonej łące

A Pan Bóg niech Was otacza swoimi darami
a Matka Najświętsza swoimi łaskami

Henryka Brzoza
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dowolna, dzieci przedstawiły więc zarówno 
motywy z bajek i baśni, ekologii jak i wystę-
py nawiązujące do współczesności. Występu-
jących oceniało jury w składzie: Wójt gminy 
Stanisław Barycki, Dyrektor GOK „Perła” Ja-
cek Kania i Irena Wawszczyk pracownik WDK 
w Kielcach, która była przewodniczącą jury. 
Dziesięciominutowa narada wyłoniła zwycięz-
ców w dwóch kategoriach wiekowych:
Klasy I–III
1. miejsce – SP Nowiny, tytuł spektaklu: „Kie-

dy bajki ożywają”, opiekunowie Iwona So-
kołowska i Jadwiga Ochab,

2. miejsce – SP Bolechowice, tytuł spektaklu: 
„SOS dla Ziemi”, opiekun Agnieszka Porzucek.

Klasy IV–VI
1. miejsce – SP Kowala, tytuł spektaklu: „Go-
łębie górą”, opiekun Marzanna Krajewska,

2. miejsce – SP Nowiny, tytuł spektaklu: „Ta-
niec życia”, opiekunowie Małgorzata Adach 
i Robert Jedynak przy współpracy Edyty 
Szwed i Justyny Golmento-Dąbrowskiej,

3. miejsce – SP Bolechowice, tytuł spektaklu: 
„Jest taki kwiat”, opiekun Justyna Wielgus.

Po raz pierwszy w konkursie w kategorii „gra 
aktorska” zostali wyróżnieni aktorzy spośród 
wszystkich występujących na scenie 78 
uczestników. Wyróżnienia otrzymali: Weroni-
ka Jarząb i Olga Majchrzyk z SP Bolechowi-
ce, Jakub Kabała i Iwona Niewiadomska z SP 
Nowiny oraz Zuzanna Litwin z SP Kowala.
Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta gminy Sitkówka-
-Nowiny Stanisława Baryckiego, Dyrektora GOK 
„Perła” Jacka Kani i Ireny Wawszczyk z WDK Kiel-
ce puchary, medale oraz pamiątkowe dyplomy.

SP Kowala

przegląd wydarzeń

Występy naszych młodych artystów bacznie 
obserwowali rodzice i opiekunowie, jak rów-
nież grono pedagogiczne na czele z dyrektorami 
placówek oświatowych w Nowinach, Bolecho-
wicach i Kowali: Elżbietą Rachwał, Tomaszem 

Gruszczyńskim i Małgorzatą Markiewicz.
Przed publicznością wystąpiło pięć grup te-
atralnych, złożonych z  uczniów klas I–VI 
szkół podstawowych z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny. Treść i forma przedstawień była 

XIV Gminny Przegląd 
Teatrzyków Szkolnych
Kolorowe stroje, piękne dekoracje, dobra gra aktorska i dużo teatralnego przekazu 
scenicznego. To wszystko towarzyszyło uczestnikom i publiczności w trakcie XIV 
Przeglądu Teatrzyków Szkolnych Gminy Sitkówka-Nowiny, który odbył się we 
wtorek, 29 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy 
ps. „Szary” w Kowali. Organizatorem imprezy był GOK „Perła” w Nowinach.
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Gości przywitała Dyrektor Małgorzata Markie-
wicz, która w imieniu własnym i całej społecz-
ności szkolnej złożyła życzenia z okazji Święta 
Strażaka, które odbyło się 4 maja. Przedszkolacz-
ki odśpiewały piosenkę, a dyrektor na ręce ko-
mendanta Czesława Bentkowskiego przekazała 
laurkę wraz z życzeniami wykonaną przez dzieci.
„Z okazji Waszego święta w dniu 4 maja – św. 
Floriana, życzymy Wam drodzy strażacy z OSP 
Kowala wielu sukcesów w działalności, w myśl 
strażackiej dewizy »Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek«. Przekazujemy wszystkim druhnom, 
druhom wyrazy szacunku i uznania za ofi arną 
służbę, trud i poświęcenie” – napisały dzieci.
Następnie strażacy przeprowadzili szkolenie 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Spotkanie to miało za zadanie 
zarówno przygotować uczniów do podejmo-
wania we właściwy sposób pomocy osobom 
potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowa-
nia podstawową wiedzą medyczną. Strażacy 
pokazali i omówili, w jaki sposób: zachować 
bezpieczeństwo, sprawdzić przytomność oso-
by poszkodowanej, przeprowadzić resuscyta-
cję krążeniowo-oddechową, jak unieruchomić 
i  zabezpieczyć poszkodowanego na desce 
ortopedycznej, jak należy prawidłowo powia-
damiać właściwe organy służb ratowniczych. 
Nie zapomniano o przypomnieniu numerów 
alarmowych, o których wszystkie dzieci pamię-
tały. Uczestnicy spotkania mieli możliwość prze-
prowadzenia reanimacji na fantomach. Przez 
instruktorów byli instruowani jak przeprowadzić 
masaż serca oraz jak należy sprawdzić stan po-
szkodowanego. Na zakończenie spotkania odbył 
się konkurs dla uczniów z klas 0–III i klas IV–VI. 
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali poczę-
stowani cukierkami, a uczestnicy konkursu 
wiedzy zostali obdarowani „słodkimi tablicz-
kami czekolady”. Nagrody w konkursie ufun-
dowali strażacy z OSP Kowala. Kierownictwo 
szkoły podziękowalo strażakom za bardzo 
dobrze przygotowane zajęcia, które pokaza-
ły uczniom, jak ważna jest pierwsza pomoc 
przedmedyczna, i jak ważna, i odpowiedzial-
na jest praca strażaków dla społeczeństwa.

SP Kowala

przegląd wydarzeń

Pierwsza pomoc – zajęcia 
strażaków z uczniami w Kowali

W Szkole Podstawowej w Kowali 
6 maja br. odbyły się zajęcia strażackie 
na temat udzielania pierwszej pomocy. 
Z dziećmi spotkali się druhowie 
z OSP w Kowali w składzie: naczelnik 
OSP Marcin Głogowski, komendant 
OSP Czesław Bentkowski, Joanna 
Bentkowska, Artur Bentkowski, Adam 
Bentkowski, Mateusz Obarzanek, 
Grzegorz Nowak.

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. S

P 
Ko

wa
la

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach odnieśli znaczne sukcesy w XV 
Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim 
poświęconym Marszałkowi Piłsudskiemu. Zorga-
nizowany on był w 100. rocznicę Legionowego 
Czynu Niepodległościowego przez Związek Piłsud-
czyków w kwietniu i maju br. w Warszawie.
W konkursie wzięła udział młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimna-
zjalnych i organizacji pozarządowych z całego 
kraju. Przystąpiło do niego 1654 osoby, z czego 
do etapu ogólnopolskiego zakwalifi kowano 797 
prac. Zgodnie z regulaminem prace zostały oce-
nione w dwóch kategoriach: prac plastycznych 
i historyczno-literackich. W każdej z tych kate-
gorii osobno wyłoniono laureatów w podziale 
na kategorie wiekowe, tj. szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
Jury konkursu obradujące w dniach 25 kwietnia 
– 6 maja br. w Warszawie przyznało nagrody dla 
szkół podstawowych. Pierwsze miejsce zdobyła 
Klaudia Malesa za pracę „Pamiętnik Zośki To-
maszewskiej” napisaną pod kierunkiem Moniki 
Domańskiej. Uczniowie z tej samej szkoły odnie-
śli też sukces w konkursie plastycznym. Drugie 
miejsce osiągnęła Anna Krajewska, trzecie – Wik-
toria Fałek, a także wyróżnienie – Jakub Łuczak 
za projekt plakatu z okazji Stulecia Czynu Legio-
nowego, wykonany pod kierunkiem Małgorzaty 
Kościeleckiej i Adama Pepasińskiego. 
Konkurs zorganizowany został przy wsparciu Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej oraz Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych pod 
Honorowym Patronatem Prezydentowej Karoliny 
Kaczorowskiej – małżonki śp. Ryszarda Kaczorow-
skiego, ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej.

Ogólnopolskie sukcesy 
uczniów z Nowin



Głos Nowin, maj 201416

przegląd wydarzeń

Kolumna pięknych, zabytkowych pojazdów 
przejechała ulicami Przemysłową, Białe Za-
głębie i tuż przed godz. 10.00 pojawiła się 
na placu festynowym obok pływalni „Perła” 
w Nowinach. Przed wjazdem na plac każdy 
z pojazdów wziął udział w próbie sprawno-
ściowej.
Około godz. 10.30 rozpoczął się konkurs ele-
gancji – najważniejsza część każdego zlotu 
zabytkowych pojazdów. Zawodnicy walczyli 
o pamiątkowe patery i uznanie widzów, pre-
zentując samochody i samych siebie w stro-
jach z epoki, z której pochodził ich pojazd.
W nowińskim konkursie elegancji zwyciężył sa-

mochód marki Triumph z 1964 roku, którego 
właścicielem jest Wojciech Grzywna z Kielc. 
Na drugim miejscu uplasował się amerykański 
model Triumph z 1933 roku, jego właścicielem 
jest Andrzej Chmielowski z Tarnowa. Trzecie 
miejsce zajął samochód marki Warszawa M20 
mr57. Dla publiczności wypełniającej kupony 
konkursowe losowano upominki (koszulki, ka-
lendarze, smycze, kubki).
Pomimo padającego deszczu licznie zgroma-
dzeni widzowie mogli podziwiać 24 piękne, 
odrestaurowane, unikalne, zabytkowe pojaz-
dy. Wśród nich były m.in. takie marki jak: Fiat 
126P 1978, Fiat 850 Sport 1965, Warsza-
wa M20 mr57 (wprowadzona przez FSO do 
produkcji w 1957 roku), Czajka Gaz m13 
(najładniejszy i najbardziej luksusowy pojazd 
produkowany w ZSRR w zakładach GAZ po-
cząwszy od 1959 roku). Produkowany (we 
Francji od 1955 roku) dla wyższych władz 
państwowych Citroen DS, Mercedes Benz 
W108 (luksusowa limuzyna produkowana 
od 1965 roku, Mercedes 190SL, Mercedes 
380SL 1983 r.), Alfa Romeo, Datsun 2402, 
SAAB, Volvo 164 1969, Plymouth 1933, 

BMW E30 mobel 323i, Porsche 911SCRS, 
Triumph 1964, Porsche 928, Lincoln conti-
nental 1974, Fiat 125 spider, Zaporożec (mo-
del budowany w fabryce ZAZ na Ukrainie od 
1958 roku).
Około godziny 12.00 stare zabytkowe pojazdy 
wyjechały z placu festynowego w ulicę Białe 
Zagłębie do Kielc.

Zbigniew Piękny

Międzynarodowy pokaz pojazdów 
zabytkowych w Nowinach
W Nowinach gościli 26 kwietnia 
br. uczestnicy Międzynarodowego 
Świętokrzyskiego Rajdu Pojazdów 
Zabytkowych 2014. Pamiątkowe patery 
dla zwycięzców konkursu wręczył 
Stanisław Barycki – Wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny.
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sport

Dodatkowo wyróżnienie otrzyma także autor 
najlepszego zdjęcia oraz fi lmu. Najlepsze grupy 
kibiców zostaną zaproszone na jeden z jesien-
nych meczów Korony Kielce w piłkarskiej eks-
traklasie. Dodatkowo jesienią w ich szkołach 
w nagrodę zostanie zorganizowane spotkanie 
z czołowymi graczami kieleckiego klubu. 
Nagrody czekają także na drużyny piłkarskie. 
Poza upominkami rzeczowymi, tradycyjnie 
fi naliści turnieju pojadą na jeden z meczów 
reprezentacji Polski, a zespoły z  trzeciego 
i czwartego miejsca także będą zaproszone na 
jesienne spotkanie Korony Kielce.

Apis

Do turnieju zgłosiło się 46 zespołów. W elimina-
cjach wzięło udział 28 drużyn. Zapewniony start 
miało 18 teamów, które w ubiegłym roku awanso-
wały do 1/6 fi nału oraz medaliści w edycjach od 
2001 r. Wyłonionych zostało 32 fi nalistów. Drużyny 
te przyjęły nazwy państw, które będą grały wkrótce 
w piłkarskich mistrzostwach świata w Brazylii. 
Równocześnie ze startem Minimundalu 2014 
rozpoczął się także konkurs dla kibiców. W tym 
roku organizatorzy pod uwagę będą brali nie 
tylko to, jak grupy piłkarskich fanów zapre-
zentują się na otwarciu, zamknięciu turnieju 
oraz w poszczególnych meczach fazy grupowej 
i pucharowej, ale także ich zaangażowanie. 

Otwarcie imprezy uświetnili swoją obecno-
ścią m.in.: Wójt Stanisław Barycki, Mirosław 
Malinowski, prezes Świętokrzyskiego Związku 
Piłki Nożnej, Jose Rojo Martin Pacheta, trener 
Korony Kielce oraz przedstawiciele władz wo-
jewództwa i miasta Kielce i policji. 
Główny organizator zawodów sportowych Sta-
nisław Wróbel, redaktor naczelny „Echa Dnia” 
wręczył gospodarzowi gminy specjalną sta-
tuetkę wraz podziękowaniami za wieloletnie 
wspieranie organizacyjne imprezy.
Wójt Stanisław Barycki, dziękując za wyróż-
nienie zwrócił uwagę na to, że sukces imprezy 
jest wspólny, wszystkich organizatorów. Za-
wodnikom życzył wspanialej rywalizacji i suk-
cesów, a kibicom – zadowolenia z rywalizacji.
Trener Jose Rojo Martin Pacheta w swym wy-
stąpieniu, zwracając się do młodzieży podkre-
ślił, żeby sport i nauka szły w parze. Życzył za-
wodnikom i kibicom sukcesów. Z kolei prezes 
Mirosław Malinowski poinformował, że hasło, 
które powinno towarzyszyć rozgrywkom fi nało-
wym powinno brzmieć: „Piłka nas łączy”. 
Redaktor Stanisław Wróbel dziękując wszyst-
kim, którzy pomagają przy organizacji zawo-
dów – władzom związku piłkarskiego, poli-
cjantom, sponsorom, gospodarzom gminy, 
współorganizatorom, którzy wynajmują obiek-
ty sportowe i ekipie „Echa Dnia” – podkreślił, 
że jest to jeden z najstarszych i największych 
w Polsce turniejów piłkarskich adresowany do 
gimnazjalistów. 

Inauguracja Minimundialu 
2014 w Nowinach
Mecze fi nałowe Minimundialu 2014, piłkarskiego turnieju dla gimnazjalistów, 
rozpoczęły się 9 maja br. na stadionie GOK „Perła”. W inauguracyjnym meczu 
Brazylia (Gimnazjum Nowiny) pokonała Chorwację (Gimnazjum 7 Kielce) 1:0. 
Zawody poprzedziła barwna defi lada drużyn piłkarskich i towarzyszących im 
zespołów cheerleaderek. Organizatorem rozgrywek jest redakcja „Echa Dnia” oraz 
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Współorganizatorem Gmina Sitkówka-Nowiny.
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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

(redaktor naczelny, 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

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w  trosce 
o zdrowie mieszkańców gminy Sitkówka-No-
winy i osób korzystających z naszej przychodni 
od 2007 roku realizuje programy profi laktycz-
ne pod hasłem „ZDROWIE TO MÓJ SKARB”. 
Realizację programów profi laktycznych wspie-
rają: Gmina Sitkówka-Nowiny, Miasto Kielce, 
Narodowy Fundusz Zdrowia. W  roku 2014 
zapraszamy do korzystania między innymi z:

1. programu profi laktyki gruźlicy 
skierowanego do osób dorosłych, zapisanych 
do pielęgniarki POZ zatrudnionej w Samo-
rządowym Zakładzie Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach, którzy nie 
posiadają w dotychczasowym wywiadzie roz-
poznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:
– osoby, które miały bezpośredni kontakt 

z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
– osoby, u których stwierdza się przynajmniej 

jedną z następujących okoliczności uspo-

sabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, 
obciążony długotrwałą chorobą, obciążony 
problemem alkoholowym i/lub narkomanią, 
bezdomny;

2. programu profi laktyki chorób układu krążenia
skierowanego do osób zapisanych do Sa-
morządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach urodzo-
nych w  latach 1979, 1974, 1969, 1964, 
1959, które nie są leczone kardiologicznie 
oraz w okresie 5 lat nie korzystały ze świad-
czeń udzielanych w ramach programu (także 
u innych świadczeniodawców).
W ramach programu wykonywane są: badania 
krwi (lipidogram, glukoza), pomiar ciśnienia, 
badanie lekarskie wraz z edukacją zdrowotną. 
Bliższe informacje są udzielane gabinecie za-
biegowym, pok. 113, tel. 41 345 94 62 lub 
w pokoju pielęgniarek środowiskowych pok. 
101, tel. 41 346 84 33.

SZPOZ w Sitkówce-Nowinach

Programy profi laktyczne w gminie
„ZDROWIE TO MÓJ SKARB”

18

przegląd wydarzeń

SMS-OWY SYSTEM 
POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

Informujemy, że gmina Sitkówka-Nowiny uruchomiła 
system powiadomień SMS dla mieszkańców.

Rejestracja w systemie informatycznym i zgoda na powiadomienia 
SMS polega na wysłaniu przez osobę wiadomości SMS z nazwą 

miejscowości gminy Sitkówka-Nowiny (NOWINY, ZGORSKO, ZAGRODY,
TRZCIANKI, SITKOWKA, KOWALA, WOLA (dla mieszkańców Woli 

Murowanej), BOLECHOWICE, SZEWCE, ZAWADA, SLOWIK) 
na numer 799 599 522

Uwaga! W treści SMS-a nie używamy polskich znaków np. „ó” czy „ł”!
Na stronie www.nowiny.com.pl w zakładce „komunikaty” 
zamieszczony jest regulamin systemu powiadomień SMS.

System działa bezpłatnie.
Mieszkaniec gminy płaci wyłącznie za pierwszy SMS 

ze zgłoszeniem do systemu lub za SMS związany z wyrejestrowaniem 
(wg stawek własnego operatora).

Zachęcamy do skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Po Eucharystii na wspólnym poczęstunku, 
w  którym uczestniczyło ok. 45 strażaków 
w wieku od 14–90 lat wspominano i rozma-
wiano na temat zmian, jakie następowały przez 
ponad 60 lat istnienia OSP w Kowali. Podczas 
uroczystości obecny był także Wójt Stanisław 
Barycki, który jest członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kowali.

Ze strażackim pozdrowieniem
Zarząd OSP w Kowali

Święto Strażaka obchodzono w Kowali
Z okazji Dnia Strażaka 11 maja br. 
odprawiona była Msza św. w kościele 
pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach  
o wstawiennictwo św. Floriana 
dla zmarłych i żyjących strażaków 
z Kowali.
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Uroczyste otwarcie imprezy sportowej od-
było się w auli Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach. Turnieje szachowe 
zorganizowane zostały w ramach VI Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich oraz VI 
Wojewódzkiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich i XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin. 
W klimat sportowy wprowadził występ Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej z Nowin pod batutą 
dyrygenta Józefa Janaszka. Swoje umiejęt-
ności zaprezentowały dziewczęta z zespołu 
Styl prowadzonego przez nauczycielkę Lidię 
Jędrochę. Młodzi judocy UKS Kowala dali po-
kaz swoich umiejętności pod czujnym okiem 
trenera Leopolda Morzyka. Występy młodych 

sportowców wzbudziły zachwyt publiczności, 
która nagrodziła ich umiejętności gromkimi 
brawami. 
Emocjonująca była również partia szybkich 
szachów rozegrana przez Wójta Stanisława 
Baryckiego z Aleksandrem Kuśpakiem, wielo-
krotnym mistrzem województwa świętokrzy-
skiego. 
Pucharami nagrodzeni zostali dyrektorzy pla-
cówek oświatowych i kulturalnych w gminie 
za swoją działalność na rzecz upowszechnia-
nia sportu w gminie. Nagrody otrzymali także 
uczestnicy konkursu plastycznego. 
Inaugurację imprez sportowych zaszczycili 
swoją obecnością m.in.: Wójt Stanisław Ba-

rycki, Stefan Czaplarski – prezes Świętokrzy-
skiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kul-
tury Fizycznej oraz Tomasz Stefaniak – prezes 
Świętokrzyskiego Związku Szachowego.
Wójt Stanisław Barycki w swoim wystąpieniu 
życzył zawodnikom miłej atmosfery podczas 
zmagań sportowych. W rozmowie z redakcją 
„Głosu Nowin” gospodarz gminy podkreślił, że 
mimo deszczowej aury udało się zorganizo-
wać bardzo udane turnieje szachów wodnych 
na basenie „Perła” i szybkich w hali sportowej 
w Nowinach oraz udanie zainaugurować VI 
Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, VI 
Wojewódzki Tydzień Sportu dla Wszystkich 
i XX Sportowy Turniej Miast i Gmin.
– Nasze imprezy szachowe są bardzo dobrze 
zorganizowane. Obecni byli na nich co roku 
arcymistrzowie i mistrzowie województwa 
i Polski, a także mistrzowie międzynarodowi. 
Turnieje te zainspirowały nas do upowszech-
niania szachów w szkole. Przeszkoliliśmy na-
uczycieli, którzy uzyskali certyfi katy instruk-
torów szachowych. Mamy nadzieję, że ta 
dyscyplina będzie się u nas w gminie rozwijać 
i będzie nam dawała powody do zadowolenia 
– powiedział Wójt Stanisław Barycki. 
W szachach wodnych w kategorii do lat 12 
na podium stanęli: 1. Nikodem Piasecki, 
2. Izabela Król, 3. Sara Wichura; 13–18 lat: 
1. Adam Choina, 2. Mateusz Kaczor, 3. Mi-
chał Choina.
W szachach szybkich w kategorii do lat 8: 
1. Sara Wichura, 2. Igor Chmielewski, 3. Mi-
kołaj Krupiński; do lat 12: 1. Nikodem Pia-
secki, 2. Monika Anyż, 3. Zuzanna Rokoszna; 

W XII Międzynarodowym Turnieju 
Szachowym o Puchar Wójta Gminy 
Sitkówka-Nowiny, który odbył się 17 
maja br. w Nowinach, wzięło łącznie 
udział ponad 140 zawodników z całej 
Polski oraz z zagranicy. Ponad 100 
osób grało w szachy szybkie, a ponad 
40 – w szachy wodne.

Rekordowe zainteresowaniezainteresowanie
turniejami szachowymiszachowymi 
w Nowinachh
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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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amatorzy: 1. Martyna Jaworska, 2. Maria 
Czajkowska, 3. Zuzanna Nowak, 4. Mate-
usz Hołda, 5. Mikołaj Bzymek, 6. Jakub To-
pór; w klasyfi kacji głównej: 1. Piotr Jędras, 
2. Adam Choina, 3. Krzysztof Pańczyk.
Zadowolenia z udziału w turniejach szacho-
wych nie kryli uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Nowinach. Od 4 lat w szachy szybkie gra 
Mikołaj Bzymek z V klasy, zaś Sebastian Ma-
zur z klasy VId grał w dwóch edycjach. 
– Jeśli chodzi o inaugurację VI Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich, to mieliśmy 
śmiałe plany, by odbyła się na naszym sta-
dionie sportowym. Mieliśmy nadzieję, że po-
każemy kilka masowych imprez, ale niestety 
pogoda pokrzyżowała nam nieco plany. Mamy 
jednak jeszcze 6 dni do ich realizacji. Jestem 
przekonany, że w grupie miejscowości do 7,5 
tys. mieszkańców znajdziemy się w czołówce. 
Jest jak widać duże zainteresowanie dzieci, 

młodzieży i dorosłych – podkreślił gospodarz 
gminy. 
Turniej Europejski Tydzień Sportu dla Wszyst-
kich to największa masowa impreza sportowa 
w Polsce. Jej głównym celem jest promowanie 
zdrowego stylu życia oraz aktywności rucho-
wej jako najlepszej formy spędzania wolnego 
czasu oraz integracji rodzinnej. Koordynatora-
mi turnieju w województwie świętokrzyskim 
są Wojewódzka Komisja Turniejowa i Święto-
krzyski Związek Towarzystwa Krzewienia Kul-
tury Fizycznej. 

Organizatorami turniejów szachowych byli: 
Gminny Ośrodek Kultury „Perła”, Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach i Święto-
krzyski Związek Szachowy. Organizatorami 
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 
oraz VI Wojewódzkiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich i XX Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin jest GOK „Perła” i Świętokrzyski Zwią-
zek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej. Patronatem wszystkie imprezy objął Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki. 
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