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za trud ich codziennej pracy na roli i podkre-
ślając, że choć gmina Sitkówka-Nowiny nie 
jest rolniczą potęgą, to należy podtrzymywać 
piękne tradycje dla przyszłych pokoleń. Wójt 
Stanisław Barycki przytoczył również słowa 
wielkiego Papieża Polaka świętego Jana Paw-
ła II, który mówił, że ziemia to nasza matka 
i powinniśmy ją szanować. – Musimy zrobić 
wszystko, abyśmy tym chlebem mogli dzielić 
się co roku – podkreślał Wójt Stanisław Ba-
rycki. Do życzeń dołączyli się przybyli goście, 
a Wiceprezydent Kielc, Czesław Gruszewski 
odczytał specjalny list od Prezydenta Kielc 
Wojciecha Lubawskiego, w którym czytamy: 
„Życzę Państwu wielu powodów do satysfakcji 
z efektów ciężkiej pracy. Niech to najważniej-
sze święto gospodarskie rolników będzie nie 
tylko ukoronowaniem ich całorocznego trudu, 
ale także dobrą wróżbą dla przyszłorocznych 
plonów. Przy tej okazji pragnę podziękować 
również za dotychczasową współpracę i bar-
dzo dobre relacje w wielu przedsięwzięciach. 
Pragnę podkreślić, że Gmina Sitkówka-No-
winy jest znaczącym członkiem Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz solidnym part-
nerem Kielc, za co osobiście dziękuję” – za-
kończył w swoim liście Prezydent Wojciech 
Lubawski, życząc wielu udanych przedsię-
wzięć i wszystkiego najlepszego.
Kiedy Wójt Stanisław Barycki zaczął częstować 

Zgodnie z wieloletnią tradycją każdego roku 
na zakończenie żniw rolnicy dziękują za dobrą 
pracę i szczęśliwe zbiory. Tegoroczne dożyn-
ki w gminie Sitkówka-Nowiny rozpoczęły się 
od przemarszu korowodu dożynkowego z ko-
ścioła parafi alnego z Woli Murowanej na plac 
przed Szkołą Podstawową w Bolechowicach. 
To tu odbyła się uroczysta msza święta cele-
browana przez księdza Mariana Odulińskiego, 
proboszcza parafi i pod wezwaniem Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy w Woli Murowanej, 
a także przez księdza Józefa Knapa, probosz-
cza parafi i pod wezwaniem Wszystkich Świę-
tych w Brzezinach. Podczas mszy dokonano 
poświęcenia chleba i wieńców dożynkowych. 
Dziękowano też za tegoroczne plony oraz pro-
szono o dalszą opiekę i siły do pracy. 

Oby chleba nikomu nie zabrakło
Po mszy uroczyście powitano gości, a następ-
nie staropolskim zwyczajem starostowie do-
żynek – Mirosława Prędotka i Andrzej Kowal-
czyk, rolnicy z Bolechowic – złożyli na ręce 
gospodarza dożynek – Wójta Gminy Sitkówka-
-Nowiny, Stanisława Baryckiego, bochen chle-
ba wypieczony z tegorocznej mąki. Życzyli, by 
dzielił go równo i sprawiedliwie, tak, aby niko-
mu go nie zabrakło. – Życzymy, aby tego chle-
ba nie zabrakło na naszych stołach – życzył 
Wójt Stanisław Barycki, dziękując rolnikom 

Plon niesiemy, plon

Dożynki gminy
Sitkówka-Nowiny za nami
Uroczysta msza święta, przekazanie chleba przez starostów dożynek na ręce 
włodarza gminy, ośpiewanie wieńców dożynkowych i wybór tego najpiękniejszego, 
występy dzieci i młodzieży, popisy kabaretowe, a na zakończenie gwiazda 
wieczoru zespół TOP ONE i zabawa taneczna – w tym roku hucznie świętowano 
dożynki gminne, które tym razem odbyły się w Bolechowicach. Warto podkreślić, 
że na ich zorganizowanie gmina pozyskała unijne dofi nansowanie.
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Ośpiewano wieńce dożynkowe, a specjalnie 
powołana komisja miała za zadanie wybrać 
ten najpiękniejszy. To, jak się okazało, wcale 
nie było takie łatwe. Po długiej naradzie, jury 
w składzie: Przewodniczący – Lech Lewandow-
ski ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach, Wiceprezydent 
Kielc Czesław Gruszewski oraz Skarbnik Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Joanna Młynarczyk-Kusińska, 
postanowiło ofi cjalnie ogłosić swój werdykt. Jak 
się okazało, zwyciężył wieniec upleciony przez 
Zespół Ludowy „Bolechowiczanie”. Teraz wie-
niec ten będzie reprezentował gminę Sitkówka-
-Nowiny podczas dożynek powiatu kieleckiego 
i tym samym weźmie udział w konkursie na 
najpiękniejszy wieniec w powiecie. – Aby mógł 
powstać piękny wieniec, trzeba wiedzieć o ja-
kiej porze zebrać kłosy – zdradziła kierowniczka 
Zespołu Ludowego „Bolechowiczanie”, Wiesła-
wa Janus, która jest jednocześnie radną Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny. – Wieniec był naszym 
wspólnym pomysłem. Wiele osób było zaanga-
żowanych w jego wykonanie. Ogromnie cieszy-
my się, że został doceniony przez jury. Mamy 
też nadzieję, że zostanie zauważony podczas 
dożynek powiatowych – dodała 

Konkursy rozstrzygnięte
Dożynki stały się również doskonałą okazją 
do podsumowania trzech gminnych konkur-
sów: „Piękna i bezpieczna zagroda – przyja-
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wszystkich przybyłych na dożynki gości chle-
bem rozpoczęła się część artystyczna, w której 
można było podziwiać Gminno-Szkolną Orkie-
strę Dętą „Sitkówka-Nowiny” po batutą Józefa 
Janaszka, zespół dziecięcy „Mali Kowalanie”, 
czy kapelę „Andrusy” Ryszarda Grudnia.

Bolechowiczanie zrobili 
najpiękniejszy wieniec
A  jak dożynki to koniecznie żniwna korona. 
Te misterne dzieła sztuki tworzy się tygodnia-

mi i wcale nie jest to takie proste. Tradycją 
dożynkową stało się ośpiewanie wieńców. 
Najpiękniejsze wieńce gminy Sitkówka-Nowi-
ny zostały kolejno ośpiewane przez naszych 
rodzimych artystów. W  tym roku wieńców 
było pięć, a przygotowane zostały przez: Ze-
spół Śpiewaczy „Bolechowiczanie”, Zespół 
Obrzędowy „Kowalanki”, Zespół Śpiewaczy 
„Szewczanki”, Zespół „Nowinianki” i Chór 
Nowina oraz dzieci ze świetlicy w Szewcach, 
które swój wieniec dożynkowy przygotowały 
pod okiem artystów z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny podczas wakacyjnych warsztatów 
plastycznych pn „Wakacje z pasją”, dofi nan-
sowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Perły Czarnej Nidy”. – Warsztaty 
prowadzili artyści z terenu naszej gminy, a ich 
organizatorem było Stowarzyszenie „Między 
Rajem a Piekłem” oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury „Perła” w Nowinach. Dzieciaki poznały 
podczas warsztatów m.in. trudną sztukę ple-
cenia wieńców dożynkowych – poinformowała 
Kornelia Bem-Kozieł, przewodnicząca Stowa-
rzyszenia „Między Rajem a Piekłem”.
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jeden z najbardziej znanych zespołów nurtu disco 
polo, zespół Top One. Zespół może się poszczycić 
ponad dwudziestoletnim stażem na scenie mu-
zycznej, siedemnastoma albumami oraz kilkoma 
wielkimi przebojami, które do dzisiaj śpiewa cała 
Polska. Tak też było podczas tegorocznych doży-
nek gminnych. Tłumy bawiły się i śpiewały zna-
ne utwory wraz z muzykami z zespołu Top One. 
Wydarzenie zakończyło się zabawą taneczną przy 
akompaniamencie zespołu Vanilia. 

Tradycja dla pokoleń
Warto podkreślić, że na organizację tegorocz-
nych dożynek pozyskano dofi nansowanie unijne 
w kwocie 32 tysiące za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. – Chociaż 
gmina nie należy do specjalnie rolniczych, bo 
grunty są słabej klasy, i gospodarzy z prawdzi-
wego zdarzenia jest u nas jak na lekarstwo, 
dożynki obchodzimy co roku bardzo uroczy-
ście – mówi Stanisław Barycki, Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny. – To prawdziwe święto dla 
wszystkich mieszkańców i okazja, by podtrzy-
mać piękne tradycje dla przyszłych pokoleń. 
Stąd prezentacje okazałych wieńców, ludowych 
obrzędów związanych ze świętem plonów i de-
gustacja pysznego wiejskiego jadła – dodaje.

Agnieszka Olech

Doskonała zabawa dla wszystkich 
i moc atrakcji
Oprócz wystawy wieńców, dożynkowych obrzędów 
oraz rozstrzygnięcia gminnych konkursów, a także 
wystawy rolniczej i degustacji potraw regionalnych, 
przygotowanych przez Kowalanki, Bolechowiczan, 
Szewczanki i Nowinianki, wszyscy mieszkańcy 
gminy mieli okazję do uczestnictwa we wspania-
łej zabawie. Organizatorzy nie zapomnieli również 
o najmłodszych. Były karuzele, dmuchane zjeż-
dżalnie, a nawet trampolina bungee. Nie zabrakło 
też waty cukrowej, gofrów, popcornu i stoisk z za-
bawkami. Dla nieco starszych popisy dali artyści 
kabaretowi. Występ powstałego na bazie niezwykle 
popularnego „Spotkania z balladą” Kabaretu Ko-
pydłów z widowiskiem „Wpadnij do Kopydłowa” 
zachwycił publiczność, która mogła spotkać się 
z Komendantem z Kopydłowa i jego przyjaciółmi.

Gwiazda wieczoru 
– zespół Top One porwał publiczność
Przygotowane z niesamowitym kunsztem, precy-
zją i talentem wieńce dożynkowe stanowiły pięk-
ną atrakcję sceny przez cały czas trwania święta 
plonów. Na zakończenie wyśmienitej zabawy 
wystąpiła długo oczekiwana gwiazda wieczoru, 

zna środowisku”, „Najpiękniejsze otoczenie 
bloku mieszkalnego”, a także „Najpiękniejsze 
podwórko lub obejście w domach jednoro-
dzinnych”.
W konkursie na „Najpiękniejsze otoczenie 
bloku mieszkalnego” pierwsze miejsce zajęła 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Białe Zagłębie 
15. Miejsce drugie przypadło Wspólnocie 
Mieszkaniowej ul. Białe Zagłębie 13, a miej-
sce trzecie zajęła Wspólnota Mieszkaniowa 
Białe Zagłębie 19.
W konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda 
przyjazna środowisku” pierwsze miejsce zajął 
Mirosław Krupa z Bolechowic. Miejsce dru-
gie przyznano Elżbiecie i Mariuszowi Wosiom 
z Kowali. 
Miejsce pierwsze w konkursie na „Najpięk-
niejsze podwórko lub obejście w domach 
jednorodzinnych” zdobyli Jadwiga i Marek 
Olesiakowie ze Zgórska. Miejsce drugie rów-
norzędnie zajęli Marianna i Józef Więcławscy 
z Kowali Małej oraz Zofi a Stępnik z miejsco-
wości Zagrody. Przyznano także równorzędne 
dwa trzecie miejsca dla Anny i Zygmunta Ma-
lickich z Kowali oraz Iwony i Adriana Dalesza-
ków z Kowali. 
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Także w tym roku ok. 700 uczestników Mar-
szu Szlakiem I Kompanii Kadrowej spędziło 
nocleg z 11 na 12 sierpnia 2014 r. w Szko-
le Podstawowej w Bolechowicach. Wśród 
uczestniczących w marszu żołnierzy był naj-
młodszy uczestnik marszu – trzyletni Rysio.
Wspólnie z Krakowa do Kielc maszerowa-
li przedstawiciele organizacji strzeleckich, 
harcerze, żołnierze Wojska Polskiego, funk-
cjonariusze Straży Granicznej, a także osoby 
cywilne. Honorowy Patronat nad Marszem 
objęła Pani Karolina Kaczorowska, małżonka 
ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ry-
szarda Kaczorowskiego.
W poniedziałek, 11 sierpnia 2014 r. kadrów-
ka zawitała do Bolechowic. Pomimo niesprzy-

jającej aury na szkolnym podwórzu kadrowi-
cze rozbili kilkadziesiąt namiotów. Spali także 
w szkolnej sali gimnastycznej, w szatni i na 
szkolnych korytarzach. W poniedziałkowy 
wieczór, po energetycznej kolacji, odbył się 
wieczorny apel na placu przed szkołą. 
Następnego dnia w porannym apelu uczest-
niczyli przedstawiciele władz gminy Sitków-
ka-Nowiny: Wójt Stanisław Barycki, Sekre-
tarz Gminy Sitkówka-Nowiny – pani Izabela 
Dziewięcka, Zastępca Wójta Krzysztof Rym, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – pan Ja-
cek Kania i Tomasz Gruszczyński – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki 
został uhonorowany i otrzymał jubileuszowe 
odznaczenie w setną rocznicę „wymarszu ku 
wolności” od komendanta Marszu, Jana Józe-
fa Kasprzyka. 
Oprócz noclegu w szkole w Bolechowicach 

uczestnicy Marszu mieli okazję skorzystać 
z rekreacji na basenie „Perła”.
– Jeszcze raz chciałbym serdecznie podzięko-
wać Panu Wójtowi Stanisławowi Baryckiemu 
i Panu Dyrektorowi szkoły Tomaszowi Grusz-
czyńskiemu za serdeczne przyjęcie i stworze-
nie podczas ostatniego noclegu kadrówki tak 
miłych warunków – mówił komendant Marszu 
pan Jan Józef Kasprzyk.
Dyrektor Tomasz Gruszczyński podziękował 
wszystkim uczestnikom Marszu i zwrócił uwa-
gę na to, iż takie przedsięwzięcie to wspaniała 
lekcja patriotyzmu i lekcja historii dla młodszych 
pokoleń. Wójt Stanisław Barycki serdecznie po-
zdrowił wszystkich uczestników Marszu, podzię-
kował za tak wspaniałe wyróżnienie, jakim jest 
jubileuszowa odznaka i życzył lepszej pogody 
i udanej dalszej wędrówki i wejścia do Kielc.

Redakcja

RADUJE SIĘ SERCE, 
RADUJE SIĘ DUSZA...
„Raduje się serce, raduje się dusza, 
gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę 
rusza…” 100 lat temu, 6 sierpnia 
1914 roku z Krakowskich Oleandrów 
wymaszerowała Pierwsza Kompania 
Kadrowa. O godz. 9.45 żołnierze 
kadrówki obalili słupy graniczne 
państw zaborczych w Michałowicach 
i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich 
Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa 
i Chęcin, 12 sierpnia dotarli do Kielc. 
Na pamiątkę tamtych wydarzeń 
każdego roku w sierpniu, z krakowskich 
Oleandrów do Kielc wyrusza marsz 
szlakiem kadrówki, który m.in. 
prowadzi przez Bolechowice.
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czy są małżeństwem czy nie. Z karty korzy-
stać mogą także małżonkowie rodziców. 
Miejsca, w  których przysługują zniżki, 
oznaczone są specjalnym znakiem „Tu ho-
norujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby sko-
rzystać ze zniżki, należy w punkcie zakupu 
biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy 
jej posiadacz może korzystać w  dowol-
nym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać 
z karty, nie trzeba być całą rodziną w  jed-
nym miejscu.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku 
o wydanie Karty Dużej Rodziny
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica 

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

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

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

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

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

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

Informacje są udzielane przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach 
pod numerami telefonów: 41 366 78 28, 
41 366 78 00, 41 347 50 42, 41 347 50 40.

Ewa Kopolovets
Ewelina Styczeń

Wszelkie informacje są dostępne na stronie: 
rodzina.gov.pl w zakładce Zostań Partnerem 
Karty Dużej Rodziny lub w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach 
p. 14, 16.

Zapraszamy fi rmy i instytucje 
do włączenia się do ogólnopolskiego 
programu Karta Dużej Rodziny
Do współpracy zapraszamy podmioty nieza-
leżnie od sektora czy wielkości. Warunkiem 
udziału jest zapewnienie zniżek lub dodat-
kowych uprawnień dla rodzin posiadających 
Kartę Dużej Rodziny.
Korzyści dla fi rm i instytucji z włączenia się 
do programu:
• możliwość posługiwania się znakiem „Tu 

honorujemy Kartę Dużej Rodziny”,
• współtworzenie pierwszego ogólnopolskie-

go programu skierowanego do dużych ro-
dzin,

• zwiększenie rozpoznawalności i zaintereso-
wania ofertą fi rmy lub instytucji.

Jak zgłosić swoją fi rmę do programu?
Pobierz załączony na stronie rodzina.gov.pl 
formularz dla fi rm. Wypełnij go i wyślij na ad-
res: kdr@mpips.gov.pl.
W zależności od zasięgu ofert fi rmy, branży, 
itp. – po uzgodnieniu szczegółowych warun-
ków – umowy będą zawierane z danym pod-
miotem przez Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej lub – w dalszej perspektywie – przez 
wojewodę lub organizację pozarządową, która 
zostanie wyłoniona w drodze konkursu we 
wrześniu bieżącego roku.

Podmioty, które przystąpiły do rządowego pro-
gramu Karta Dużej Rodziny będą mogły po-
sługiwać się w materiałach reklamowych i in-
formacyjnych znakiem „Tu honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sitkówce-Nowinach przyjmuje 
wnioski o wydanie 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
Przypominamy, że od 16 czerwca 2014 r. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sit-
kówce-Nowinach przyjmuje wnioski o wyda-
nie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Karta 
Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które ofe-
rowane są zarówno przez instytucje państwo-
we, jak i fi rmy prywatne. Lista miejsc i wyso-
kość zniżek jest dostępna na stronie rodzina.
gov.pl. 
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie, któ-
ra utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Doty-
czy to także rodzin zastępczych oraz rodzin-
nych domów dziecka. Karta przyznawana jest 
każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny 
nie jest kryterium przyznania karty.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzie-
ciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, 
jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. 
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. 
Osobom niepełnosprawnym karta wydawana 
jest na czas obowiązywania orzeczenia o nie-
pełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólno-
polski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, 
jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta 
jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajdu-
je się na niej imię i nazwisko oraz numer PE-
SEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest 
data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” 
pisany alfabetem Braille’a oraz elementy za-
bezpieczające przez jej podrobieniem.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy 
złożyć wniosek w Gminny Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sitkówce-Nowinach ul. Bia-
łe Zagłębie 25. Wniosek, w imieniu rodziny, 
może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Kar-
ta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, 
każdej osobie zgłoszonej we wniosku.
Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie 
daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, 

Zostań partnerem 
Karty Dużej Rodziny
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 
2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755) zwracamy się do wszystkich 
przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny o włączenie się w jego realizację 
poprzez zostanie partnerem Karty Dużej Rodziny.
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– Kompletnie nie było jak przejechać pod 
mostem, nad którym jest droga wojewódz-
ka – relacjonują mieszkańcy Szewc. – W tym 
miejscu na drodze powiatowej woda sięgała 
dosłownie kolan. Ściekała z drogi wojewódz-

kiej. Nikt nie odważył się przejechać pod tym 
mostem samochodem, poza jednostką straży 
gminnej – mówią mieszkańcy.
– Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o zagrożeniu, 
wysłaliśmy na miejsce jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Gdyby komuś się coś stało, 
to w każdej chwili mogli pomóc w przewiezie-
niu ludzi – mówi Wójt Gminy Sitkówka-Nowi-
ny, Stanisław Barycki.
Podczas ulewnego deszczu woda na drogę 
powiatową w Szewcach spływała z obwodni-
cy, a w kierunku Zgórska wypływała z  lasu. 
– Przy budowie obwodnicy w celu odwodnie-
nia w lesie ustawiony został mur oporowy. Do 
tej pory trzymał on gromadzącą się tam wodę, 
jednak opady były ponadnormatywne i nie-
stety woda przelała się – tłumaczy Tomasz 
Kieles, kierownik projektu budowy obwodnicy 
drogi wojewódzkiej.
Jak się okazuje, nie tylko zbyt duże opady 
były powodem zalania dróg powiatowych 
w Szewcach i Zgórsku, a  także podtopień 
niektórych posesji. Po oględzinach okazało 
się, że woda wylewała się z istniejących ro-
wów, ze względu na zamulenie przepustów 
pod drogami, niedrożność rowów odwad-
niających tej drogi oraz zbyt małe średnice 
przepustów pod przejazdami do posesji. – 
To wszystko powoduje zmniejszenie droż-
ności przepustów i spiętrzanie się wody, co 
skutkuje wymywaniem elementów kanału 
odprowadzającego wody opadowe z dróg 
– wyjaśnia Paweł Kaszyński, kierownik Re-
feratu Budownictwa, Zagospodarowania 
Przestrzennego, Drogownictwa i  Inwestycji 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. – Kiedy 
przyszły zbyt duże opady, zamulone i zbyt 
małe przepusty nie poradziły sobie z prze-
pustowością – dodaje. – Niestety, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, przy drogach 
powiatowych i wojewódzkich gmina nic 
nie może fi zycznie zrobić. Możemy jedynie 
zwrócić się z pisemną prośbą do zarządcy 
dróg o odmulenie rowów i udrożnienie prze-
pustów i to czynimy – przyznaje kierownik 
Paweł Kaszyński.
W związku z ulewnymi opadami na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny najbardziej ucierpieli 
mieszkańcy Szewc i Zgórska. Niezabezpieczo-
ne skarpy w rowach wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 762 i naniesiony muł wraz z woda-

mi opadowymi spowodowały zalanie jednej 
z posesji w miejscowości Zgórsko. Zalanie 
i zamulenie rowów przydrożnych spływają-
cą z pobliskiego lasu zanieczyszczoną wodą 
przy drodze powiatowej między Zgórskiem 
a Szewcami spowodowało spore rozlewiska 
na drodze, po której dosłownie płynęły strugi 
wody. Z tego samego powodu woda podtopi-
ła wjazd do „Leśniczówki” w Szewcach przy 
drodze powiatowej. Powodem zalania kilku 
posesji w Szewcach, położonych przy drodze 
powiatowej na ul. Dewońskiej było podnie-
sienie terenu pomiędzy dwoma posesjami, 
niewyczyszczone i pozarastane trawą rowy 
odwadniające, a w niektórych miejscach ich 
całkowity brak.
Gmina Sitkówka-Nowiny pismem znak 
GKB.I.720.5.14 w  dn. 30.07.2014 za-
wnioskowała do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Kielcach o zabezpieczenie środków fi nan-
sowych w budżecie powiatu roku 2015, na 
realizację zadania poprawy funkcjonowania 
rowów odwadniających przy drogach powia-
towych, poprzez gruntowny ich remont oraz 
naprawę pozostałych uszkodzeń. Gmina Sit-
kówka-Nowiny pozostaje w przekonaniu, że 
znajdą się na to środki fi nansowe. 

Agnieszka Olech

aktualności

Ulewne deszcze 
zalały Szewce i Zgórsko
Nie tylko ulewne deszcze były powodem podtopienia dróg powiatowych 
w miejscowościach Szewce i Zgórsko w gminie Sitkówka-Nowiny. Jak się okazało 
po oględzinach, zawiniły także zamulone rowy i niedrożne przepusty. W związku 
z ulewą ucierpiały też niektóre posesje, a mieszkańcy Szewc zostali na kilka 
godzin odcięci od świata.
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– opowiada Julita Zając z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nowinach. 
Tematem przewodnim pierwszej w historii „nocy 
w bibliotece” było życie i twórczość Juliana Tu-
wima. – Wyświetliliśmy na ekranie informacje 
o życiu i twórczości Juliana Tuwima, a dzieci 
wysłuchały jego wierszy w wykonaniu polskich 
aktorów, m.in.: Artura Barcisia czy Wiktora Zbo-
rowskiego – mówi Julita Zając. Nie zabrakło też 
głośnego, wspólnego czytania wiersza „Lokomo-
tywa” czy rozwiązywania zagadek i krzyżówek 
związanych z twórczością poety. – Muszę po-
wiedzieć, że dzieci wykazały się dużą znajomo-
ścią wierszy – przyznała Julita Zając.
Podczas „nocy w bibliotece” każde dziecko nary-
sowało swój wagon, który został doczepiony do 
lokomotywy. Następnie dzieci grały w gry plan-
szowe i oglądały bajki. Koło północy maluchy 
powoli kładły się spać wśród książkowych półek. 
O godzinie 7.30 była pobudka. Rano uczestnicy 
niezwykłej akcji otrzymali pamiątkowe dyplomy 
za udział i wytrwałość oraz książki w prezencie.

Agnieszka Olech

aktualności

RE
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REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OGŁASZA!

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 
ORAZ ELEKTROŚMIECI

Jesienna zbiórka w 2014 roku i wywóz odpadów wielogabarytowych oraz sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego odbywać się będzie w według poniższego harmonogramu.

22.09.2014
Zgórsko (całe z Osiedlem Pod Lasem)
 
24.09.2014
Kowala, Kowala Mała, Bolechowice, Wola Murowana

26.09.2014
Sitkówka, Sitkówka bloki 33, 38 (kontener), Trzcianki, Słowik, ul. Markowizna, Zagrody, 
Szewce, Zawada
 
22-29.09.2014
Nowiny, bloki (kontenery), Nowiny, ul. Perłowa (kontenery)

UWAGA!
Do kontenera należy wrzucać wszystkie odpady wielkogabarytowe,

natomiast elektrośmieci należy ustawiać obok kontenera.

– To była długo wyczekiwana noc – zgodnie 
mówiły wszystkie dzieciaki, które 22 sierpnia 
o godzinie 19.30 stawiły się w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Nowinach, gdzie odbyła 
się „noc w bibliotece”. Wszyscy uczestnicy 
akcji przynieśli ze sobą materace i  śpiwo-
ry. Pierwsze minuty niezwykłego spotkania 
z książką upłynęły na wspólnym przygotowa-
niu miejsc do spania. – Dzieci same pomp-
kami pompowały materace, które następnie 
porozkładaliśmy na podłodze między regałami 

Spacerkiem po rymach 
Juliana Tuwima
Pod takim hasłem po raz pierwszy w historii odbyła się „noc w bibliotece”. Było 
czytanie wierszy wielkiego poety, zapoznanie się z jego twórczością, rozwiązywanie 
krzyżówek i zagadek, i oczywiście wspólne głośne czytanie.



Głos Nowin, sierpień 201410

Ponad 450 wykonawców zaprezentowało się 
na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklo-
rystycznych i Solistów w Chmielniku. Liczba 
uczestników była rekordowa, nigdy wcześniej 
impreza nie przyciągnęła tylu wykonawców. 
Wszyscy bawili się znakomicie, było koloro-
wo, radośnie, panowała niezwykła atmosfera. 
– Jest barwnie i wyjątkowo. Folklor się rozwi-
ja, trudno wskazać konkretne tego przyczyny. 

przegląd wydarzeń

15. Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów 
w Chmielniku szczęśliwy dla naszych artystów

Zespół Obrzędowy „Kowalanki” dał niezapomniany występ i zdobył wyróżnienie

Nagrodzeni z dumą prezentują swoje wyróżnienia

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w 15. Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku. Jak podkreślano, folklor jest 
na topie i przyciąga rzesze zwolenników. Podczas przeglądu w kategorii 
zespołów drugie miejsce zajął Zespół Śpiewaczy „Szewczanki”, a wyróżnienie 
za całokształt działalności powędrowało do Zespołu Obrzędowego 
„Kowalanki. W kategorii twórców indywidualnie wyróżniona została Stefania 
Golenia z „Kowalanek”.
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trum Kultury, Stowarzyszenie Agroturystyki 
i Turystyki Dolina Sanicy Śladkowa Małego 
oraz Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku. 
Przegląd prowadziła Beata Piotrkowska-

-Wróbel, kierownik Referatu Kultury, Tury-
styki i Sportu w kieleckim Starostwie Po-
wiatowym.

Agnieszka Olech

Niewątpliwe to duża zasługa wsi, bo sama na 
to pracuje. Ogromną rolę odgrywa tradycja, 
którą przekazuje się z pokolenia na pokolenie. 
Folklorem można zarazić – mówiła Beata Pio-
trowska-Wróbel, kierownik Referatu Kultury, 
Turystyki i Sportu w Wydziale Edukacji, Kultu-
ry, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, które było głównym organizato-
rem imprezy.
Występy trwały cały dzień. Na scenie za-
prezentowały się zespoły śpiewacze, pieśni 
i  tańca, a  także soliści. Przyznano również 
Nagrody za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczo-
ści Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony 
Kultury. W kategorii osób indywidualnych wy-
różnienie otrzymała Stefania Golenia z gminy 
Sitkówka-Nowiny. 
Wśród zespołów drugie miejsce w Przeglądzie 
otrzymał Zespół Śpiewaczy „Szewczanki”, 
a Zespół Obrzędowy „Kowalanki” otrzymał 
wyróżnienie za całokształt działalności.

Folklor integruje
Konkurs był doskonałą okazją nie tylko do ry-
walizacji, lecz także do wspólnego biesiado-
wania. – Podczas tego typu konkursów liczy 
się przede wszystkim atmosfera. Folklor po-
winno się promować, a takie wydarzenia słu-
żą temu najlepiej. Wyróżnienie za całokształt 
osiągnięć jest dla nas bardzo ważne– podkre-
ślała Wiesława Kulińska, menadżer Zespołu 
Obrzędowego „Kowalanki”, a zdobywczynie 
drugiego miejsca Zespół Śpiewaczy „Szew-
czanki” podkreślały, że wszystkie zespoły 
i artyści ludowi starają się rozwijać folklor. – 
Ogromnie się cieszymy, że zostałyśmy doce-
nione na arenie powiatu. Staramy się, żeby 
nasza kultura ludowa nie zaginęła – mówiły 
„Szewczanki”.
Organizatorami imprezy było Starostwo 
Powiatowe w Kielcach, Chmielnickie Cen-

przegląd wydarzeń

Stefania Golenia – od 50 lat jest członkinią 
tradycyjnego zespołu ludowego noszącego 
nazwę Zespół Obrzędowy „Kowalanki”. Jest 
współautorką wielu pieśni, przyśpiewek, 
a  także projektantką i  twórczynią kwiatów 
z bibuły oraz innych dekoracji ludowych, jak: 
ozdoby choinkowe, pająki dekoracyjne, pal-
my wielkanocne, itp. Warto dodać, że Pani 
Stefania wije również tradycyjne wieńce do-
żynkowe. Pani Stefania aktywnie kultywuje 
tradycje ludowe naszego regionu i stara się 
przekazywać swoją wiedzę poprzez różnego 
rodzaju warsztaty dla dzieci i młodzieży. Naj-
większą pasją Pani Stefanii jest bibułkarstwo. 
To kwiaty z bibuły były i są nieodłącznym 
elementem dekoracji jej domu. Sztuki two-
rzenia ozdobnych kwiatów z bibuły uczyła 
się od dzieciństwa. Przez wiele lat tworzyła 
też własne techniki, tak aby wykonane kwiaty 
jak najlepiej odzwierciedlały naturalne. Pani 
Stefania potrafi wykonać przepiękne róże, 
maki, malwy, słoneczniki, piwonie, kaczeńce, 
mlecze, fi ołki i wiele innych. Oprócz pojedyn-
czych kwiatów tworzy kompozycje, które wy-
korzystywane są do dekoracji kościołów, in-

stytucji, a nawet sklepów. Swoim rękodziełem 
potrafi  zainteresować dzieci oraz młodzież. To 
ona jest inicjatorką cyklu warsztatów poświę-
conych tematyce bibułkarstwa, prowadzonych 
w gminie Sitkówka-Nowiny oraz okolicznych 
miejscowościach. Celem tych zajęć jest nie 
tylko promowanie tradycyjnej wytwórczości, 
ale również wychowywanie następców, któ-
rzy w przyszłości będą kultywować rodzimą 
tradycję. 
Tradycje ludowe kultywowane przez Panią 
Stefanię Golenię przekazywane są również po-
przez tradycyjne potrawy kieleckie. Ich walory 
smakowe prezentowane są na konkursach or-
ganizowanych na terenie województwa świę-
tokrzyskiego oraz w województwach ościen-
nych. Poza tym, potrawy można skosztować 
na festynach, dożynkach czy w Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Tokarni oraz w Dworku Laszczy-
ków. O znakomitości tych potraw oraz zna-
czeniu dla naszego regionu świadczą liczne 
nagrody i wyróżnienia przyznane dla całego 
Zespołu Obrzędowego „Kowalanki”.
Warto podkreślić, iż działalność społeczna 
Pani Stefanii Goleni to nie tylko występy ar-

tystyczne na festiwalach, przeglądach czy 
konkursach. Wysokie zaangażowanie oraz 
wielkie serce Pani Stefanii sprawia, że ze-
spół wielokrotnie w każdym roku występuje 
charytatywnie w domach pomocy społecznej, 
aktywnie zbiera pieniądze w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy bezintere-
sownie zaprasza dzieci z domów dziecka na 
lekcje tradycji ludowej. Dzięki temu wszystkie 
te osoby mogą choć na chwilę oderwać się od 
trosk i zmartwień życia codziennego. Starsze 
osoby mogą podczas występów powrócić do 
swojej przeszłości, powspominać cudowne 
lata młodości. Z kolei dzieci i młodzież uczest-
niczą w żywej lekcji historii tradycji. Uczest-
nicy poznają korzenie swoich przodków oraz 
uczą się rękodzieła ludowego.
Należy też zaznaczyć, że Pani Stefania Golenia 
przyczyniła się do utworzenia Regionalnej Izby 
Pamięci w Kowali, w której można zapoznać 
się nie tylko z historią naszego regionu, ale 
również poznać receptury na tradycyjne kie-
leckie potrawy oraz nauczyć się wykonywania 
ludowych ozdób z naturalnych materiałów, ta-
kich jak słoma, kwiaty, papier czy bibuła.
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Zespół Śpiewaczy „Szewczanki” zajął II miejsce
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aktualności

Wakacje z pasją, to cykl warsztatów tematycz-
nych i  jednocześnie doskonała alternatywa 
wakacyjna dla dzieci i młodzieży, wspoma-
gająca w nich rozwój pasji i zainteresowań. 
– Projekt polegał na organizacji zajęć dla dzie-
ci i młodzieży z terenu gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Warsztaty miały na celu rozwijanie pasji 
dzieci i młodzieży, pielęgnowanie i kultywo-
wanie tradycji lokalnych, a także utrzymywa-
nie więzi międzypokoleniowej, czyli integrację 
młodszych ze starszymi mieszkańcami gminy. 
W terminie od 1 lipca do 23 sierpnia w ra-
mach „Wakacji z pasją” cyklicznie odbyły się 
różnego rodzaju zajęcia, takie jak: plastycz-
ne, sportowe i fotografi czne – poinformowała 
Kornelia Bem-Kozieł, prezes Stowarzyszenia 
Między Rajem a Piekłem.

Jak podkreślano podczas podsumowania pro-
jektu, największym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia sportowe. – Musieliśmy stworzyć 
dodatkową grupę dla 4–7-latków, które ze 
względów bezpieczeństwa nie mogą uczestni-
czyć w zajęciach sportowych z dziećmi star-
szymi – tłumaczy prezes Kornelia Bem-Kozieł. 
– Młodsze dzieci miały zorganizowane zajęcia 

ogólnorozwojowe oraz gry i zabawy, a dzieci 
starsze i młodzież uczestniczyły w grach zespo-
łowych, jak piłka ręczna, siatkówka, koszyków-
ka czy piłka nożna oraz w zajęciach ogólnoro-
zwojowych i sprawnościowych – dodała.
Nie mniej ciekawie było podczas zajęć pla-
stycznych, polegających na pokazaniu dzie-
ciom możliwości wykonywania różnych prac 
plastycznych, jak: lepienie z plasteliny, wyci-
nanie, malowanie, robienie bukietów, biżute-
rii, czy orgiami. – Dzieci w ramach tych zajęć 
miały także spotkania z zespołami ludowymi. 
Podczas tych spotkań dzieci uczyły się sztuki 
ludowej, między innymi zaplatania wieńców 
dożynkowych. W ramach projektu dzieci wraz 
z zespołem „Szewczanki” zaplotły swój wie-
niec, który wziął udział w konkursie na naj-
ładniejszy wieniec w czasie tegorocznych Do-
żynek Gminnych – podkreśliła. – „Kowalanki” 
nauczyły dzieci tworzenia kwiatów z bibuły, 
a także zwierzątek i koszyczków z kolorowego 
papieru. Dzieci robiły także biżuterię z maka-
ronu. Wszystkie te zajęcia miały na celu roz-
winięcie manualnych zdolności i przybliżenie 
lokalnego folkloru – dodała prezes. 
Niezwykle ciekawe okazały się zajęcia foto-
grafi czne, podczas których dzieci i młodzież 
podpatrywały, jak sprawnie posługiwać się 
aparatem fotografi cznym i jak profesjonalnie 

Wakacje z pasją
Pod takim hasłem Stowarzyszenie 
Między Rajem a Piekłem we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Nowinach oraz Gminą Sitkówka-
Nowiny zorganizowało wakacyjne 
warsztaty dla mieszkańców gminy. 
Uroczyste zakończenie projektu odbyło 
się 23 sierpnia w Szewcach.
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robić zdjęcia. – Dzieci miały możliwość po-
znania profesjonalnego sprzętu fotograficz-
nego, takiego jak: profesjonalne obiektywy, 
statywy czy lampy studyjne. W ramach zajęć 
dzieci miały zorganizowany wyjazd plenerowy 
– mówi prezes Kornelia Bem-Kozieł. – Zajęcia 
te były doskonałą okazją do zapoznania się 
z zasadami kompozycji portretu i krajobrazu, 
czy gry światła i ostrości. Były to zajęcia dla 
tych osób, których pasją jest utrwalanie ulot-
nych chwil. 
– Warto podkreślić, że we wszystkich zorga-
nizowanych przez nas zajęciach uczestniczyli 
rodzice. Ich zaangażowanie widoczne było 
zwłaszcza przy zajęciach plastycznych i foto-
grafi cznych – zaznacza.
Zwieńczeniem projektu był piknik dla dzieci, 
rodziców i młodzieży uczestniczącej w zaję-
ciach wakacyjnych warsztatów. Piknik odbył 
się 23 sierpnia przy świetlicy w Szewcach. 
Podczas pikniku nie zabrakło gier i zabaw 
sportowych dla całych rodzin. Były tory prze-
szkód na wesoło, a także mecz piłki nożnej 
–  rodzice kontra dzieci. Rozstrzygnięto też 
dwa konkursy: plastyczny – na najlepszą 
pracę wykonaną podczas warsztatów i foto-
grafi czny, który nosił tytuł „Przyroda i historia 
naszego regionu w obiektywie”. 
Nie zabrakło też kiełbasek z grilla dla wszyst-

kich, chleba ze smalcem i pysznych ciast 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiej-
skich „Szewczanki”, które także umiliły go-
ściom czas śpiewem. Było też wiele atrakcji 
dla najmłodszych, jak chociażby malowanie 
twarzy czy wiązanie balonów. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za ak-
tywny udział w zajęciach.
Pod wrażeniem integracji środowiska lokal-
nego był obecny na pikniku kończącym pro-
jekt Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław 
Barycki. – Wspaniale, że mieszkańcy potra-
fi ą się tak zorganizować i zaangażować się 
we wspólne przedsięwzięcia. W dzisiejszych 
czasach bardzo ważne jest budowanie więzi 
międzypokoleniowej, międzyludzkiej. Dziękuję 
pomysłodawcom „Wakacji z pasją” i wszyst-
kim uczestnikom, że zechcieli wziąć udział 
w  tej jakże potrzebnej akcji. Wszelkie tego 
typu inicjatywy zawsze znajdą naszą poparcie 
– zapewnił Wójt Stanisław Barycki. 
Warto podkreślić, że Stowarzyszenie Między 
Rajem a Piekłem pozyskało środki na sfi nan-
sowanie inicjatywy za pośrednictwem Lokal-
nej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. 
Partnerem projektu był GOK „Perła” w Nowi-
nach, który udostępnił sale i teren na przepro-
wadzenie warsztatów.

Agnieszka Olech

aktualności
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ogłoszenia

Z RPO można się było ubiegać o dofi nanso-
wanie w ograniczonych obszarach:
• rewitalizacja miejscowości – Gmina złożyła 

wniosek o dofi nansowanie, ale nie otrzyma-
ła wsparcia;

• kanalizacja – gmina jest skanalizowana na 
poziomie 93 proc.;

• przygotowanie terenów inwestycyjnych – 
pomimo że gmina jest stosunkowo niewiel-
ką obszarowo gminą, to posiada dwa tere-
ny inwestycyjne, które już są gotowe pod 
inwestycje;

• budowa ośrodków kulturalnych i sporto-
wych – Gmina zamierza budować Centrum 
sportowo-rekreacyjne i będzie ubiegać się 
o dofi nansowanie tej inwestycji;

• infrastruktura drogowa – Gmina w ramach 

dofi nansowania wybudowała ul. Cedrową 
i Cyprysową a kolejne są w trakcie przygo-
towywania dokumentacji;

• remont i modernizacja krytej pływalni 
„Perła” – 1 137 177,39 – koszt kwalifi ko-
wany 851 135,08 zł, 50 proc. dofi nanso-
wania 425 567,00 zł uzyskane w 2012 r. 
z PROW.

Przedstawione informacje w artykule „Ga-
zety Wyborczej” co do wykorzystania środ-
ków unijnych przez Gminy są niemiaro-
dajne, gdyż przedstawiają wykorzystanie 
środków unijnych tylko z  jednego progra-
mu, tj. RPO, natomiast Gminy ubiegają się 
o  środki również z  innych źródeł. Gmina 
Sitkówka-Nowiny skutecznie ubiegała się 
o środki w  ramach PROW, w  ramach PO 

KL a z Osi Leader wyczerpała limit przy-
padający na Gminę jeszcze przed zamknię-
ciem konkursu.
Posługiwanie się przez radnych Klubu 
„Wspólne Dobro” informacjami przedsta-
wionymi w  artykule „Gazety Wyborczej” 
jako argumentem przeciwko Wójtowi Gmi-
ny i pracownikom Urzędu Gminy, świadczą 
tylko o  ich znikomej wiedzy na temat pro-
cedur związanych z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych oraz z tym, co naprawdę się 
w Gminie dzieje, gdyż informację o pozyski-
wanych środkach zewnętrznych otrzymują 
regularnie dwa razy w roku na posiedzeniach 
komisji Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa. 
Radni ci, mając taką wiedzę, a pisząc ko-
mentarz, który przedstawia zupełnie coś in-
nego, uprawiają demagogię, przedstawiają 
rzeczywistość w wygodny dla siebie sposób 
tylko po to, by Gminę przedstawić w złym 
świetle, a przez cztery lata nie potrafi li wy-
pracować choćby jednego konstruktywnego 
wniosku ze wskazaniem dofi nansowania ze-
wnętrznego na konkretną inwestycję.

Piotr Buras
Inspektor ds. promocji 

i funduszy pomocowych

INFORMACJA
W związku z komentarzem Klubu Radnych „Wspólne Dobro” do artykułu 
„Gazety Wyborczej” na temat wykorzystania funduszy z Regionalnego Programu 
Operacyjnego informuję, że odnoszenie się w ten sposób do przedstawionych 
w artykule informacji jest demagogią i uprawianiem brudnej polityki.

Program skierowany jest do 
wszystkich dorosłych osób, 
których wskaźnik masy cia-
ła jest równy bądź przekra-
cza 25,0 kg/m^2, czyli jest 
ponad wartości prawidłowe 
mieszczące się w  granicach 
18,5 – 24,9 kg/m^2 oraz do 
osób między 50. a 70. rokiem 
życia z prawidłową masą ciała, 
które w ramach profi laktyki otyłości i popra-
wy sprawności ruchowej chciałby zwiększyć 
swoją aktywność fi zyczną. Każda osoba, któ-
ra zgłosi się do przychodni z chęcią uczest-
niczenia w programie, w ramach kwalifi kacji 
będzie miała określony przez pielęgniarkę lub 
lekarza wskaźnik masy ciała. 
Jeżeli wynik będzie nieprawidłowy tzn. 
25,0 pacjent zostanie zakwalifi kowany do 
programu, otrzyma zeszyt, w którym będą 
dokumentowane wszystkie wizyty, będzie 
miał oznaczone ciśnienie tętnicze, wykona-
ne EKG oraz otrzyma skierowanie na bada-
nie krwi – TSH (jednorazowo), lipidogram 
(cholesterol całkowity, cholesterol HDL, 
cholesterol LDL, trójglicerydy), glukoza. Taki 
dobór badań dodatkowych wynika z częste-
go współistnienienia z nadwagą/otyłością 
nieprawidłowości w zakresie tych parame-
trów. Na następnej wizycie ocenione zostaną 

wyniki badań – w razie wykry-
cia nieprawidłowości podjęte 
będą odpowiednie działania, 
pacjent otrzyma wytyczne 
odnośnie stylu życia, diety 
i aktywności fi zycznej oraz za-
proponowane zostanie mu 
uczestnictwo w  gimnastyce 
ogólnousprawniającej prowa-
dzonej przez fizjoterapeutę. 

Częstość kolejnych wizyt będzie określana 
indywidualnie, badania dodatkowe (krew 
+EKG) w  ramach programu wykonywane 

będą nie częściej niż raz na rok. Osoba, któ-
ra zostanie włączona do programu będzie 
w nim mogła pozostawać bezterminowo pod 
warunkiem, że w trakcie następnych wizyt 
jej masa ciała nie będzie przekraczać war-
tości początkowej. Dwukrotne przekroczenie 
początkowej masy ciała skutkuje wyklucze-
niem z programu bez możliwości powrotu.
Jeżeli wynik BMI będzie prawidłowy a osoba 
badana będzie między 50. a 70. rokiem ży-
cia zaproponowane jej zostanie uczestnictwo 
w gimnastyce ogólnousprawniającej prowa-
dzonej przez fi zjoterapeutę Daniela Jabłoń-
skiego. Bliższe informacje są udzielane w Sa-
morządowym Zakładzie Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Nowinach, rejestracja: Anna Sło-
ma, pok. 13 w godzinach od 8.00 do 13.00, 
tel. 41 346 84 30.

OGŁOSZENIE
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

zaprasza Szanownych Pacjentów zamieszkałych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
oraz miasta Kielce do Przychodni w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 32 oraz do fi lii 
w Sitkówce nr 16, do udziału w bezpłatnym programie szczepień przeciw grypie 

u osób od 55. roku życia. W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie
oraz szczepienie przeciw grypie.

Program fi nansowany jest ze środków Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Miasta Kielce. 

Wszystkich chętnych zapraszamy 
na odpłatne szczepienia 

przeciw grypie w cenie 32 zł. 
Bliższe informacje są udzielane

na miejscu, punkt szczepień pok. 8, tel. 
41 345 94 67, 41 346 84 30

Ośrodek Zdrowia zaprasza
Mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny zapraszamy do skorzystania z programu 
zmniejszania występowania otyłości i jej powikłań z zastosowaniem gimnastyki 
ogólnousprawniającej.
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Duch Narodu

 Rok 1944
 Sierpień
 Godzina 17
 Czas się zatrzymał
Bohaterski zryw stolicy
Powstanie Warszawskie
Dramatyczne wydarzenie
63 dni walk powstańczych 
Doszczętnie zniszczona stolica
180 tysięcy zabitych

 Siła ludzkiego ducha
 Do ofi arnego życia
 Nikt nie myślał o śmierci
 Ale o wolnej i pięknej Polsce
 Dzięki nim mówimy po polsku
 Cieszymy się wolnością
Czy można być
Powstańcem czasu pokoju?
Można
Opowiadając historię
Odwiedzając 
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Pielęgnować DUCHA NARODU

Lidia Jędrocha

Żniwa

Jeszcze nie wyschły krople rosy,
jeszcze słonko do chmurki się tuli,
jeszcze wiatr zaspany ziewa.
Już kombajn na drodze zgrzyta,
z drogi – jadę kosić zboże,
nie mogę się spóźnić, do licha.

Zboża piękne, dojrzałe,
kłaniają się w pas.
Trzeba z pól je sprzątnąć,
najwyższy na to czas.

Stare kosy,
którym nuda doskwiera.
Patrzą zazdrośnie,
jak stalowy potwór,
łan zboża pożera.

Smutno im
i mało nie płaczą.
za czasami co minęły,
kiedy one zboże żęły.

I chociaż już nie dźwięczą,
jak dawniej bywało.
Cieszą się że z ich świetności,
coś w wierszach zostało.

Danuta Kilakiewicz

kultura

Tanie fi ranki

W skwarny, letni dzień
okna są zawsze otwarte.
Wtedy wiatr psotnik,
zawzięcie fi rankę szarpie.
 Do tańca zaprasza,
 kusi ją, czaruje.
 Nie spocznie do póki,
 z nią nie zatańcuje.
A biała fi ranka,
dumnie się nadyma.
Mam tańczyć z wiatrem,
to dopiero zadyma.
 Wiatr na nic nie zważa,
 tańczy jak szalony.
 Och! Niech pan mnie puści,
 jest pan zakręcony.
Wiatr fi rankę chwyta,
unoszą się jak balon.
I z tego rozpędu,
wlecieli na salon.
 Firanka jak dama,
 suknię otrzepała.
 z powrotem dostojnie,
 do okna się dostała.
Teraz lekka i zwiewna,
przez okno wygląda.
Za wiaterkiem co odleciał,
z żalem spogląda.
 Lecz wiatr, ten niecnota,
 z inną już tańcuje.
 Niepoprawny, roztrzepany,
 z inną już fl irtuje.

Danuta Kilakiewicz

Powstanie 
Warszawskie

Serce płacze gdy ktoś wątpi,
W celowość powstania.
Przecież naród nie mógł ścierpieć,
Tego poniżania.

Przez pięć lat poniewierany,
Wiele musiał ścierpieć.
Kiedy przyszedł dzień zapłaty,
Chwycił broń by walczyć.

Za Warszawę ukochaną,
Życiem płacił naród.
A za krzywdy wyrządzone,
Młodzi szli do boju naprzód.

Tam ofi ara była wielka,
I wiele przykrości.
Bo tam giną kwiat narodu,
Dążąc do wolności.

Chociaż licznych miał przyjaciół,
To wszyscy zawiedli.
Tylko krwi spłynęło wiele,
Za Polskę polegli.

Henryk Skowerski

Dożynki – Bolechowice 2014 r.
Zboża wszystkie w polu zżęte,
I do zagród wszystko wzięte.
Trzeba teraz zboże zmielić, (x2)
Żeby wszystkich tym obdzielić.

Aby upiec bochen chleba,
Bo to przecież tak potrzeba
Bóg niech będzie pochwalony, (x2)
Podziękujmy za te plony.

Co nam niebo zsyła w darze,
Jak to pięknie się okaże.
Że wszystkiego mamy wiele, (x2)
Lecz nie wszystko to się zmiele.

Żeby trudy wszystkie zwieńczyć,
Trzeba pracę tę poświęcić.
Wieniec zrobić piękny, duży, (x2)
Nie żałować przy tym róży.

Choć to święto jest rolników,
Przyszło wielu pracowników.
Co budują kraj nasz cały, (x2)
By był piękny i wspaniały.

Henryk Skowerski

Na melodię Moja mamo był tu Ignac

Dożynki

Dożynki, dożynki
niesiem wieńce złote, 
uświęcone trudem,
okupione potem.

 Z pszenicy i żyta,
 z gryki, owsa, prosa,
 wyzłocone słońcem,
 wysrebrzone rosą.

Niech korowód wieńców,
dumnie paraduje,
chleba i bułeczek,
niech nam nie brakuje.

 Życzymy, by zawsze,
 dobre plony były,
 abyśmy się zawsze
 ze zbiorów cieszyli.

W ręce gospodarza,
te wieńce wręczamy,
jak obyczaj każe,
z pieśnią się kłaniamy.

Henryka Brzoza

Jan Paweł II – Świętym
Kiedy Dzwon Zygmunta
na krakowskim Wawelu
oznajmił triumfalnym głosem
odejście patrona miłosierdzia
do Pana.
W sercach naszych nastąpiła 
historyczna zmiana – 
żal i smutek zmieniły się
na radość i nadzieję.
Radość, bo spełniło się oczekiwanie,
że Godny Syn Narodu Polskiego
jest wreszcie obok Pana
i może bezpośrednio u Jego stóp 
i Jego tronu zanucić:
„Gloria in excelsis Deo” – 
Na cześć Jego majestatu
i oznajmić to całemu światu:
„Bóg – Stwórca Świata to nieskończona

dobroć i miłość każdego człowieka.”
Teraz Święty Janie Pawle II,
bądź naszą nadzieją i drogowskazem.
To Ty również jak Pan przez Mękę
i Krzyż dostąpiłeś najwyższej godności,
stałeś się Darem Świętości od Boga.
Teraz Święty – nasza nadziejo,
bądź naszym pośrednikiem i orędownikiem
u Pana i Matki Jego Niepokalanej.
my się nie lękamy.
Chcemy być silni wiarą, nadzieją i miłością
– bo teraz Ciebie, swojego Świętego, obok Pana mamy.
A tu na ziemi Twoją encyklikę Fides et ratio,
przestrzegamy.
Poproś tam z Nieba, niech Duch Jego zstąpi na tę ziemię
i zmieni wszelkie zło na dobro na chwałę dla Ciebie.
Prowadź nas drogą miłosierdzia do tronu Pana,
bo on na nas czeka w niebie. 

Jerzy Sobierajski
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przegląd wydarzeń

Gmina Sitkówka-Nowiny wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców, zgłaszanym 
podczas spotkań wiejskich, czy załatwiania 
spraw w Urzędzie Gminy, postanowiła prze-
prowadzić warsztaty zawodowe dla miesz-
kańców gminy. – Na realizację projektu udało 
nam się pozyskać za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” prawie 

50 tysięcy złotych dofinansowania. Dzięki 
przeprowadzonym warsztatom nasza mło-
dzież mogła podnieść swoje kompetencje 
i zdobyć nowe umiejętności, a co za tym idzie 
zwiększyć swoją atrakcyjności na rynku pracy 
– mówi Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stani-
sław Barycki. – Zależy nam na tym, aby za-
chęcić młodych ludzi do pozostania w naszej 

gminie. Próbowaliśmy im pokazać, że tu też 
jest miejsce na to, żeby żyć, pracować i zara-
biać – podkreśla Wójt Barycki.

Aktywizacja zawodowa młodych 
jest bardzo ważna
Pomysł zwiększenia atrakcyjności młodych na 
rynku pracy poprzez organizację warsztatów 
zawodowych wsparła Lokalna Grupa Działania 
„Perły Czarnej Nidy”. – Projekt został dobrze 
napisany, stąd przyznanie dofi nansowania na 
realizację zadania – tłumaczy Arkadiusz Ję-
dras, wiceprezes LGD „Perły Czarnej Nidy”. – 
Władze gminy dostrzegają problem społeczny 
w bezrobociu wśród młodych ludzi, dlatego po-
stanowiły przeprowadzić warsztaty zawodowe 
dla osób od 16. do 25. roku życia, czyli dla 
tych, którzy już rozpoczęli naukę w zawodzie, 
jak i dla tych, którzy zakończyli edukację z da-
nego zakresu, bądź zdobyli wiedzę na kursach 
czy szkoleniach. Projekt dopuszczał też moż-
liwość wzięcia udziału w warsztatach osoby, 
nie posiadajęcej wykształcenia kierunkowego 
w zawodzie, którego warsztat dotyczy, jeśli 
podjęła pracę w danym zawodzie, lecz pracuje 
w nim dłużej niż 3 miesiące, ale nie dłużej niż 
1 rok – tłumaczy wiceprezes Arkadiusz Jędras. 

Podczas warsztatów 
piętnaście osób zdobyło nowy zawód
O zakwalifi kowaniu do udziału w warsztatach 
zawodowych decydowała kolejność wpływu 
zgłoszeń deklaracji przystąpienia do realizacji 
projektu. Ogłoszenie o naborze było zamiesz-
czone na stronie internetowej Gminy Sitków-
ka-Nowiny. Warsztaty zorganizowane zostały 
dla 15 osób uczących się, bądź posiadających 
już wykształcenie lub kursy przygotowujące 
do wykonywania pracy w zawodach: kucharz, 
fryzjer, mechanik samochodowy i lakiernik. 
– Wybraliśmy te zawody z uwagi na to, że 
obecny rynek pracy zgłasza zapotrzebowa-
nie na dobrze wykształconych pracowników 
w wyżej wymienionych kierunkach. Poza tym, 
z informacji pozyskanych z Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Nowinach wynika, że to wła-

Młodzież z Sitkówki-Nowin
uczyła się nowych zawodów
Kucharz, fryzjer, mechanik samochodowy i lakiernik – piętnastu młodych ludzi 
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny odbyło dwutygodniowe warsztaty zawodowe. 
Wszystko w ramach zrealizowanego przez Gminę projektu pn. „Atrakcyjni na rynku 
pracy – organizacja warsztatów zawodowych”, na który pozyskano dofi nansowanie 
w kwocie blisko 50 tysięcy złotych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy”.
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śnie w tych zawodach młodzi ludzie wybierają 
naukę najczęściej – wyjaśnia Wójt Gminy Sit-
kówka-Nowiny, Stanisław Barycki.

Zwiększyli swoją atrakcyjność na rynku pracy
Warsztaty trały dwa tygodnie i odbywały się 
w  toku indywidualnym. – Nie określaliśmy 
sztywno liczby osób w grupie do udziału w po-
szczególnych warsztatach. Takie podejście 
miało na celu jak najbardziej elastyczne do-
stosowanie projektu do rzeczywistych potrzeb 
mieszkańców – mówi Wójt, Stanisław Baryc-
ki. I tak, jeden z uczestników projektu wyraził 
chęć odbycia szkolenia w zawodzie lakiernika, 
dwóch chciało zostać mechanikami, siedem 
dziewcząt spróbowało swoich sił we fryzjer-
stwie, a pięć osób odbyło szkolenie na kucha-
rzy. Warsztaty dla każdej grupy zawodowej 
zostały przeprowadzone w zakładach pracy 
znajdujących się na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny. – Bardzo dużo nauczyłyśmy się pod-
czas warsztatów. Poznałyśmy techniki kolory-
zacji i strzyżenia w połączeniu z interpretacją 
nowych kierunków w modzie. Nauczyłyśmy się 
kreatywnego farbowania, a także zgłębiłyśmy 
tajemnicę tworzenia rzeźby z włosów, czyli 
wszelkiego rodzaju koków, upięć i fryzur oko-
licznościowych. To było doskonałe doświadcze-
nie. Uważamy, że tego typu kursy szkoleniowe 
powinny odbywać się częściej – mówiły uczest-
niczki kursu fryzjerskiego. 

„Kowalanki” uczyły młodzież tradycyjnej kuchni
Podczas kursu nie zabrakło również trady-
cyjnych elementów. Na warsztatach dla ku-
charzy zorganizowane zostały zajęcia z pa-
niami z Zespołu Obrzędowego „Kowalanki”, 
zdobywczyniami nagród w wielu konkursach 
kulinarnych. Pod okiem Jadwigi Brzozy, kie-
rowniczki zespołu, młodzi adepci kucharstwa 
poznali tajniki przygotowania kapusty pierzar-
skiej i zalewajki. Helena Pękalska uczyła jak 
wypiekać rogaliki. Marianna Klisik zdradziła 
sekret przygotowania grycoków. Małgorzata 
Adach nauczyła serwować galantynę i króli-
ka w winie, a Barbara Misztal pokazała jak 
zrobić rybę po grecku i karczek w sosie po 
„kowalańsku”. – Chciałyśmy pokazać młodym 
ludziom jak przygotować tradycyjne potrawy. 
– tłumaczy Jadwiga Brzoza, kierowniczka Ze-
społu Obrzędowego „Kowalanki”. – Uczestni-
cy kursu zapoznali się zarówno z nowoczesną, 
jak i tradycyjną kuchnią polską, charaktery-
styczną dla regionu świętokrzyskiego. Chcie-
liśmy przekazać im tajniki naszej kuchni i na-
uczyć tradycyjnych dań. Mamy nadzieję, że 
tradycje kulinarne będą wciąż kultywowane 
przez następne pokolenie – dodała Jadwiga 
Brzoza. 
Na zakończenie warsztatów z „Kowalankami” 
odbyła się wielka degustacja tradycyjnych dań 
przygotowanych przez młodych kucharzy pod 
kierunkiem jednych z najlepszych kucharek 
w gminie i nie tylko. – Zapoznanie się z tra-
dycyjną kuchnią naszego regionu to dla nas 
wielkie doświadczenie. Mam nadzieję, że 
wiele z tych potraw uda nam się przygotować 

w domach – mówiła Żaneta Krzysztofek z Bo-
lechowic, uczestniczka kursu.

Poza praktyką były też warsztaty teoretyczne
Poza siedemdziesięcioma godzinami zajęć 
praktycznych, kursowicze przeszli także dwa 
kursy teoretyczne, podczas których odbyły się 
zajęcia z doradztwa zawodowego przeprowa-
dzone w ramach partnerstwa przez profesjo-
nalnych doradców zawodowych z Centrum 
Kształcenia i Edukacji Młodzieży w Słowiku. 
– Dzięki szkoleniu uczestnicy określili swoje 
mocne i słabe strony, zdobyli umiejętność auto-
prezentacji, a także nauczyli się pisać CV oraz 
list motywacyjny – mówi Artur Obara ze Świę-
tokrzyskiego Centrum Kształcenia Młodzieży 
i Dorosłych „Uniwerek”, spółki odpowiedzialnej 
za kompleksową organizację i przeprowadze-
nia warsztatów zawodowych. Równie ważne 
okazały się szkolenia z zakresu BHP, warszta-
ty z zakresu TRIZ, a także szkolenia z zakresu 
zakładania działalności gospodarczej i prawa 
pracy. – Zarówno sam udział w warsztatach, 
jak i zdobyte podczas nich dodatkowe umiejęt-
ności mają na celu zmotywowanie uczestników 
do podnoszenia kompetencji i aktywnego po-
szukiwania pracy w swoim zawodzie, a nawet 
do założenia własnej działalności gospodarczej 
– stwierdza Wójt Stanisław Barycki.

Już znajdują zatrudnienie 
u lokalnych przedsiębiorców
Jak się okazuje, szkolenia zawodowe młodzie-
ży z terenu gminy Sitkówka-Nowiny u kon-
kretnych lokalnych pracodawców już przy-
noszą wymierne efekty. Jeden z uczestników 
warsztatów zostanie zatrudniony na pełen etat 
w  jednym z zakładów blacharsko-lakierni-
czych. – Jak się okazało chłopak, który przy-
szedł do nas w ramach realizacji projektu na 
dwa tygodnie praktyk, to bardzo zdolny młody 
człowiek – mówi Stanisław Bracik z Autory-
zowanego Zakładu Lakierniczo-Blacharskiego 
w Szewcach. – Od września znajdzie u nas 
zatrudnienie w ramach praktycznej nauki za-
wodu w pełnym wymiarze godzin, jakie ma 
określone w szkole. Będzie u nas pracował 
trzy dni w tygodniu – tłumaczy Stanisław Bra-
cik. 
– To wielka radość, że ci młodzi ludzie, dzięki 
zorganizowaniu przez nas szkoleń zawodo-
wych już znajdują zatrudnienie. Nawet jedna 
zatrudniona osoba na piętnaścioro uczestni-
ków to wielki sukces. Świadczy to o tym, że 
realizacja tego typu projektów ma sens. Mam 
nadzieję, że kolejni uczestnicy też znajdą swo-
je miejsce pracy na terenie naszej gminy – 
wyraził nadzieję Wójt Stanisław Barycki.

Agnieszka Olech
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Kontakt z policją dla mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny:

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

PUNKT KONSULTACYJNY 
W NOWINACH 

oferuje:

•
pomoc psychologiczną:

dyżury psychologa
w każdy czwartek

od godz. 1800 do godz. 2000

•
pomoc specjalisty
terapii uzależnień

 w każdą środę
od godz. 1600 do godz. 1900

•

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

udzielana jest bezpłatnie.
•

Specjaliści dyżurują 
w dniu przyjęć pod numerem telefonu:

41 346 51 47
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Od rana hala sportowa w Zespole Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach przeżywała praw-
dziwe oblężenie. Z okazji pięciolecia działalno-
ści Klubu rozegrano tutaj Turniej Futsalu – Ekom 
Futsal Nowiny CUP 2014. – Turniej traktujemy 
przedstartowo, jeśli chodzi o ligę, bo większość 
z drużyn, które przyjechały zmierzy się z nami 
w meczach ligowych. Wszyscy traktujemy to 
jako mecze kontrolne – powiedział Arkadiusz 
Jędras, dyrektor ZSP w Nowinach.

Zwyciężył Nbit Gliwice
Turniej z okazji pięciolecia klubu zakończył się 
zwycięstwem drużyny Nbit Gliwice. W fi nale 
drużyna z Gliwic pokonała drużynę z Bochni 
3:2, strzelając bramkę decydującą o zwycię-
stwie na 7 sekund przed końcem meczu. 
Drużyna UKS EKOM Futsal Nowiny w meczu 
o 3. miejsce przegrała z drużyną Marex Cho-
rzów 4:2. – Jestem zadowolony z gry chłopa-
ków. Dwa zwycięstwa w grupie z drużynami 
z Rzeszowa 7:1 oraz Gliwic 3:0 wyraźnie mó-
wią, że idziemy w dobrym kierunku, a nasza 
wspólna ciężka praca nie idzie na marne – 

powiedział Piotr Lichota, trener drużyny UKS 
EKOM Futsal Nowiny. – W meczu półfi nało-
wym z Bochnią tuż przed końcem spotkania 
widniał wynik 2:2. Niestety, straciliśmy bram-
kę i pozostało nam spotkanie o 3. miejsce, 
w którym niestety brakło nam sił, drużyna 
odbyła 4 jednostki treningowe, i przegrywamy 
4:2. Teraz koncentrujemy się już na kolejnych 
spotkaniach – mówi trener Piotr Lichota. – Na 
koniec chciałem wyróżnić dwóch zawodni-
ków, którzy w tym turnieju pokazali, że są fa-
chowcami z najwyższej półki. Są to nasi dwaj 

Pięciolecie UKS

23 sierpnia Uczniowski Klub Sportowy EKOM Futsal Nowiny hucznie obchodził 
pięciolecie swojej działalności. W ramach jubileuszu zorganizowano festyn 
promujący aktywny wypoczynek pod hasłem „UKS FUTSAL NOWINY dla 
mieszkańców gminy”. Każdy, kto przyszedł świętować wraz z UKS-em mógł 
zagrać w tenisa ziemnego, przepłynąć się symulatorem kajakowym czy zabawić 
się w paintball. Z okazji jubileuszu rozegrano także Turniej Futsalu – Ekom Futsal 
Nowiny CUP 2014.
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bramkarze Sebastian Dobrodziej oraz Mateusz 
Majcher – dodał Piotr Lichot. Ekom wystąpił 
w składzie: Dobrodziej, Majcher – Kukla, Ja-
godzki, Radomski, Czerwiński, Pióro, Król, 
Ponikowski.

Zagrali też najmłodsi 
z UKS EKOM Futsal Nowiny
Turniej z okazji pięciolecia Klubu uroczyście 
otworzył Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stani-
sław Barycki wraz z dyrektorem ZSP w Nowi-
nach, Arkadiuszem Jędrasem. – UKS EKOM 
Futsal Nowiny ma już wypracowaną pozycję 
i markę. Pięć lat pracy Klubu oceniam bardzo 
pozytywnie. Efekty są widoczne gołym okiem. 
Utrzymanie Klubu w najwyższej lidze ma dla 
nas duże znaczenie. Gratuluję sukcesów i ży-
czę dalszych osiągnięć – powiedział Wójt Sta-
nisław Barycki, otwierając ofi cjalnie turniej, 
podczas którego w meczu pokazowym wy-
stąpiły najmłodsze grupy młodzieżowe. – Dla 
naszych najmłodszych zawodników to wielkie 
przeżycie, że będą ich oglądać.

O historii i osiągnięciach 
UKS EKOM Futsal Nowiny
Podczas uroczystości pięciolecia klubu mówio-
no o  jego najważniejszych sukcesach i osią-
gnięciach. – W czasie pięcioletniej historii klubu 
trochę się tych sukcesów nazbierało. Klub po-
wstał w 2009 roku. Inicjatorem przedsięwzię-
cia i pomysłodawcą był śp. Michał Panas, nasz 
pierwszy trener UKS Futsal Nowiny – wspomi-
nał dyrektor Arkadiusz Jędras. – Zaczynaliśmy, 

można powiedzieć, od naprawdę bardzo mi-
zernych środków, bo właściwie była to totalna 
amatorka. Pomysł powstał po to, żeby zagrać 
w drugiej lidze piłki nożnej halowej ogólnopol-
skiej. Zgłosiliśmy się do turnieju właściwie bez 
żadnego zabezpieczenia fi nansowego. W pierw-
szym sezonie chcieliśmy zobaczyć jak to będzie 
się toczyło. Całkiem nieźle sobie poradziliśmy. 
Później znalazł się sponsor fi rma EKOM, która 
działa na terenie naszej gminy i tu chwała za 
okazywaną dobroć. O wsparcie poprosiliśmy 
również Gminę, za co składamy podziękowania 
na ręce Wójta Stanisława Baryckiego. W pierw-
szym roku naszej działalności byliśmy zabez-
pieczeni finansowo i postanowiliśmy zagrać 
o awans do pierwszej ligi. Niestety nie udało się 
tego sukcesu osiągnąć, ale zdobyliśmy dodat-
kowe doświadczenia, które nam pokazały wte-
dy, co robiliśmy źle i o co powinniśmy zadbać. 
Wtedy też stworzyła się taka długoterminowa 
myśl szkoleniowa i to było najważniejsze – opo-
wiada dyrektor Jędras. 

Awans do pierwszej ligi
Największy sukces miał jednak dopiero 
przyjść. – Bez wątpienia największym naszym 
sukcesem był awans do pierwszej ligi i utrzy-
manie się w połowie tabeli. To jest zeszłorocz-
ny sukces. Myślę, że jak na pierwszy sezon 
to całkiem nieźle. Tym bardziej że inne kluby, 

które grają w pierwszej lidze ogólnopolskiej 
futsalu mają dużo większe doświadczenie, bo 
są to główne spadkowicze z ekstraklasy, więc 
z tej najwyższej półki futsalowej w Polsce – 
tłumaczy Arkadiusz Jędras. – Za wielki sukces 
myślę można uznać fakt, że od samego począt-
ku opieramy się na naszych zawodnikach i na 
naszej pracy. Nie chcemy ściągać zawodników 
z wyższych lig i robić jakiś dziwnych transfe-
rów – zaznacza. – Od tego roku, od września 
chcemy stworzyć grupę szkoleniową dla dzie-
ci w wieku od 4 do 6 lat. Taką grupę, można 
powiedzieć przedszkola piłkarskiego. Ma to na 
celu oczywiście ogólne usprawnienie, które 
jednak pójdzie w kierunku piłki nożnej halo-
wej. Mam nadzieję, że pokażemy wszystkim, 
że w takiej gminie jak Sitkówka-Nowiny, opie-
rając się głównie na naszych mieszkańcach 
jako zawodnikach, opierając się na naszych 
lokalnych przedsiębiorcach, na przychylności 
Wójta i wszystkich mieszkańców, którzy nam 
kibicują, można osiągnąć sukces. 

UKS to nie tylko futsal
Jak podkreślał dyrektor Jędras, futsal to nie 
jedyna działalność Uczniowskiego Klubu 
Sportowego. – Staramy się działać trzytorowo. 
Futsal to jedna nasza działalność, kolejna to 
pozyskiwanie środków na wzbogacanie naszej 
bazy sprzętowej, a trzecia to organizacja im-
prez sportowych na arenie nie tylko gminy, ale 
i całego województwa – zaznaczył dyrektor 
Arkadiusz Jędras. – W ramach rozwoju naszej 
działalności udało nam się wybudować kort 
tenisowy, na który pozyskaliśmy dofi nansowa-
nie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działa-
nia „Perły Czarnej Nidy”. W ostatnim czasie 
udało nam się pozyskać około 150 tysięcy 
złotych na sprzęt, jak m.in. kajaki, łyżwy, 
narty, sprzęt do grania w paintball czy sprzęt 
do tenisa, łącznie z najnowocześniejszą w re-
gionie maszyną do wyrzucania piłek, dzięki 
której można przeprowadzać w pełni profe-
sjonalny trening. Niebawem planujemy także 
zakup rolek. Chcemy rozwijać się i stworzyć 
w naszej gminie bazę turystyczno-sportową, 
z której będą mogli korzystać wszyscy miesz-
kańcy – powiedział dyrektor Arkadiusz Jędras. 

Agnieszka Olech

EKOM Futsal Nowiny
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– Są już u nas futsalowe zespoły seniorskie 
i  juniorskie, ale nie ma jeszcze nic dla naj-
młodszych – opisują trenerzy Szymon Ubożak 
i Michał Ziernik, którzy tworzą nowe przedsię-
wzięcie wraz z klubem Ekom Futsal Nowiny 
i Gminą Sitkówka-Nowiny. – Po wakacjach star-
tujemy z regularnymi zajęciami skierowanymi 
do małych dzieci. W planach mamy treningi 
i organizację turniejów na szczeblu gminy, po-
wiatu i województwa. Wzorce chcemy czerpać 
ze Śląska, gdzie futsal rozwija się najszybciej 
w Polsce. Będziemy podpatrywać tamtejsze roz-
wiązania i metody szkolenia – podkreślają. 

W  zajęciach Nowińskiej 
Akademii Futsalu będzie 
mogło wziąć udział każ-
de dziecko, niekoniecznie 
z terenu gminy Sitkówka-
-Nowniny. Treningi mają 
być odpłatne. – Nie będzie 
to jednak bardzo wysoka 
kwota. Jesteśmy jeszcze 
na etapie uzgodnień organizacyjnych – mówi 
Szymon Ubożak.

WSZYSTKO o piłce nożnej w Świętokrzyskiem
Przetarciem przed startem Nowińskiej Akade-
mii Futsalu był miniobóz piłkarski dla dzieci 
z terenu gminy, który odbył się w dniach 4–11 
lipca i przebiegał pod patronatem klubu Ekom 
Futsal Nowiny i Wójta Stanisława Baryckie-
go. Frekwencja zaskoczyła organizatorów, bo 
w zajęciach uczestniczyło aż 29 dzieci w wie-
ku od 6 do 11 lat. Treningi futsalu w hali Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowinach 
prowadzili trenerzy Szymon Ubożak i Michał 
Ziernik. W czasie zajęć najmłodsi rozegrali 
turniej, w którym bawili się w Mistrzostwa 
Świata. Zmierzyli się też z gośćmi z sąsied-
niego województwa – drużyną Malwe Łódź. 

Oprócz gry w  futsal dzieci mogły korzystać 
z basenu „Perła” w Nowinach. 
Ważnym i długo oczekiwanym punktem w pro-
gramie obozu była wycieczka na stadion Ko-
rony Kielce. Młodzi piłkarze zwiedzili te miej-
sca, gdzie zwykły kibic nie ma wstępu. Byli 
w szatniach zawodników, w lożach VIP-ów i na 
murawie boiska. Dzieci zobaczyły zawodników 
kieleckiego klubu, którzy przygotowywali się do 
meczu sparingowego z Rubinem Kazań. 
Na koniec obozu wszyscy otrzymali pamiątkowe 
medale i dyplomy. – Widać, że futsal ma spory 
potencjał do przyciągania młodych ludzi. Mo-
żemy oderwać ich od telewizora i komputera, 
by aktywnie spędzali wolny czas. Jeszcze przed 
startem Nowińskiej Akademii Futsalu chcemy 
pod koniec sierpnia zorganizować kolejną edycję 
obozu – zapowiada trener Szymon Ubożak.

Futsalowe centrum województwa 
w Nowinach
Już we wrześniu na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny powstanie akademia 
halowej piłki dla najmłodszych. 
Wszystko za sprawą trenerów 
Szymona Ubożaka i Michała Ziernika, 
którzy treningi halowej piłki nożnej 
dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym planują prowadzić 
przy współpracy z klubem Ekom Futsal 
Nowiny i Gminą Sitkówka-Nowiny.
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25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.       41 348-18-20
kielce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00

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

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

39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00
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