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Tegoroczne Forum w Krynicy odbywa się pod 
hasłem „Pokryzysowy świat – czas nowych 
liderów”. Jest to jedno z najważniejszych wy-
darzeń ekonomiczno-gospodarczych w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Forum rozpoczęło 
się 2 września, a zakończyło 4 września. War-
to podkreślić, że ze względu na liczne delega-
cje zagraniczne i wiele różnorodnych imprez 
towarzyszących krynickie Forum porównywa-

ne jest do Światowego Forum Ekonomicznego 
w szwajcarskim Davos. 
Biorący udział w Forum Wójt Gminy Sitków-
ka-Nowiny, Stanisław Barycki, w rozmowie 
telefonicznej mówił o  tym jak ważny jest 
udział w Forum Ekonomicznym. – To bardzo 
pouczające doświadczenie – powiedział Wójt 
Stanisław Barycki. – Podczas Forum mamy, 
można powiedzieć, informacje z pierwszej 

Wójt Stanisław Barycki na XXIV
Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju
Ponad 150 sesji plenarnych, 
prezentacji, wydarzeń specjalnych 
i kulturalnych, a także paneli 
dyskusyjnych, w których przez trzy 
dni wzięło udział blisko 3 tysiące 
osób. Każdego roku w Krynicy podczas 
Forum spotykają się czołowi politycy, 
przedstawiciele biznesu, a także 
wpływowi ekonomiści i intelektualiści 
oraz liderzy samorządowi. Wśród 
uczestników Forum znalazł się również
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, 
Stanisław Barycki, który 
otrzymał specjalne zaproszenie 
od Zygmunta Berdychowskiego, 
Przewodniczącego Rady Programowej 
Forum Ekonomicznego oraz Marka 
Sowy, Marszałka Województwa 
Małopolskiego. Wójt Stanisław Barycki wraz z wójtem Marianem Burasem długo rozmawiali z prezydenckim doradcą uznawa-Wójt Stanisław Barycki wraz z wójtem Marianem Burasem długo rozmawiali z prezydenckim doradcą uznawa-

nym za ojca polskiego samorządu, profesorem Jerzym Regulskimnym za ojca polskiego samorządu, profesorem Jerzym Regulskim
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ręki na temat prognoz dotyczących sytuacji 
ekonomicznej i gospodarczej kraju, co oczy-
wiście przekłada się w pewnym sensie na sy-
tuację gmin i samorządów szczeblu lokalnego 
– wyjaśnił Wójt Barycki. – W tym roku, pod-
czas licznych spotkań na Forum rozmawiało 
się głównie o bezpieczeństwie międzynarodo-
wym, współpracy gospodarczej, a także za-
grożeniach ekologicznych i przemianach spo-
łeczno-kulturowych. Dominuje też tematyka 
ekonomiczna, polityczna i społeczna. Dużo 
czasu poświęcone zostało również polityce 
energetycznej – powiedział Wójt Stanisław 
Barycki. 
Do Krynicy przyjechali przedstawiciele ponad 
sześćdziesięciu krajów z Azji, Afryki i Euro-

py. Wśród nich są politycy, przedstawiciele 
biznesu oraz wpływowi ekonomiści i intelek-
tualiści, a  także liderzy samorządowi oraz 
znane osobowości z regionu i całej Europy 
Środkowo-Wschodniej. Gośćmi tegorocznego 
Forum byli m.in. byli prezydenci Lech Wa-
łęsa i Aleksander Kwaśniewski. – Nie spo-
sób wziąć udział we wszystkich panelach 
dyskusyjnych. Wybieramy w związku z tym 
te najbardziej interesujące i dotyczące pro-
blemów samorządów. Forum jest doskonałą 
okazją do wymiany doświadczeń między za-
proszonymi samorządowcami z całego kraju, 
ale również z politykami najwyższej rangi – 
dodał Wójt Barycki. 

Agnieszka Olech

– Wyróżnienie przyznawane jest tym, którzy 
w oparciu o fundusze europejskie przekuwali 
swoje działania na nową jakość – napisała do 
laureatów tegorocznej gali wojewoda święto-
krzyski Bożentyna Pałka-Koruba, która była 
patronem imprezy. W jej imieniu gratulacje na-
grodzonym składał i statuetki wręczał dyrektor 
gabinetu wojewody Bartosz Cmoch, a w imie-
niu marszałka województwa świętokrzyskiego 
wszystkim zdobywcom tego tytułu gratulował 
wicemarszałek województwa świętokrzyskiego 
Grzegorz Świercz. Warto dodać, że patronat 
nad wydarzeniem objął wicepremier RP i mini-
ster gospodarki, Janusz Piechociński.
– Podczas tegorocznej edycji gali chcieliśmy 
przede wszystkim zaprezentować tych, któ-
rzy radzą sobie bardzo dobrze i działają na 
prawdziwie europejskim poziomie. Powinni-

śmy być dumni z takich właśnie fi rm, które są 
ambasadorami naszego województwa i całej 
Polski w Europie i na świecie – powiedział or-
ganizator gali Jerzy Baranowski. – Warto pod-
kreślić, że dzięki laureatom nagród Euroevent 
powstały nowe miejsca pracy, wybudowano 
drogi, a nasz region niesamowicie się zmie-
nił – dodał starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, 
który objął imprezę swoim patronatem.
Wyróżnienie Euroevent z rąk starosty kieleckiego 
Zdzisława Wrzałki z dumą odebrał Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki. Jak podkre-
ślano podczas uroczystej gali, prowadzona przez 
niego gmina od 2007 pozyskała znaczne środki 
zewnętrzne. – Sięgając od lat po pieniądze unijne, 
staramy się stworzyć na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny nową jakość, a co za tym idzie dać 
lepsze warunki do życia naszym mieszkańcom. 

Znalezienie się wśród trzydziestu wyróżnionych, 
w tym wśród zaledwie dziesięciu gmin z terenu 
województwa świętokrzyskiego, to dla nas nie 
tylko wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim 
ogromna motywacja do dalszych działań na rzecz 
naszych mieszkańców – podkreślał Wójt Stanisław 
Barycki. – Aby gmina dobrze się rozwijała, potrze-
ba długofalowej polityki. My taką prowadzimy od 
lat, od dawna szczegółowo planując zrównoważo-
ny rozwój gminy. Nic tutaj nie jest przypadkowe. 
Mamy zaplanowaną wizję rozwoju i na pewno nie 
spoczniemy na laurach. Jestem przekonany, że na-
sze wieloletnie doświadczenie pozwoli na realiza-
cję kolejnych działań, na które również planujemy 
w przyszłości pozyskać środki unijne. Chcemy, aby 
nasze działania spowodowały, że gmina Sitkówka-
-Nowiny nadal będzie utrzymywać się wśród czo-
łówki najlepszych gmin w kraju – zaznaczył Wójt 
Barycki tuż po odebraniu wyróżnienia.
Wielka gala wręczenia wyróżnień Euroevent odby-
ła się w piątek, 19 września w Kieleckim Centrum 
Biznesu, a poprowadził ją popularny aktor z seria-
lu „Klan” Jacek Borkowski. Patronem medialnym 
był między innymi magazyn biznesu „VIP”.

Agnieszka Olech

Euroevent dla gminy Sitkówka-Nowiny
za unijne dotacje
Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej minęło już dziesięć lat. Miernikiem 
pozyskiwania środków unijnych nie jest ich wielkość, ale osiągnięte cele, 
przełożenie na polepszenie życia mieszkańców, rozwój gmin i regionów. 
Wyróżnienie Euroevent otrzymało trzydziestu samorządowców, przedsiębiorców 
i fi rm z całego województwa, którzy doskonale się w tym sprawdzili. Wśród nich 
znalazła się Gmina Sitkówka-Nowiny, której władze w ostatnich latach pozyskały 
znaczne środki zewnętrzne. Patronat honorowy nad imprezą objął wicepremier RP 
i minister gospodarki, Janusz Piechociński.
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Tuż przed ofi cjalnym rozpoczęciem roku szkol-
nego w kościołach parafi alnych odbyły się msze 
święte. W Zespole Szkól Ponadpodstawowych 
w Nowinach odprawiono mszę świętą polową. 
Następnie udano się do szkół, gdzie po waka-
cjach, ciepło i serdecznie dyrektorzy placówek 
oświatowych powitali swoich wychowanków 
i ich rodziców oraz grono pedagogiczne. Uro-
czystości tradycyjnie rozpoczynały się wpro-
wadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu 
państwowego. Tego dnia, uczniowie spotkali 
się z wychowawcami, którzy przekazali swoim 
podopiecznym plany lekcji na nowy rok szkolny.
W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 
w wybranych szkołach gościły również władze 
samorządowe na czele z Wójtem Gminy Sitków-
ka-Nowiny, Stanisławem Baryckim. Życzył on 
zarówno uczniom, rodzicom, jak i całemu gro-
nu pedagogicznemu owocnej współpracy oraz 
wielu sukcesów w nadchodzącym nowym roku 
szkolnym. – Nowy rok szkolny to wiele nowości, 
ale także kontynuacja wielu dotychczasowych 
działań. W gminie Sitkówka-Nowiny uczniowie 
mają możliwość bezpłatnego korzystania z wie-
lu udogodnień takich jak: lekcje pływania na ba-
senie w Nowinach, bezpłatne zajęcia pozalek-
cyjne, czy chociażby możliwość nauki drugiego 
języka obcego. Dzięki wysiłkom władz i dyrekcji 
szkół to wszystko jest dostępne bezpłatnie – po-
wiedział Wójt Stanisław Barycki. – W obecnym 
roku szkolnym będziemy nadal realizować pro-
gram rozwoju szkół, więcej uwagi poświęcimy 
też indywidualnemu podchodzeniu do potrzeb 
uczniów. W każdym uczniu drzemie bowiem ja-

kiś talent, każdy ma inne potrzeby rozwojowe, 
możliwości i pasje. Chcemy te pasje rozbudzać 
i rozwijać – podkreślał Wójt Stanisław Barycki.
Warto podkreślić, że pomimo zmniejszającego 
się przyrostu naturalnego, w gminie Sitkówka-
-Nowiny zdecydowanie można mówić o wzro-
ście liczby uczniów. Tych w  roku obecnym 
przybyło aż 45.
I tak, w Szkole Podstawowej w Nowinach naukę 
rozpoczęło 434 uczniów, w Publicznym Gimna-
zjum 256 uczniów, a w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej 43. W Szkole Podstawowej w Kowali 

w tym roku zgłębiać wiedzę będzie 67 uczniów 
i 52 przedszkolaków. W Szkole Podstawowej 
w Bolechowicach nowy rok szkolny powitało 
80 uczniów i 65 przedszkolaków. Na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny rok szkolny rozpoczęło 
łącznie 880 uczniów oraz 364 przedszkolaków, 
w tym również maluchy z oddziału żłobkowego 
w Szewcach. – Staramy się stworzyć jak naj-
lepsze warunki do zdobywania wiedzy. Wiemy, 
że droga edukacyjna najmłodszych zaczyna się 
nie gdzie indziej jak w murach przedszkola. Na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny mamy w pełni 
wyposażone placówki przedszkolne. Zapewnia-
my naszym maluchom najlepsze z możliwych 
warunki do rozwoju. Bo to przecież od tego roz-
woju, rozwoju najmłodszych zależy ich dalsza 
przyszłość. Każdego roku, dokładamy starań, 
aby ta przyszłość była coraz lepsza – podkreśla 
Wójt Barycki.
Po ponad dwóch miesiącach odpoczynku 
czas powrócić do obowiązków i ciężkiej pra-
cy w szkolnych ławach. U progu nowego roku 
szkolnego wszystkim życzymy cierpliwości, 
zdrowia, wiary we własne możliwości oraz 
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Agnieszka Olech

Nowy rok szkolny rozpoczęty
1 września, w poniedziałkowy poranek 
tak jak we wszystkich szkołach w Polsce, 
tak i w gminie Sitkówka-Nowiny, 
zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym 
roku szkolnym 2014–2015. Na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny naukę tego 
dnia rozpoczęło 880 uczniów – to o 45 
więcej niż w roku ubiegłym. Warto 
dodać, że do przedszkoli łącznie 
uczęszcza 364 przedszkolaków.
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Plon niesiemy, plon

Obchody „Święta Chleba” zainaugurowała 
uroczysta msza święta, która odbyła się przed 
zabytkowym kościołem z Rogowa. Po zakoń-
czonej mszy świętej goście przenieśli się do 
małego amfiteatru, gdzie przypomniano pu-
bliczności, że pierwszy chleb odnaleziono po-
nad sześć tysięcy lat temu na Krecie, a historia 
chleba sięga nawet dwunastu tysięcy lat. Po 
powitaniu gości rozpoczęło się świętowanie.
A na scenie, tuż obok Genowefy Pigwy, Ka-
peli Korbanów, Zespołu Pieśni i Tańca Sko-
kotliwi i zespołu ROMANO DŻI wystąpiły nie 
kto innych, jak „Kowalanki”. Podczas swojego 
wystąpienia panie zaśpiewały pieśń o chlebie 
i wiele innych pieśni ludowych tematycznie 
związanych ze „Świętem Chleba”.
Wiele też działo się poza sceną. Na placu Par-
ku Etnografi cznego w Tokarni stanęły liczne 
kramy z chlebem, rękodziełem ludowym oraz 
tradycyjnymi potrawami. Wśród promujących 
produkty lokalne znalazły się także zespoły 
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. „Kowalan-
ki”, „Nowinianki” i „Szewczanki” serwowały 
gościom różnego rodzaju pierogi. Były i  te 
z kapustą i grzybami, były też te z kapustą 
i mięsem oraz pierogi ruskie. Nie zabrakło 
różnego rodzaju ciast domowych i rogalików. 
Furorę wśród degustujących robił domowy 
chleb ze smalcem i ogórkiem, a  także żu-
rek z jajkiem. Nasze zespoły zaprezentowały 
wspaniałe, tradycyjne potrawy, które rozeszły 
się w okamgnieniu – Wszystko rozeszło się 
błyskawicznie. Widocznie ludziom smakowało 
– zastanawiały się panie. 
Dodatkowo „Kowalanki” rozdawały wszystkim 
chętnym zakwas chlebowy własnej roboty. – 
Chciałyśmy, żeby każdy, kto chce upiec swój 
własny domowy chleb, mógł to zrobić właśnie 
na naszym zakwasie – mówiły panie. 

Agnieszka Olech

„Kowalanki”, „Nowinianki” i „Szewczanki”
na Święcie Chleba w Tokarni
W pierwszą niedzielę września w Parku Etnografi cznym w Tokarni odbyło się 
tradycyjne ,,Święto Chleba’’. Imprezie towarzyszyły liczne pokazy, występy kapel 
ludowych oraz degustacje wszelakich rodzajów pieczywa. Podczas uroczystości, 
zespoły ludowe z terenu gminy Sitkówka-Nowiny promowały nasze lokalne 
produkty. Dodatkowo jako jedyny zespół ludowy wystąpiły na scenie „Kowalanki”, 
które zaśpiewały między innymi piosenkę o chlebie.
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Do XIII edycji Mistrzostw Szybkiego Re-
agowania w Wodzie zgłosiło się 61 drużyn. 
W mistrzostwach wystartowało 20 jednostek 
państwowych straży pożarnych, 1 jednostka 

policji – z Sezonowego, Nieetatowego Zespołu 
Wodnego Chańcza KMP Kielce, 34 jednostki 
ochotniczych straży pożarnych oraz 5 grup 
z ośrodków sportu i klubów. – Ostatecznie z 61 
zgłoszonych drużyn do rywalizacji przystąpiło 
ich 55 – poinformował Jerzy Kurek, Komen-
dant Gminny OSP w gminie Sitkówka-Nowiny.
W mistrzostwach wzięły udział 4-osobo-
we drużyny ratowników, które rywalizowały 
w sześciu konkurencjach. – Trzy z konkuren-
cji odbyły się na łodziach motorowych. Był 
wyścig równoległy na łodziach motorowych, 
wyścig drużynowy na łodziach motorowych, 
a także wiosłowanie łodzią na dystansie 100 
metrów. Zawodnicy ścigali się również na 
pontonach przy użyciu krótkich wioseł. Odby-
ła się też konkurencja związana z reanimacją 
na fantomach i rzut rzutką rękawową do celu 
– wymienia komendant Jerzy Kurek. Drużynę 

OSP z Kowali reprezentowali druhowie: Adam 
Bentkowski, Jarosław Głogowski, Mateusz 
Obarzanek i Jakub Olejarczyk. Trenowali oni 
pod czujnym okiem druha Marcina Głogow-
skiego – naczelnika OSP Kowala. Druhowie 
długo przygotowywali się do zawodów. –Tre-
nowaliśmy nad zalewem w Cedzynie, w Mo-
rawicy. Bardzo się cieszymy, że udało nam się 
zajść tak wysoko. Do obronienia mistrzostwa 
zabrakło nam dosłownie sekundy. Dołożymy 
wszelkich starań, żeby nadrobić to w przy-
szłym roku – zapowiedział już druh Marcin 
Głogowski. Warto przypomnieć, że w  roku 
ubiegłym drużyna OSP z Kowali zajęła trze-
cie miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowa-
nia na Wodzie, a od siedmiu już lat znajduje 
się w pierwszej dziesiątce najlepszych drużyn 
ratownictwa wodnego.

Strażacy z OSP w Kowali wicemistrzami 
województwa ratownictwa wodnego
220 ratowników z 61 drużyn wzięło 
udział XIII Mistrzostwach Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego 
Reagowania na Wodzie, które odbyły 
się nad zalewem w Chańczy. Miejsce 
drugie zajęli druhowie ratownicy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali. 
Pierwsze miejsce zdobyła jednostka 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej Pińczów. Warto 
podkreślić, że różnica czasowa między 
pierwszym a drugim miejscem wynosiła 
zaledwie jedną sekundę.
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odwagą i determinacją. Ich doskonałe wyszko-
lenie, siła i chęć niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi przydały się innym ludziom i o to 
przecież chodzi. Staramy się wspierać jednost-
ki na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, bo prze-
cież one są gwarantem naszego codziennego 
bezpieczeństwa. Z tego miejsca chciałbym nie 
tylko pogratulować naszym druhom zajęcia 

tak wysokiego miej-
sca w województwie 
podczas mistrzostw, 
ale przede wszystkim 
podziękować za ich 
odwagę i za to, że nad 
nami czuwają – dzię-
kował Wójt Stanisław 
Barycki.
Na zakończenie XIII 

Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego 
Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie wrę-
czono puchary i pamiątkowe dyplomy najlep-
szym drużynom. Warto podkreślić, że drużyna 
OSP z Kowali, którą okrzyknięto wicemistrza-
mi województwa świętokrzyskiego, oprócz 
głównego pucharu otrzymała jeszcze jeden 
jako najlepsza drużyna Ochotniczych Straży 
Pożarnych w poszczególnych konkurencjach.

Organizatorami Mistrzostw Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reago-
wania na Wodzie był Wojewoda Święto-
krzyski we współpracy ze Świętokrzyskim 
Komendantem Wojewódzkim PSP, Zarzą-
dem Wojewódzkim WOPR oraz Święto-
krzyskim Oddzia łem Okręgowym PCK. 
Koordynatorem mistrzostw był Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe-
go ŚUW w Kielcach.

Agnieszka Olech

Po zaciekłych zmaganiach nasi druhowie 
z OSP w Kowali okazali się najlepszymi wśród 
ochotniczych straży pożarnych, plasując się 
w klasyfi kacji generalnej na drugim miejscu 
w województwie. Jednostkę z Kowali wyprze-
dziła zaledwie o jedną sekundę jednostka Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej Pińczów. – Myślę, że należy tu podkreślić 
fakt, że naszą drużynę 
pokonała jednostka 
zawodowa i  to tylko 
o jedną sekundę. Dru-
żyna z Kowali została 
wicemistrzem woje-
wództwa, więc mamy 
powód do wielkiej 
dumy, że w  naszej 
gminie są tacy wspa-
niali strażacy – podkreśla Wójt Gminy Sitków-
ka-Nowiny, Stanisław Barycki.
Warto przypomnieć, że wyposażeni w odpo-
wiedni sprzęt i doskonale przygotowani dru-
howie z Kowali brali udział w wielu akcjach 
ratownictwa wodnego. – Brali udział w rato-
waniu mienia i życia ludzkiego między innymi 
podczas wielkiej powodzi, jaka miała miejsce 
w Sandomierzu. Wykazali się wtedy wielką 

aktualności
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wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować 
nową drużynę do zawodów. Podczas treningów 
mieli bardzo dobre czasy. Z uwagi jednak na 
ich brak doświadczenia, liczyliśmy się z tym, 
że drobne błędy mogą popełnić – powiedział 
druh Czesław Bentkowski. – W zawodach po-
żarniczych brałem udział od 1971 roku. Mam 
spore doświadczenie i wiem, że każdy, nawet 
najmniejszy błąd jest szybko wyłapywany. Nie-
stety punkty odejmowane są nawet za najdrob-
niejsze pomyłki, jak zły zwrot zawodnika, czy 
rozmawianie w trakcie, co jest sztuką niezwy-
kle trudną do opanowania. Wierzyliśmy jednak 
w to, że na zawodach krajowych zajdą wysoko 
– podkreślał.
W treningach nowym zawodnikom pomagali 
również zawodnicy z poprzedniego mistrzow-
skiego składu drużyny. – Byli dla nas dużym 
wsparciem – przyznali zgodnie nowi zawodni-
cy. – Angażowaliśmy się w pomoc, bo bardzo 

aktualności

W Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych pokonali 30 najlepszych drużyn 
z całego województwa. Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Kowali zajęła pierwsze miejsce. 
Jednak to, czy pojadą na Wojewódzkie Zawody 
Sportowo-Pożarnicze do Olsztyna i będą repre-

zentować województwo świętokrzyskie stanęło 
początkowo pod znakiem zapytania. – Chodzi-
ło o wiek. Okazało się, że zgodnie z regulami-
nem zawodów nasi młodzicy nie mieszczą się 
wiekowo w ramach, ponieważ przekraczają 16 
lat – wyjaśnił druh Czesław Bentkowski, prezes 
OSP Kowala. – Zaczęliśmy szukać młodszych 
zawodników. Udało się ich znaleźć. W dru-
żynie znalazły się nawet dwie dziewczyny, co 
oczywiście dopuszcza regulamin zawodów. 
Prawie natychmiastowo rozpoczęliśmy inten-
sywne treningi, które odbywały się cztery razy 
w tygodniu. Musieliśmy wyszkolić właściwie 
nową drużynę, bo z dziesięciu osób wymie-
niliśmy aż dziewięć – opowiadał prezes OSP 
Kowala druh Czesław Bentkowski.
Intensywne treningi prowadzone były pod czuj-
nym okiem trenerów-druhów z OSP Kowala: 
Marcina Głogowskiego, Artura Bentkowskiego 
i Marka Szymonka. – Wszyscy dołożyliśmy 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kowali
reprezentowała nasze województwo
na Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z Kowali zajęła pierwsze miejsce 
podczas Wojewódzkich Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych, które odbyły 
się w Działoszycach. Nasi młodzicy 
pokazali prawdziwą klasę. Zwycięska 
drużyna reprezentowała województwo 
świętokrzyskie podczas krajowych 
zawodów sportowo-pożarniczych, stając 
w szranki z najlepszymi zawodnikami 
z całego kraju.



9Głos Nowin, wrzesień 2014

chcieliśmy, żeby nasza drużyna zajęła wysokie 
miejsce w Polsce – powiedział Kuba Bedla, 
jeden z członków poprzedniego składu mi-
strzowskiej drużyny. – Nowa drużyna radziła 
sobie podczas treningów bardzo dobrze. Moc-
no trzymaliśmy za nich kciuki – mówił Kamil 
Bartkiewicz, który również nie mógł wystar-
tować w zawodach ze względu na skończone 
16 lat.
Druhowie z Młodzieżowej Drużyny Sporto-
wo-Pożarniczej z Kowali podczas Krajowych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych zajęli trzy-
naste miejsce i tym samym są trzynastą naj-
lepszą młodzieżową drużyną w kraju.
Przypominamy, że podczas Wojewódzkich Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych Mistrzowską 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Kowali 
reprezentowali: Kamil Bartkiewicz, Kamil Bu-
ras, Kuba Bedla, Dominik Dewerenda, Paweł 
Gruszczyński, Szymon Gruszczyński, Krzysz-
tof Gruszczyński, Damian Malarczyk, Kamil 
Stępień i Adrian Bentkowski.
Warto podkreślić, że naszych mistrzów do Wo-
jewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
przygotowywali: Artur Grzegorz i Tomasz Bent-
kowscy, a organizacyjnie Marcin Głogowski 
i Czesław Bentkowski. W skład drużyny, która 
wzięła udział w Krajowych Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych w Olsztynie i reprezentowała 
województwo świętokrzyskie weszli: Katarzyna 
Woś, Kacper Pękalski, Artur Januszek, Adam 
Warowiec, Szymon Gruszczyński, Filip Wiktor, 
Patryk Nowakowski, Aleksandra Osman, Da-
wid Kruk, Mateusz Różycki.

Agnieszka Olech

aktualności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każ-
dego roku, do 15 października radni, sołty-
si, przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy 
i kierownicy poszczególnych jednostek orga-
nizacyjnych składają szczegółowe zapotrze-
bowania budżetowe. Następnie wszystkie 
wnioski z terenu gminy analizowane są przez 
pracowników odpowiedzialnych za dane spra-
wy. Kolejnym etapem tworzenia budżetu jest 
przedstawienie przez Wójta i Skarbnik Gminy 
Sitkówka-Nowiny prowizorium budżetowego 
poszczególnym komisjom Rady Gminy. Komi-
sje przyjmują stanowiska w danych sprawach 
i przedstawiają je na forum Rady Gminy, 
gdzie przy obecności sołtysów budżet jest za-
twierdzany.
– Do tej pory, w imieniu mieszkańców zapo-
trzebowania budżetowe składali sołtysi i rad-
ni. W tym roku postanowiliśmy, że możliwość 

udziału w tworzeniu budżetu powinni mieć 
bezpośrednio wszyscy mieszkańcy. Dlatego 
zapraszamy, aby do 15 października indywi-
dualnie zgłaszali nam swoje potrzeby i pomy-
sły. Wszystkie zostaną skrupulatnie rozważone 
i przedyskutowane – zapewnia Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki. – Zgod-
nie z przepisami projekt budżetu tworzy wła-
dza wykonawcza, czyli wójt, burmistrz, pre-
zydent. Następnie nad projektem dyskutują 
radni, którzy mogą zaakceptować, bądź nie 
zgodzić się na propozycje budżetowe władzy 
wykonawczej. Oznacza to, że pewne inwesty-
cje mogą wyrzucić z prowizorium budżetowe-
go, a inne dołożyć wedle własnego uznania. 
Po wprowadzeniu ewentualnych zmian, radni 
głosują podczas posiedzenia sesji nad przy-
jęciem budżetu na kolejny rok – tłumaczy 
wójt. – Od dawna staramy się tworzyć społe-

czeństwo obywatelskie i realizować wszystkie 
najważniejsze potrzeby mieszkańców. Chce-
my, żeby mieszkańcy wiedzieli, że ich zdanie 
jest dla nas bardzo ważne. Być może do tej 
pory nie wszyscy zgłaszali swoje potrzeby po-
przez sołtysów czy radnych. Mogło być tak, 
że pewne informacje nie docierały do nas. 
Stąd pomysł, aby mieszkańcy mogli indywi-
dualnie zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio 
do nas. Na pewno pochylimy się nad wszyst-
kimi. Jestem przekonany, że dadzą nam one 
sporą wiedzę na temat tego co powinno być 
zrobione w nadchodzącym roku. Liczę, że 
z przychylnością Rady, bezpośrednie potrze-
by mieszkańców zaplanowane przez władze 
w budżecie, zostaną zrealizowane – dodaje 
Wójt Barycki.
Przypominamy, że wszystkie wnioski w zakre-
sie planowanych do wykonania w 2015 roku 
zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
mieszkańcy muszą składać do 15 października. 
Wnioski należy składać bezpośrednio w sekre-
tariacie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny lub 
mailem na adres: nowiny@nowiny.com.pl

Agnieszka Olech

Zapraszamy mieszkańców
do tworzenia budżetu na 2015 rok
Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do prac związanych z opracowaniem 
projektu budżetu na 2015 rok. W tym roku, władze gminy postanowiły zaprosić 
do tworzenia budżetu wszystkich mieszkańców. Swoje propozycje i pomysły 
mieszkańcy mogą zgłaszać indywidualnie do 15 października.
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przegląd wydarzeń

Tegoroczne Dożynki Powiatu Kieleckiego 
odbyły się w Bielinach. Barwny korowód 
mieszkańców dziewiętnastu gmin powiatu 
kieleckiego, w  tym przedstawicieli gminy 
Sitkówka-Nowiny, wyruszył spod Centrum 
Tradycji i  Turystyki Gór Świętokrzyskich 
na stadion sportowy w Bielinach. Tutaj, 
w samo południe rozpoczęła się uroczysta 

msza święta, po której starostowie dożynek 
tradycyjnie już przekazali bochen chleba na 
ręce gospodarzy.
Imprezie towarzyszyły liczne występy kapel 
ludowych, kiermasz rękodzieła artystycznego, 
pokazy sprzętu rolniczego, a także gry i zaba-
wy dla dzieci oraz prezentacje wieńców do-
żynkowych. W sposób szczególny podczas po-

wiatowych dożynek zaprezentowała się gmina 
Sitkówka-Nowiny. 

Wyróżnienie dla wieńca z Bolechowic
Jednym z najważniejszych punktów imprezy 
było wybranie najpiękniejszego wieńca do-
żynkowego, który będzie reprezentować po-
wiat na dożynkach wojewódzkich. W kon-

Mocny nowiński akcent
na powiatowych dożynkach
Podczas odbywających się 
31 sierpnia w Bielinach Dożynek 
Powiatu Kieleckiego jednym 
z najważniejszych punktów imprezy 
był wybór najpiękniejszego wieńca 
dożynkowego. Miło nam poinformować, 
że wyróżnienie w tym konkursie 
zajął wieniec reprezentujący gminę 
Sitkówka-Nowiny, a przygotowany przez 
Zespół Ludowy „Bolechowiczanie”. 
Nie był to jedyny nowiński akcent 
podczas tej imprezy. Zespół Obrzędowy 
„Kowalanki” zajął II miejsce 
w konkursie kulinarnym, a Mirosławowi 
Kurpie z Bolechowic przyznano 
wyróżnienie w konkursie „Piękna 
i bezpieczna zagroda”.
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kursie udział wzięły wieńce promujące aż 
31 gminy powiatu kieleckiego. Wieńce 
prezentowały się bardzo okazale, a komisja 
konkursowa miała nie lada orzech do zgry-
zienia, wybierając ten najładniejszy. Ocenia-
jąc wieńce, jury brało pod uwagę formę oraz 
tradycyjne wykonanie. 
Prezentujący gminę Sitkówka-Nowiny wieniec 
przygotowany przez Zespół Ludowy „Bolecho-
wiczanie” z Bolechowic otrzymał wyróżnienie. 
– Jesteśmy ogromnie wdzięczne za przyznanie 
wyróżnienia podczas powiatowych dożynek 
za wieniec, w zrobienie którego włożyłyśmy 
wiele pracy. Tego dnia odebrałyśmy wiele 
słów uznania. Mówiono też, że nasz wieniec 
prezentował się pięknie – powiedziały panie 
z Zespołu Ludowego „Bolechowiczanie”.

II miejsce dla „Kowalanek”
w konkursie kulinarnym
Podczas powiatowych dożynek odbyła się 
druga już edycja konkursu kulinarnego na 
najlepszą potrawę z żołądków „Przez Żołądek 
do Serca”. W kulinarne szranki stanęło aż 35 
zespołów, głównie koła gospodyń wiejskich. 
Gminę Sitkówka-Nowiny reprezentowały cztery 
zespoły. I tak, „Nowinianki” przyrządziły „Żo-
łądki a`la fl aczki z boczkiem”, „Szewczanki” 
serwowały „Żołądki piwne”, „Kowalanki” przy-
gotowały „Żołądki w kapuście pieczarskiej”, 
a „Bolechowiczanie” podali „Zupę żołądkową”. 
I tu komisja konkursowa miała problem z wy-
łonieniem najlepszych. Jak się okazało, Zespół 
Obrzędowy „Kowalanki” właściwie nie miał 
sobie równych. Panie zajęły drugie miejsce 
w konkursie. – Cieszymy się, że nasza potrawa 
tak smakowała, że znalazłyśmy się w gronie 
najlepszych – mówiły „Kowalanki”, które słyną 
w regionie z pysznej kuchni.
Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy zma-
gań kulinarnych otrzymali upominki, a zwycięz-
cy nagrody rzeczowe. Ponadto „Nowinianki” 
wylosowały wspólną kolację w hotelu Tęczowy 
Młyn ufundowaną przez Piotra Żołądka, Członka 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Gospodarstwo z Bolechowic 
w gronie najlepszych
Podczas Dożynek Powiatu Kieleckiego rozstrzy-
gnięto konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda – 
przyjazna środowisku”. Co prawda pierwszego 
miejsca nie zajęło żadne ze zgłoszonych gospo-
darstw z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, ale 
i tak możemy mieć powód do dumy, ponieważ 
jury postanowiło przyznać wyróżnienie Mirosła-
wowi Kurpie z Bolechowic. Tym samym jedno 
z nowińskich gospodarstw dołączyło do grona 
najlepszych w powiecie kieleckim.

Agnieszka Olech

przegląd wydarzeń
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Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przyznał nagrody 
pieniężne z zakresu kultury, dla kół gospodyń 
wiejskich, za wykonanie wieńców dożynko-
wych. Za zdobycie I miejsca „Bolechowicza-
nie” otrzymali nagrodę w wysokości 1000 zł. 
Pozostałe zespoły („Szewczanki”, „Kowalanki” 
i „Nowinianki”) nagrody po 900 zł.
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20 września, w 66. rocznicę stalinowskiej 
zbrodni, przy grobie w Zgórsku odprawiono 
mszę świętą z udziałem rodzin pomordowa-
nych, kombatantów, Związku Strzeleckiego 
„Strzelec”, Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych Okręg Świętokrzyski, uczniów szkół 
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, nauczycieli, 
leśników, władz powiatowych oraz władz gmi-
ny Sitkówka-Nowiny. 
Podczas uroczystości obecna była również 
Józefa Życińska, żona Aleksandra Życińskie-
go ps. Wilczur, porucznika AK – NSZ – WIN, 
który wraz z trzema innymi żołnierzami pod-
ziemia: Józefem Figarskim ps. Śmiały, Cze-
sławem Spadło ps. Kret i Mały oraz Karolem 
Łoniewskim ps. Lew, po osądzeniu przez sta-
linowski sąd, został rozstrzelany w zgórskim 
lesie 24 września 1948 roku, około godz. 
19.10, przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego. – Ten obelisk upamięt-
nia śmierć czterech bestialsko zamordowa-
nych tutaj mężczyzn. Jednak w tych lasach 
rozstrzelano blisko cztery tysiące ludzi. Je-
stem ogromnie wdzięczna władzom gminy 
Sitkówka-Nowiny, a w szczególności Wójtowi 
Stanisławowi Baryckiemu, za pomoc w wy-
budowaniu istniejącego obelisku. Dzięki temu 
pamięć o nich nigdy nie zaginie. Chciałabym, 
żeby pamiętano również o innych pomordo-

wanych. Mam nadzieję, że kiedyś stanie tutaj 
ogromna zbiorowa mogiła – mówiła Józefa 
Życińska, żona zamordowanego Aleksandra 
Życińskiego ps. Wilczur. 
Warto przypomnieć, że miejsce jego pochówku 
nigdy by się nie wydało, gdyby nie wytrwałe, 
kilkudziesięcioletnie poszukiwania Józefy Ży-
cińskiej. Wdowa pytała, szukała i publikowała 
na łamach ówczesnego „Słowa Ludu” apele 
o wskazanie miejsca pochówku swojego męża. 
Na jeden z nich odpowiedział gajowy Przepióra 
ze Zgórska, który był świadkiem zbrodni. Opo-
wiedział historię z 1948 roku, gdy w zgórskim 
lesie zauważył czterech mężczyzn kopiących 
dół i dziewięciu żołnierzy KBW z bronią. Ga-
jowy ukrył się w krzakach i czekał. Po jakimś 
czasie usłyszał strzały z broni maszynowej. 
Przestraszony uciekł do domu, ale nazajutrz 
odnalazł miejsce przykryte świeżą darnią, 
oznaczył je i opiekował się nim. Na pobliskim 
dębie pojawiła się kapliczka.
Poszukiwania szczątków ofiar, jakie w  tym 
miejscu przeprowadził w 2006 roku IPN, nie 

przyniosły rezultatów. Jednak na miejscu sta-
linowskiej zbrodni zbudowano symboliczny 
grób. Jego budowę sfi nansowała Gmina Sit-
kówka-Nowiny.
– Będziemy zawsze pamiętać o tych ludziach, 
o krwawej historii tej ziemi – zapewniał pod-
czas uroczystości Wójt Gminy Sitkówka-No-
winy, Stanisław Barycki, który wspomniał 
również osobę nieżyjącego już byłego wicepre-
miera Przemysława Gosiewskiego, będącego 
niegdyś na wszystkich uroczystościach patrio-
tycznych w tym miejscu. To właśnie on odzna-
czył pośmiertnie Krzyżem Ofi cerskim Orderu 
Odrodzenia Polski zamordowanego Aleksandra 
Życińskiego ps. Wilczur. Odznaczenie odebrała 
z rąk premiera Józefa Życińska.
Tegoroczne uroczystości stały się także oka-
zją do wręczenia odznaczeń. I tak, Srebrnym 
Krzyżem Związku Weteranów uhonorowano 
Józefę Życińską. Pamiątkowym Krzyżem Czy-
nu Zbrojnego odznaczono Monikę Sokołowską 
i Henryka Wójtowicza. Kombatanckim Krzy-
żem Pamiątkowym uhonorowano Stanisława 
Baryckiego – Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, 
Krystynę Hakenberg, Roberta Płaskiego i Ma-
riusza Wertkę. Dyplom Uznania ZK RPiBWP 
wręczono Monice Sokołowskiej i Piotrowi 
Wójtowiczowi. Odznaczenia wręczał mjr. D.S. 
Wiesław Kuta. 

Agnieszka Olech

Upamiętnili
rozstrzelanych w Zgórsku
Uroczysta msza święta w intencji 
rozstrzelanych żołnierzy, złożenie 
kwiatów pod symboliczną mogiłą, 
zapalenie zniczy i wręczenie odznaczeń 
dla zasłużonych – tak 20 września 
w lesie w Zgórsku uczczono pamięć 
czterech żołnierzy rozstrzelanych przez 
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

12
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aktualności

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pocz-
tów sztandarowych na polanie, skąd prze-
maszerowano przed pomnik upamiętniający 
partyzantów poległych 17 września 1944 
roku w zwycięskiej walce z hitlerowcami. Tu 
odbyła się uroczysta msza święta w intencji 
wszystkich tych, którzy na ołtarzu drugiej woj-
ny światowej złożyli najcenniejszy dar – życie, 
abyśmy mogli teraz żyć w wolnej Polsce. 
Po uroczystej mszy świętej polowej przy-
pomniano krwawe historyczne wydarzenia, 
które rozegrały się przed kilkudziesięcio-
ma laty w Szewcach. Przy tej okazji wspo-
mniano również postać generała Antoniego 
Hedy „Szarego”, który dowodził 2. Batalio-
nem 3. Pułku AK podczas bitwy z Niem-
cami w Szewcach i okolicznych lasach 16 
i 17 września 1944 r. Warto przypomnieć, 

że w 1945 r. zasłynął brawurową akcją na 
kieleckie więzienie. Siłami Samodzielnej Bry-
gady Kieleckiej uwolnił kilkuset żołnierzy – 
więźniów z rąk komunistycznych oprawców. 
Był wielokrotnie skazany przez komunistycz-
ne władze na karę śmierci, jednak nie zała-
mał się. Dawał często innym współwięźniom 
przykład żołnierskiego męstwa i godności. Po 
uwolnieniu wielokrotnie spotykał się z miesz-
kańcami Szewc. Przyjeżdżał tu w  roczni-
cę bitwy. Odwiedzał uczestników Marszu 
Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Budził we 
wszystkich otuchę. Podtrzymywał wiarę 
w powrót Niepodległej Rzeczypospolitej. Pod 
koniec życia otrzymał nominację na stopień 
generalski. Misję ojca kontynuuje jego córka, 
Teresa Heda-Snopkiewicz, która była obecna 
podczas uroczystości. 

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty 
przed pomnikiem.
Gośćmi uroczystości byli: Mieczysław Gębski 
– Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, Kazimierz Bielecki – Rad-
ny Powiatu Kieleckiego oraz Henryk Milcarz 
– Prezes Wodociągów Kieleckich.

Agnieszka Olech

Obchody 70. rocznicy bitwy 
oddziału Armii Krajowej 
Antoniego Hedy „Szarego” w Szewcach
21 września, w Szewcach odbyły się 
uroczyste obchody 70. rocznicy bitwy 
oddziału Armii Krajowej Antoniego Hedy 
„Szarego” z agresorem niemieckim. 
W uroczystościach udział wzięła Teresa 
Heda-Snopkiewicz, córka „Szarego”. 
Organizatorem wydarzenia, które 
uświetniła Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta 
„Nowiny” pod batutą Józefa Janaszka, 
był Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Kielecki „Jodła” oraz Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny.
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kultura

Wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza zainaugurowała Narodowe Czy-
tanie w 2012 roku. W roku ubiegłym miłośni-
cy fundamentalnych dzieł polskiej literatury 
w całym kraju czytali dzieła Aleksandra Fre-
dry. W tym roku Prezydent Bronisław Komo-
rowski zaprosił Polaków do wspólnego czyta-
nia „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nowinach rozpoczęła Julita Zając z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Nowinach, która po-
witała zgromadzonych gości. Wśród nich byli 
uczniowie i nauczyciele z Publicznego Gimna-
zjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowi-
nach. Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli 
prezentację multimedialną o życiu i twórczości 
Henryka Sienkiewicza. Po tym krótkim występie 
Wiktoria Taborek z klasy IIa rozpoczęła głośne 
czytanie dzieł Sienkiewicza, dodając tym sa-
mym odwagi pozostałym czytającym. A było 
komu tej odwagi dodawać, bo aż 30 uczniów 
gimnazjum w Nowinach głośno czytało tego 
dnia „Trylogię”. – Trzeba pamiętać, że tekst „Try-
logii” nie jest prosty. Mimo to uczniowie pora-
dzili sobie doskonale – powiedziała Julita Zając 
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach.
Ostatnią z czytających osób była Anna Łuka-
siewicz. Jako że hasłem przewodnim podczas 
akcji Narodowego Czytania w nowińskiej bi-
bliotece była miłość, to pani Anna odczytała 
fragment o płomiennym uczuciu bohaterów 
„Ogniem i mieczem” – Bohuna do Heleny. 
Uroczystość zakończyła się pamiątkowym 
opieczętowaniem dzieł Henryka Sienkiewicza 
pieczęcią przysłaną prosto z kancelarii Prezy-
denta RP. 

Agnieszka Olech

Wszystko w ramach zainicjowanej przed dwoma laty przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego akcji „Narodowego czytania”, w którą 
aktywnie postanowiła się włączyć Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach. 
Hasłem przewodnim była miłość na kartach „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

Czytali „Trylogię” Henryka SienkiewiczaSienkiewicza
w nowińskiej bibliotece

14
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Symboliczny grób

W Zgórskim lesie,
symboliczny stoi grób.
Uklęknij przy nim
i pacierz zmów.
 W tym grobie leżą,
 Akowcy pomordowani.
 Pochowani bezimiennie,
 cicho, potajemnie.
Lecz drzewa wszystko widziały,
wszystko słyszały.
Wieść się szybko rozniosła,
lotem błyskawicy,
po całej okolicy.
 Młodzi, urodziwi,
 bez lęku prawdy bronili.
 Wierni Polsce
 do ostatnie chwili,
 dlatego życie stracili.
Oni nie są bezimienni,
mają swój grób,
swój krzyż, który nieśli,
Szum polskich drzew
i ptasie pieśni.
 I nas,
 którzy co roku,
 stoją przy ich grobie.
 Hołd im składają
 i ich wspominają.
A dęby szumią, szumią,
sypiąc żołędziami.
A ksiądz modli się szepcząc,
Boże zmiłuj się nad ofi arami
i nad ich oprawcami.

Danuta Kilakiewicz

kultura

Pływalnia „Perła”
w Nowinach

 Pływalnia „Perła”
 Pływalnia kryta
 Gości zaprasza
 Swym wziękiem wita
Aby kąpieli tu zażywali
I radość życia też przeżywali
Pływalnia kryta gościom serwuje
Różne atrakcje przygotowuje
 Jest na pływalni wiele atrakcji
 By się nie nudzić w czasie wakacji
 A ratownicy uczą pływania
 Niech się niechęcią nikt nie zasłania
Aby się goście swobodnie czuli
Z kąpieli zadowoleni byli
By swoje plany tak układali
By na pływalni częściej bywali
 Woda w basenie jest bardzo czysta
 Przez to widoczna i przezroczysta
 Woda w basenie jest podgrzewana
 I stale ciepła wieczorem i z rana
Nad wszystkim czuwa dyrektor, załoga
By dla kąpiących była odnowa
Odnowa duszy, humoru, ciała
Cała załoga o to zadbała

Henryk Skowerski

Jesień

 Jesień przyszła nocą,
 już się drzewa złocą,
 słoneczko mniej grzeje,
 i pola szarzeją.
Nocne przymrozki
podchodzą do wioski,
i coraz to milej
podgrzać się choć chwilę.
 Owoce zebrane
 warzywa schowane
 a na ziemiaczyskach
 palą się ogniska.
Swawola wesoła, dzieciaków gromada
pieczone kartofl e ze smakiem zajada
I słychać daleko ich głosy radosne
a ja sobie myślę, by dożyć do wiosny

Henryka Brzoza

Dla ciebie Polsko

Tyle słów wypowiedziano,

o tobie Polsko.

Tyle hymnów już zagrano,

dla ciebie Polsko.

Wiele pieśni wyśpiewano.

Wiele wierszy napisano.

 A ty Polsko skromniutka.

 A ty Polsko cichutka.

 Żyjesz spokojnie wśród zielonych pól,

 nie obcy jest dla ciebie wojenny ból.

Wrzesień

 Piękny lata koniec
 Słoneczna pogoda
 Kępy kwitnącego wrzosu
 Fruwające nitki babiego lata
Echo wrześniowych wspomnień
Odbija się od starych kamienic
 Tragiczna historia Polski
 Sprzed 75 lat
 Agresja Niemiec
 Zbrodnie na Wschodzie
 Śmierć polskich ofi cerów
 Dramatyczne zdarzenia
 Zapłakane wdowy
 Osierocone dzieci
Każda zbrodnia
Wcześniej czy później
Zostanie ujawniona
 I my 
 Polacy
 Z bogatą historią
 Minutę ciszy
 Ofi arujmy tym
 Którym wrzesień
 Zabrał marzenia
 I miłość

Lidia Jędrocha
Prawda
Prawda to jest piękne słowoOdkrywane wciąż na nowoW różnym kraju i językuPrawd też różnych jest bez liku

Ale przecież na tym świeciePrawdy wszyscy szukać chcecieNie wiadomo gdzie się skryłaCzy się czasem nie zgubiła
A zgubiła się mój BożeJej odnaleźć nikt nie możeBo szukały pokoleniaDziś szukamy bez wytchnienia

W wielu sprawach prawda skrytaCiągle szarą mgłą spowitaLecz jej trudno się wydostaćAby mogła z nami zostać
Aby mogła z nami gościćNie musiała się już złościćBy na świecie królowałaJedna prawda szczera cała

Henryk Skowerski

Nie zniszczyły Cię wojny i zdrady,

przetrzymałaś najgorsze napady.

Z każdej klęski wyszłaś zwycięska,

o wiele bardziej silniejsza.

 Opłakałaś tych co zginęli.

 Przytuliłaś tych co ocaleli.

 Odrodziłaś się ze zniszczeń wojennych.

 Stanęłaś na nogach silnych i pewnych.

Dziś radośnie brzmi Mazurek Dąbrowskiego,

orzeł i fl aga biało-czerwona szybują aż pod niebo.

Dzwony kościelne głoszą chwałę Pana,

dziękując za wolność już od samego rana.

Danuta Kilakiewicz

A

Dobro

ciche, pokorne
płynące z serca
ufające, wartościowe
wspierające w trudnych chwilach
szlachetne, życzliwe
budujące pozytywne relacje
prawdziwe, pogodne
nie szydzi, nie wyśmiewa
spokojne, satysfakcjonujące
zwiastun nadziei.
Jest w nas.

Człowiek dobry,
nigdy nie jest sam.

Lidia Jędrocha

Jesienny wieczór

Drzewa zaszumiały złotymi liściami,
a wiele z tych liści jest już pod nogami,
z łąk biegną krowy smętnie porykujące,
pełne wymiona mleka, obfi tość zwiastują.
 W zagrodach słychać pieskie ujadanie,
 z kominów snują się dymy,
 gdzieś wiader szczękanie,
 mrok wczesny otula stodoły i chaty,
 już gwiazdy do nas mrugają,
 i księżyc w poświacie.
Niebawem sen słodki, ogarnie wieś całą,
nawet lampy uliczne, przestają się palić,
nocka już nadchodzi, a wieczór odpływa,
i od wieków podobne, życie tutaj bywa.

Henryka Brzoza
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Moja Mała Ojczyzna

Przypomnijcie sobie drodzy czytel-
nicy, o czym pisałem w swoim mar-
cowym felietonie. Ci, którzy znają 
mnie dobrze wiedzą, że politykę 
interpretować potrafi ę. Nie inaczej 
było w przypadku naszej gminy. Już 
dawno temu widziałem zagrożenie, 
które puka do naszych samorzą-
dowych drzwi, a głośno i dosadnie 
wypowiedziałem się o tym właśnie 
w marcowej publikacji. Dziś, kiedy z wielką pompą, 
z perfekcyjnie wyreżyserowaną imprezą, zaprezen-
towali się nam wybrańcy tej politycznej formacji, nie 
mam absolutnie żadnej wątpliwości, że moje oba-
wy, co do tego właśnie ugrupowania były i są słusz-
ne. Wiem jak się to odbywało w innych miejscach, 
innych gminach – niestety nic dobrego to nie wróży. 
Ale taki był właśnie misterny plan nie od wczoraj, 
ale już od ponad 3 lat. Trudno mi dziś uwierzyć, że 
przemówienia wielkich ludzi tej zielonej świty, mó-
wiące o tym, że nie ma absolutnie żadnego zagroże-
nia ani też obaw jakoby ta właśnie, jedynie słuszna 
partia, chciała pomalować gminę Sitkówka-Nowiny 
na zielono, były prawdziwe. Drodzy czytelnicy, tylko 
głupiec uwierzyłby w taką propagandę. Być może 
nazbyt biorę sobie to do serca, ale tak zostałem 
wychowany, nie boje się mówić o zagrożeniu, jeśli 
uważam że ono jest już za drzwiami i czeka tylko na 
ich otwarcie. Klucz do tych drzwi mamy jednak my 
mieszkańcy i to my zdecydujemy komu otworzymy 
nasze samorządowe wrota.
Zupełnie neutralny mieszkaniec zapytałby dlacze-
go mam tyle obaw? Ktoś, kto odrobinę interesuje 
się tym, co w ostatnich latach działo się w naszej 
gminie bez zastanowienia będzie wiedział dlacze-
go. Nie od dziś wiecie, że ta gmina, nasza gmina, 
jest mi bardzo bliska – nie traktuję jej jako miej-
sca w dowodzie osobistych, jestem z nią związa-
ny od urodzenia i chciałbym dla niej jak najlepiej. 
A jeśli dla niej to dla nas wszystkich – mieszkań-
ców. Jeśli się uprę, to przysłowiowe góry przenio-
sę, jeśli tylko widzę słuszność w decyzjach, które 
na pierwszym miejscu stawiają ludzi i absolutnie 
nie rzucam słów na wiatr, zapytajcie w Sitkówce, 
czy z niemożliwego można zrobić coś realnego? 
Moje obawy co do funkcjonowania Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny usiłowałem rozwiać uczest-
nicząc jako wolny słuchacz w naprawdę wielu 
sesjach. Niestety nie rozwiałem swoich wątpli-
wości, lecz tylko utwierdziłem się w przekonaniu 
że zagrożenie jest i to naprawdę duże. Oddech 
zielonej partii z każdym miesiącem dawał się 
we znaki, a wydawałoby się, że osoby zupełnie 
nie związane z tym środowiskiem przyjmowały 

jednak tą polityczną ideologię, 
by dziś jak jeden podpisać się 
i ofi cjalnie przyznać, że ludowcy 
nie są im obcy. Jak ocenilibyście 
formację, która w ostatnich dzie-
sięcioleciach kurczowo trzyma się 
władzy, nie bacząc z kim wchodzi 
w koalicję, w  jednej zwraca się 
mocno na lewo, a w kolejnej już 
na prawo. Nie wiem jak Wam, ale 

mnie to naprawdę źle się kojarzy.
Chciałbym na moment zatrzymać się na temacie 
sesji, bowiem tam działy się rzeczy niesłychane, 
a potwierdzenie tego każdy z czytelników znaleźć 
może w protokołach z sesji, każda wypowiedź jest 
tam rejestrowana i niczego nie da się zmanipulo-
wać, czasem ciężko uwierzyć jak reprezentują nas 
nasi wybrańcy. Są wśród zielonych towarzyszy tacy, 
którzy przez 8 lat kadencji nie zabrali nawet raz gło-
su – jak zatem ich ocenić? Kogo oni reprezentują? 
Owszem podnoszą rękę w myśl wcześniejszych klu-
bowych ustaleń niczym maszynki do głosowania. 
Niektórzy zaś przechodzili liczne szkolenia z mani-
pulacji, a raczej mydlenia ludziom oczu. Ale niestety 
skuteczne te szkolenia, bo jednak działały na innych 
klubowych kolegów radnych. Są też i tacy, których 
nienawiść nie tylko do obecnego wójta, ale także 
i pracowników urzędu rosła z każdą sesją, dziś co 
poniektórzy nie mieszczą już w sobie tej nienawi-
ści. Zastanawiałem się tylko po co to? Życie uczy 
nas przecież, że nie można robić na złość jednej 
osobie, kosztem całej lokalnej społeczności. Kiedy 
czytam w komentarzach, że zielona koalicja mia-
ła wiele pomysłów i jak się okazało były one traf-
ne, ale po fakcie, to zadaję sobie bardzo poważne 
pytanie – dlaczego przy tak znaczącej przewadze 
głosów nie można było realizować przynajmniej 
tych mniej kontrowersyjnych pomysłów? Był na 
to czas czterech lat, dlatego zgodzę się że gmina 
pogrążyła się w marazmie – tylko kto więcej doło-
żył do tej stagnacji? Jak mam pozytywnie ocenić tą 
ekipę, jeśli wszystko czym mogą się pochwalić to: 
zablokowaliśmy, zawetowaliśmy i odrzuciliśmy…. 
Czy to nie dziwne? Blokować inwestycje dla ludzi, 
podczas gdy nie tylko sąsiednia Morawica, ale już 
nawet Chęciny zostawiły nas daleko w tyle. W ob-
liczu wyborów każdy kandydat musi zdać sobie 
sprawę z tego, że praca na rzecz społeczności lo-
kalnej to nie przymus, to musi być chęć. Nikt nie 
powinien mieć cienia wątpliwości dlaczego i po 
co się tu znalazł. Ktoś kto traktuje tą funkcję jako 
zarobkową powinien zmienić miejsce. Dziś w skła-
dzie Rady Gminy są radni, którzy nie zasłużyli już 
na żółtą, ale na czerwoną kartkę. Posunę się dalej 

mówiąc iż manipulatorzy winni zostać dożywotnio 
zdyskwalifi kowani z pracy samorządowej.
Niektórym praca samorządowa pomyliła się z pisa-
niem wierszy, jak to ocenić? Sam nie wiem, kiedy 
sam pisarz w dobie obecnej kadencji zmienił się 
nie do poznania, dobrze przyjął naukę...? Nikt ni-
komu nie broni pisać, choć doradziłbym pisać bajki, 
w tym temacie byłoby chyba lepiej. Choć musiałyby 
to być bajki straszne, bo jakoś ten właśnie pisarz 
w takim klimacie lubi się poruszać, a swoje baj-
kowe podwórko podzielił tak jak jeszcze żadnemu 
innemu pisarzowi nie udało się podzielić.
Widziałem już w pewnym momencie pozy-
tywny impuls, w którym to jeden, jak myśla-
łem, neutralny mówca wystąpił z szeregu. Na 
nic jednak był mój optymizm, bo szybko do 
szeregu wrócił, a kuluarowe plotki niosą, że 
funkcje zostały już rozdzielone. Inni z kolei są 
już dogadani, a przecież nie znamy jeszcze 
wyników ostatecznego „starcia”. Jak zatem 
my mieszkańcy możemy poważnie patrzeć na 
taką sytuację, czy to oby nas nie zniechęca? 
W swoich publicznych, ale i też wirtualnych 
listach często wypowiadałem się na temat siły 
jednostki, w tym przypadku mieszkańców, zda-
nia nie zmieniam i będę to cały czas powtarzał. 
Zdziwiłem się ostatnio widząc, że ktoś kopiuje 
moje wypowiedzi. W sumie powinien to być dla 
mnie powód do satysfakcji, ale widzę w tym 
drugie dno – dla mnie to hasło obowiązuje przez 
całe dojrzałe już życie, a dla tych nowo widocz-
nych jakoś dziwnie przed wyborami. Ten akurat 
pogląd oceńcie drodzy czytelnicy sami.
Dla tych wszystkich, którzy zwątpili – weźcie 
sobie proszę to wypracowanie przynajmniej 
do przemyślenia. Od Was zależeć będzie, czy 
i komu uchylimy nasze samorządowe drzwi. 
Pamiętajcie o zagrożeniach, które mogą się 
rozgościć w naszych gminnych włościach już 
nie na kadencję, ale na długie lata. Wiem to 
z doświadczenia innych miejsc, a odwrócić 
później taką sytuację jest piekielnie trudno. 
Na swoich białych kartach wybiorę doświadcze-
nie, bo pamiętam swoją, naszą gminę, jako pręż-
nie rozwijającą się, taką w której nikt nie myślał 
o politycznych kłótniach, ale o wytężonej i uczci-
wej pracy na rzecz ludzi. Wiem, że jest to możliwe, 
bowiem w tym właśnie środowisku pojawili się 
już ludzie, którzy „zarazili” się pracą samorządo-
wą nie z przymusu, ale z polotu i pasji. Cieszę się, 
że odpowiedzieli na mój niejeden apel i są gotowi 
poświęcić się dla ludzi. Widzę w tym szansę, by 
doświadczenie na samej górze wsparte energią, 
dynamiką i chęcią pracy na rzecz jednostki w Ra-
dzie Gminy, stało się przede wszystkim sukcesem 
mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny.
Zawsze wierzyłem w mądrość ludzi, nie mam 
wątpliwości że mądrze wybiorą też mieszkańcy 
naszej gminy, Wy już wiecie, że mamy tu u sie-
bie wszystko, co powinno pchać nas do przodu, 
na ścieżkę rozwoju, spokoju i dumy z tego, że 
mieszkamy tu – w naszej małej ojczyźnie. Przy-
wróćmy gminę Sitkówka-Nowiny na należne jej 
miejsce Perły Gmin Świętokrzyskich i cieszmy 
się z tego, że ten sukces jest naszym wyborem.

Pozdrawiam
Łukasz Gryń

Gdzie jesteśmy?
Od mojej ostatniej marcowej publikacji minęło już klika miesięcy, a motto wiodące 
„dokąd idziemy?”, jest cały czas aktualne. Wakacje już dawno za nami, a ostatnie 
wydarzenia na naszym lokalnym podwórku wybudziły niejednego z nas z letniego 
letargu. Gdzie zatem jesteśmy dziś i w jakim kierunku pójdziemy? Niech dla nikogo 
nie będzie zaskoczeniem, że o tym właśnie będziemy decydować my mieszkańcy, 
nikt inny. A że będzie to wybór słuszny, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości.

fot
. Ł

uk
as

z G
ryń



21Głos Nowin, wrzesień 2014 17

przegląd wydarzeń

10 lipca 2014 r. Wycieczka do Europejskiego Cen-
trum Bajki w Pacanowie

24 lipca 2014 r. Wycieczka do Zwierzyńca Bałtow-
skiego oraz Sabathówki

7 sierpnia 2014 r. Wycieczka do Żywego Muzeum 
Porcelany w Ćmielowie
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Podczas tegorocznych wakacji Gminny Ośrodek 
Kultury starał się zapewnić dzieciom i młodzieży 
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny wiele atrakcji 
urozmaicających wakacyjny czas. Zajęcia or-
ganizowane były z myślą o dzieciach, które nie 
miały z różnych przyczyn możliwości wyjazdu 
na wakacje. Przez dwa miesiące od 30.06 do 
29.08 w godzinach 9.00–17.00 odbywały się 
specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wśród 
nich były zajęcia plastyczne, podczas których 
wykonywano prace różnymi technikami m.in.: 
nową techniką iris folding, techniką quillingową, 
prace metodą papieroplastyki, rysowanie świecą 
oraz malowanie na szkle farbami witrażowymi. 

Nie zapomnieliśmy także o aktywności rucho-
wej i zwiększeniu odporności fi zycznej, podczas 
rajdów, kąpieli wodnych na basenie „Perła” oraz 
turniejach sportowych na boisku „Orlik”. Zajęcia 
sportowe prowadził trener  Piotr Stanek. 
W  czwartki były organizowane wycieczki 
krajoznawczo-turystyczne, które cieszyły się 
ogromną popularnością. Zwiedziliśmy nastę-
pujące miejsca: Europejskie Centrum Bajki 
w Pacanowie, Zwierzyniec Bałtowski wraz 
z magicznym miejscem, jakim jest Sabathów-
ka, Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie 
oraz Muzeum Geologiczne w Kielcach.
Na zakończenie wakacji w klubie „Miniaturka” 
odbyła się pożegnalna zabawa taneczna pod-
czas której wykonano dzieciom magiczne ma-
kijaże twarzy oraz układano wakacyjne fryzury, 
które dzieci bardzo polubiły. Wakacje 2014 do-
biegły końca, ale dzieci na pewno będą je długo 
pamiętać, ponieważ w tym roku było wyjątkowo 
wiele atrakcji. Na pewno wróciły one do szkoły 
z jeszcze większym zapałem niż zwykle i z nie-
cierpliwością czekają na kolejne wakacje. Dzię-
kujemy wszystkim „wakacyjnym dzieciaczkom” 
za uśmiech i wspólnie spędzony czas. 

Do zobaczenia za rok!

Sprawozdanie z Wakacji w Gminie 2014

Szanowni Państwo, 
statystyka publiczna od wielu lat gości w do-
mach mieszkańców naszego regionu. Do Pań-
stwa drzwi również mogą zapukać ankieterzy 
statystyczni zbierający dane nt. gospodarstw 
domowych i ludzi, którzy je tworzą.

CO WARTO WIEDZIEĆ 
O BADANIACH ANKIETOWYCH?
Jakie badania realizujemy?
Urząd Statystyczny w Kielcach poprzez swoją 
sieć ankieterską każdego roku realizuje kilka-
naście różnych badań m.in.:
BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej 

Ludności (przez cały rok),
BGD – Badanie Budżetów Gospodarstw Do-

mowych (przez caty rok),
KGD – Kondycja Gospodarstw Domowych (na 

początku każdego miesiąca),
EUSILC – Europejskie Badanie Dochodów 

i Warunków Życia (raz w roku),

SSI – Sprawozdanie o wykorzystaniu tech-
nologii informacyjno-telekomunikacyjnych 
w gospodarstwach domowych (raz w roku),

PKZ– Uczestnictwo Polaków w podróżach (co 
kwartał).

Kluczową rolę w procesie zbierania informa-
cji odgrywa ANKIETER STATYSTYCZNY. Skąd 
wiadomo, że odwiedza nas ankieter Głównego 
Urzędu Statystycznego? O tym, źe zostaliśmy 
wylosowani do badania jesteśmy zazwyczaj in-
formowani listownie (list prezesa GUS). Każdy 
ankieter wyruszając w teren, zabiera ze sobą le-
gitymację służbową z urzędową pieczątką oraz 
pisemne upoważnienie do prowadzenia wywia-
dów. Ponadto tożsamość ankietera zawsze moż-
na sprawdzić, telefonując do Urzędu Statystycz-
nego w Kielcach pod nr 41 249 96 38 lub na 
stronie Urzędu: Urząd Statystyczny w Kielcach/
Badania statystyczne/Sieć ankieterska.
Oczywiście sam ankieter to za mato, by od-
nieść sukces. Potrzebna jest jeszcze pomoc 

RESPONDENTA, którym może być każdy 
z nas. Każdy respondent jest dla nas bezcen-
ny! Jeżeli Państwa gospodarstwo zostało wy-
losowane do badania, to udzielając odpowie-
dzi stajecie się reprezentantami wielu innych 
gospodarstw o podobnych cechach.
Na podstawie zebranych danych obliczane 
są m.in. poziom infl acji, minimalne wynagro-
dzenie oraz ustalana jest wysokość zasiłków 
społecznych. Uzyskane informacje pozwala-
ją nam odpowiedzieć na pytania: Ile i na co 
wydajemy najwięcej pieniędzy? Jak się odży-
wiamy? W jakim celu używamy internetu? czy 
choćby jakie jest faktyczne bezrobocie?
Serdecznie proszę o  życzliwą współpracę 
z ankieterami i zapewniam, że informacje ze-
brane przez nich są poufne i wykorzystywane 
wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz 
statystycznych.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach
Agnieszka Piotrowska-Piątek

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego
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Zajęcia w klubie „Miniaturka”

21 sierpnia 2014 r. Wycieczka 21 sierpnia 2014 r. Wycieczka 
do Muzeum Geologicznego w Kielcachdo Muzeum Geologicznego w Kielcach
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Kontakt z policją dla mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny:

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

PUNKT KONSULTACYJNY 
W NOWINACH 

oferuje:

•
pomoc psychologiczną:

dyżury psychologa
w każdy czwartek

od godz. 1800 do godz. 2000

•
pomoc specjalisty
terapii uzależnień

 w każdą środę
od godz. 1600 do godz. 1900

•

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

udzielana jest bezpłatnie.
•

Specjaliści dyżurują 
w dniu przyjęć pod numerem telefonu:

41 346 51 47

Głos Nowin: miesięcznik
Wydawca:

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25

26-052 Nowiny

tel. 41 34 75 000

www.nowiny.com.pl

Redakcja:

tel. 41 366 44 16

e-mail: redakcja@nowiny.com.pl

Zespół redakcyjny: Agnieszka Olech

(redaktor naczelny, tel. 534 665 285)

Andrzej Jędrychowski (skład, reklama 

tel. 603 114 695),
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sobie prawo dokonywania zmian w materia-

łach nadesłanych do publikacji.
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Polskiego Stowarzyszenia 

Prasy Lokalnej

– Ogromnie się cieszę, że w tym roku nasze bie-
gi zgromadziły jeszcze większą liczbę uczestni-
ków niż w roku ubiegłym. Myślę, że tak duże za-
interesowanie mieszkańców sportem będzie dla 
nas sygnałem do wybudowania bieżni. Koszty 
takiej bieżni są bardzo duże, ale w perspektywie 
czasowej, patrząc na potrzeby mieszkańców, 
będziemy chcieli to zrobić – zapowiedział Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki. – 
Mamy wspaniałe boiska, mamy basen, siłow-
nie, jednym słowem udało nam się stworzyć 
doskonałe warunki do uprawiania sportu. A pa-
trząc na dzisiejszą frekwencję, śmiało można 
stwierdzić, że wybudowanie bieżni jest koniecz-
ne – dodał Wójt Stanisław Barycki. 
Historia biegów ulicznych o Nowińskie Ko-
miny sięga lat sześćdziesiątych, kiedy to 
rozpoczęto organizować tu biegi z  okazji 
Dnia Budowlanych. Nazwa reaktywowanych 
w ubiegłym roku biegów nawiązuje do pięciu 
kominów dawnych Zakładów Cementowo-
-Wapienniczych. Kominy, które już nie istnie-
ją, przez lata były symbolem gminy Sitkówka-

-Nowiny. Od tychże pięciu kominów wziął się 
również dystans pięciokilometrowej trasy. 
W  tym roku chciało go pokonać ponad 160 
biegaczy. Zanim ruszyli, minutą ciszy uczczono 
pamięć Tadeusza Gwardy, mieszkańca Osiedla 
Nowiny, jednego z  inicjatorów i uczestników 
pierwszych biegów, wielkiego społecznika, który 
zmarł kilka dni przed wydarzeniem. – Śmierć 
Pana Tadeusza Gwardy, który sprawował hono-
rowy patronat nad biegiem do pięciu kominów 
była dla nas smutnym zaskoczeniem. Był on 
jednym z inicjatorów biegu. Był też ogromnie 
zasłużony dla naszej gminy – przypomniał Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki.

Dawid Kubiec po raz drugi 
wygrał Bieg Uliczny o Nowińskie Kominy
Bieg o Nowińskie Kominy po raz drugi z rzędu 
wygrał Dawid Kubiec, zawodnik Juventy Kobex 
ze Starachowic, który na metę przybiegł w cza-
sie 17 minut i pięciu sekund. Zaledwie o 3 mi-
nuty słabszy od niego był Michał Jamioł z Kielc, 
który zajął drugie miejsce. Na miejscu trzecim 

II Bieg Uliczny
Łącznie blisko pół tysiąca zawodników pobiegło w sobotę podczas dwóch 
odbywających się równolegle biegów w Nowinach. W II Biegu Ulicznym 
o Nowińskie Kominy wystartowało ponad 160 osób. Pozostali to zawodnicy 
biegnący z ramach XI Memoriału Jana Bieńkowskiego. Warto podkreślić, że na 
starcie stanęło ponad stu przedszkolaków.

18
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uplasował się Dawid Piątek z czasem 17 minut 
i 14 sekund. Wśród kobiet najlepsza okazała się 
Klaudia Kotańska ze Skarżyska-Kamiennej, która 
na mecie pojawiła się w 21 minucie i 24 sekun-
dzie. Tuż za nią przybiegła Kinga Brzoszkiewicz 
z Lubienia w czasie 21 minut i 47 sekund. Miej-
sce trzecie na podium zajęła Mariola Kotarzew-
ska z czasem 22 minut i 32 sekund. Nagrody 
dla najlepszych biegaczy wręczał między innymi 
Wójt Nowin Stanisław Barycki.
Warto podkreślić, że wśród ponad 160 zawodni-
ków nie zabrakło nie tylko znanych sportowców, 
ale również i polityków, jak m.in. Posła na Sejm 
RP Jana Cedzyńskiego, a także przedstawicieli 
Urzędu Gminy Sitkowka-Nowiny oraz przedsta-
wicieli szkół z terenu gminy i wielu mieszkańców. 
Mnóstwo ludzi przyjechało spoza granic gminy. 
W Biegu Ulicznym o Nowińskie Kominy wystar-
tował także pies Benio wraz ze swoim właścicie-
lem Mariuszem Jędrysem z Kielc. Jak podkreślał 
pan Mariusz, nie był to pierwszy bieg Benia, ale 
ten wyraźnie mu się podobał. 

XI Memoriał Jana Bieńkowskiego
Imprezą towarzyszącą biegom ulicznym o No-
wińskie Kominy były biegi dla przedszkolaków 
i młodzieży szkolnej. W tym roku w organiza-
cję Memoriału Jana Bieńkowskiego włączyło 
się Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem”. 
Propagowanie sportu jest w tej chwili bardzo 
ważną rzeczą. We współczesnym świecie, kie-
dy dzieci coraz więcej czasu spędzają przed 
komputerem, to propagowanie sportu ma 
szalenie istotne znaczenie przede wszystkim 
dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci 
i młodzieży. Nasze stowarzyszenie zajmuje się 
szeroko pojętym propagowaniem sportu, stąd 
zaangażowanie w organizację tegorocznych 
biegów. Biegać każdy może. Bieganie daje po-
czucie wielkiej satysfakcji i doskonale wpływa 
na rozwój sylwetki. Stąd pomysł na zorganizo-
wanie biegów, a po frekwencji widać, że jest to 
pomysł bardzo trafi ony – podkreślała Kornelia 
Bem-Kozieł, prezes Stowarzyszenia „Między 
Rajem a Piekłem” 
Zanim zaczęły się zmagania zawodników 
uczczono minutą ciszy pamięć Jana Bieńkow-
skiego, który przed laty biorąc udział w no-
wińskich biegach, zmarł godzinę po zakończe-
niu biegu.
Warto podkreślić, że konkurencja była na wy-
sokim poziomie. Młodzi biegacze rywalizowali 
ze sobą w czterech kategoriach. Był bieg przed-
szkolaka, bieg małolata, bieg mistrza podsta-
wówki i bieg mistrza gimnazjum. O  tym, że 
każda forma aktywności jest dobra przekonywał 
również obecny podczas nowińskich biegów 
wicemarszałek województwa świętokrzyskie-
go, Grzegorz Świercz. – Bieganie jest zdrowe, 
prowadzone oczywiście w sposób rozsądny, bez 
większych przeciążeń. Przestrzegam jedynie 
przed wysiłkami ekstremalnymi. Wszystko z roz-

o Nowińskie Kominy
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Siedziba G³ówna:

Magazyn G³ówny:

Filia:

Filia:

25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.       41 348-18-20
kielce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00

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

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

39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00
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sądkiem. Warto też się przebadać. Pamiętajmy 
o tym, że każdy ruch i każda forma aktywno-
ści sprzyja zdrowiu – przekonywał Grzegorz 
Świercz, wicemarszałek województwa święto-
krzyskiego, który jak wiadomo, na zdrowiu się 
zna z racji wykształcenia lekarskiego. – Aktyw-
ne społeczeństwo, to zdrowe społeczeństwo. 
Gratuluję aktywności mieszkańcom, gratuluję 
władzom gminy organizacji wydarzenia, bo rze-
czywiście odzew społeczny jest duży – dodał 
wicemarszałek Grzegorz Świercz. 
Zaproszeni goście podkreślali, że nowińskie 
biegi to nie tylko wydarzenie sportowe, ale też 
doskonała integracja. – Gmina Sitkówka-No-
winy znana jest od lat z tego, że wspaniale się 
rozwija, będąc jedną z najlepszych gmin w kra-
ju, ale kładzie akcenty również na wiele innych 
elementów życia publicznego i społecznego, 
w tym sport i integrację. Dzisiejsze wydarzenie 
oceniam przez pryzmat nie tylko wydarzenia 
sportowego, ale tego, że tyle ludzi chciało tu 
przyjść i wspólnie spędzić sobotni dzień. Tego 
tu brakowało od jakiegoś czasu. Myślę, że to do-
bry sygnał, a władze idą w dobrym kierunku ze 
swoimi działaniami – zaznaczył Henryk Milcarz, 
Prezes Wodociągów Kieleckich.
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali pamiąt-
kowe medale, a dla najlepszych były też pu-
chary i nagrody. Organizatorami biegu byli: 
GOK „Perła” w Nowinach, Stowarzyszenie 
„Między Radjem a Piekłem”, Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych w Nowinach oraz Kielecki 
Klub Lekkoatletyczny.

Agnieszka Olech


