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Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego 
Państwa Florkiewiczów

Uroczystość z okazji jubileuszu 60-lecie pożycia małżeńskiego Janiny i Tadeusza 
Florkiewiczów zorganizowana została 6 marca br. w ich domu rodzinnym 
w Zgórsku. Wójt Stanisław Barycki wręczył dostojnym Jubilatom list gratulacyjny, 
tort, bukiet i komplet pościeli.
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Diamentowe Gody
Państwa Janiny i Tadeusza
Florkiewiczów

U Państwa Florkiewicz jest małe przyjęcie,
Lat sześćdziesiąt mija jak ślub był w kościele.
Diamentowe gody, to piękna rocznica, 
Rodzina szczęśliwa, każdy się zachwyca.
.
Życzenia Wam złożą wszyscy przyjaciele,
Dostojnicy z gminy, wójt z nimi na czele.
Wójt złoży życzenia i głowę pochyli, 
Abyście szczęśliwie w zdrowiu długo żyli.
.
A w trudnościach życia Byście się wspierali,
Swoim pięknym życiem dzieciom przykład dali.
Aby żyły w zgodzie razem ze wszystkimi,
To będziecie zawsze ludźmi szczęśliwymi.
.
Bóg Was wspiera, nadal prowadzi po świecie,
Dzisiaj Macie ślubne sześćdziesięciolecie.
Z tej pięknej Rocznicy wszyscy się cieszymy,
Od chóru „Nowina” życzenia złożymy.

Henryk Skowerski
Dedykacja słowno-muzyczna na melodię utwo-
ru pt. „na wójtowej roli studzieneczka stoi”.
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na własnym miejscu – życzył gospodarz gmi-
ny.
Dodatkowe życzenia wszelkiej po-
myślności wójt złożył wzruszonemu 
Panu Tadeuszowi z okazji ukończo-
nych w styczniu br. 90 lat życia. 
Przypomniał też, że mimo tak piękne-
go wieku, nadal jest aktywny i uczest-
niczy w działalności Chóru „Nowina”.
Małżonkowie poznali się na odpuście 
w Starochęcinach. I od razu przypadli 
sobie do gustu. 
– Chodziliśmy razem do kościoła do 
Chęcin. I bardzo mi się spodobała, 

gdy ją obserwowałem z chóru. Powiedziałem 
wówczas koledze, że ta ładna dziewczyna mi 
się podoba. Umówił nas na odpust do Sta-
rochęcin. Postawiłem jej wtedy lemoniadę 
i w ten sposób się zapoznaliśmy – wspominał 
Jubilat pierwszą randkę sprzed 60 lat.
– Im jesteśmy starsi, tym lepiej jesteśmy 
związani ze sobą, bardziej niż za młodu – 
podkreślali zgodnie Małżonkowie. 
Państwo Florkiewiczowie mają córkę i dwóch 
synów oraz czworo wnuków. Cieszą się du-
żym uznaniem i szacunkiem zarówno w swej 
miejscowości, jak i całej gminie. Pan Tadeusz 
znany jest ze swej działalności m.in. w Chó-
rze „Nowina”.

Apis
Podczas rodzinnej uroczystości Urząd Gminy 
w Sitkówce-Nowinach reprezentowali m.in.: 
wójt Stanisław Barycki, wicewójt Krzysztof 
Rym, zastępca kierownika USC – Maria Tur-
czyn i kierownik Referatu Organizacyjnego 
Spraw Społecznych – Grażyna Górecka.
Wójt Stanisław Barycki wręczając Jubilatom 
list gratulacyjny, życzył, aby spełniały się Im 
marzenia i życzenia.
– Z okazji 60. rocznicy ślubu, Kochani, niech 
Wam szczęściliwie lata płyną, w zgodzie i mi-
łości. Niech się spełniają Wasze marzenia 
i życzenia. Pan Bóg niech będzie na pierw-
szym miejscu, a wtedy wszystko inne będzie 
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Z okazji 60-lecia 

zawarcia Związku Małżeńskiego

wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia

i wszelkiej pomyślności

Drogim Jubilatom

składa Chór „Nowina”

i

Sekcja Plastyczna Klubu Seniora

O sukcesie przychodni zdecydowali eksper-
ci i pacjenci, którzy oddali głosy, wysyłając 
SMS-y. Plebiscyt na najlepsze przychodnie 
roku 2013 zorganizowała redakcja „Echa 
Dnia” wspólnie z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, wojewodą świętokrzyskim i marszał-
kiem województwa. 
– Zdobycie pierwszego miejsca w powiecie 
świadczy o dużym zaufaniu, jakim darzą na-
szą placówkę pacjenci – podkreślił dyrektor 
Marcin Bekier. 
– Należą się także słowa uznania wójtowi Sta-
nisławowi Baryckiemu i radnym za pomoc dla 
naszego ośrodka. Chodzi tu m.in. o przepro-
wadzane w nim remonty, modernizacje i inne 
działania inwestycyjne, a także dofi nansowanie 
programów profi laktycznych, które realizujemy. 
Słowa podziękowania w tym miejscu kieruję 
także pod adresem personelu – lekarzy i pie-
lęgniarek, dzięki którym nasza przychodnia 
uzyskała tak zaszczytny tytuł – dodał dyrektor. 
Dyrektor Marcin Bekier w rozmowie z „Gło-
sem Nowin” przypomniał, że kierowana przez 

niego placówka zdrowotna zdobyła w 2013 
roku ogólnopolską nagrodę Lidera Ochrony 
Zdrowia za 2012 rok, za promocję zdrowia 
i profi laktykę w gminie.
W Samorządowym Zakładzie Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej mieszczą się poradnie: 
podstawowej opieki zdrowotnej, ogólne dla 
dzieci i dorosłych, ginekologiczno-położnicza, 
medycyny pracy, rehabilitacyjna, gabinety: 
pielęgniarki, położnej, medycyny szkolnej, za-
biegowy, punkt szczepień i pobrań krwi, a tak-
że punkt konsultacji chirurgicznej. Wspólnie 
z gminą Sitkówka-Nowiny i miastem Kielce 
w ramach prowadzonej profi laktyki realizo-
wane są programy szczepień. Lekarze i pie-
lęgniarki świadczą także usługi medyczne 
w placówkach oświatowych.
– Część naszych pacjentów to także miesz-
kańcy Kielc. Zapisują się do nas także pa-
cjenci z ościennych gmin – informuje dyrektor 
Marcin Bekier.
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej na terenie gminy Sitkówka-Nowi-
ny istnieje od 1968 roku. Od tego czasu wiele 
się w nim zmieniło. Zmianie ulegała nie tylko 
nazwa placówki, ale też personel czy w koń-
cu sam wygląd ośrodka. Na przełomie 1998 
i 1999 roku dokonano poważnej rozbudowy 
placówki. Została ona sfi nalizowana ze środ-
ków budżetu gminy Sitkówka-Nowiny. Dobu-
dowano drugie piętro oraz skrzydło poradni 
dziecięcej. Od tego czasu na drugim piętrze 
zaczął się rozwijać dział rehabilitacji.
Z biegiem lat poradnia rehabilitacyjna posze-
rzyła swoją działalność o to nowe zabiegi.

Andrzej Piskulak

Nasza przychodnia zdrowia 
najlepsza w powiecie
Pierwsze miejsce w powiecie kieleckim zajął Samorządowy Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w dorocznym plebiscycie redakcji „Echa 
Dnia” na najlepsze przychodnie w województwie świętokrzyskim. Jest to już 
trzecia z rzędu nagroda w tym plebiscycie – w 2012 roku SZPOZ zdobył drugie 
miejsce, a w 2011 – pierwsze.
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Akompaniował im Wojciech Mazurczak, a im-
prezę prowadził Marcin Janaszek, dzienni-
karz, prezenter radiowy i telewizyjny. 
Na zakończenie imprezy czekał na panie słod-
ki poczęstunek ufundowany przez organiza-
torów.

Apis

aktualności

Wśród przybyłych pań liczne grono stanowi-
ły członkinie Chóru „Nowina” oraz zespołów 
Szewczanki, Kowalanki i Bolechowiczanie. 
Radę Gminy Sitkówka-Nowiny reprezentował 
przewodniczący Sebastian Nowaczkiewicz 
i radny Łukasz Barwinek. Wójt Stanisław Ba-
rycki witając przybyłe na uroczystość kobiety, 
podkreślił potrzebę organizowania uroczystości 
z okazji Święta Kobiet, by w ten sposób moż-
na było uroczyście podkreślić ich znaczenie 
w codziennym życiu mężczyzn, rodzin, ale też 
w funkcjonowaniu lokalnych społeczeństw. 
– Życzę Wam, byście były, na co dzień szczę-
śliwe, radosne i  życzliwe. Żebyśmy mogli 
wspólnie radzić sobie trudnych warunkach 
społecznych – mówił wójt Barycki. 
W dalszej części swojego wystąpienia gospo-
darz gminy podkreślił znaczenie promocyjne 
dla gminy, działających w niej chóru i zespo-
łów śpiewaczych, w skład których wchodzą 
w większości kobiety. 
– Cieszę się, że kobiety potrafią czynić tak 
dużo dobra dla naszej wspólnoty społecznej. 
Warto wspierać Wasze działania. Będziemy 
się starać Wam pomagać. Owszem, mamy 
oszczędzać, ale nie będziemy szukać oszczęd-
ności tam, gdzie czynione jest tyle dobra 

dla gminy. Dzisiejszy wieczór niech będzie 
dla Was chwilą radości. Bądźmy szczęśliwi 
i życzliwi dla siebie – podkreślił wójt Stani-
sław Barycki. 
Po wystąpieniu gospodarza gminy panowie 
z Chóru „Nowina”, Henryk Skowerski i Adam 
Misztal zaprezentowali utwory poetyckie napi-
sane specjalnie dla pań. Autorem wierszy był 
Henryk Skowerski. Wśród przybyłych pań roz-
losowane zostały nagrody. Wręczał je dyrektor 
GOK-u Jacek Kania. 
W swym wystąpieniu dyrektor Jacek Kania 
złożył paniom życzenia wszystkiego najlep-
szego z okazji ich święta. 
W części artystycznej zaprezentowany został 
program pt. „Powróćmy jak za dawnych lat” 
w wykonaniu wokalistek Dominiki Bałaziń-
skiej i Ewy Nakoniecznej – członkiń drużyny 
Andrzeja Piasecznego w programie „Voice 
of Poland”, a także laureatek telewizyjnych 
show, m.in.: „Bitwa na Głosy”, „Szansa na 
Sukces” i wspomniany „Voice of Poland”. 

Gminne obchody
Dnia Kobiet
Kilkadziesiąt pań wzięło udział w gminnej uroczystości zorganizowanej z okazji 
Dnia Kobiet 7 marca br. w auli Zespołu Szkół Podstawowych w Nowinach. 
Organizatorami byli wójt gminy Sitkówka-Nowiny i Gminny Ośrodek Kultury 
„Perła”. Każdą przybyłą panią witał kwiatami wójt Stanisław Barycki wraz ze swym 
zastępcą Krzysztofem Rymem i dyrektorem GOK-u Jackiem Kanią.
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kazania nakładów fi nansowych przez gminę 
w związku z wymianą pokrycia dachowego na 
budynku Krytej Pływalni „Perła” w Nowinach 
na rzecz GOK „Perła”; w sprawie przystąpie-
nia do realizacji projektu pod nazwą „Trasy 
Rowerowe EuroVelo”. Ponadto radni przyjęli 
uchwałę dotyczącą udzielenia dyrektorowi Ze-
społu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach 
upoważniania do wykonania decyzji w spra-
wach dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników oraz uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu soleckiego w 2015 roku.

Nieprzyjęta uchwała w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
Wielkim zaskoczeniem dla wójta i pracow-
ników Urzędu Gminy był wynik głosowania 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermi-
nowego. Wszyscy przedstawiciele instytucji 
gminnych oraz radni niezrzeszeni liczyli na 
to, że uda się osiągnąć w tej sprawie kom-
promis. Na wniosek klubu „Wspólne Dobro” 
wójt przedstawił nowy projekt uchwały, który 
uwzględniał podstawowy warunek, jaki sta-
wiał ten klub, w celu poparcia uchwały. Wa-
runek ten dotyczył rozpisania w punktach, 
na jakie przedsięwzięcia inwestycyjne ma 

być przeznaczona kwota kredytu. Zadania te 
przedstawiono w § 1 ust. 1 projektu uchwa-
ły. W wykazie zadań nie ujęto „Budowy Chaty 
Tradycji”, ponieważ zadanie to nie jest fi nan-
sowane z kredytu.
W swym wystąpieniu skarbnik dokładnie uza-
sadniła zapisy dotyczące § 1 ust. 2 projektu 
uchwały, czyli zaciągnięcia kredytu na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
– Wynik głosowania był tym bardziej szo-
kujący, że przeprowadzono je bez żadnej 
merytorycznej dyskusji. Radni klubu przed 
głosowaniem nie złożyli żadnych wniosków, 
które dotyczyłyby tej uchwały. Głosowanie ta-
kie było zaprzeczeniem tego, co złożyli sami 
w  swoim wniosku. Nie można zrozumieć 
takiego stanowiska klubu, zwłaszcza mając 
na względzie zapisy art. 217 ust. 2 ustawy 
o fi nansach publicznych, który określa źródła 
sfi nansowania defi cytu. W przypadku uchwa-
lenia defi cytowego budżetu to organ stano-
wiący, czyli Rada Gminy obowiązany jest 
wskazać źródła jego sfi nansowania – skomen-
towała skarbnik.
Trudno jest zrozumieć stanowisko radnych 
klubu „Wspólne Dobro”, którzy od dłuższe-
go czasu bez względu na to, co zaproponu-
je wójt, zawsze są w opozycji. Tym razem 
chyba byli zaskoczeni, tym że wójt wykonał 
ich wniosek, a głosowanie odbyło się według 
wcześniej zaplanowanych schematów. Można 
tak sądzić, ponieważ przed głosowaniem nie 
przeprowadzono żadnej dyskusji, nie było py-
tań ani komentarzy. Głosowanie poprzedziło 
tylko wystąpienie skarbnik gminy.
– Oczywiste jest również to, że w takiej sytu-
acji jest realnie zagrożone wykonanie inwesty-
cji, których źródłem fi nansowania był kredyt, 
ale i wydatków bieżących, ponieważ gmina 
musi spłacać zobowiązania. Nie jest prawdą, 
że radni nie znają szczegółowego harmono-
gramu inwestycji, co podnosi w swoich wypo-
wiedziach radny Łukasz Barwinek, ponieważ 
wydatki majątkowe są określone dokładnie 
w załącznikach 3, 4 i 11 do uchwały budże-
towej. Można tam znaleźć dane dotyczące, 
okresu realizacji zadania, kwot i źródeł fi nan-
sowania – komentuje wójt Stanisław Barycki.
– Nie wiadomo też, dlaczego radni klubu 
w swych wypowiedziach podają nierzetelne 
dane dotyczące planowanych wydatków ma-
jątkowych na 2014 rok, bo zgodnie z uchwa-
lonym budżetem wynoszą one 8780 tys. zł, 
a nie 6060 tys. zł. Również nie jest prawdą 
to, że nie wprowadzono oszczędności po stro-
nie wydatków bieżących, ponieważ w 2013 
roku wydatki bieżące planowano na kwotę 40 
955 tys. zł, a ich wykonanie wyniosło 38 908 
tys. zł. Takie wypowiedzi radnych świadczą 
tylko o braku analizy otrzymywanych materia-
łów i informacji – podkreśla gospodarz gminy. 

Radni klubu „Wspólne Dobro” ponownie
zablokowali wykonanie inwestycji

Gratulacje i podziękowania
dla dyrektora Marcina Bekiera
Podczas sesji przedstawiciele władz gminy 
– wójt Stanisław Barycki i Krystyna Janiec, 
przewodnicząca Komisji Zdrowia, Kultury 
i Bezpieczeństwa oraz przewodniczący Rady 
Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – złożyli 
uroczyste podziękowanie i gratulacje Marci-
nowi Bekierowi, dyrektorowi Samorządowe-
go Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Sitkówce-Nowinach za zajęcie pierwszego 
miejsca w powiecie kieleckim w dorocznym 
plebiscycie redakcji „Echa Dnia” na najlepsze 
przychodnie w województwie świętokrzyskim.

Uchwały przyjęte prawie jednomyślnie 
Po przyjęciu protokołu XXXIX sesji Rady Gmi-
ny radni wysłuchali sprawozdania z dzia-
łalności wójta w  okresie międzysesyjnym 
i wykonania przez niego uchwał oraz spra-
wozdania delegatów do związków i organiza-
cji międzygminnych. Radni przyjęli informację 
z realizacji inwestycji na terenie gminy za rok 
2013. Prawie jednogłośnie uchwalone, bez 
dyskusji przyjęte zostały uchwały dotyczące 
m.in. zmiany nr 1 „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Sitkówka-Nowiny”; w sprawie prze-

Podczas sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, która odbyła się 26 lutego br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy, po raz kolejny nie podjęto uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez wójta. Swym negatywnym 
głosowaniem nadal przeciwni temu są, mający większość, radni klubu „Wspólne 
Dobro”. Podziękowanie od przedstawicieli władz gminy otrzymał Marcin Bekier 
– dyrektor Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-
-Nowinach za zajęcie pierwszego miejsca w powiecie kieleckim w dorocznym 
plebiscycie redakcji „Echa Dnia” na najlepsze przychodnie w województwie 
świętokrzyskim. Uczestnicy sesji uczcili minutą ciszy pamięć Żołnierzy Wyklętych.
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Protokoły z sesji są zamieszczone na stronie www.bip.nowiny.com.pl
w zakładce Rada Gminy Sitkówka-Nowiny

– Reasumując należy stwierdzić, że radni klu-
bu „Wspólne Dobro” po raz kolejny uniemożli-
wili wykonanie zadań własnych gminy, przede 
wszystkim inwestycyjnych. Zablokowali reali-
zację budżetu gminy, w którym przyjęto do 
realizacji inwestycje z kredytem jako źródłem 
fi nansowania. Nasuwa się zatem pytanie, czy 
poprzez swoje działanie realizują i zaspakaja-
ją potrzeby mieszkańców, czy też prowadzą 

własną politykę? – pyta wójt Stanisław Baryc-
ki.

Osoby obserwujące sesję były wzburzone
Sołtysi, zaproszeni goście i osoby obserwujące 
sesję w większości z trudem kryli rozczarowa-
nie z powodu poziomu merytorycznego dysku-
sji, a właściwie jego braku. Dla wielu irytujące 
były m.in.: niezrozumiałe dla ogółu „wyciecz-

ki” osobiste, utarczki słowne dyskutujących, 
lekceważenie wójta przez niektórych radnych, 
wzajemne przerywanie sobie z  powodów 
formalnych, itp. Jeden z sołtysów z trudem 
kryjąc swe wzburzenie, po zakończonej sesji 
pytał ze smutkiem sam siebie: „Czy w innych 
gminach tak samo bezsensownie się kłócą 
i traktują?”

Relacjonował Andrzej Piskulak

Chata Tradycji, według projektu, ma stanąć 
obok budynku szkolnego. Ma ona być m.in. 
ośrodkiem edukacyjno-muzealnym w plano-
wanym Geoparku „Białe Zagłębie”, w którym 
mają się znajdować m.in. eksponaty geologicz-
ne pochodzące z terenu gminy. Chata ma też 
pełnić rolę placówki regionalnej, w której będzie 
można zwiedzać m.in. wystawę rękodzieła arty-
stycznego wszystkich gminnych zespołów ludo-
wych, a także wszelkich pamiątek historycznych 
i regionalnych związanych z tym terenem. Jed-
nocześnie może pełnić funkcję miejsca spotkań 
młodzieży pozaszkolnej, która będzie mogła się 
realizować na wielu płaszczyznach.
Swoją siedzibę ma w niej znaleźć także Ze-
spół Śpiewaczy Kowalanki. Atrakcją ma być 
piec chlebowy, w którym wypiekane będzie 
pieczywo według miejscowej receptury. Zda-
niem dyskutujących mieszkańców Kowali, 
Chata Tradycji powinna być też ośrodkiem 
szkoleniowym, choćby w zakresie propago-
wania wiedzy regionalnej, a także miejscową 
atrakcją dla turystów z całej Polski. 
Koszt inwestorski budowy Chaty Tradycji ma 
wynieść wstępnie ok. 2 mln zł. Władze gminy 
już złożyły projekt na dofi nansowanie w kwo-
cie blisko pół miliona złotych do Lokalnej 
Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. Projekt 
uzyskał odpowiednią liczbę punktów i znalazł 
się na liście rankingowej projektów przezna-
czonych do dofi nansowania. 
Wójt Stanisław Barycki zakłada, że inwestycja 
ta mogłaby być wykonana z dochodów gminy, 
a nie kredytu. – Nasze kalkulacje wskazują, 
że taki obiekt moglibyśmy wybudować z do-
chodów własnych, a nie z kredytów, ale część 
radnych tego nie chce zrozumieć – podkreślił 
wójt Barycki. 
Wiele osób mówiło podczas spotkania, że 
zamiast Chaty Tradycji, lepiej byłoby wybu-

dować nowy wodociąg lub zmodernizować 
obecny. 
Zdaniem radnej i zarazem sołtys Kowali Rena-
ty Posłowskiej, w pierwszej kolejności powi-
nien być wybudowany wodociąg.
– My nie negujemy potrzeby budowy Chaty 
Tradycji, ale w pierwszej kolejności powinni-
śmy wykonać nowy wodociąg. Gdyby tegorocz-
na zima była ostrzejsza, to z pewnością w Ko-
wali nie byłoby bieżącej wody – mówiła radna. 
W dalszej części swojego wystąpienia radna 
przypomniała, że tylko w ubiegłym roku było 
kilka uciążliwych dla mieszkańców awarii. 
Zwróciła też uwagę, że wodociągu nie da się 
zmodernizować, gdyż konieczna jest budowa 
nowego. 
W trakcie dyskusji, kierownik Referatu Bu-
downictwa i Inwestycji Urzędu Gminy Paweł 
Kaszyński sprostował wypowiedź radnej Po-
słowskiej, mówiąc, że mieszkańcy nie muszą 
wybierać kolejności inwestycji ze względu na 
ujęcie w tegorocznym budżecie, zarówno roz-
poczęcia budowy wodociągu po zakończeniu 
prac projektowych, które mają się zakończyć 
do 30 czerwca br., jak również Chaty Tradycji. 
Zdaniem wójta Stanisława Baryckiego, pomy-
słem wybudowania w Kowali Chaty Tradycji 
jest zainteresowanych bardzo dużo osób. – 
Nie rozumiem pani sołtys Renaty Posłowskiej, 
która konsekwentnie działa w sposób destruk-
cyjny. Mówi, że nie jest przeciw Chacie, ale 
wewnętrznie jest przeciw. Nie ma odwagi po-
wiedzieć ludziom wprost, że jest przeciwnicz-
ką tej inwestycji – mówił wójt Barycki. 
– Wodociąg będziemy robić w takim tempie, 
na jakie pozwolą nam fi nanse. Jeśli nadal bę-
dzie blokowane przez radnych klubu „Wspólne 
Dobro” wzięcie przez gminę kredytu, to nie-
stety będziemy pieniądze wydawać tylko na 
wydatki bieżące – dodał gospodarz gminy. 

Skarbnik gminy Joanna Młynarczyk-Kusiń-
ska, komentując spotkanie w Kowali zwróciła 
uwagę na to, iż „najgorsze jest to, że są rad-
ni, którzy manipulują danymi i przedstawiają 
nieprawdziwy obraz sytuacji fi nansowej gminy 
Sitkówka-Nowiny.
– Ciągle się mówi o zadłużeniu gminy z tytułu 
zaciągniętych kredytów, które na koniec roku 
2013 wynosi 21 proc. wykonanych docho-
dów, przy czym podaje się nam za przykład 
inne jednostki, takie jak gmina Strawczyn czy 
Zagnańsk, a nawet Morawicę. Gminy te są 
z pewnością dobrze zarządzane, ale ich zadłu-
żenie na koniec 2013 roku wynosi od 55 do 
59 proc., (tylko w przypadku Morawicy mniej, 
bo około 30 proc. dochodów). Nasza gmina 
nigdy nie miała tak wysokich wskaźników 
zadłużenia z  tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek. Planowane na koniec 2014 roku 
zadłużenie to maksymalnie 36 proc. – wyja-
śniała skarbnik Joanna Młynarczyk-Kusińska. 
Skarbnik uważa, że „gminy, które mają za-
dłużenie blisko 60 proc. nie mają możliwości 
uchwalenia budżetu z defi cytem, bo nie mają 
źródeł jego sfi nansowania, czyli możliwości 
zaciągnięcia kredytu” (tzw. zdolności kredyto-
wej). Zmuszone są więc jej zdaniem, do pla-
nowania budżetu zrównoważonego bądź też 
nadwyżkowego. 
– Nieprawdą jest również to, że jeśli zacią-
gniemy kredyt w 2014 roku, to w latach na-
stępnych nie będziemy realizować inwestycji. 
Jeśli ktoś ma wątpliwości, to przyjrzyjmy się 
historii ostatnich lat – i tak w 2011 roku pla-
nowany defi cyt budżetu gminy Sitkówka-No-
winy wynosił 8,7 mln zł, a został zrealizowany 
w kwocie 4,4 mln zł. W rezultacie zaciągnięto 
kredyt w kwocie 7, 5 mln złotych, a kwota za-
dłużenia z tytułu kredytu wyniosła na koniec 
2013 roku 16 mln zł. Na koniec 2014 roku 
planuje się maksymalne zadłużenie do 15,5 
mln zł. Następne lata 2012, 2013 zamknęły 
się nadwyżkami budżetowymi, a  inwestycje 
były realizowane. Reasumując takie przedsta-
wianie sytuacji fi nansowej naszej gminy jest 
nierzetelne i psuje jej dobry wizerunek – pod-
kreślała skarbnik. 

Apis

Społeczna debata na temat 
inwestycji w Kowali
Podczas spotkania sołeckiego, które odbyło się 11 marca br. w budynku Szkoły 
Podstawowej w Kowali przedstawiciele władz gminy Sitkówka-Nowiny rozmawiali 
z mieszkańcami na temat planowanych inwestycji na terenie tej miejscowości. 
Spotkanie zdominował temat planowanej budowy Chaty Tradycji i wybudowania 
nowego wodociągu.
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ka samorządowego „Głos Nowin”, a następ-
nie dostarczyć ją do siedziby Lokalnej Grupy 
Działania „Perły Czarnej Nidy”, która mieści 
się w Centrum Samorządowym w Morawicy. 
Ankiety były anonimowe, a każda z nich zo-
stała opatrzona numerem. 

Apis
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– Wierzymy, że dzięki osobom, które poprzez 
ankietę oddały swój głos, możemy wyjść na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców i wspól-
nie dążyć do podniesienia komfortu życia na 
terenie LGD – mówił prezes Marcin Dziewięcki.
– Przekazaliśmy uczestnikom badania trzy tablety 
i jedno zaproszenie na spływ kajakowy. Jednak 
nie wszyscy posiadacze wylosowanych kupo-

nów zgłosili się do naszego biura po nagrody. Do 
rozdania pozostał jeszcze jeden tablet i pięć za-
proszeń na spływ kajakowy. Zachęcamy więc do 
sprawdzenia kuponu i odebrania cennych nagród 
– podkreślił prezes LGD „Perły Czarnej Nidy”.
By wziąć udział w konkursie, wystarczyło 
wypełnić ankietę dołączoną do miesięczni-

Tablety i spływ kajakowy 
dla ankietowanych
Tablety i zaproszenia na spływ 
kajakowy – to nagrody, jakie Lokalna 
Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 
przeznaczyła dla osób, które wzięły 
udział w zorganizowanym przez nią 
konkursie. 28 lutego br. w siedzibie 
organizacji w Centrum Samorządowym 
w Morawicy wylosowanym nagrody 
uroczyście wręczyli prezes LGD 
Marcin Dziewięcki oraz jego zastępca 
Arkadiusz Jędras.
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Moja Mała Ojczyzna

Pewnie jak zwykle mój tekst 
będzie miał swoich przeciw-
ników, może i zwolenników 
– chciałbym jednak, byście 
wyciągnęli z niego wnioski 
daleko idące. Bo przecież 
w każdym domu dyskutuje 
się o tym, co się dzieje, dla-
czego tak się dzieje i może 
większość z nas zastanawia 
się nawet, co tu zrobić, żeby 
było lepiej. Choć nasz los powierzyliśmy już 
ponad trzy lata naszym reprezentantom, cią-
gle to my, mieszkańcy jesteśmy największą 
siłą tej gminy.
Pisałem ostatnio na blogu, że cenię ludzi, któ-
rzy z prawdziwym polotem i pasją oddają sie-
bie i swoją pracę innym. Tego oczekujemy od 
samorządowców. Nie będę nikogo krytykował, 
ani też wytykał palcami, bo nie o to chodzi – 
mam tylko głęboką nadzieję, że wielu z Was 
dostrzega istniejący problem i nie pozostaje 
wobec niego obojętnymi.
Ja taki już jestem, kocham robić to, co robię, 
z pasją angażuję się społecznie, bo jestem 
dumny z tego, że urodziłem się, wychowa-
łem i mieszkam tu – w naszej gminie Sit-
kówka-Nowiny. Tym samym jeśli można 
robić coś dobrego właśnie na lokalnym po-
dwórku, to jest to bynajmniej dla mnie, spo-
łecznika, prawdziwa nagroda. Będą pewnie 
i tacy, którzy zarzucą, że w ogień idę za tą 
Sitkówką. Potwierdzam, że pójdę, bo ludzie 
są tu naprawdę przygnieceni problemami. 

Nie byłbym sobą, gdybym 
przeszedł obok tego obojęt-
nie. Mam świadomość, że 
problemów nie brakuje także 
w  innych sołectwach naszej 
gminy, dlatego nie odwrócę 
się od nikogo i w miarę swo-
ich możliwości, własnych 
ambicji – pomogę wszędzie, 
bez względu na miejsce. 
Wiem, że podobnych ludzi 

jest w naszej gminie więcej – pokażcie się, 
proszę, potrzeba nam wszystkim większego 
zaangażowania, bo niektórzy, wydawałoby 
się już bardzo doświadczeni nasi samorzą-
dowcy, chyba się wypalili – nie widać w nich 
pasji i chęci, a cóż nam po takich, którzy nie 
walczą o nas?
Dlaczego o tym piszę? Każdy z nas widzi, że 
władza w naszej gminie jest naprawdę bardzo 
mocno podzielona – a dzieje się to za sprawą 
braku jakiejkolwiek współpracy Rady Gminy 
z jej włodarzem, Wójtem.
Z zazdrością można patrzeć na naszych sąsia-
dów, np. w Morawicy, gdzie od współpracy aż 
kipi. Czyż nie pięknie byłoby nam, mieszkań-
com, a tym samym radnym, chwalić się, że 
można zrealizować niemal wszystko? To takie 
proste: „dobra wola i współpraca”. U nas tego 
niestety nie ma. Przerzucanie się oskarże-
niami pod hasłem środki unijne, basen, ko-
tłownia, gaz itd. jest bardzo płytkie. Nie do-
chodziłoby do tego, gdyby istniała w gminie 
współpraca.

Działając razem, można rozwiązać każdy 
z trapiących nas problemów.
Zapewne wielu z nas ma sprecyzowane po-
lityczne poglądy – to nic złego. Wielu jednak 
dostrzega pojawiający się problem: otóż nie-
które partie polityczne ostrzą sobie zęby na 
stery w naszej gminie, która jest apetycznym 
kąskiem dla ludzi żądnych władzy. Te par-
tie mają już nawet swoich reprezentantów 
w obecnej Radzie Gminy.
Gmina Sitkówka-Nowiny była, jest i będzie 
perłą gmin, jeśli nie w Polsce, to na pewno 
w województwie świętokrzyskim. I to za spra-
wą jej mieszkańców. Czy my, mieszkańcy, 
chcemy na nasze lokalne salony „wpuścić” 
partie polityczne? Czy nie dość nam cyrków, 
jakie mają miejsce na ul. Wiejskiej w Warsza-
wie, w Sejmie RP?
Jako mieszkaniec nie takiej pragnę gminy, bo 
będzie ona wówczas symbolem kolesiostwa, 
załatwiania prywatnych interesów partii, kosz-
tem nas, mieszkańców. Bardzo mnie to boli, 
bo nigdy jako wolny obywatel nie zamknąłem 
swojej duszy, ani też nigdy nie stałem się ni-
czyją marionetką. Zawsze ostro i stanowczo 
broniłem swojego zdania i poświęcałem się 
innym, nie z przymusu, ale z pasji.
Niestety wypalenie się niektórych radnych, któ-
rzy pracę samorządowca traktują jako „przy-
mus” cofa naszą gminę i rujnuje to, co przez 
naprawdę ciężkie lata udało się zrobić. Moż-
liwości i pracy jest naprawdę jeszcze bardzo 
dużo – tylko trzeba chcieć to robić z większą 
siłą, nie marnować żadnego dnia i nie odliczać 
do kolejnej jesieni z powiedzeniem „a może się 
uda, głupi naród to kupi...”. Trzeba być sobą 
i postępować zgodnie z wolą wyborców, a nie 
przez pryzmat swoich interesów. Niektórzy 
o  tym właśnie zapomnieli. Przykre, że głos 
ludzi staje się dla nich w ogóle niesłyszalny. 
Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny, nie raz, 
ani też nie dwa pokazywali, że są mądrym 
społeczeństwem, dokonującym przemyślanych 
wyborów, które dobrze im służyły przez lata. 
Jest nam potrzeba takich spokojnych lat dla 
mieszkańców, i wytężonej pracy społecznej sa-
morządowców. To naprawdę może iść w parze. 
Jedno z drugim nie koliduje.
Marzy mi się gmina Sitkówka-Nowiny jako 
Perła w Koronie. To nie tylko sen, ale bardzo 
realne marzenie, które może się spełnić. Jest 
zapewne w wielu z Was ogromna siła i chęć 
do pracy społecznej i  postawienia gminy 
w ważnym miejscu – głęboko w sercu. W po-
jedynkę świata się nie zbawi, ale razem może-
my już naprawdę dużo.
Podejmujmy rozmowy, dokonujmy słusznych 
wyborów, by cieszyć się później z tego, że to, 
co dobre jest naszym udziałem. Życzę sobie 
i Wam byśmy przez dokonywanie słusznych 
wyborów mogli sprawić, iż będziemy dumni 
z tego, że mieszkamy tu, w naszej małej oj-
czyźnie – gminie Sitkówka-Nowiny. Nie poli-
tycznej, nie z „układami kolesiów”, ale takiej 
naszej, po prostu ludzkiej.

Pozdrawiam
Łukasz Gryń

Dokąd idziemy...?
Gdy patrzę na to, co dziś dzieje się w naszej gminie, dochodzę do wniosku, 
że chyba każdy zadaje sobie to pytanie. Jedni bardziej otwarcie, drudzy może 
trochę na uboczu – ale jednak większość o to pyta. Tak to już jest, że pisać lubię, 
a dodatkowo – lub raczej chyba przede wszystkim – to, co z naszą gminą jest 
związane, a tym samym z jej mieszkańcami, jest mi bardzo bliskie i skłania mnie 
do tego, by podzielić się z Wami swoim spojrzeniem.

Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII 
– Promocja integracji społecznej, działanie 
7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez ośrod-
ki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest dostosowa-
nie kwalifi kacji zawodowych mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny do potrzeb rynku 
pracy, ponadto wzrost motywacji i chęci do 
podjęcia pracy, a  także nabycie pozytyw-
nych wzorców postaw, poprzez odbywanie 
szkoleń zawodowych i spotkań z doradca-
mi zawodowymi i spotkań motywacyjnych 
z psychologiem. 
Dlatego do udziału w projekcie zaproszone 
zostały zarówno osoby, które nie miały okazji 
skorzystać z tej formy wsparcia, jak i te, które 
uczestniczyły już w podobnych działaniach. 
Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt 
osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.

Apis

Szansa na podniesienie kwalifi kacji
Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sitkówce-
-Nowinach już po raz kolejny przystąpi 
do realizacji projektu „Wykwalifi kowany 
bezrobotny dobrym pracownikiem” 
współfi nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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kultura

Kobieta i wiatr

Kobieta i wiatr,
wiatr i kobieta.
Dwa żywioły świata.
Wzajemnie się uzupełniają,
te same cechy mają.
 Kobieta jak wiatr, 
 jest gorąca i zimna.
 Gwałtowna, szalona,
 nieprzenikniona.
Kobieta jak wiatr
króluje na ziemi.
O każdej porze inna,
kochana, nieokiełzana,
przeklinana.
 Żarem dmuchnie,
 zimnem chuchnie. 
 Znienacka zaskoczy,
 piaskiem sypnie w oczy.
 Poszaleje odleci
 i z powrotem przyleci.
Zapachem owionie,
pocałunkiem muśnie skronie.
Omota , okręci,
do zabawy zachęci.
 Kobieta i wiatr,
 dwa żywioły świata.
 Rządzą się innymi prawami,
 nieznanymi, nie zrozumiałymi.
Nie rozgryziesz, nie pojmiesz,
więc zostaw to kolego.
Upłynęło by ci życie całe,
na zgłębieniu tego.
 Lecz wiedz jedno,
 bez wiatru i kobiety.
 nie było by na ziemi,
 żadnej uciechy.

Danuta Kilakiewicz
Panom od kobiet w dniu ich święta

Kolor miłości

Czy miłość ma zawsze
Kolor czerwony?
Smak wytwornego wina
Zapach pąsowych róż?
Kocha, wybacza
Daje nadzieję
Rozgrzewa serca
Łączy dłonie?
Pięknie to wszystko brzmi.
A co z tą co studzi
Rani i nienawidzi?
Jest rozdarta i niespełniona
Zanim rozkwitnie
Umiera.
Jakiego koloru jest ona?

Lidia Jędrocha

8 marca. Dzień Kobiet

W dniu ósmego marca, od wielu
już lat, jest taka data w kalendarzu
wśród kart, dzień co raz w roku
tylko się zdarza, dzień uroczysty

piękny, radosny niczym nadejście
pachnącej wiosny, dzień w którym
święto mają wszystkie kobiety,
niech los ich wszystkie szczęściem

obdarzy, szczęściem i zdrowiem oraz
miłością, by ich życie było wielką radością
a nam mężczyznom brakuje dziś
słów, chylmy więc czoła przed nimi

i czapki z głów, życząc zdrowia im,
odwagi i siły i żeby wszystkie marzenia
im się w życiu spełniły.

Henryka Brzoza

8 marca „Dzień Kobiet”

Przed Dniem Kobiet Panowie radzą:
Jak Paniom radość uczynić?
Jakie prezenty dzisiaj im dadzą,
By smutek w radość zamienić
 I tak powstało kilka słów miłych
 Dla ucha, także dla duszy
 Więc pozdrawiamy gości przybyłych.
 Bo może słowo dziś kogoś wzruszy
A dziś życzymy Wam miłe Panie
Zdrowia, szczęścia i radości.
Niechaj na zawsze smutek odpłynie,
A radość w sercach niech gości.
 By żadnej Pani nie pominięto
 A łza radości niechaj popłynie.
 Bo dzień dzisiejszy, to Wasze święto
 Niech Wam w radości przeminie.
Od Panów dzisiaj kwiatki przyjmijcie,
By wszystkie Panie szczęśliwe były.
Niech Wasze życie mija spokojnie,
Abyście w zdrowiu i szczęściu żyły.
 Żyjcie nam długo w szczęściu miłości,
 Bo szczęście w życiu nigdy nie boli.
 A w Waszych sercach radość niech gości,
 Żyjcie dopóki Wam Niebo pozwoli

Henryk Skowerski
27 kwietnia – dzień
świętego Jana Pawła II

Karolu Wojtyło, Drogi Nasz Rodaku!
Dały Ciebie Polsce Wadowice, Kraków
Tyś jest naszą chlubą i Polski ozdobą
tak szybko minęło to bywanie z Tobą,
 Ciągle mówiłeś: nie lękajcie się bracia
 otwórzcie drzwi Bogu, tam jest wasze wsparcie
 myśmy szli za Tobą, tam gdzie
 się zjawiłeś, ale tak naprawdę
zawsze z nami byłeś
brakuje nam Ciebie tutaj
na tej ziemi, tych spotkań,
na błoniach, na placach, w świątyni
 tych rozmów z okienka
 na Franciszkańskiej albo daleko,
 w Rzymie, mówiąc Anioł Pański,
 odszedłeś do Ojca, na niebieskie place,
a my tu, bez Ciebie, bardzo często płaczem,
i chociaż wierzymy, że tam po prawicy
świętej Trójcy stoisz i Boga Rodzicy,
bo jednak tak trudno wyzbyć się tęsknoty
 za naszym papieżem, wielkim patriotą
 dziś ofi cjalnie świętym Cię uznano
 bardzo uroczyście korononizowano
 niech będzie chwała Bogu Wszechmocnemu
w poczet świętych przyjął
rodaka naszego, Najświętszej Panienki
oddanego sługę, Totus tuus
powtarzał, totus tuus wciąż mówił.
 zaufał Maryi, oddał się jej cały
 a teraz tam w niebie
 głosi Bożą chwałę
 przyjmij moje rymy
Twej niegodnej sługi
i błogosław z nieba
wszystkim ludziom na Ziemi
święty Janie Pawle Drugi

Henryka Brzoza

Wielkie przesłanie

Wielkie zasługi Ojca Świętego
Jana Pawła II znamy
a przykład z Jego życia
wszyscy w sercach mamy
 dla nas On zostawił
 to wielkie przesłanie
 niech cały świat z Chrystusem
 jednością się stanie
to Jego misja 
niech się w nas rozwija
w naszym pięknym
kraju i na całym świecie
 On Polak rozsławił
 na pięciu kontynentach świata
 o nas On oznajmił
 Jego zasługi na nasz
kraj spływają, a wszyscy
ludzie świata
szacunek nam dają

Henryka Brzoza

Dzień Kobiet

 Kwiatek dla Pań – tulipan czy róża
 Oby nie koliła, to może być duża
 I nie ma w tym wielkiej różnicy
 By tylko nie gadać wiele po próżnicy
W dniu Waszego święta, nasze drogie Panie
Życzymy Wam szczęścia, niech się dla Was stanie
O kobieto z żebra stworzona Adama
Na tym świecie jest mile widziana
 Niewiasto, Ty stworze fi glarny
 Bez Ciebie świat byłby smutny i marny
 Tyś jest jak ta róża pachnąca w ogrodzie
 Jak kaczeńce rozkwitłe w wodzie
Jak wiosną słońce na niebie srebrzyste
Jak jesienią liście pożółkłe złociste
Bez Was też Panie świat byłby okrutny
Bo i los mężczyzn bez Pań byłby smutny.

Henryk Skowerski
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przegląd wydarzeń

Organizatorem 15. Jubileuszowych Powiato-
wych Przeglądów Artystycznych była Komen-
da Hufca ZHP Kielce-Powiat im. Edmunda 
Massalskiego oraz Centrum Kultury i Sportu 
w Chęcinach.
W przeglądach brali udział uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych, drużyn oraz zespołów har-
cerskich (wokalnych, instrumentalnych, ta-
necznych, folklorystycznych) oraz członkowie 
innych formacji działających w placówkach 
upowszechniania kultury z terenu działania 
Hufca i Starostwa Powiatowego.
Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczo-
we. Ocena zespołów uczestniczących w prze-
glądach prowadzona była oddzielnie dla ze-

społów szkolnych i zespołów harcerskich.
Celem imprezy było podsumowanie pracy ar-
tystycznej i prezentacja dorobku solistów dru-
żyn oraz zespołów harcerskich, szkolnych oraz 
innych formacji działających w placówkach 
upowszechniania kultury na terenie działania 
Hufca i Starostwa Powiatowego, aktywizacja 
środowisk twórczych w zakresie wzbogaca-
nia repertuaru z zakresu piosenki harcerskiej, 
dziecięcej i młodzieżowej, wymiana doświad-
czeń oraz pomysłów pomiędzy środowiskami 
dotycząca pracy zespołów harcerskich, dzie-
cięcych i młodzieżowych oraz uwrażliwianie 
dzieci i młodzieży na walory estetyczne mu-
zyki. 

Apis

Taneczny sukces duetu z Nowin
Podczas 15. Jubileuszowych Powiatowych Przeglądów Artystycznych, które odbyły 
się 11 marca br. w Chęcinach, w kategorii duetów tanecznych pierwsze miejsce 
zajęły Wiktoria Dorowska i Monika Pypeć – uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Orląt Lwowskich w Nowinach.

Pod czujnym okiem Kowalanek uczestni-
cy uczyli się wykonywać tradycyjne palmy 
wielkanocne. Panie opowiadały, że palmy 
rozpoczynano robić już po świętach Bożego 
Narodzenia. Wykonywano je z gałązek wierz-
by, która jest znakiem zmartwychwstania. 
W Wielką Sobotę palmy są palone, a popiół 
z nich jest używany w następnym roku, kie-
dy w środę popielcową ksiądz znaczy głowy 
wiernych popiołem. Jadwiga Brzoza, Wiesła-

wa Kulińska i Stefania Golenia uczyły dzieci 
wykonywać kwiaty z bibuły i krepiny. 
Młodzi uczestnicy warsztatów świątecznych 
robili stokrotki, róże, kwiaty o wzorze piero-
gowym. Bardzo pomocni okazali się rodzi-
ce, którzy nie tylko uczyli się robić bibułowe 
kwiaty, ale również pomagali dzieciom w pra-
cach bibułkarskich. Grono rodziców reprezen-
towali: Beata Boniakowska, Anna Litwin, Ja-
nusz Szymkiewicz i Ewa Wołowiec-Pękalska. 

W warsztatach aktywnie uczestni-
czyła dyrektor Małgorzata Markie-
wicz oraz nauczycielki: Marzanna 
Krajewska, Stanisława Polowczyk-
-Walas, Karolina Lach, Sylwia 
Kaczmarzyk. Każdy z uczestników 
wykonał swoją palmę z własno-
ręcznie zrobionych kwiatów. 

Wielu uczniów nigdy nie robiło 
takich prac, bo palmy były prze-
ważnie kupowane przez rodzi-
ców w  formie gotowej. Dyrektor 
Małgorzata Markiewicz wręczyła 
podziękowania paniom z zespołu 
Kowalanki, które często realizują 
różnorodne zajęcia edukacyjne dla 

dzieci z naszej szkoły. Zwyczaj robienia palm 
w domach zanika i ważne jest kultywowanie 
tradycji robienia własnoręcznych palm. Je-
steśmy bardzo wdzięczni paniom z zespołu 
Kowalanki, które zawsze chętnie dzielą się 
z młodzieżą swoimi umiejętnościami. Spo-
tkanie przedświąteczne było bardzo udane, 
panowała na nim iście rodzinna i wielopo-
koleniowa atmosfera, tym bardziej że Kowa-
lanki wszystkich uczestników warsztatów na 
zakończenie poczęstowały pyszną drożdżów-
ką, którą upiekła Jadwiga Brzoza. Uczestnicy 
świątecznych warsztatów w Kowali dziękują 
za bardzo udane spotkanie.

SP w Kowali

Uczniowie w Kowali 
wykonują palmy wielkanocne
Zbliżają się święta wielkanocne i uczniowie w Szkole Podstawowej w Kowali 
rozpoczęli przygotowania do Niedzieli Palmowej. 14 marca br. na zaproszenie 
Katarzyny Pabian i przy aprobacie ze strony dyrektor Małgorzaty Markiewicz do 
szkoły przybyły panie z zespołu obrzędowego Kowalanki. Warsztaty świąteczne 
miały charakter otwarty i każdy chętny mógł wziąć w nich udział. 

Podczas uroczystej gali nagrodzonym towa-
rzyszyła przedstawicielka Urzędu Gminy 
w Sitkówce-Nowinach – sekretarz Izabela 
Dziewięcka. Uczniowie wygrywając w konkur-
sie, zdobyli cenne nagrody w postaci książek, 
a także płyty, które przekazali do szkolnej bi-
blioteki multimedialnej.
Wręczeniu nagród towarzyszył koncert mu-
zyczny w wykonaniu muzyków Filharmonii 
Świętokrzyskiej. Poziom konkursu był bardzo 
wysoki, więc tym bardziej cieszy nas tak duży 
sukces naszych uczniów.

Uczniowie 
z Bolechowic 
najlepsi

Uczniowie klasy V ze Szkoły 
Podstawowej w Bolechowicach – 
Joanna Bukowska, Jakub Porzucek oraz 
Joanna Ludwicka – wraz z opiekunką 
Magdaleną Misztal odebrali 11 marca 
br. w Filharmonii Świętokrzyskiej 
nagrody za pierwsze miejsce 
w konkursie o twórczości Mieczysława 
Karłowicza.
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Konkurs obejmował wiedzę i umiejętności za-
warte w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego z matematyki w klasie IV. Dzieci wy-
konywały działania na liczbach naturalnych, 
działania na liczbach wielocyfrowych, oblicza-
ły pole prostokąta, mierzyły kąty odcinków. 
Uczniowie z dużym zainteresowaniem rozwią-
zywali zadania matematyczne. 
Tegoroczny konkurs cechował wysoki i wy-
równany poziom, o czym świadczy długa li-
sta laureatów i dwa równoległe trzecie miej-
sca. I miejsce wywalczyła Natalia Kurtek, II 
miejsce – Oliwia Zwierzchowska, III miejsce 
– Kinga Banak. Wszystkie laureatki są uczen-
nicami Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach. III miejsce ex aequo zajęła 
Zuzanna Litwin ze Szkoły Podstawowej im. 
Antoniego Hedy „Szarego” w Kowali.
Wszyscy uczestnicy konkursu wiosną pojadą 
na jednodniową wycieczkę do Krakowa, gdzie 
będą mogli zwiedzić między innymi Uniwer-
sytet Jagielloński oraz Instytut Nauk Geolo-
gicznych Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w konkursie.

SP w Bolechowicach

Wspólna zabawa wiosenna polegała na ry-
walizowaniu w konkurencjach sportowych, 
scenkach kabaretowych czy quizie wiedzy 
o gminie Chęciny oraz Sitkówce-Nowiny. Jury 
oceniło również kukły Marzanny wykonane 
techniką dowolną. 
W rywalizacji pierwsze miejsce zdobyła SP 
w Polichnie, drugie SP w Wolicy, trzecie – SP 
w Starochęcinach, czwarte – SP w Nowinach, 
ósme – z SP w Bolechowicach.
Wyłonione w  turnieju trzy najlepsze szkoły 

w nagrodę spędziły czas na basenie „Perła” 
w Nowinach, gdzie wzięły udział w grach i za-
bawach zorganizowanych przez instruktorów 
pływania. 
Patronat honorowy nad VI wiosennym „Turnie-
jem z klasą” objął burmistrz miasta i gminy 
Chęciny Robert Jaworski oraz wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny Stanisław Barycki.
Organizatorzy wydarzenia: Centrum Kultury 
i Sportu w Chęcinach oraz Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła” w Nowinach.

Apis

Do naszej szkoły przyjechali uczniowie repre-
zentujący Szkołę Podstawową im. Antoniego 
Hedy „Szarego” w Kowali wraz z nauczyciel-
ką matematyki Haliną Musiał i reprezentan-
ci klas IV ze Szkoły Podstawowej im. Orląt 

Lwowskich w Nowinach wraz z nauczycielką 
Marzeną Janaszek. Naszą szkołę reprezento-
wali uczniowie klasy IV: Kornelia Zając, Olga 
Majchrzyk, Dominik Wicik i Kamila Siciarska 
– nauczyciel matematyki.
Cele konkursu to: popularyzowanie wiedzy 
matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zain-
teresowań matematycznych uczniów, dosko-
nalenie umiejętności logicznego i twórczego 
myślenia, wskazywanie praktycznych zasto-
sowań matematyki w życiu codziennym oraz 
wprowadzenie uczniów w atmosferę przy-
szłych egzaminów i konkursów.

Wiosenny „Turniej z klasą
– cuda-wianki z Marzanną”
W piątek, 21 marca br. w godzinach przedpołudniowych w hali widowiskowo-
-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbył się po raz szósty „Turniej z klasą – 
cuda-wianki z Marzanną 2014”. Wzięły w nim udział szkoły podstawowe z terenu 
gmin Chęciny oraz dwie – z Bolechowic i Nowin z gminy Sitkówka-Nowiny.

Gminny konkurs matematyczny
Konkurs matematyczny w naszej gminie to 
tradycja. 6 marca br. już po raz piętnasty 
w Szkole Podstawowej w Bolechowicach 
odbył się Gminny Konkurs Matematyczny 
na poziomie klas IV.
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Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały 
baśń muzyczną w konwencji musicalu pt: „Kot 
w butach”, wystawioną przez Gliwicki Teatr Mu-
zyczny. W przerwie spektaklu chętnie dzieliły się 
wrażeniami i odpowiadały na pytania dziennikar-
ki TVP. Dla wielu przedszkolaków było to jedno 
z pierwszych spotkań teatralnych z musicalem.

Apis

Telewizja na żywo 
w przedszkolu
Telewizja Polska w rzeczywistości 
i na ekranie gościła 18 marca br. 
w Przedszkolu Samorządowym im. 
Pluszowego Misia w Nowinach. Odbyło 
się to w ramach pierwszej internetowej 
transmisji spektaklu teatralnego 
na żywo, realizowanego w ramach 
ogólnopolskiego projektu „Teatr TVP dla 
szkół.”

przegląd wydarzeń
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można go wykorzystywać?”. Zapowiedziane 
zostało kolejne spotkanie pod hasłem „Zabawa 
z klawiaturą”, podczas którego przedszkolaki 
odwiedzą salę informatyczną. 

prowadząca zajęcia Sylwia Kaczmarczyk

Okazało się, że dzieci doskonale ją pamiętają, 
a niektóre z nich odwiedziły ją razem z rodzi-
cami. Podczas spotkania dzieci wcielały się 
w rolę komputerów rozproszonych po całym 
świecie: Afryka, Paryż, Warszawa, Kowala 
(takie miejscowości, kraje, regiony wymieniły 
dzieci). Kłębek wełny, który był wykorzystany 
na zajęciach pełnił rolę sieci internetowej, dzię-
ki której przesyłane są różne informacje. Pod 

koniec spotkania dzieci wymieniały różne miej-
sca na świecie, a pani wskazywała na globu-
sie i mapie, gdzie one się znajdują. W sposób 
obrazowy dzieci mogły zrozumieć, jak mogą 
porozumieć się za pomocą komputera i inter-
netu osoby znajdujące się daleko od siebie. Na 
podsumowanie zadane zostały dzieciom py-
tania, z którymi sobie świetnie poradziły, np.: 
„Do czego służy internet?” lub „W jaki sposób 

Przedszkolaki z Kowali 
bawią się z Necikiem
W grupie Leśne Skrzaty odbyło się 12 marca br. drugie spotkanie z cyklu 
„Necio.pl – zabawa w internet”. Spotkanie pod hasłem „Tworzymy sieć – gra 
ruchowa” miało na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami na 
temat internetu. Na początku Sylwia Kaczmarczyk sprawdziła, czy przedszkolaki 
pamiętają adres strony: www.necio.pl. 

W konkursie gminnym wzięły udział trzy pla-
cówki oświatowe: SP w Bolechowicach, SP 
w Kowali i Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach. W kategorii szkół podstawo-
wych pierwsze miejsce zajęła Natalia Wie-
czorek, drugie – Julia Polak z Nowin, trzecie 
– Jacek Porzucek z Bolechowic. Wśród gim-
nazjalistów najlepsza była Klaudia Daleszak, 
druga Natalia Ksel. 

W komisji konkursowej zasiedli: dowódca 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Kiel-
cach – kapitan Marek Dyk i jego zastępca ka-

pitan Marcin Korytnicki oraz Jerzy 
Kurek – komendant gminny OSP 
w Sitkówce-Nowinach. Fundatora-
mi nagród byli: wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny i fi rma Ogniochronix. 
A  oto pełne składy drużyn. SP 
w  Bolechowicach: Damian Li-
twin, Joanna Bukowska, Marta 
Kraińska, Jakub Porzucek, opie-
kun: Marta Czwartosz-Mołas; SP 
w Kowali: Natalia Wieczorek, Ewa 
Bugajska, Jakub Litwin, Dominik 
Kurtek, opiekun: Karolina Lach; SP 
w Nowinach: Wiktoria Dziedzic, 
Zuzanna Sobańska, Julia Polak, 

Zuzanna Koniakowska, opiekun: Małgorza-
ta Kościelewska; Gimnazjum w Nowinach: 
Natalia Ksel i Klaudia Daleszak, opiekun: 
Agnieszka Śliwa. 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popu-
laryzowanie przepisów i kształtowanie umie-
jętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
W  szczególności służy popularyzowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajomości przepi-
sów przeciwpożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycznych umiejętno-
ści posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożar-
niczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej 
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Apis

Gminny konkurs pożarniczy
W Nowinach odbyły się 20 marca br. 
gminne eliminacje do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który 
odbywa się pod hasłem: „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Wzięło w nich 
udział 14 uczniów, którzy wcześniej 
wyłonieni zostali podczas eliminacji 
szkolnych. Na etapie powiatowym 
gminę Sitkówka-Nowiny reprezentować 
będą uczennice Natalia Wieczorek 
i Klaudia Daleszak, które zajęły 
pierwsze miejsca w swych kategoriach.

przegląd wydarzeń
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Do tej pory wykonano następujące działania: 
wymyśliliśmy nazwę naszej akcji, stworzyli-
śmy plakaty promujące akcję, które rozwie-
siliśmy na terenie szkoły, koordynatorki przy-

gotowały prezentację multimedialną, w której 
zapoznały społeczność uczniowską z celami 
akcji oraz potrzebami schroniska. Przeprowa-
dziliśmy zbiórkę pieniędzy oraz rzeczy, których 

brakuje w schronisku typu: koce, smycze, ku-
wety, maskotki, karma i inne akcesoria.
Z dotychczas zebranych pieniędzy zakupili-
śmy:
– 300 kg karmy dla psów,
– smycze, miski do jedzenia, kocyki,
– przekąski, kostki do ostrzenia zębów.
7 marca miała miejsce kolejna już nasza wizyta 
w schronisku w Dyminach. Uczniowie przeka-
zali zebrane dary na rzecz bezdomnych zwie-
rząt, natomiast pracownicy tej placówki opro-
wadzili ich po schronisku, opowiadając o swojej 
codziennej pracy. Akcja trwa nadal! Prosimy 
o wsparcie! Schronisko potrzebuje kocy, karmy 
– wszystkiego, co polepszy los zwierzaków! „Ra-
tując jednego psa/ Nie zmieniamy świata, Ale 
świat zmieni się,/Dla tego jednego psa”.

Iwona Majchrzyk
Małgorzata Kościelecka

„Podaj łapę”– uczniowie
z Nowin pomagają…
Z inicjatywy uczennic Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach 
– Wiktorii Dorowskiej (Vc), Magdaleny Ganczarek (Vc), Iwony Niewiadomskiej 
(Vc) Samorząd Uczniowski nawiązał współpracę ze Schroniskiem Zwierząt 
w Dyminach. Współpraca trwa już drugi rok. Koordynatorkami podejmowanych 
działań zostały ww. uczennice.
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Na początku był Klub Seniora
Klub Seniora działający pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowi-
nach założony został 7 października 2004 
roku z inicjatywy radnej Krystyny Janiec i Gra-
żyny Tosnowiec – ówczesnego pracownika 
Klubu „Miniaturka”. Celem przyświecającym 
założeniu klubu była i jest do dziś aktywiza-
cja mieszkańców gminy poprzez organizację 
wolnego czasu, wspólną integrację, rozwija-
nie własnych pasji, wymianę doświadczeń 
i upodobań oraz poszerzanie swoich umiejęt-
ności i wiedzy na poszczególne tematy.
Pierwsze ofi cjalne spotkanie odbyło się 7 paź-
dziernika 2004 roku w auli Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach. Przybyło 
na nie około 50 osób. – Okazało się, że przy-
byłe osoby mają różnorodne zainteresowania 

i oczekiwania. Były osoby, które lubią śpie-
wać, inne malować, haftować, szydełkować. 
Po przeanalizowaniu zainteresowań przyby-
łych postanowiono, że utworzony zostanie 
chór mieszany. Zapadła też decyzja, by utwo-
rzyć sekcję plastyczną, w której uczestniczyć 
będą pozostałe osoby – wspomina radna Kry-
styna Janiec. 
W spotkaniu uczestniczyła Marzena Porzucek, 
nauczycielka zajęć plastycznych, która zgodzi-
ła się zaangażować w kierowanie i udzielanie 
instruktażu w działalności sekcji plastycznej.
Gościnne progi „Miniaturki” (budynek przy 
stadionie w Nowinach, stały się siedzibą Klu-
bu Seniora, który skupia 45 osób. Członkowie 
klubu swoje zainteresowania muzyczno-wo-
kalne rozwijają w Chórze „Nowina”, pozostali 
uczestniczą w zajęciach sekcji plastycznej, 

gdzie doskonalą swój kunszt artystyczny, ma-
larski, hafciarski, kulinarny itp. Zajęcia reali-
zowane są pod okiem fachowców. Członkom 
Klubu Seniora od początku towarzyszy i po-
maga Jolanta Pyk, pracownica Klubu „Minia-
turka”. Współpraca chóru i sekcji plastycznej 
skupionych pod szyldem Klubu Seniora od 
samego początku była i  jest bardzo dobra. 
Z biegiem lat uczestnicy osiągnęli wysoki po-
ziom rozwoju, mają sukcesy i promują gminę 
Sitkówka-Nowiny w powiecie, województwie 
oraz kraju. Radna Krystyna Janiec, dobry 
duch Klubu, stała się społecznym managerem 
Chóru „Nowina”. Przewodniczącą chóru zo-
stała Zofi a Szmidt, a przewodniczącą sekcji 
plastycznej Jadwiga Czajka.

Głos za głosem… 
Panie i panowie z powstającego chóru niezbyt 
długo poszukiwali swego maestro. Stał się 
nim młodziutki Krzysztof Jończyk, wówczas 
świeżo upieczony dyrygent. 
– Od samego początku traktowałem chórzy-
stów prawie jak swoich rodziców. Oni też się 
odwzajemniali swoją miłością – wspomina 
dyrygent Krzysztof Jończyk. 
– Na początku śpiewaliśmy utwory na jeden 
głos, później na dwa, potem na trzy, a obec-
nie śpiewamy na cztery głosy – soprany, alty, 
tenory i basy – dodaje z satysfakcją dyry-
gent. – Po 9 latach pracy z paniami i pana-
mi w chórze widzę duży postęp. Na początku 
była to bardzo ciężka praca. Wszyscy są ama-
torami o różnym stopniu słuchu muzycznego. 
Zaczęliśmy więc od jednogłosowych utworów. 
Do czterech głosów doszliśmy, kiedy uzna-
łem, że możemy już w ten sposób śpiewać. 
Na początku próby były raz w tygodniu, ale 
stwierdziliśmy, że to mało i zdecydowaliśmy 
na dwa razy w tygodniu. I tak jest do tej pory 
– podkreśla. 
Pierwszy publiczny występ chóru odbył się 
11  listopada 2004 roku na uroczystości 
z okazji 86. rocznicy odzyskania przez Polskę 

prezentacje

Chór „Nowina”Chór „Nowina”
kocha śpiewać już 10 lat
Obchodzący 10-lecie istnienia Chór „Nowina” powstał w 2004 r. z inicjatywy 
radnej Krystyny Janiec. Od początku wspomagany jest przez wójta Stanisława 
Baryckiego. Dyrygent Krzysztof Jończyk po 9 latach pracy z paniami i panami 
widzi duży postęp. W chórze panuje rodzinna atmosfera. Chórzystów nie 
tylko łączy wiek i przyjaźń, ale także liczne sukcesy, niezwykłe wspomnienia 
występów, warsztatów muzycznych w atrakcyjnych miejscowościach oraz wspólne 
świętowanie z okazji różnych uroczystości.

14

Krystyna Janiec – manager Chóru „Nowina” Krzysztof Jończyk – dyrygent Chóru „Nowina”

fot
. C

hó
r „

No
wi

na
”

fot
. C

hó
r „

No
wi

na
”



15Głos Nowin, marzec 2014

prezentacje

niepodległości. Uroczystość odbyła się w auli 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowi-
nach. 
– Na repertuar chóru składają się pieśni m.in.: 
patriotyczne, sakralne, biesiadne, rozrywkowe 
i arie z operetek. Większość utworów opraco-
wał muzycznie dyrygent Krzysztof Jończyk – 
dodaje manager chóru Krystyna Janiec. 
Przewodnicząca chóru Zofi a Szmidt dopowia-
da, że jej rolą jest przedstawianie dyrygentowi 
tego, co chórzyści chcieliby zaśpiewać. – Ja 
przedstawiam propozycje muzyczne panu dy-
rygentowi, który gdy je przyjmie, opracowuje 
je muzycznie. Spotykając się ponad 9 lat dwa 
razy w tygodniu, bardzo się zżyliśmy ze sobą 
– wyjaśnia.

Uczestnictwo w chórze, 
to nie tylko śpiewanie…
Alcistka Marianna Gruszczyńska-Tkacz wspo-
mina, że oprócz wspólnych prób i występów 
na różnych konkursach, przeglądach, festi-
walach ważne jest obchodzenie różnych uro-
czystości np. imieninowych, jubileuszowych 
i innych. – Uroczystości te integrują członków 
chóru, zacieśniają więzi osobiste i społeczne. 
Jesteśmy dla siebie wsparciem w trudnych 
chwilach życia – podkreśla.
Gwar wspomnień milknie, gdy głos zabiera 
skarbnik chóru Barbara Berus, gdyż temat 
pieniędzy wymaga skupienia, a  i  funkcja 
„księgowej” wzbudza szacunek. 
– Co miesiąc zbieramy niewielkie składki 
członkowskie. Pieniądze przeznaczamy na na-
sze potrzeby i cele. Dzięki przychylności wójta 
gminy Stanisława Baryckiego i dyrektora GOK 
„Perła” Jacka Kani wszyscy możemy uczestni-
czyć w warsztatach muzyczno-artystycznych 
w kraju i poza nim – wyjaśnia. – Ponadto 
sponsorowane są wyjazdy na poszczególne 
konkursy, przeglądy, koncerty jak również za-
kupione mamy stroje, w których występujemy 
– dodaje z radością.
Dla najmłodszej sopranistki Małgorzaty Mi-
rońskiej z Kielc czteroletnie uczestnictwo 
w chórze jest niezwykłą przygodą. Nie prze-
szkadza jej, że cały czas jest traktowana jak 
najmłodsza. – Czuję się w  tym gronie bar-
dzo dobrze. Staram się być młodym duchem 
w chórze – podkreśla z uśmiechem. 
Dla tenora Adama Misztala chór jest rozryw-
ką i bardzo przyjemnym spędzaniem czasu. 
– Tworzymy bardzo rodzinną atmosferę – do-
daje. Zanim trafi ł do Nowin przez długi czas 
śpiewał w chórze parafi alnym na Słowiku.
Natomiast bas Henryk Panas swym świetnym 
głosem nie tylko ciągnie za sobą inne męskie 

basy, ale ma także ukończone studia muzycz-
ne i wcześniej prowadził chóry w szkołach 
i dokształcał nauczycieli (był metodykiem). – 
Jest bardzo dużym wsparciem i autorytetem 
dla dyrygenta – zauważa Krystyna Janiec. 
Z kolei Teresa Iwan podkreśliła, że wszyscy 
chórzyści kochają śpiewać. – Kochamy śpie-
wać. I to jest główny powód, dla którego tu je-
steśmy i spotykamy się od ponad 9 lat. Nawet 
już nie chodzi nam o to, byśmy zdobywali na-
grody. Najważniejsza jest dla nas radość śpie-
wania – puentuje wspomnieniowe spotkanie. 

Najstarszym chórzystą 
jest 90-letni Tadeusz Florkiewicz 
W marcu wraz z  żoną Janiną obchodzili 
60-lecie pożycia małżeńskiego. Wówczas przy 
stole rodzinnym zwierzał się, że uczestnictwo 
w życiu Chóru „Nowina” to dla niego rozryw-
ka, a także całe życie. Dla chóru poświęcał 
nie tylko dwa dni w tygodniu na próby, ale 
zżył się z nim na dobre i czuje się w nim 
wspaniale. Lubi śpiewać. I robi to od 10. roku 
życia. Należał do chórów w Chęcinach i Sło-
wiku. Najlepszy głos miał w wieku 30–35 lat. 
– Miałem wtedy najszerszą skalę głosu. Mo-
głem śpiewać zarówno jako tenor, jak i bas – 
wspominał. Do Chóru „Nowina” zwerbowała 
go Krystyna Janiec. Teraz śpiewa w basach. – 
Ale ja nie jestem ani basem, ani tenorem tylko 
barytonem – zwierzał się dziennikarzowi pięć 
lat temu. Pan Tadeusz uważa, że chór jest 
bardzo potrzebny gminie i jej mieszkańcom. 

Różnorodny repertuar 
Doborem repertuaru i opracowaniem muzycz-
nym zajmuje się zawodowy dyrygent symfo-
niczny Krzysztof Jończyk, który współpracuje 
z chórem od początku jego istnienia. Podczas 
dłuższej nieobecności dyrygenta prowadze-
niem i opracowaniem muzycznym zajmowali 
się Henryk Panas i Artur Telus. 
Repertuar chóru jest różnorodny i dostoso-
wany do charakteru spotkań i uroczystości, 
w których chór bierze czynny udział. W reper-
tuarze chóru znajdują się utwory o tematyce 
sakralnej (kolędy, pieśni wielkopostne, maryj-
ne, liturgiczne), patriotyczne, ludowe, rozryw-
kowe, arie z operetek znanych kompozytorów 
polskich i zagranicznych.
Chór „Nowina” na stałe zapisał się jako uczest-
nik wielu znaczących konkursów, przeglądów 
i  festiwali na terenie województwa święto-

krzyskiego. Zdobywał i zdobywa w nich liczne 
nagrody i wyróżnienia. Poprzez swoje występy 
w różnych miejscowościach i regionach jest od 
lat wizytówką promującą gminę Sitkówka-No-
winy. Uroczyste obchody jubileuszowe zorgani-
zowane zostaną październiku br.

Chór nagrał swoją płytę
Chórzyści pod kierownictwem dyrygenta 
Krzysztofa Jończyka uczestniczyli w nagra-
niu płyty, które odbyło się w profesjonalnym 
studiu nagrań w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Kielcach. Nagranie i wydanie płyt Chóru 
„Nowina”, zespołów Bolechowiczanie, Kowa-
lanki i Szewczanki z gminy Sitkówka-Nowiny 
pod wspólnym tytułem „Oj dana dana, płyta 
wydana” odbyło się w ramach projektu, na 
jaki gmina Sitkówka-Nowiny za pośrednic-
twem LGD „Perły Czarnej Nidy” otrzymała 
unijne dofi nansowanie (w ramach Osi 4 LE-
ADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013). 
Uroczystość związana z zakończeniem pro-
jektu nagrania i wydania płyty odbyła się 27 
września 2013 r. w auli Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach. Na płycie CD 
znalazło się 17 utworów o różnej tematyce. 
Dzięki nagraniom dorobek Chóru „Nowina” 
został zapisany na nośnikach cyfrowych, co 
pozwoli zachować go dla przyszłych pokoleń. 
Dzięki temu możliwe jest promowanie dorob-
ku kulturalnego w  rozgłośniach radiowych, 
a także podczas festynów i konkursów wokal-
nych. Płyty trafi ają nie tylko do mieszkańców 
regionu, ale do ludzi z całej Polski.

Skład chóru: 
soprany: Józefa Bartosz, Anna Dudek, Joan-
na Habel, Genowefa Kasprowicz, Małgorzata 
Mirońska, Zofi a Szmidt, Maria Topór, Maria 
Zajdel; 
alty: Barbara Berus, Halina Dziadek, Teresa 
Dziura, Zofia Górak, Maria Gruszczyńska-
-Tkacz, Teresa Iwan, Krystyna Jantura, Barba-
ra Nowicka, Krystyna Starek, Teresa Waśko;
tenory: Tadeusz Dobrogowski, Krzysztof Gwiź-
dziński, Adam Misztal, Władysław Zarychta;
basy: Tadeusz Florkiewicz, Jerzy Gepner, Sta-
nisław Kobiec, Henryk Panas, Henryk Sko-
werski, Jerzy Waśko, Edward Pietrzyk;
dyrygent – Krzysztof Jończyk;
manager – Krystyna Janiec.

Andrzej Piskulak

Zaproszenie do Chóru „Nowina”
Serdecznie zapraszamy Panie i Panów, którzy 
lubią śpiewać i chcą uczestniczyć w działal-
ności  Chóru „Nowina”, na próby, które odby-
wają się 2 razy w tygodniu w Klubie „Minia-
turka” (budynek przy stadionie).
Kontakt: 
Klub „Miniaturka”, tel. 41 346 50 37
Krystyna Janiec,  tel. 509 528 268
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aktualności

Takim właśnie laureatem Orderu Uśmiechu 
jest aspirant sztabowy Tomasz Królak ze świę-
tokrzyskiej drogówki i to właśnie jego 19 mar-
ca 2014 roku gościła Szkoła Podstawowa 
w Bolechowicach.
Tomasz Królak od 2006 roku jest tzw. profi lak-
tykiem zajmującym się wychowaniem komu-
nikacyjnym wśród najmłodszych uczestników 
w ruchu drogowym. Do tej pory kilkadziesiąt 
tysięcy dzieci brało udział w  spotkaniach 
z aspirantem Królakiem, czyli z „Showmanem” 
jak nazywają go najmłodsi. To on na spotkania 
z dziećmi zawsze przygotowuje nowy autorski 
program. Śpiewa, tańczy, gra na gitarze. W ten 
sposób, bawiąc uczy maluchy bezpiecznych 
zachowań na drodze.
Przedszkolaki i uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach kolejny już raz mieli okazję 
uczestniczyć w  zajęciach profilaktycznych 
prowadzonych przez ich ulubionego pana 
policjanta. Tym razem na lekcji, której temat 
brzmiał: „Bądź widoczny i bezpieczny na dro-
dze”, obok dzieci w pierwszej ławie zasiedli: 
włodarz gminy Sitkówka-Nowiny – Stani-
sław Barycki, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Nowinach – Adam Głogowski 
i dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowi-
cach – Tomasz Gruszczyński.
Zajęcia były przeprowadzone w sposób bar-
dzo profesjonalny. Nasi najmłodsi uczniowie 
zostali wprowadzeni po przejściu dla pieszych 
przez „Pana STOP”. Zatrzymali się na czer-
wonym świetle, po czym zajęli swoje miejsca. 
Wszystko to pod czujnym okiem policjanta. 

W trakcie spotkania aspirant Tomasz Królak 
śpiewał, tańczył, opowiadał z życia wzięte 
historyjki, a tym samym uczył dzieci, jak bez-
piecznie poruszać się po drodze, a wójt rozdał 
dzieciom przywiezione przez siebie opaski od-
blaskowe. 
Nie obyło się również bez typowych dla lekcji 
części. Do odpowiedzi tym razem został wy-
wołany włodarz gminy, który musiał odpowie-
dzieć na pytanie policjanta: „Ile przejazdów 
kolejowych znajduje się w gminie Sitkówka-
-Nowiny? Dając wszystkim dobry przykład 
Stanisław Barycki pięknie odpowiedział na 
zadane pytanie i otrzymał „piątkę” z odpowie-
dzi. Również dzieci miały okazję wykazać się 
swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, świetnie odpowiadały na za-
dawane im pytania, z łatwością przedstawiały 
znaczenie znaków drogowych. Ponadto uczyły 
się przestrzegania zasad ruchu drogowego 
z Filipem, bohaterem filmu o bezpieczeń-
stwie, i nauczyły się piosenki o ruchu drogo-
wym śpiewanej przez policjanta. – Trzeba się 
rozglądać zanim się przejdzie przez jezdnię, 
trzeba też uważać na znaki drogowe – wy-
krzykiwały przedszkolaki.

Niezwykły gość w Bolechowicach…
Order Uśmiechu jest unikalnym 
odznaczeniem na świecie. Przyznaje 
się go dorosłym, których działalność 
jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi 
dzieciom najwięcej radości. Osoba 
nim odznaczona przyrzeka „być 
zawsze pogodnym i radość dzieciom 
przynosić”. Jego laureatami jest już 
blisko 1000 osób z całego świata. 

Na zakończenie policjant w dowód podzięko-
wań otrzymał od dzieci piękną laurkę, a gru-
pa trzylatków wraz z wychowawczynią Ewą 
Krzysztofek zaśpiewała specjalnie dla swojego 
gościa piękną piosenkę o wiośnie.
Policjantowi tak spodobało się w naszej szko-
le, że po części ofi cjalnej, udał się jeszcze do 
najmłodszej grupy trzylatków, gdzie bawiąc 
się resorkami, klockami Lego i  torami wy-
ścigowymi raz jeszcze przedstawił dzieciom 
zasady prawidłowego zachowania się na 
przejściach dla pieszych i podstawowe zasady 
ruchu drogowego. Przedszkolaki nie chciały 
wypuścić od siebie swojego gościa. Policjant 
obiecał, że wkrótce znów się spotkamy.
– Takie spotkania odbywają się w szkole od 
lat i przynoszą bardzo dobre efekty. Dzieci 
bardzo chętnie uczestniczą w pogadankach, 
zadając wiele pytań. Wykazują się znajomo-
ścią podstawowych znaków drogowych, zna-
ją pięć podstawowych zasad przechodzenia 
przez jezdnię oraz znają wszystkie numery 
alarmowe – mówi dyrektor Gruszczyński.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż spo-
sób prowadzenia zajęć dostosowany był do 
wieku uczniów, a bardzo ciekawa forma i za-
warte w niej elementy humorystyczne spra-
wiły, że spotkanie przebiegało w przyjaznej 
atmosferze, a dzieci z uwagą i pełnym zaan-
gażowaniem uczestniczyły w zajęciach.
– Jest to ważne dla Policji, aby dzieci już od 
najmłodszych lat, czy to będzie przedszkole, 
czy pierwszaki, wpajały sobie zasady bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. To duża ilość 
wypadków drogowych wymusiła na nas i na 
nauczycielach, by jednak uczyć dzieci tych 
podstawowych zasad, by przypominać im te 
zasady, podstawowe pojęcia oraz zagrożenia 
w ruchu drogowym, które mogą czyhać na te 
najmłodsze dzieci – mówił aspirant sztabowy 
Tomasz Królak.

SP Bolechowice
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poniedziałku zdobią korytarze naszej szkoły 
i promują czytelnictwo wśród uczniów.

Apis

Najpierw obejrzeliśmy prezentację przedsta-
wiającą zasady tworzenia logo. Potem pro-
jektowaliśmy własne. Na koniec prowadząca 
zrobiła nam z nich fantastyczne broszki. Zaję-
cia uwiecznione zostały na wspólnej fotografi i. 
Wyjazd bardzo nam się podobał. 
Ponadto w  trakcie obchodów TKJ w naszej 
szkole w klasie IV uczniowie odgadywali „Orto-
grafi czne zagadki ze zwierzętami”, w klasie V 
odbył się konkurs ze znajomości frazeologizmów 

i przysłów związanych ze zwierzętami, nato-
miast uczniowie z klasy VI zmagali się z quizem 
językowym pod hasłem „Licz się ze słowami”.
Na korytarzu szkolnym 14 marca miał miejsce 
apel, na którym podsumowaliśmy działania 
i wręczyliśmy nagrody uczniom wyróżnionym 
we wszystkich konkursach i przedsięwzię-
ciach, które odbywały się na terenie naszej 
szkoły w ramach Tygodnia Kultury Języka.

SP w Kowali

Podsumowanie Tygodnia 
Kultury Języka w Kowali
W ramach Tygodnia Kultury Języka w środę, 12 marca br. nasza klasa pod opieką 
pani Karoliny Lach razem z piątymi klasami z Nowin i Bolechowic pojechała do 
Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Gdy dojechaliśmy na miejsce, odbyły się 
ciekawe warsztaty.

W związku z przypadającą w 2014 roku 130. 
rocznicą urodzin Kornela Makuszyńskiego 
klasa IIa wraz ze swoją wychowawczynią od-
wiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną i wzięła 
udział w lekcji pt. „Na tropie przygody, czyli 
wielka wyprawa Koziołka Matołka”. Dzieci 
poznały ciekawe fakty z życia znanego pisa-
rza, dowiedziały się, jak powstawały „Przy-
gody Koziołka Matołka”, a także ilustrowały 
fragmenty książki. Wykonane prace staną się 
niewątpliwą ozdobą sali lekcyjnej.
Nauczyciele języka polskiego zorganizowali 

wśród uczniów klas IV–VI konkurs na najlep-
szy plakat reklamujący wybraną przez dzieci 
powieść. Powstały przepiękne prace, które od 

Tydzień Kultury Języka w Nowinach 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Orląt Lwowskich w Nowinach wzięli 
aktywny udział w obchodach XXII 
Tygodnia Kultury Języka. W tym roku 
w imprezach organizowanych w ramach 
TKJ po raz pierwszy wzięły udział 
również dzieci z klas I–III.

Dowiedziały się m.in., że jako dziecko królo-
wa nazywana była przez swoją rodzinę Lilibet. 
Wychowaniem królowej zajmowała się niania, 
którą Elżbieta nazwała Bobo. Poza tym dzie-
ci obejrzały krótką prezentację multimedialną 
o królewskiej rodzinie, a na zakończenie za-
jęć przedszkolaczki pokolorowały królewską 
koronę.
Dzięki Comeniusowi grupa 5- i 6-latków za-
przyjaźniła się z dziećmi ze szkoły w Nor-
dhampton. Dzieci m.in. piszą listy i wykonują 
świąteczne kartki z życzeniami dla swoich ko-
legów z zagranicy.

opiekun grupy Ewa Wołowiec-Pękalska

Jubileusz Królowej 
Elżbiety II – Comenius 
u przedszkolaków z Kowali

13 marca dzieci z grupy 5- i 6-latków 
wzięły udział w nietypowych zajęciach 
dotyczących Jubileuszu Królowej 
Elżbiety II. Dzieci podczas zajęć 
dowiedziały się wielu ciekawostek 
o dzieciństwie i życiu królowej Anglii.

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kol-
berga w Kielcach odbył się 25 lutego br. koncert 
galowy „Waszej Pamięci, Żołnierze Wyklęci”. 
Koncert przygotowało Stowarzyszenie PASSION-
ART we współpracy z Instytutem Pamięci Naro-
dowej Delegatura w Kielcach, pod patronatem 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łuka-
sza Kamińskiego. Jednym ze współorganizato-
rów był wójt gminy Sitkówka-Nowiny.
Koncert w wykonaniu Orkiestry i  Chóru 
PASSIONART, upamiętniający Żołnierzy Wy-
klętych – żołnierzy polskiego podziemia nie-

podległościowego walczących o wolną i suwe-
renną Rzeczpospolitą Polską – był doskonałą 
okazją do kształtowania narodowych wartości 
patriotycznych i obywatelskich.
Święto Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych zostało ustanowione w 2011 roku 
w 60. rocznicę stracenia przez bezpiekę kie-
rownictwa IV Komendy Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”. Obchodzone 1 marca, jest de-
dykowane tym, którzy podjęli nierówną walkę 
przeciwko sowietyzacji Polski po 1945 roku. 

Apis

Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

przegląd wydarzeń
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Imprezę zaczęła młodsza grupa teatralna wy-
stępem pod przewrotnym tytułem „Hu, hu, ha 
nasza zima zła”. Przed zgromadzoną publicz-
nością dzieci przedstawiły swoje umiejętności 
wokalne i recytatorskie. Zaprezentowały się 
też w ciekawych układach tanecznych. Mło-

dzi aktorzy wprowadzili swoich rówieśników 
w  atmosferę radosnej zabawy. Uczniowie 
młodszych klas licznie przybyli w pięknych 
i pomysłowych strojach, wcielając się w różne 
postacie. 
Przy blasku profesjonalnego oświetlenia 
i dźwiękach największych przebojów pre-
zentowanych przez didżeja, dzieci bawiły się 
doskonale. Dowodem na to były ich uśmiech-
nięte, radosne buzie. Do zabawy zapraszały 
bajkowe postacie, które towarzyszyły didże-
jowi. Dzieci tańczyły, skakały, brały udział 
w dziesiątkach pomysłowych gier, zabaw 
i konkursów. W przerwie uczniowie udali się 
na słodki poczęstunek.

Zabawa karnawałowa w szkole
W Szkole Podstawowej w Nowinach 
odbyła się w poniedziałek, 24 lutego br. 
huczna zabawa, w której uczestniczyli 
uczniowie klas I–III. Na ten dzień sala 
gimnastyczna zamieniła się w pięknie 
udekorowaną salę balową.

Konkurs adresowany był do szóstych klas 
szkół podstawowych z terenu gminy i wszyst-
kich klas gimnazjalnych. Szkołę Podstawową 
w Kowali reprezentowało troje uczniów: Na-
talia Wieczorek, która recytowała „Modlitwę 
wątpiącej”, Jakub Litwin z wierszem Andrzeja 
Poniedzielskiego „O miłości” i Olga Wierzbic-
ka, która wygłosiła wiersz swojego autorstwa 
„Rozmowa z miłością”. 
Ku naszemu zadowoleniu Komisja Konkurso-
wa doceniła występ recytatorów i nagrodziła 
ich ciężką pracę, przyznając im czołowe loka-
ty. I tak Olga Wierzbicka zajęła I miejsce, Ja-
kub Litwin – II, a Natalia Wieczorek zdobyła 
wyróżnienie. Publiczność prezentację uczniów 
nagrodziła gromkimi brawami.

Marzanna Krajewska

Międzyszkolna 
rywalizacja 
walentynkowa
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach odbył się 21 lutego 
br. II Międzyszkolny Walentynkowy 
Konkurs Recytatorski pod hasłem 
„Miłość to wzruszenie”.

Ta impreza naukowa organizowa-
na na świecie od 1996 roku, a od 
1999 roku w Polsce, jest adreso-
wana do studentów, uczniów oraz 
osób, które wcześniej nie miały 
styczności z neuronauką. Katarzy-
na Pabian na lekcjach przyrody poprowadziła 
zajęcia związane z funkcjonowaniem mózgu 
i procesem zapamiętywania. Nauczycielka 
wyjaśniła dzieciom, że mózg podobnie jak 
ciało potrzebuje gimnastyki. Jednym z najlep-
szych ćwiczeń dla mózgu jest rozwiązywanie 
zagadek logicznych, łamigłówek, krzyżówek. 

Nauczycielka omówiła niesamo-
wite zalety czekolady wpływające 
na zapamiętywanie. W  ramach 
zajęć odbyła się także degusta-
cja słodkiej, pachnącej czekolady. 
W klasach 4 – 6 odbyły się zaję-

cia języka polskiego i matematyki, podczas 
których uczniowie zapoznali się z technikami 
szybkiego zapamiętywania oraz ćwiczyli zapa-
miętywanie i szybkie czytanie. Rozwiązywali 
krzyżówki, rebusy, grali w sudoku oraz w gry 
rozwijające umysł. Zachęcamy wszystkich do 
treningów pamięci.

Światowy Tydzień Mózgu 2014
W dniach 10 – 16 marca po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Światowy 
Tydzień Mózgu. W związku z tym nauczyciele języka polskiego, matematyki, 
przyrody oraz wychowawca świetlicy zorganizowali na zajęciach szereg konkursów, 
zabaw, gier i pogadanek. Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną 
mającą na celu zainteresowanie jak największej liczby osób wiedzą o mózgu i jego 
działaniu.

przegląd wydarzeń
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Wszystkie nagrody znajdują się w sali nr 26, 
gdzie uczy się klasa III. Serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Maria Tomaszewska

przegląd wydarzeń

W zawodach sportowych brały udział dzieci 
z klas I–VI. Podczas zaciętej rywalizacji uczest-
nicy wspierali się gorącym dopingiem. Pierw-
sze miejsce zajęła SP Nowiny, zdobywając 38 

punktów, drugie – SP Kowala (28 punktów), 
trzecie – SP Bolechowice (18 punktów).
Na poziomie poszczególnych klas dzieci brały 
udział w dwóch zabawach polegających na bie-

ganiu i rzucaniu. Każda konkurencja była oddziel-
nie punktowana. Na końcowy wynik składała się 
suma punktów uzyskanych przez całą reprezenta-
cję poszczególnych szkół – to jest 36 dzieci.
Nad całością imprezy czuwał koordynator 
sportowy Jan Stefański. Zawody poprowadziła 
Lidia Jędrocha przy współpracy Elżbiety Za-
wadzkiej i Roberta Jedynaka.

Apis

Sportowa rywalizacja podstawówek
Ponad 100 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w Gminnym Turnieju Gier 
i Zabaw Sportowych, który odbył się 22 lutego br. w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Nowinach.

Pracę konkursową przygotowała cała klasa 
z pomocą opiekunki Marii Tomaszewskiej. 
W konkursie przewidziano dwie kategorie 
wiekowe – przedszkolaki i klasy I–III. Do Sta-
rostwa Powiatowego wpłynęła ogromna liczba 
prac z całego powiatu kieleckiego. Komisja 
miała więc nie lada zadanie, by wybrać trzy 
najlepsze. Nam udało się zająć 3. miejsce. 
20 lutego na specjalne zaproszenie pojecha-
liśmy do Starostwa Powiatowego w Kielcach 
na uroczystość wręczenia dyplomów i na-
gród. Nasza nagroda to 1000 zł przekazana 
w formie sprzętów i pomocy dydaktycznych. 
Otrzymaliśmy stół z piłkarzykami, globus 
zoologiczny, piękne książki z bajkami, gry 
multimedialne oraz zestaw dydaktyczny dla 
nauczyciela. 
Po uroczystym wręczeniu nagród dzieci zosta-

ły zaproszone na słodki poczęstunek. Także 
Maria Tomaszewska została uhonorowana pi-
semnym podziękowaniem od starosty oraz ży-
czeniami dalszych sukcesów w swojej pracy. 

Kartkę walentynkową uczennica wykonała 
pod kierunkiem Katarzyny Pabian na zaję-
ciach koła plastycznego. Jest to bardzo duże 
wyróżnienie dla dziewczynki, gdyż na konkurs 
wpłynęło mnóstwo pięknych i pomysłowych 
prac, które można było podziwiać podczas 
wystawy pokonkursowej. 

Sukces uczniów z Kowali
Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, 
że klasa III z SP w Kowali zajęła trzecie 
miejsce w konkursie plastycznym 
organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach. BRAWO! 
Konkurs odbył się pod hasłem 
„Magiczny świat pszczół”.

Praca Ewy Bugajskiej została wybrana spo-
śród 730 kartek. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 14 lutego 2014 roku w „Zamecz-
ku”. Oglądając prace na wystawie, Ewa de-
klarowała uczestnictwo w następnej edycji. 
Młoda artystka ma wiele pomysłów, które 
chciałaby zrealizować.

Plastyczne inspiracje 
walentynkowe
Uczennica Szkoły Podstawowej 
w Kowali Ewa Bugajska zdobyła 
wyróżnienie w konkursie „Moja 
Kartka Walentynkowa”, który został 
zorganizowany przez Dom Kultury 
Zameczek w Kielcach.
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ogłoszenia

Nr 
obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

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

2

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

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

3

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

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

4

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

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

5

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

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

6 Sołectwo BOLECHOWICE 
Sołectwo WOLA MUROWANA

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
Boiechowice 10 
26-052 Nowiny

7 Sołectwo KOWALA
Kolonia SITKÓWKA

Szkoła Podstawowa w Kowali
Kowala 51B 
26-052 Nowiny

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

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

Komunikat
w sprawie składania wniosków 

o usuwanie azbestu
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, że w dniu 28.02.2014 roku 
upłynął termin składania wniosków o usunięcie azbestu zalegającego na 
dachach i posesjach na terenie gminy Sitkówka-Nowiny przewidzianych do 
realizacji na 2014 rok.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania wniosków w sprawie de-
montażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternit) zalegających 
na dachach i posesjach stanowiących własność mieszkańców gminy Sit-
kówka-Nowiny na rok 2015 upływa z dniem 28.02.2015 roku. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o składanie przedmiotowych wniosków do Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny (pok. 11), 
jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
Szczegółowe informacje w sprawie składania wniosków oraz na temat de-
montażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest można uzyskać telefo-
nicznie pod numerem 41 347 50 52.

OGŁOSZENIE 
O STERYLIZACJI 

I KASTRACJI PSÓW 
I KOTÓW 2014

Informujemy, że na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny trwa akcja sterylizacji i kastra-
cji psów i kotów oraz trwałego znakowania 
psów mikroczipami.
Właściciele psów i kotów, którzy są zainte-
resowani wykonaniem zabiegów u swoich 
pupili, proszeni są o zgłaszanie zamiaru wy-
konania takiego zabiegu do Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, 
Ochrony  Środowiska i Rolnictwa (pok. 33, 
tel. 41 347 50 77).
Druki zgłoszeń dostępne są na stronie inter-
netowej urzędu http://www.nowiny.com.pl/
PL/sterylizacja_kastracja_psow_i_.html lub 
w siedzibie urzędu.
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program Comenius

Na lotnisku w Atenach 
byliśmy o 13, ale mu-
siel iśmy czekać  na 
wszystkie delegacje. 
Jako ostatnie pojawiły 
się przedstawicielki 
Norwegii i o 18 wyje-
chaliśmy do miejsco-
wości Patra, oddalo-
nej od Aten o 250 
km. Na miejsce do-
tarliśmy o 21. Przed 
hotelem Bizantium 
na dzieci czekały 
rodziny goszczą-
ce, a dorośli zo-
stali rozlokowani 
w  pokojach ho-
telowych. Grecja 
przywitała nas 
iście wiosenną, 
ciepłą pogodą, 
która była dla 
nas wielkim 
z a s k o c z e -
niem, ponie-
waż w Polsce 
w tym czasie 
było -15° C.
30 stycznia 
od godziny 

8.30 zwiedzaliśmy Patrę. Odwiedziliśmy Mu-
zeum Archeologiczne oraz najstarszą winni-
cę w mieście, z mostu nad Morzem Jońskim 
podziwialiśmy przepiękne greckie krajobrazy. 
Urzekły nas swoją urodą drzewka cytrusowe 
obsypane pomarańczami, mandarynkami 
i cytrynami.
31 stycznia minął nam bardzo pracowicie. 
Rano, o 10 odwiedziliśmy burmistrza Patras, 
który przyjął nas bardzo życzliwie i serdecz-
nie. Na zakończenie, na pamiątkę spotkania 
burmistrz Andreas Karavolas wręczył poszcze-
gólnym delegacjom zbiory wierszy znanych 
greckich poetów. Następnie wszyscy udaliśmy 
się do szkoły, gdzie zostaliśmy ciepło przywi-
tani. W auli obejrzeliśmy widowisko teatralne 
o Olimpie w wykonaniu uczniów z koła te-
atralnego oraz pokazy tańców narodowych. 
Na zakończenie części artystycznej wszyscy 
uczestnicy otrzymali certyfi katy i drobne upo-
minki. Po krótkiej przerwie na boisku szkol-
nym zostaliśmy podzieleni na grupy i zwie-
dzaliśmy placówkę, która swoim wyglądem 
zdecydowanie różni się od polskich szkół. 
Klatka schodowa i korytarze są na świeżym 
powietrzu w formie balkonów, z których bez-
pośrednio wchodzi się do poszczególnych 
sal lekcyjnych. Uczniowie wszystkie przerwy 
spędzają na boisku szkolnym, które ma formę 
wewnętrznego dziedzińca. Rodzice nie wcho-
dzą na teren szkoły, ponieważ brama wej-
ściowa jest na czas zajęć zamykana. Po 

skończonych lekcjach 
nauczyciele odprowa-
dzają swo-

ich uczniów do wyjścia i przekazują ich rodzi-
com przy głównej bramie. Zajęcia w greckich 
szkołach kończą się – dla dzieci młodszych 
o godzinie 12.30, a dla starszych uczniów 
o 14.00. Po obiedzie „comeniusowe dzieci” 
rozeszły się do swoich rodzin, a nauczyciele 
udali się na spotkanie projektowe, na którym 
prezentowali wypracowane w swoich krajach 
materiały i wymieniali się doświadczeniami 
i  trudnościami związanymi z realizacją po-
szczególnych zadań. Dzień zakończył się uro-
czystą kolacją, podczas której przy dźwiękach 
i melodiach prawdziwego greckiego zespołu 
mogliśmy zatańczyć greckie tańce.
1 lutego o 9 wszyscy uczestnicy projektu Co-
menius zostali przewiezieni autokarem do Aten, 
na główny plac Syntagma. W tym miejscu po-
żegnaliśmy się z delegacjami i rozeszliśmy do 
swoich hoteli. Od godziny 12 aż do powrotu do 
Polski spędzaliśmy czas we własnym gronie. Po 
przybyciu do Park Hotel zabraliśmy się do za-
planowania drogi powrotnej do domu. Zlokalizo-
waliśmy przystanki autobusowe i stację metra, 
ustaliliśmy godzinę wyjazdu, aby zdążyć na czas 
na lotnisko. Dzięki uprzejmości recepcjonisty 
wcześniej wydrukowaliśmy karty pokładowe na 
samolot. Pozostały czas wolny przeznaczyliśmy 
na zakupy i zwiedzanie okolicy. Po powrocie 
do hotelu zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć 
i udaliśmy się na wypoczynek przed wyjazdem. 
Niedzielę, 2 stycznia spędziliśmy podróżując 
busami, metrem i samolotami. Do naszych ro-
dzin wróciliśmy późno, bo o 2 w nocy. Wszyscy 
byliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń i kolejnych 
wspomnień z wizyty w partnerskim kraju. Po fe-
riach zaczynamy przygotowywać się do kolejnej 
wizyty. W marcu odwiedzimy szkołę w Canok 
w Anglii.

Nauczyciele z Kowali

Uczniowie i nauczyciele 
z Kowali z wizytą w Grecji
Jakub Litwin i Natalia Wieczorek wraz z dyrektor Małgorzatą 
Markiewicz i pedagog Karoliną Lach od 29 stycznia do 2 lutego 
br. przebywali w Grecji w ramach realizacji programu Comenius.
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ciwników pękła na 20 sekund przed końcem 
meczu. Po kapitalnym zagraniu Dominika 
Szymkiewicza i Bartłomieja Strzębskiego pił-
ka trafi ła do będącego na trzecim metrze Woj-
ciecha Szymkiewicza, któremu nie pozostało 
nic innego jak ulokować piłkę w siatce. 
Mecz skończył się wynikiem 1:1 i o tytule mi-
strza województwa w 2014 decydowały rzuty 
karne, które miały tylko jednego bohatera – 
był nim Sebastian Dobrodziej, który obronił 
dwa rzuty karne. Natomiast Maciej Ponikow-
ski i Dominik Szymkiewicz oddali dwa pewne 
zwycięskie strzały. 

Apis, Piotr Lichota

aktualności

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

Najlepszym bramkarzem został Sebastian 
Dobrodziej (2 bramki stracone), a królem 
strzelców Dominik Szymkiewicz (5 bramek). 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Ro-
bert Dąbrowski z drużyny Rolmet Kazimierza 
Wielka.
Mistrzowie województwa świętokrzyskie-
go grali w składzie: Sebastian Dobrodziej, 
Mateusz Majcher – Dominik Szymkiewicz, 
Wojciech Szymkiewicz, Maciej Ponikowski, 
Bartłomiej Strzębski, Bartłomiej Król, Jacek 
Kukla, Grzegorz Jagodzki, Tomasz Radomski, 
Jakub Pióro, Adrian Stępień, Rafał Zygan. Tre-
ner: Piotr Lichota.
W mistrzostwach brały udział drużyny, które 
zwyciężyły w rozgrywkach lig środowiskowych 
(Kielce – Kolporter Kielce, Kazimierza Wiel-
ka – Rolmet Kazimierza Wielka, Jędrzejów 
– Legioniści Jędrzejów, Nowiny – UKS Ekom 
Futsal Nowiny, Busko Zdrój – Biskas Busko 
Zdrój, Małogoszcz – Sporting Małogoszcz, Po-
łaniec – PGK Połaniec, Zagnańsk – Foksdrob 
Kajetanów). 
Drużyna z Nowin trafiła do grupy B razem 
z drużynami Biskas Busko Zdrój, Sporting 
Małogoszcz oraz PGR Połaniec. W pierw-
szym meczu spotkała się z drużyną Sportingu 
i śmiało można powiedzieć że w tym meczu 
sprawdziło się przysłowie „złe dobrego po-
czątkiem” – był to najsłabszy mecz drużyny 
w całym turnieju, po wymęczonym 1:0 zdo-
byli pierwsze 3 punkty. 
W drugim meczu przeciwnikiem była moc-
na drużyna z Buska Zdroju. Pierwsze 5 min. 
meczu było bardzo wyrównane w 6 min. Bar-
tłomiej Strzębski znalazł się z w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem i pięknym strzałem 
otworzył wynik spotkania. Po straconej bram-
ce drużyna z Buska postanowiła zaatakować 
bardziej zdecydowanie, co pozwoliło drużynie 
z Nowin robić to, co potrafi najlepiej, czyli 
grać z kontry. Mecz się skończył zwycięskim 
wynikiem 5:1. 
W ostatnim meczu z drużyną z Połańca Ekom 
odniósł pewne zwycięstwo 4:0. W półfinale 
czekała już na nią drużyna Kolporter Kielce 
w składzie między innymi z Jackiem Kubickim, 
Przemysławem Cichoniem oraz do niedawna 

naszym bramkarzem Rafałem Kwietniem. Po 
wyrównanym meczu Kolporter przegrał 4:0. 
W fi nale drużyna z Nowin spotkała się z Rol-
metem Kazimierza Wielka z utytułowanym 
Robertem Dąbrowskim oraz Krzysztofem 
Filipczakiem (liderem klasyfi kacji strzelców 
wszechczasów Ekstraklasy Futsalu 305 bra-
mek). Jak można się było spodziewać mecz 
finałowy stał na bardzo wysokim poziomie 
obie drużyny raz po raz wyprowadzały groźne 
ataki. Na 3 sekundy przed końcem pierwszej 
połowy drużyna Rolmetu objęła prowadzenie. 
W drugiej połowie zdecydowane ataki Eko-
mu spowodowały, że szczelna obrona prze-

UKS Ekom Futsal 
Nowiny mistrzem 
województwa
W dniu 16 marca br. w Kazimierzy Wielkiej odbyły się 
Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Futsalu. 
Mistrzostwo wywalczyła drużyna UKS Ekom Futsal Nowiny. 
Podczas 6 meczów 5 razy zwyciężyła i raz zremisowała. 
O skuteczności zawodników Nowińskiej drużyny świadczy 
bilans bramek 15:2.
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ogłoszenia

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, tel. 662 088 008, 

Andrzej Jędrychowski (skład, reklama

tel. 603 114 695),

Weronika Mojecka (korekta)

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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Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
ogłasza przetarg ustny 

nieograniczony
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Sitkówka-Nowiny opisanych poniżej:
A) Nieruchomość lokalowa oznaczona nr 27 znajduje się w budynku wieloro-
dzinnym przy ul. Białe Zagłębie 5, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny 
Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny. Powierzchnia lokalu wynosi 38,50 m², 
w skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka. Lokal zosta-
je sprzedany wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica), którego po-
wierzchnia wynosi 2,80 m² oraz udziałem w częściach wspólnych. Lokal 
usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, znajdującego się na 
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
443/143 o powierzchni 0,1178 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach księga wieczysta KI1L/00062129/9.
Cena wywoławcza wynosi: 104.000,00 zł słownie: (sto cztery tysiące zło-
tych).
Wadium w wysokości: 15.000,00 zł słownie (piętnaście tysięcy złotych).

B) Nieruchomość lokalowa oznaczona nr 6 znajduje się w budynku wieloro-
dzinnym przy ul. Białe Zagłębie 10, w miejscowości Nowiny, obręb geode-
zyjny Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny. Powierzchnia lokalu wynosi 49,80 
m², w skład wchodzą trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Lokal 
zostaje sprzedany wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica), którego 
powierzchnia wynosi 9,50 m² oraz udziałem w częściach wspólnych. Lokal 
usytuowany jest na I piętrze budynku wielorodzinnego, znajdującego się na 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
553/153 o powierzchni 0,1109 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach księga wieczysta KI1L/00060627/6.
Cena wywoławcza wynosi: 147.200,00 zł słownie: (sto czterdzieści siedem 
tysięcy dwieście złotych).
Wadium w wysokości: 20.000,00 zł słownie (dwadzieścia tysięcy złotych).

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Sitkówka-Nowiny ww. nieruchomości położone są w terenach 
oznaczonych symbolem B.MW – przeznaczenie podstawowe: istniejąca zabu-
dowa mieszkaniowa wielorodzinna niska (do 5 kondygnacji); przeznaczenie 
uzupełniające: usługi wolnostojące lub wbudowane niezakłócające funkcji 
podstawowej terenu, tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, urządzenia 
budowlane, garaże, parkingi, dojścia, dojazdy, place zabaw dla dzieci, mała 
architektura, zieleń. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (sala kon-
ferencyjna): 16 kwietnia 2014 roku o godzinie: 10.00 – nieruchomość z po-
zycji A, 11.00 – nieruchomość z pozycji B. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, 
nr 82 8493 0004 0040 0429 2160 0006 do dnia 10 kwietnia 2014 r. z do-
piskiem, której nieruchomości dotyczy. Wpłacone wadium oznacza przyjęcie 
warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał prze-
targ, zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Uchylenie się uczestnika, który 
wygra przetarg, od podpisania umowy notarialnej w terminie oznaczonym przez 
wójta gminy, skutkuje przepadkiem wadium na rzecz gminy Sitkówka-Nowiny. 
Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone w ciągu 
3 dni od daty zakończenia przetargu. Koszty związane z zawarciem aktu nota-
rialnego ponosi nabywca. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa, tel. 41 347 50 70, 41 347 50 71.
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sport

I Puchar Polski Samorządowców
Pierwszy dzień turnieju odbył się w hali spor-
towej w Nowinach. Uroczyście otworzyli go: 
wicestarosta kielecki Zenon Janus, zastępca 
wójta gminy Sitkówki-Nowiny Krzysztof Rym 
oraz burmistrz Chęcin Robert Jaworski.
Rozgrywki miały bardzo emocjonujący prze-
bieg. Wszystkie mecze rozgrywane były jed-
nak w bardzo sportowej i przyjacielskiej at-
mosferze. W pierwszych meczach najlepsze 
wrażenie swoją grą zrobiły drużyny: UG Sit-
kówka-Nowiny, samorządowców Jędrzejowa 
oraz gminy Mielnik w grupie A, oraz gmin – 
Tryńcza, Nidzica i Nadarzyn – w grupie B. 
Rywalizację w drugim dniu zawodów, które 
rozgrywane były w nowoczesnej hali sporto-
wo-widowiskowej w Chęcinach, rozpoczęto 
od zakończenia rozgrywek grupowych, które 
wyłoniły ćwierćfinalistów turnieju. Z grupy 
A awans do ćwierćfi nału mistrzostw wywal-
czyły zespoły UG Sitkówka-Nowiny, UMiG 
Jędrzejów, gminy Mielnik oraz UMiG Bodzen-
tyn. Z grupy B awans do ćwierćfi nału uzyskały 
UG Tryńcza, Powiat Pszczyński, UG Nadarzyn 
i gminy Nidzica. 
W ćwierćfi nale dość niespodziewanie odpa-
dły bardzo dobrze prezentujące się do tego 
czasu drużyny UG Tryńcza i samorządowców 
Jędrzejowa. Lepsze w rywalizacji z tymi dru-
żynami okazały się zespoły z Mielnika oraz 
Nadarzyna. W dwóch innych ćwierćfi nałach 
UG Sitkówka-Nowiny zwyciężył UG Nidzica, 
a Powiat Pszczyński okazał się lepszy od ze-
społu UMiG Bodzentyn. Mecze półfinałowe 
były bardzo zacięte i wyrównane. W pierw-
szym z nich drużyna UG Sitkówka-Nowiny 

pokonała zespół Powiatu Pszczyńskiego 5:3, 
a w drugim drużyna UG Nadarzyn pokonała 
zespół UG Mielnik 2:0. W fi nale, po równie 
zaciętym i emocjonującym meczu drużyna 
z Nadarzyna zwyciężyła 1:0 drużynę UG Sit-
kówka-Nowiny.

III Mistrzostwa 
Województwa Świętokrzyskiego
W ramach pierwszej edycji Pucharu Polski Sa-
morządowców w Halowej Piłce Nożnej druży-
ny rywalizowały również o tytuł mistrza woje-
wództwa świętokrzyskiego. Najlepsza okazała 
się drużyna Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, 
pozostawiając w polu zespół samorządowców 
Jędrzejowa i UMiG Bodzentyn. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się drużyny Powiatu 
Kieleckiego, Samorządu Sandomierza i UMiG 
Chęciny.
Patronat honorowy nad wydarzeniem spra-
wowali: Zdzisław Wrzałka, starosta kielecki, 
Robert Jaworski, burmistrz Chęcin, Stanisław 
Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny. Tur-
niej piłkarski przygotowała fi rma Almar-Sport 
z Wałbrzycha specjalizująca się w organizo-
waniu imprez sportowych. 

Andrzej Piskulak

Wyniki meczów UG Sitkówka-Nowiny
Powiat Kielecki – UG Sitkówka-Nowiny 0:2
UG Sitkówka-Nowiny – Gmina Chęciny 7:2
UG Sitkówka-Nowiny – Gmina Mielnik 3:1
UG Sitkówka-Nowiny – UMiG Bodzentyn 2:3
UG Sitkówka-Nowiny – MOSiR Sandomierz 3:3
UG Sitkówka-Nowiny – UM Jędrzejów 3:0

Tabele
Grupa A

Tabela grupy Pkt Bramki
1. UG Sitkówka-Nowiny 13 19:9 awans do ¼ fi nału

2. UM Jędrzejów 13 16:5 awans do ¼ fi nału

3. UMiG Bodzentyn 13 24:14 awans do ¼ fi nału

4. Gmina Mielnik 9 10:16 awans do ¼ fi nału

5. Powiat Kielecki 8 10:8 mecz o miejsce IX

6. MOSiR Sandomierz 4 10:17 mecz o miejsce XI

7. Gmina Chęciny 0 4:25 mecz o miejsce XIII

Grupa B
Tabela grupy Pkt Bramki

1. UG Tryńcza 15 16:6 awans do ¼ fi nału

2. Powiat Pszczyński 15 21:10 awans do ¼ fi nału

3. Gmina Nadarzyn 13 19:11 awans do ¼ fi nału

4. Gmina Nidzica 8 14:10 awans do ¼ fi nału

5. Gmina Miedźno 7 19:14 mecz o miejsce IX

6. UM Jastrzębie Zdrój 1 6:20 mecz o miejsce XI

7. Gmina Prusice 1 3:27 mecz o miejsce XIII

Faza Finałowa
¼ fi nału
UG Sitkówka-Nowiny – Gmina Nidzica 2:1
UM Jędrzejów – Gmina Nadarzyn 1:1 k. 2:3
UMiG Bodzentyn – Powiat Pszczyński 2:4
Gmina Mielnik – UG Tryńcza 1:0
½ fi nału
UG Sitkówka-Nowiny – Powiat Pszczyński 5:3
Gmina Nadarzyn – Gmina Mielnik 2:0
FINAŁ TURNIEJU
UG Sitkówka-Nowiny – Gmina Nadarzyn 0:1

Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego
Powiat Kielecki – UG Sitkówka-Nowiny 0:2
UG Sitkówka-Nowiny – Gmina Chęciny 7:2
UG Sitkówka-Nowiny – UMiG Bodzentyn 2:3
UG Sitkówka-Nowiny – MOSiR Sandomierz 3:3
UG Sitkówka-Nowiny – UM Jędrzejów 3:0

Tabela
Zespół Punkty Bramki

1. UG Sitkówka-Nowiny 10 16:8
2. UM Jędrzejów 10 13:4
3. UMiG Bodzentyn 10 16:11
4. Powiat Kielecki 8 9:4
5. MOSiR Sandomierz 4 10:16
6. Gmina Chęciny 0 4:23

Nasi samorządowcy wicemistrzami Polski 
i mistrzami województwa
Drużyna piłkarska samorządowców gminy Sitkówka-Nowiny zdobyła 
wicemistrzostwo w rozgrywkach I Pucharu Polski Samorządowców w Halowej 
Piłce Nożnej oraz mistrzostwo w III Mistrzostwach Samorządowców Województwa 
Świętokrzyskiego w Halowej Piłce Nożnej. Zawody rozgrywane były 1 i 2 marca 
w Sitkówce-Nowinach i Chęcinach. Ogółem w zawodach wzięło udział 14 drużyn 
z całego kraju. Puchar z rąk starosty kieleckiego Zdzisława Wrzałki odebrała 
zwycięska drużyna z Urzędu Gminy Nadarzyn.
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Zawody polegały na tym, że drużyny składa-
jące się z członków rodziny (rodziców i dzieci, 
dziadków i wnuków, bądź braci i kuzynów, 
itp.) rywalizowały na dystansie 20 metrów, 
płynąc parami stylem dowolnym. W trakcie 
rywalizacji zawodnicy nie mogli się rozdzielić. 
Zawody rozgrywane były w kategoriach wie-
kowych dzieci: 6, 9, 12 i 16 lat. Były one zor-
ganizowane w atmosferze pikniku rodzinnego. 
Zdaniem wójta Stanisława Baryckiego Ro-
dzinne Zawody Pływackie to kolejna intere-
sująca propozycja sportowo-rekreacyjna dla 
mieszkańców gminy. 
– Cieszę się, że taka rywalizacja się pojawiła 
na naszym basenie. W tym roku minie 20 lat 
funkcjonowania „Perły”. Pragniemy rozbudo-
wać basen o nowe atrakcje dla dzieci. Chce-
my, by nasz basen cieszył się nadal dużym 
powodzeniem. Mam nadzieję, że pływanie ro-
dzinne stanie się u nas popularne. Cieszę się, 
że pracownicy basenu pod kierownictwem 
Jacka Kani wymyślają coraz to ciekawsze im-
prezy – komentował wójt Stanisław Barycki.
Dyrektor Jacek Kania uważa, że basen po-
winien być w  świadomości mieszkańców 
gminy basenem rodzinnym i rekreacyjnym, 
gdzie mogą przyjść zarówno osoby umiejące 
pływać, jak i takie, które nie umieją, ale chcą 
się nauczyć. 
– Rywalizacja podczas pływania jest naszym 
zadaniem jedynie pretekstem do rodzinnego 
spędzania czasu na naszej „Perle”. Chcemy 
też, aby cała nasza pływalnia była właśnie 
postrzegana, jako miejsce do rodzinnych spo-
tkań – podkreślił dyrektor Jacek Kania. 
Basen „Perła”, obchodzący w tym roku jubile-
usz 20-lecia istnienia, oferuje aktualnie moż-
liwość przyjemnego spędzenia czasu zarówno 

dzieciom, jak i dorosłym, będąc wspaniałym 
miejscem wypoczynku dla całej rodziny. Na 
powierzchni 1500 metrów kwadratowych 
mieści się kompleks basenów, sauna fi ńska, 
łaźnia parowa, kawiarnia oraz zjeżdżalnia. 
Dorośli i młodzież mogą wypoczywać w głów-
nym basenie, wyposażonym w  silne pod-
wodne masaże, „dzikie źródła”, płytki napo-
wietrzne, emitujące z dna masy powietrze 
oraz wodospady, które służą do masowania 
karku. Dla najmłodszych dzieci przeznaczony 
jest płytki basen z małą zjeżdżalnią na kształt 
słonika oraz efektowną kaskadą, która tworzy 
ciekawą ścianę wodną. 
Oba baseny łączą się ze sobą specjalnym 
uskokiem, nad którym wznosi się stylowy mo-
stek. Jeśli kogoś zmęczy kąpiel, w kawiarni 
na piętrze może coś przekąsić, wypić kawę, 
herbatę lub poczytać gazetę. Na miejscu jest 
również kiosk ruchu. Przez cały rok odbywają 
się tutaj różne zawody, konkursy, festyny, ak-
cje charytatywne, pokazy oraz promocje, ma-
jące na celu zachęcenie mieszkańców gminy 
do aktywnego, zdrowego stylu życia. 

Apis

Rodzinne zmagania
pływackie na „Perle”
Na basenie „Perła” odbyły się 15 marca br. Rodzinne Zawody Pływackie. 
Najlepszych zawodników pucharami, statuetkami i nagrodami rzeczowymi nagrodził 
wójt Stanisław Barycki. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury „Perła”.
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