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świętokrzyskiego Grzegorza Dziubka. – Po-
winniśmy pokazywać dobre wzory wśród 
samorządów wpływające na wizerunek kra-
ju – mówił wicewojewoda Grzegorz Dziu-
bek do samorządowców licznie zebranych 
w sali WDK.
Podczas odbierania nagrody wójtowi Baryc-
kiemu kibicowała żona Teresa, zastępca wójta 
Krzysztof Rym, sekretarz gminy Izabela Dzie-
więcka, skarbnik gminy Joanna Młynarczyk-
-Kusińska, dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych Arkadiusz Jędras, dyrektor 
Schroniska Młodzieżowego „Ventus” Adam 

SUPER WÓJT ROKU
Konkurs Euro – Gmina organizowany był już 
po raz siódmy. Fundacja Gospodarcza Euro 
– Partner nagradza w nim wyróżniające się 
samorządy: miasta, gminy, powiaty oraz oso-
by stojące na ich czele: prezydentów, burmi-
strzów, wójtów i starostów. Patronem konkursu 
jest wicepremier i minister gospodarki Janusz 
Piechociński. Gmina Sitkówka – Nowiny oraz 
wójt Stanisław Barycki już kilka razy zdobywali 
zwycięskie statuetki w tym rankingu.
„Stanisław Barycki jest wójtem już trzecią 
kadencję. Dzięki jego zaangażowaniu, gospo-
darności i rzetelności gmina jest coraz lepiej 
postrzegana jako gmina uporządkowana. 
Znajduje to odbicie w wielu nagrodach otrzy-
mywanych przez gminę zarówno w regionie 
jak i w kraju” – usłyszeliśmy w uzasadnieniu 
kapituły konkursu Euro – Gmina. Właśnie ta 
wyróżniająca się pozycja gminy wpłynęła na 
decyzję kapituły o przyznaniu tytułu Super 
Wójta Roku Stanisławowi Baryckiemu. 
Wójt Stanis ław Barycki otrzyma ł tytu ł 
i pamiątkową statuetkę od wicewojewody 

aktualności

Głogowski i dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury „Perła” Jacek Kania.
– Moją receptą na dobre zarządzanie gminą 
jest zrównoważone połączenie mojego do-
świadczenia oraz młodości i profesjonalizmu 
moich pracowników. Chciałem podziękować 
pracownikom urzędu gminy, pracownikom 
jednostek budżetowych i przede wszystkim 
mieszkańcom gminy, gdyż dla nich jesteśmy 
i dla nich staramy się jak najlepiej pracować – 
mówił wójt Stanisław Barycki.

EURO – PARTNER
Drugą nagrodę podczas tego wieczoru – ty-
tuł Euro – Partnera - otrzymała Kryta Pływal-
nia „Perła” w Nowinach. Kapituła konkursu 
doceniła 19 lat działalności pływalni, jej 
pionierską działalność w pierwszych latach, 
w upowszechnianiu nauki pływalni wśród 
mieszkańców regionu, unikalną architekturę 
i wpisanie obiektu na stałe w krajobraz woje-
wództwa świętokrzyskiego.
Tytuł Euro – Partnera i pamiątkową statuet-
kę odbierał Jacek Kania, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury „Perła”. – Jestem bardzo 
dumny, że mogę odebrać tę nagrodę. Uwa-
żam, że nagroda ma dwóch benefi cjentów. 
Pierwsi to nasi klienci, którzy od lat korzy-
stają w usług pływalni, a drugim – są nasi 
pracownicy, którzy zawsze profesjonalnie 
podchodzą do swoich obowiązków i reagują 
na potrzeby klientów. Cieszę się, że mogę 
kierować takim zespołem ludzi – mówił 
dyrektor Jacek Kania. – Mam nadzieję, że 
wszystko co najlepsze jeszcze przed nami – 
dodał. Świadkami wydarzenia byli pracow-
nicy pływalni.

Piotr Piestrzyński

Tytuły Super Wójta Roku dla Stanisława 
Baryckiego i Euro Partnera dla pływalni „Perła”
Tytuł Super Wójta Roku dla Stanisława 
Baryckiego, wójta gminy Sitkówka 
– Nowiny i tytuł Euro – Partnera dla 
Krytej Pływalni „Perła” w Nowinach to 
efekt rozstrzygnięcia kolejnej edycji 
konkursu Euro – Gmina. Uroczysta gala 
konkursu odbyła się 24 maja 2013 
roku w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Kielcach.

Tytuł Euro – Partnera dla Krytej Pływalni „Perła” w Nowinach odebrał Jacek Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury „Perła”

Wójt Stanisław Barycki otrzymał statuetkę Super Wójta Roku z rąk wicewojewody świętokrzyskiego Grzegorza 
Dziubka
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Kompleksowe 

zaopatrzenie budowy 

w materiały sypkie:

piach

ziemia

kruszywa

Usługi 
Transportowe 

Barto Łukasz

Tel. 600 018 538
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BIURO
PRAWNE

POZWY i PISMA

PORADY PRAWNE

OBSŁUGA FIRM

Czynne 
poniedziałek-piątek

w godz. 10-15

Biuro znajduje się 
w sklepie BARTOSZ 
w Nowinach I piętro

ul. Przemysłowa 7

tel. 730 994 173
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Orderami Złotego Serca, które wręczała woje-
woda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba 
odznaczeni zostali przedsiębiorcy, samorzą-
dowcy i przedstawiciele różnych instytucji 
z całego regionu wspierający ludzi potrzebu-
jących, w sumie 28 osób. Oprócz wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny ordery otrzymali m.in. bur-
mistrz Daleszyc i burmistrz Końskich.

Dla odznaczonych i osób obecnych w amfi te-
atrze Kadzielnia wystąpił Stanisław Sojka z ze-
społem Kolektyw, który zaśpiewał m.in. „Cud 
niepamięci”. Jak zapewnił Jerzy Baranowski, 
organizator i pomysłodawca imprezy pieniądze 
zebrane podczas koncertu zostaną przeznaczo-
ne na wakacyjny wypoczynek dla dzieci.

pie

Order Złotego Serca 
dla wójta gminy
Order Złotego Serca za wspieranie potrzebujących otrzymał wójt gminy Sitkówka-
Nowiny Stanisław Barycki. Uroczystość odbyła się 25 maja 2013 r. w Amfi teatrze 
na Kadzielni.
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Zawodnicy Świętokrzyskiego Towarzystwa Mo-
torowego Moto-Max ze Zgórska zdobyli druży-
nowo pierwsze miejsce podczas III i IV rundy 
Mistrzostw Polski w Country Crossie, które roze-
grano w dniach 11-12 maja 2013 r. w Radomiu.
W klasyfi kacji generalnej drużyna Moto-Max-u
zajmuje drużynowo 1 miejsce z sumą 601 punk-
tów wyprzedza drugą drużynę GKS Bogdanka 
o prawie 200 punktów. Podczas III i IV rundy za-
wodów, które rozegrano w Radomiu w barwach 
Moto-Max-u startowali: Leszek Drogosz, Michał 
Korpas, Robert Frydrych, Konrad Lasocki, Piotr 
Szczepanek, Kamil Szuta, Patryk Bielec, Jakub 
Wesołowski i Szymon Sochanowski.

pie
Więcej o dokonaniach zawodników klubu 
Moto-Max piszemy na s. 20

Zawodnicy Moto-
Max na szczycie 
Country Cross
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Nowiny

Spośród 14 radnych obecnych na sali dziewię-
ciu – głosowało za (Elżbieta Antoniak, Krystyna 
Janiec, Wiesława Janus, Bogumiła Kowalczyk, 
Dariusz Krajewski, Halina Musiał, Renata Po-
słowska, Marian Wilk, Adam Wróbel), czterech 
– wstrzymało się od głosu (Eugeniusz Czer-
wiak, Zofi a Duchniak, Sebastian Nowaczkie-
wicz, Zbigniew Pyk), jeden był przeciw (Artur 
Podczasiak). Tuż po głosowaniu sekretarz gmi-
ny Izabela Dziewięcka, skarbnik gminy Joan-
na Młynarczyk-Kusińska oraz zastępca wójta 
Krzysztof Rym złożyli wójtowi gminy w imieniu 
wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz 
jednostek organizacyjnych serdeczne gratu-
lacje. „Absolutorium udzielone wójtowi jest 
absolutorium dla wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy i  jednostek organizacyjnych 
wykonujących zadania organu wykonawczego” 
– stwierdziła sekretarz gminy. Skarbnik gminy 
gratulowała „realizacji budżetu po stronie do-
chodów w 101%, wydatków inwestycyjnych 
w 90% i zrealizowania nadwyżki budżetowej 
w kwocie około 444 000 zł, przy planowanym 
defi cycie około 2 500 000 zł.
Udzielenie absolutorium przez Radę Gminy 
poprzedzała:

– pozytywna opinia sprawozdania z wyko-
nania budżetu gminy Sitkówka-Nowiny za 
2012 rok Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach. Dokonując analizy sprawozdania 
z wykonania budżetu Skład Orzekający RIO 
stwierdził, że kwoty w nim podane zgodne 
są z innymi przedłożonymi sprawozdaniami 
i uchwałami budżetowymi rady i zarządze-
niami wójta dotyczącymi budżetu za 2012 
rok. Wynika z nich w szczególności, że na 
dzień 31 grudnia 2012 roku planowane do-
chody w wysokości 43 643 503,26 zł wyko-
nane zostały w wysokości 43 920 247,56 
zł co stanowi 100,63% planu, a wydatki 
zaplanowane w wysokości 46 075 454,39 
zł wykonano w kwocie 43 476 345,98 zł co 
stanowi 94,35% planu. Przychody zaplano-
wane w wysokości 5 581 951,13 zł zreali-
zowano na kwotę 6 007 415,27 zł, rozcho-
dy zaplanowane w wysokości 3 150 000 zł 
zrealizowano w tej samej wysokości. Skład 
Orzekający RIO stwierdził, że przy planowa-
nym w wysokości 2 431 951,13 zł defi cycie 
budżet gminy Sitkówka-Nowiny zamknął się 
nadwyżką w wysokości 443 901,58 zł,

– pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy z wykonania budżetu gminy za 
2012 rok, która wystąpiła do organu stano-
wiącego z wnioskiem w sprawie udzielenia 
absolutorium wójtowi gminy. Wniosek Ko-
misji Rewizyjnej, która pełni najważniejszą 
role w procedurze absolutoryjnej, zawie-
rał jednoznaczne stwierdzenie dotyczące 
udzielenia absolutorium. 

Pomimo powyższych opinii wynik głosowania 
Rady Gminy nad przyjęciem sprawozdania 
z wykonania budżetu wyniósł dwanaście – za, 

jeden wstrzymujący się (Zofi a Duchniak) i je-
den: przeciw (Artur Podczasiak).
Podczas dyskusji nad absolutorium znalazły się 
kwestie osobistej niechęci niektórych radnych 
i indywidulanej oceny osoby wójta. Podkreślić 
przy tym należy, że absolutorium to nie ocena 
polityczna. Udzielenie absolutorium oznacza 
pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i in-
nych planów fi nansowych oraz o zarządzaniu 
majątkiem JST. To sprawozdanie z wykonania 
budżetu powinno być przedmiotem dyskusji 
i wnikliwej analizy i nie do przecenienia jest tu 
z pewnością pozytywna opinia tego sprawozda-
nia wydana przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową będącą organem nadzoru fi nansowego 
nad jednostkami samorządu terytorialnego. 
Poprzez instytucję absolutorium radni wyrażają 
ocenę z fi nansowego wykonania budżetu, a nie 
oceniają poprawność sprawowania mandatu 
włodarza. Ta sytuacja uwidoczniła się przejrzy-
ście, gdy mimo pozytywnej oceny z wykonania 
budżetu próbuje się wystawić organowi władzy 
wykonawczej ocenę opartą na osobistej nie-
chęci, czy też źle pojętej samorządności.
Nadmienić należy, że podczas trwania sesji na 
wniosek radnej pani Krystyny Janiec zarządzona 
została przerwa, w trakcie której przedstawi-
ciele zespołów ludowych naszej gminy („Bole-
chowiczanie”, „Kowalanki”, „Szewczanki”, Chór 
„Nowina”, Sekcja Plastyczna, Gminno-Szkolna 
Orkiestra Dęta „Nowiny”, Kapela „Andrusy” 
oraz pan Henryk Skowerski złożyli wójtowi gmi-
ny oraz dyrektorowi GOK „Perła” panu Jackowi 
Kani serdeczne gratulacje z okazji rozstrzygnię-
cia konkursu Euro-Gmina i uzyskania tytułu 
Super Wójta Roku dla Stanisława Baryckiego 
i Euro Partnera dla basenu „Perła”.

Podczas sesji 27 maja Rada Gminy 
Sitkówka-Nowiny podjęła uchwałę 
o udzieleniu absolutorium dla Wójta 
Gminy Stanisława Baryckiego.

Absolutorium 
dla wójta gminy

Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. SKAŁA Tumlin 24 57 76:33

2. KLIMONTOWIANKA Klimontów 25 51 57:44

3. GKS Nowiny 25 46 66:40

4. MKS NEPTUN Końskie 25 45 50:28

5. MORAVIA Morawica 25 43 39:34

6. KAMIENNA Brody 24 40 48:44

7. PIAST Stopnica 25 38 26:29

8. ZENIT Chmielnik 25 36 33:24

9. LZS Samborzec 25 32 43:47

10. SAMSON Samsonów 24 32 38:55

11. GKS Rudki 24 30 32:31

12. SPARTA Dwikozy 25 28 40:40

13. NIDZIANKA Bieliny 25 27 45:52

14. WICHER Miedziana Góra 24 23 32:51

15. PIASKOWIANKA Piaski 23 12 29:64

16. ZRYW Skroniów 24 7 23:61

Tabela klasy okręgowej (31.05.2013 r.), źródło: ŚZPN
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Tuż po głosowaniu sekretarz gminy Izabela Dziewięcka, skarbnik gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska oraz 
zastępca wójta Krzysztof Rym złożyli wójtowi gminy w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz 

jednostek organizacyjnych serdeczne gratulacje



5Głos Nowin, maj 2013

comenius

52 osoby z 8 krajów przyjechały do Szkoły 
Podstawowej w Kowali im. gen. Antoniego 
Hedy ps. „Szary” w ramach programu Come-
nius. W ten sposób szkoła realizuje kolejny 
etap projektu „Different stories, different lan-
guages, same roots (Różne historie, różne ję-
zyki, te same korzenie)”.
Do Kowali zawitało 31 osób dorosłych i 21 
dzieci z: Włoch, Turcji, Rumunii, Norwegii, 
Grecji, Hiszpanii, Francji oraz 2 szkoły z An-
glii – z Cannock i z Northampton. Największa 
– 12 osobowa delegacja – przybyła z Turcji.
23 maja goście zostali ofi cjalnie powitani przez 
wójta gminy Stanisława Baryckiego, który ak-
tywnie uczestniczy w realizacji programu.
24 maja odbywali zajęcia w szkole w Kowali. 
Zaczęli od porannego biegu wokół Papieskiej 
Jodły rosnącej pod szkołą. Jak poinformowała 
Stanisława Polowczyk-Walas w biegu wzięło 
udział ogółem 95 osób. Potem była dyskoteka 
na sali gimnastycznej.
Gdy dzieci brały udział w zajęciach sportowo-
-rekreacyjnych, to dorośli pod kierunkiem Anny 
Głogowskiej-Frączek, nauczycielki języka an-
gielskiego i szkolnej koordynatorki projektu, de-
batowali nad realizacją kolejnych jego etapów.
24 maja był dla uczestników spotkania tzw. 
dniem projektowym, czyli zajęcia dotyczyły 

tematu projektu realizowanego w ramach pro-
gramu Comenius. Tak więc 52 osoby z 8 kra-
jów obejrzały wystawioną w języku angielskim 
wersję turecką „Legendy o smoku wawelskim” 
i wersję przygotowaną przez uczniów szkoły 
w Kowali również w języku angielskim. 
Uczniowie z Turcji w zasadzie przedstawili 
swoje wyobrażenie o tej legendzie, gdyż wie-
dzieli o niej bardzo niewiele: znali tytuł i głów-
nych bohaterów. Właśnie takie jest założenie 
projektu „Different stories, different langu-
ages, same roots (Różne historie, różne języki, 
te same korzenie)”. Turecka prezentacja była 
przerywana salwami serdecznego śmiechu 
międzynarodowej widowni.
Uczestnicy projektu korzystali także z prze-
jażdżek konnych zorganizowanych na terenie 
szkoły.
– Wieczorem, podczas uroczystej kolacji koń-
czącej projekt, wręczymy gościom z zagranicy 
certyfi katy potwierdzające udział w spotkaniu 
w Kowali – powiedziała dyrektor szkoły Mał-
gorzata Markiewicz.
Uczniowie z zagranicy w czasie pobytu w Ko-
wali mieszkali w domach swoich polskich ko-
legów. Dorośli zostali zakwaterowani w Hotelu 
„Leśna promenada” w Podzamczu Piekoszow-
skim. Wszyscy byli po raz pierwszy w Polsce. 

Zwiedzili nie tylko gminę Sitkówka-Nowiny 
i Województwo Świętokrzyskie. – Niektórzy 
prosili o możliwość zwiedzenia hitlerowskiego 
obozu zagłady w Auschwitz i umożliwiliśmy 
im to – dodała dyrektor Markiewicz.
Tak duże międzynarodowe spotkanie w Ko-
wali odbyło się wyłącznie dzięki pracy i za-
angażowaniu wielu osób. Wszystkim dyrekcja 
szkoły w Kowali składa ogromne podzięko-
wanie! M.in. dzięki uprzejmości dyrektorów 
szkół podstawowych z Nowin i Bolechowic do 
pomocy w realizacji spotkania zostali oddele-
gowani nauczyciele – angliści, którzy pełnili 
rolę tłumaczy.

pie

Turecka interpretacja „Legendy o smoku wawelskiem” i wersja tej samej legendy 
przedstawiona przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kowali, to najważniejsze 
wydarzenia międzynarodowego spotkania w ramach projektu „Different stories, 
different languages, same roots (Różne historie, różne języki, te same korzenie)”, 
które w dniach 22-26 maja 2013 r. odbyło się w Kowali. W tym czasie, w Kowali 
przebywały 52 osoby z 8 krajów.

Goście z 8 krajów 
zawitali do Kowali

Dyskoteka na sali gimnastycznej

Bieg wokół Papieskiej Jodły

Turecka wersja „Legendy o smoku wawelskim” Polska wersja „Legendy o smoku wawelskim”
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i VII Wojewódzki Przegląd Pieśni Maryjnych zor-

ganizowały: Gminny Ośrodek Kultury „Perła” 
w Nowinach i Parafi a pw. Chrystusa Odkupiciela 
w Nowinach. Przybyłych do kościoła w Nowi-
nach gości i artystów witał ksiądz kanonik Jó-
zef Kubicza, proboszcz parafi i. Wśród słuchaczy 
przeglądu byli m.in.: starosta kielecki Zdzisław 
Wrzałka, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław 
Barycki i wójt gminy Morawica Marian Buras. 
W Nowińskim kościele zaprezentowało się 14 
wykonawców: 10 zespołów śpiewaczych, 3 
chóry i orkiestra dęta. Zespoły reprezentowały 
6 gmin: Chęciny, Kielce, Morawica, Sitków-
ka-Nowiny, Sobków i Zagnańsk. W kolejności 
występowania były to:
• Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny”
• Zespół Ludowy „Bolechowiczanie”
• Zespół Śpiewaczy „Brzezinianki”
• Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy „Kowalanki”
• Zespół Śpiewaczy „Łabecanki”
• Zespół Śpiewaczy „Łukowianki”
• Zespół Śpiewaczy „Nidzianecki”
• Chór „Nowina”
• Zespół Śpiewaczy „Ostrowianki”
• Zespół śpiewaczy „Sobkowianki”
• Zespół Śpiewaczy „Szewczanki”
• Chór „Wrzosy”
• Zespół Śpiewaczy „Wolanecki”
• Chór Parafi alny z Zagnańska
Przegląd rozpoczęła Gminno-Szkolna Orkiestra 
Dęta „Nowiny”, która pod batutą Józefa Janasz-
ka wykonała utwór „Serce Matki”. Zespół „Bo-
lechowiczanie” pod kierownictwem Krzysztofa 
Korbana zaśpiewał pieśni „O Pani Nasza” oraz 
„Pomnij Maryjo”. Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy 
„Kowalanki” z Feliksem Korbanem zaprezento-
wał pieśni „Dobra Matko” i „Mrok Wieczorny”. 
Występ chóru „Nowina” poprzedziła prezentacja 
wiersza członka chóru – Henryka Skowerskiego. 
Potem chór dyrygowany przez Krzysztofa Joń-
czyka wykonał utwory „Santa Maryja” i „Zaufaj 
bez reszty Maryji”. Zespół Śpiewaczy „Szew-

Przegląd pieśni maryjnych 
w nowińskim kościele

Czternastu wykonawców z sześciu 
gmin wzięło udział w VII Wojewódzkim 
Przeglądzie Pieśni Maryjnych, który 
26 maja 2013 r. odbył się w Kościele 
Parafi alnym pw. Chrystusa Odkupiciela 
w Nowinach. – Z prawdziwą radością 
przyjmujemy powrót przeglądu pieśni 
maryjnej do kościoła w Nowinach. 
Niech ta pieśń łączy nas we wspólnym 
działaniu dla społeczności lokalnej – 
mówił Stanisław Barycki, wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny.
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Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny”

Zespół Śpiewaczy „Szewczanki”

Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy „Kowalanki”
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aktualności

czanki” przy akompaniamencie Feliksa Korbana 
zaśpiewał „Z tamtej strony dwora” oraz „Królo-
wej anielskiej śpiewamy”. 
Każdy wykonawca zaprezentował po dwie 
pieśni. Koncert prowadził dyrektor GOK „Per-
ła” Jacek Kania. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe 
statuetki i dyplomy.
– Słuchaliśmy tych pieśni półtorej godziny 
i żadna z nich się nie powtórzyła – zauważył 
wójt gminy Morawica Marian Buras.
Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach skła-
da podziękowania sponsorom VII WOJEWÓDZ-
KIEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI MARYJNYCH:
• WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY – Sta-

nisław Barycki
• KIELECKA CENTRALA MATERIAŁÓW BU-

DOWLANYCH – Teresa i Lech Markowicz 
– Nowiny

• FIRMA HANDLOWA „PALIWO” – Elżbieta 
Myca – Nowiny

• PHUP „EURO-GAZ” Sp.j. – Zgórsko
• ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH - Miro-

sław Kędzior – Nowiny
• GRAŻYNA i WOJCIECH POLACZYK – Zgór-

sko
• SKLEP SPOŻYWCZY – Kazimierz Starosta – 

Nowiny
• ZIELONA GALERIA – Małgorzata i Dariusz 

Przydatek – Zgórsko
• AUTOFENIKS – Wiesława i Seweryn Kadzi-

dłowscy – Szewce i Kielce
• ZAKŁAD NAPRAWY KAROSERII SAMO-

CHODOWYCH – Janusz Bugajski – Szewce
• HOTEL „MAGNOLIA” – Edyta i Janusz Bu-

gajscy – Zgórsko
• INSTYTUT INNOWACJI I BIZNESU – Mag-

dalena Gołdzińska – Kielce
• PPUH „OMEGA” – Wiesława i Ryszard Gru-

dniowie – Dębska Wola
Ogromne gratulacje za pomoc w organizacji 
przeglądu należą się radnej Krystynie Janiec.
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Chór „Nowina”

Zespół Ludowy „Bolechowiczanie”

Przedstawiciele wykonawców z dyplomami i pucharami oraz (od lewej): 
starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław 
Barycki, wójt gminy Morawica Marian Buras i ksiądz kanonik Józef Kubicza
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Kowala

centował jednak na tyle mocno, że wszyscy 
panowie mogli odetchnąć z ulgą. Jeden z jego 
wierszy pod tytułem „Ku chwale Antoniego 
Hedy „Szarego” trafi ł na ręce pani dyrektor 
pełniąc niejako rolę swoistego hymnu Szkoły 
Podstawowej w Kowali. Przybyli goście mieli 
ponadto możliwość wysłuchania twórczości 
autorstwa Lidii Jędrochy i Marianny Węgrzyn. 
Całość natomiast okrasiły występy muzyczne 
Kasi Podczasiak oraz duetu Renaty Posłow-
skiej i Magdaleny Stańczyk.

Paweł Giertuga

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez 
dyrektor Małgorzatę Markiewicz wszystkich 
przybyłych osób. Następnie na salę zostały 
wprowadzone poczty sztandarowe wystawione 
przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz Szkołę Pod-
stawową im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” 

w Kowali. Ponadto swoją obecnością zaszczycił 
nas Sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK 
Środowiska Szaraków ze Skarżyska Kamiennej 
wystawiony przez Polskie Drużyny Strzeleckie.
Po krótkim przemówieniu wicewojewoda 
świętokrzyski Grzegorz Dziubek, będący jed-
nocześnie Przewodniczącym Wojewódzkiego 
Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa, odzna-
czył sztandar placówki oświatowej w Kowali 
złotym medalem. Momentem kulminacyjnym 
była prezentacja sztandaru znajdującym się na 
sali gościom. Wśród nich byli między innymi: 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Baryc-
ki z małżonką, zastępca wójta Krzysztof Rym, 
przewodniczący Rady Gminy Sebastian No-
waczkiewicz, skarbnik gminy Joanna Młynar-
czyk-Kusińska, sołtys Kowali Renata Posłowska, 
Grzegorz Toporek – dyrektor ZOSiP w Nowi-
nach, członkinie zespołu „Kowalanki”, a także 
radni, nauczyciele i mieszkańcy Kowali.

Podczas części artystycznej 
absolwenci szkoły i ucznio-
wie ze szkolnego koła teatral-
nego kierowanego przez Ma-
rzannę Krajewską recytowali 
wiersze i odgrywali krótkie 
scenki, które swoją tematyką 
nawiązywały do czasów oku-
pacji i walk powstańczych. 
O stronę muzyczną przedsta-
wienia zadbały nauczycielka 
Magdalena Stańczyk oraz 
uczennica Marta Brzoza, któ-
ra przepiękną grą na skrzyp-
cach wyraźnie wprawiła 

w zachwyt wszystkich obecnych na sali. Przez 
cały ten czas można było również oglądać pre-
zentowany w tle pokaz slajdów historycznych.
Na zakończenie głos zabrali goście. Honorowym 
gościem była córka generała Antoniego Hedy 
ps. „Szary” Teresa Heda-Snopkiewicz. Podzię-
kowała dyrekcji szkoły za pamięć oraz opiekę 
nad miejscami, o których z upływem lat pamię-
ta coraz mniej osób, wspominając jednocześnie 
ze wzruszeniem dzień 11 listopada 2009 r., 
kiedy to Szkole Podstawowej w Kowali zostało 
nadane imię jej zmarłego ojca. Następnie Prezes 
Światowego Związku AK Środowiska Szaraków 
Manswet Misztal, walczący u boku generała, 
wspólnie z jego przyjaciółką (u której „Szary” nie-
jednokrotnie kwaterował), Genowefą Piotrowską, 
wręczyli na ręce dyrektor szkoły specjalne podzię-
kowania, które wcześniej zostały odczytane przed 
zgromadzoną publicznością. Kombatantów z te-
renu gminy Sitkówka – Nowiny reprezentowali: 
Józefa Głuszek i Daleszak i Stanisław Daleszak.
W imieniu sołectwa Kowala i Kowala Mała wójt 
gminy Stanisław Barycki wyraził radość i wdzięcz-
ność z racji uhonorowania sztandaru szkoły, rów-
nież jako były mieszkaniec Kowali Małej.

Paweł Giertuga

Tegoroczna edycja wieczoru poezji swoją te-
matyką nawiązywała do patriotyzmu i barw 
narodowych. Jej charakter w dużym stopniu 
podyktowany był uroczystością wręczenia 
szkole „złotego medalu opiekuna miejsc pa-
mięci narodowej” jak również czasem zbliża-
jących się świąt pierwszomajowych. 

Spotkanie zainicjowało wręczenie miniaturek 
symbolizujących fl agę narodową przebywają-
cym na sali gościom.
Jako pierwsza próbkę swojej poezji, zawartą 
w wierszach „3 maj” i „Dla ciebie Polsko” za-
prezentowała Danuta Kilakiewicz. Zarówno 
w tym jak i poprzednim roku, kolejną wizytą 
uraczyła nas także Daniela Kowalska z gmi-
ny Morawica, która wyrecytowała wiersz pod 
tytułem „Orzeł”. Jedynym przedstawicielem 
płci męskiej w gronie występujących artystów 
był Henryk Skowerski. Swoją obecność zaak-

Szósta edycja Wieczoru Poezji
Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego 
Hedy ps. ,,Szary’’ w Kowali po raz 
szósty miała zaszczyt sprawowania 
roli gospodarza Wieczoru Poetyckiego, 
organizowanego przez sołtys Renatę 
Posłowską oraz dyrektor Małgorzatę 
Markiewicz. Przybyli goście oprócz 
możliwości delektowania się poezją 
w wykonaniu mieszkańców naszej 
gminy byli również świadkami 
występów wokalnych.

Sztandar szkoły z orderem
25 kwietnia 2013 roku Szkoła 
Podstawowa im. gen. Antoniego 
Hedy ps. „Szary” w Kowali została 
uhonorowana „złotym medalem 
opiekuna miejsc pamięci narodowej”. 
W ramach ceremonii przyznania tego 
wyjątkowego odznaczenia, zgromadzeni 
goście mieli przyjemność obejrzenia 
występu artystycznego przygotowanego 
przez uczniów i grono pedagogiczne.

fot
. P

aw
eł 

Gi
er

tu
ga

fot
. P

aw
eł 

Gi
er

tu
ga

fot
. P

aw
eł 

Gi
er

tu
ga



9Głos Nowin, maj 2013

kultura

Dwudniowa impreza rozpoczęła się 17 maja od 
spotkań poetów i pisarzy z dziećmi i młodzie-
żą szkolną. W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nowinach, której dyrektor Beata Januchta 
organizowała i koordynowała wszystkie spotka-
nia z poetami i pisarzami jako pierwszego spo-
tkaliśmy Włodzimierza Kłaczyńskiego, pisarza 
z województwa podkarpackiego. Włodzimierz 
Kłaczyński wybierał się na spotkanie z ucznia-
mi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.
W Szkole Podstawowej w Nowinach gościli 
poeta Andrzej Piskulak (sekretarz Związku 
Literatów Polskich Oddział w Kielcach) oraz 
poetka Ewa Maria Wojtasik ze Szczecina. An-
drzej Piskulak przybliżał uczniom klasy Va taj-
niki pracy poety, ale także dziennikarza, gdyż 
ten zawód wykonuje od 30 lat.
– Poezja jest uniwersalna. Nie ma tego wymo-
gu, jaki był za czasów naszych klasyków, kiedy 
się uważało, że dobre wiersze, to te rymowane. 
Dziś wiersz może być bez rymów. Rym to wyższa 
szkoły jazdy, bo przecież nie chodzi nam o to, by 
pisać proste rymy tzw. częstochowskie – tłuma-
czyła uczniom klasy VI Ewa Maria Wojtasik.
W Szkole Podstawowej w Kowali spotkania 
z uczniami prowadziły: Zofi a Walas z klasami 
IV-VI i Władysława Szproch – w klasach I-III.
Z kolei w Szkole Podstawowej w Bolecho-
wicach gościły Irena Paździerz i Kazimiera 
Szczykutowicz.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w No-
winach oprócz Włodzimierza Kłaczyńskiego 
gościli Stanisław Nyczaj – prezes Związku Li-
teratów Polskich Oddział w Kielcach i autor 
fraszek Wawrzyniec Marek Rak. Wawrzyniec 
Rak, który od 30 lat mieszka na Węgrzech, 
opowiadał o  sobie, o  swojej pracy, o Wę-
grzech, a nawet podał „Przepis na fraszki”:
„Poważne, żartobliwe, cięte,
By zawierały trafną puentę,
Do smaku dodać kapkę sosu,
Żeby nie było w nich patosu”.
Stanisław Nyczaj czytał młodzieży swoje wiersze.
– To co buduje twórczość poetycką, głównie 
osobiste przeżycia, sprawia, że jest taka a nie 
inna – mówił Nyczaj i opowiadał o repatriacji 
swojej rodziny ze Stanisławowa na Wschodzie 
do Opola. Potem o dzieciństwie i młodości 
wśród ruin. Te przeżycia znalazły swoje odbi-
cie w jego poezji.
„Gruzy wokół nas i w nas. Kto wyburzył ten 
świat, że nie ocalał?”
– To symboliczne słowa obrazujące tamten 
czas. Wojna zburzyła budowany przez wielki 
świat wartości. Dom to nie tylko budynek, ale 
także rodzina, pewna całość. To były niesamo-
wite dramaty powojenne – mówił do młodzie-
ży Stanisław Nyczaj. Według niego doświad-
czenia osobiste to niezwykłe źródło inspiracji 
do tworzenia. – Wyobraźnia kreuje, podpo-
wiada poecie ciekawe momenty i dochodzi 
do tego, że zainspirowany wydarzeniem pisze 
wiersz. Pewne rzeczy można powołać także 
z kreacji i fantazji – tłumaczył Nyczaj.
O godzinie 14 w auli Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych rozstrzygnięto Młodzieżowy 
Konkurs Literacko-Dziennikarski z udziałem 
młodych muzyków, wokalistów, autorów i re-
cytatorów z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.
Nagrody otrzymali: akordeonista Przemysław 
Barycki, zespół „Promyki” ze Szkoły Podsta-
wowej w Bolechowicach, formacja „Tu i teraz” 
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w No-
winach, skrzypaczka Marta Brzoza ze Szkoły 
Podstawowej w Kowali, zespół „Styl” ze Szko-
ły Podstawowej w Nowinach, Olga Wierzbic-
ka (za wierz „Piękno”), Aleksandra Frączek 
(za wiersz „Jutro pójdę w świat”), wokalistka 
Katarzyna Podczasiak, Bartłomiej Adamczyk 
(za recytację wiersza „Przebudzenie”), Kinga 
Kobiec (za wiersz „Senne marzenia”), Piotr 
Zwierzchowski (za recytację wiersza „Pan Hi-

lary”), Justyna Boniatowska (za wiersz o ma-
mie), Michał Milcarz (za wykonanie utworu 
grupy Dżem „Do kołysanki”), Magdalena Raj-
kiewicz (za wiersz „Gdzie się podziała przeno-
śnia”), Joanna Bukowska (za wiersz „Rym”), 
Anita Bugajska (za opowiadanie „Ó, które zgu-
biło kreskę”), Monika Rozpara i Rafał Rozpara 
(za występ kabaretowy), Magdalena Bukow-
ska (za wiersz „Milczenie”), Natalia Wieczorek 
(za wiersz „Cztery Panny”), Jakub Milcarz (za 
opowiadanie „Listonosz Felek i super bohater”) 
i Konrad Wojtasiński (za opowiadanie „Dwaj 
bracia i wielka księga Gumisiów”).
18 maja, o  godz. 10.30 w  auli odbyło 
się spotkanie z mieszkańcami pod nazwą 
„Z fraszką świętokrzyską i pieśnią operetkową 
przez stulecia”. W spotkaniu wziął udział red. 
Bohdan Gumowski (Radio Kielce), literaci 
i satyrycy z Kielc, śpiewak Opery Narodowej 
Andrzej Zagdański – (baryton). Twórców gmi-
ny Sitkówka – Nowiny reprezentowali Danuta 
Kilakiewicz i Henryk Skowerski. Dużą atrakcją 
były pojedynki satyryków na fraszki i limeryki 
o miłości, kobietach, mężczyznach, małżeń-
stwie i kochankach.
Podczas spotkania można było nabyć książki 
twórców.
Świętokrzyski Festiwal „Literacka Wiosna” 
w gminie Sitkówka-Nowiny odbywał się pod 
patronatem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 
Stanisława Baryckiego oraz pod patronatem 
medialnym: Radia Kielce, TVP Kielce, „Echa 
Dnia”, „Głosu Nowin” i  „Świętokrzyskiego 
Kwartalnika Literackiego”.

Piotr Piestrzyński

Tchnienie poetyckiej wiosny
Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, w dniach 17 i 18 maja 2013 r., odbył się 
Świętokrzyski Festiwal „Literacka Wiosna”. Organizatorami przedsięwzięcia byli 
Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach oraz Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny.

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i
fot

. P
iot

r P
ies

trz
yń

sk
i

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. S

P 
Ko

wa
la

fot
. A

rc
hiw

um

fot
. S

P 
Bo

lec
ho

wi
ce

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i

Stanisław Nyczaj

Wawrzyniec Marek Rak



Głos Nowin, maj 201310

LGD Perły Czarnej Nidy

Przypomnijmy, że wniosek o przyznanie po-
mocy na realizację projektu AKTIW złożony 
został jeszcze w maju 2012 r. W trakcie trwa-
nia weryfi kacji wniosku, zarówno LGD „Perły 
Czarnej Nidy”, jak również partnerzy projektu, 
tj. LGD „Ziemia Jędrzejowska GRYF”, LGD 
„Dorzecze Wisły” i LGD „Ponidzie” dokony-
wały uzgodnień z zarządcami rzek i dróg na 
których mają stanąć znaki dot. szlaku kaja-

kowego. Miały miejsce także spotkania z wła-
ścicielami działek dot. ustawienia znaków czy 
zorganizowania miejsca biwakowego.
W ramach przedsięwzięcia wytyczone zosta-
ną szlaki kajakowe na rzece Czarnej – teren 
LGD Dorzecze Wisły, na rzece Nidzie – teren 
LGD Ponidzie, odrestaurowany zostanie rów-
nież dworzec kolejki wąskotorowej – zadanie 
LGD „Ziemia Jędrzejowska GRYF”. Nasza LGD 

w pierwszym etapie opracowała studium zago-
spodarowania, w drugim etapie oznaczy szlak 
kajakowy na rzekach Czarnej Nidzie i Bobrzy.
Szlak na rzece Bobrzy przebiegać będzie od 
miejscowości Trzcianki do ujścia Bobrzy do 
Czarnej Nidy. Ze względu na niski stan wody 
odcinek do Radkowic polecany jest dla kaja-
ków jednoosobowych natomiast dalej można 
już płynąć kajakiem dwuosobowym.
Szlak na rzece Czarna Nida przebiegać bę-
dzie od miejscowości Kuby Młyny do miej-
sca, w którym Czarna Nida łączy się z Białą 
tworząc Nidę. Odcinek od miejscowości Kuby 
Młyny do Morawicy polecany jest dla kajaków 
jednoosobowych, od Morawicy zaś do Tokarni 
dla kajaków dwuosobowych. 
Na trasie szlaku planowane są miejsca postojo-
we dla kajakarzy w miejscowości Trzcianki i Li-
powica (rzeka Bobrza) oraz Morawica i Tokarnia 
(rzeka Czarna Nida). Będą to zadaszone wiaty 
ze stołami i ławkami, koszem na śmieci oraz 
z tablicami informacyjnymi dotyczącymi szlaku.
Zanim jednak szlak zostanie oddany do użytku, 
należy wykonać szereg prac, min. oznaczenie 
miejsc niebezpiecznych, udrożnienie tras, zakup 
i montaż tablic informacyjnych itp. Na realizację 
projektu AKTIW LGD zaplanowała nieco ponad 
90 tys. zł, zaś budżet dla wszystkich partnerów 
zamyka się kwotą ponad 545 tys. zł.
Realizacja projektu planowana jest w 2013 r.
Operacja współfi nansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 421 wdraża-
nie projektów współpracy, Oś 4 Leader PROW 
2007 – 2013.

Agnieszka Szewczyk, Biuro LGD

Szlak kajakowy na Bobrzy coraz bliżej
Już niedługo będzie można szlakiem kajakowym przepłynąć urokliwe zakątki 
Czarnej Nidy i Bobrzy. 29 marca br. w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego 
w Kielcach przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” 
wraz z trzema innymi LGD-ami podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację 
projektu współpracy pn. „Atrakcje – Krajoznawczo – Turystyczne Inicjatywa Wspólna”.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje 

z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” 
działającej na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 3 czerwca 2013 roku do 20 czerwca 2013 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 800 – 1530.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu 
wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na 
stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.min-
rol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.
prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl 
Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru 
wniosków z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” są udostępnione na stronie 
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzi-
bie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38,
26-026 Morawica w godz. 800 – 1530.
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu: „Odnowa i rozwój 
wsi” w 2013 roku wynosi 1 010 502,35 zł
W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może 
maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofi nansowania zakwalifi kują się projek-
ty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków 
udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 
41 311 46 91 wew. 239.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakre-
su „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” dzia-
łającej na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 27 maja 2013 roku do 14 czerwca 2013 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 800 – 1530.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu 
wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na 
stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.min-
rol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.
prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl 
Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru 
wniosków z zakresu „Małe projekty” są udostępnione na stronie Lokalnej 
Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura 
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 
Morawica w godz. 8.00 – 15.30
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu: „Małe projekty” 
w 2013 roku wynosi 441 500,80 zł
W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może 
maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofi nansowania zakwalifi kują się projek-
ty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków 
udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 
41 311 46 91 wew. 239.

Jednym z inicjatorów utworzenia szlaku kajakowego na Bobrzy i Nidzie jest pasjonat kajakarstwa Wojciech Jednym z inicjatorów utworzenia szlaku kajakowego na Bobrzy i Nidzie jest pasjonat kajakarstwa Wojciech 
Polaczyk ze ZgórskaPolaczyk ze Zgórska
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Matka

Kiedy nie było mnie jeszcze na świecie,
Ty mnie czułaś już pod sercem w lecie.
Jak stawiałam pierwsze kroki,
miałaś na głowie ciemne loki.

Całowałaś moje poobijane czoło,
taka beztroska panowała wtedy w koło.
Najwcześniej nauki pobierałam u Ciebie,
byłam szczęśliwa czując Twa bliskość koło siebie.

Moje małe rączki czule Cię obejmowały,
tyle szczęścia te radosne chwile nam dawały.
Różowa laleczka jeszcze nieraz mi się śni.
Czy w dzieciństwie wolniej płynęły dni?

Gdy się skaleczyłam i płakałam,
Ciebie w pobliżu zawsze miałam.
Zaspana robiłaś mi śniadanie,
potem układałaś klocki na dywanie.

Martwiłaś się gdy wchodziłam w dorosłe życie,
przeżywałaś to, myślałaś o mnie nocą i o świcie.
Dawałaś cenne wskazówki i dobre rady,
łagodziłaś nieporozumienia i drobne zwady.

Wszystko przy Tobie jest piękne i wspaniałe,
sprawy ważne stają się małe.
Byłaś i będziesz mamo, zawsze kochana,
zmęczona po ciężkim dniu i wypoczęta z rana. 

W słońcu i w deszczu dożyłaś sędziwych lat,
nic nie wymaże z naszych serc, szczęśliwych dat.
W dziecięcy świat przenoszą nas wspomnienia,
zaś w lepsze jutro – nasze marzenia.

Lidia Jędrocha

kultura

Poranek

Budzik brzęczy tik - tak,
trzeba się obudzić.
Poranek dawno wstał,
nie ma co marudzić.

Kawa parzy usta,
klucze się gdzieś podziały.
Dzieci się ociągają,
one zawsze czas mają.

Wypadasz z domu,
biegniesz do pracy.
Rozglądasz się w koło,
i jest ci wesoło.

Bo słońce przyjaźnie mruga,
i wiatr ci włosy rozwiewa.
Ptak przeleciał nad głową,
ćwir - ćwir piosenkę śpiewa.

Cieszysz się:
Z kropelek rosy na listkach,
z włosów wciąż szalejących.
Z dzieci biegnących do szkoły,
Szczęśliwych, wesołych.

Beztrosko się roześmiałaś,
ochoczo przed siebie ruszyłaś.
W dzień co się zaczął porankiem,
o jakim zawsze marzyłaś.

Danuta Kilakiewicz

Maj

Przyszedł cały umajony,
w barwne kwiaty wystrojony.
Które we włosy dziewcząt wplótł,
młody majowy bóg.

Wszędzie go pełno,
wszyscy do niego lgną.
Maj, Maj śpiewają ptaki,
miesiąc nie byle jaki.

Kolorowy, pachnący,
słoneczny, kochający.
Miesiąc o którym się śni,
on szczęście przyniesie Ci.

Miesiąc kwitnących bzów,
upojnych, gwieździstych nocy.
Czarodziej jakich mało,
i dwóch takich by się zdało.

On umila nam życie,
niesie radość i śmiech.
Kochać się w Maju,
to żaden grzech.

Nie bocz się na niego,
nawet gdy kaprysi.
Choć czasem spłynie deszczu łza,
ciesz się!
Bo Maj tak krótko trwa.

Danuta Kilakiewicz

Ostatni dzień maja

Dziś żegnamy cię Maryjo,

Tu spotkamy się za rok,

Ale co dzień w naszych sercach

Czcić będziemy Ciebie wciąż.

Bo kochamy Cię Matuchno

I ufamy szczerze Ci

Że osłonisz nas od nieszczęść

Bronisz w każdej chwili złej.

Dziękujemy za dar i maj piękny

I za pieśni tu śpiewane,

Za rój łask płynących z nieba

Serca nasze są rozgrzane.

Dzień Dziecka

Dzisiaj wasze święto,

Do samego rana

I dziś w mojej głowie

Życzenia pisania.

Chciałabym życzenia

w słowa ubrać pięknie

I jeszcze dołożyć

czerwcową piosenkę.

Którą za mym oknem

Nucą ptasząt chóry

Żurawie i szpaki,

Skowronki i wróbel.

A więc i ja prędko

Przyłączam się do nich

Sięgam po telefon

I właśnie już dzwonię.

Ślę swoje życzenia

Dla wszystkich dzieci

Kochanych na świecie

Szeptem – nie wiem czy mnie usłyszycie.

Rozgrzane miłością do Ciebie

Wołają z ufnością niezmierną.

Do syna Twojego tam w niebie

Bądź nam łaskawy Boże Miłosierny.

Powiernico nasz święta

Spójrz na naszą tu gromadkę

I błogosław wszystkim ludziom

Starszym, młodym, małym dziatkom.

Spraw, byśmy wszyscy zdrowi

Za rok się tu zebrali,

I znowu z radością

Pieśni Ci śpiewali.

A dzisiaj już żegnaj,

Majowa Jutrzenko,

Dobranoc Maryjo,

Najświętsza Panienko.
Henryka Brzoza

e.

Gdyż w Kowali mieszkam

Życzę wszystkim dzieciom

Zdrowia, pomyślności,

Uśmiechu na co dzień

Od bliskich miłości

Niech się wasze marzenia szybko pospełniają.

A wasze życie niech będzie

Pięknym, długim rajem

Takie życzenia w wasze święto dziecka,

szczere i radosne.

Składają wam ptaki, kwiaty i ja,

I wszyscy wam bliscy

Bo każdego roku właśnie o tej porze

Każdy życzy dzieciom wszystkiego co może.

Niech nad wami świeci słońce

W zdrowiu żyjcie wszyscy

Wesoło jak motyle

Na zielonej łące.
Henryka Brzoza
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Już po raz jedenasty Międzynarodowy Turniej 
Szachowy o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-
-Nowiny dał nam możliwość emocjonowania 
się zmaganiami szachistów zarówno z Polski 
jak i z poza granic naszego kraju. Zawody 
przyciągnęły wielu miłośników królewskiej 
gry. Wśród graczy można było zauważyć duże 
grono młodych adeptów szachów, gorąco do-
pingowanych przez swoich rodziców, którzy 
mieli możliwość sprawdzenia swoich umie-
jętności w potyczkach z arcymistrzami, także 
obecnymi na turnieju.

Oficjalne rozpoczęcie odbyło się o godzinie 
10. Po przemówieniu Jacka Kani, dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”, mogliśmy 
posłuchać znanych przebojów muzycznych 
w wykonaniu zespołu „Tu i Teraz” pod kierow-
nictwem Alicji Lasoty. Następnie wręczono 
nagrody laureatom konkursu plastycznego. 
Ich prace można było podziwiać przez cały 
czas trwaniu turnieju na holu głównym ba-
senu „Perła”. Największy smaczek otwarcia 
stanowiła jednak pokazowa partia szachów, 
należąca już niejako do tradycji turnieju, 
w której wójt Stanisław Barycki zmierzył się 
z jednym z ukraińskich graczy. Pojedynek po 
niespełna kilku minutach, na prośbę zawod-
nika zza naszej wschodniej granicy, zakończył 

się polubownym remisem. Całą rozgrywkę 
uważnie obserwowali zgromadzeni goście, 
wśród których byli m.in.: poseł Jan Cedzyń-
ski, zastępca wójta Krzysztof Rym oraz radna 
Krystyna Janiec. 
Po zakończeniu ceremonii otwarcia zniecier-
pliwieni gracze rozpoczęli zawody. Zmagania 
szachistów odbywały się równocześnie na 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach (szachy szybkie) 
oraz Krytej Pływalni „Perła” (szachy wodne). 
Znaczna część zawodników, która brała udział 
w potyczce prowadzonej na basenie próbowa-
ła również swoich sił w szachach szybkich. 
Pieczę nad prawidłowym przebiegiem całego 
turnieju sprawował Tomasz Stefaniak, prezes 
Świętokrzyskiego Związku Szachowego wspo-
magany przez sędziów pomocniczych.
Największą liczbę graczy (nie licząc zawodni-
ków z naszego kraju) stanowili reprezentanci 
Ukrainy, na czele z arcymistrzem szachowym 
Vladimirem Malaniukiem, który wygrał całe 
zawody w grupie profesjonalistów. Z  całą 
pewnością możliwość zagrania czy choćby 
podpatrzenia szachowej maestrii w wykona-
niu tak utytułowanego zawodnika, była dla 
zaczynających swoją przygodę z królewską 
grą nie lada atrakcją, a jednocześnie dosko-
nałą lekcją.
Po sześciu godzinach szachiści zakończy-
li zmagania w turnieju głównym. Specjalna 
komisja w składzie: Lidia Żak – dyrektor ds. 
inwestycji w Wodociągach Kieleckich, Marta 
Orłowska, Jarosław Choina, wójt Stanisław 
Barycki oraz dyrektor Jacek Kania, wręczała 
nagrody dla najlepszych graczy w poszczegól-
nych kategoriach. Cieszyć mógł fakt, że więk-
szość nagrodzonych zawodników stanowiły 
dzieci, dla których cały turniej był świetną 

Nowiny

XI Międzynarodowy Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
Już po raz jedenasty nasza gmina 
miała zaszczyt gościć miłośników 
szachów. Turniej, który odbył się 
18 maja 2013 r. zgromadził liczną 
reprezentację uczestników nie tylko 
z Polski, ale również z Ukrainy na 
czele z arcymistrzem Vladimirem 
Malaniukiem.
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zabawą. Zdaniem wójta Stanisława Baryckie-
go gra w szachy wywiera ogromny wpływ na 
rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.

Paweł Giertuga

WYNIKI XI MIĘDZYNARODOWEGO 
TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR 
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY
Szachy wodne do lat 12 
1. Julia Surpeta 
2. Michał Madej 
3. Nikodem Piasecki 
4. Marek Gutowski
5. Piotr Chrzanowski 
Szachy wodne do lat 18
1. Grzegorz Zaręba
2. Adam Choina
3. Wojciech Płaneta
4. Michał Polak
5. Michał Choina 
Amatorzy do lat 12 
1. Piotr Chrzanowski 
2. Maksym Kosak
3. Dawid Bobylow
4. Aleks Kosak
5. Igor Chmielewski
Powyżej 18 lat
1. Jerzy Kuca
Grupa Z1 (2005 i młodsi) 
1. Jan Choina 
2. Jakub Jedynak 
3. Monika Anyż 
4. Magdalena Rysińska

5. Igor Chmielewski 
Grupa Z2 (ur. 2001-2004)
1. Marek Gutowski
2. Mateusz Struski
3. Bartosz Chrzanowski
4. Nikodem Piasecki
5. Julia Surpeta
Grupa Z3 (runda 7)
1. Vladimir Malaniuk
2.  Leszek Bakalarz
3. Grzegorz Zaręba
4. Jacek Duliński
5. Ihor Nester

Nowiny

Pierwszy z nich przeznaczony dla najmłod-
szych będzie cechował się takimi oto gabary-
tami: szerokość 7,78 metrów x długość 15,25 
metrów, wysokość 60 centymetrów, objętość 
60 m3, powierzchnia lustra wody 119 m2. 
Basen mając na celu zapewnienie dzieciom 
jeszcze większej frajdy zostanie dodatkowo wy-
posażony w zjeżdżalnię mierzącą 150 centy-
metrów. Druga niecka basenowa - przeznaczo-
na dla młodzieży i dorosłych swoją wielkością 
nieco ustępuję dziecięcemu, ale będzie ponad 
dwukrotnie głębsza. Jego wymiary prezentują 
się następująco: szerokość 6,60 m, długość 
12,70 m, wysokość 1,25 m, objętość 100 m3, 
powierzchnia lustra wody 84 m2.
Łączna powierzchnia lustra wody całego kom-
pleksu będzie oscylować w okolicach 203 m2.

– Obydwa baseny zostaną zbudowane w tech-
nologii włoskiej fi rmy „Piscine Laghetto”, któ-
ra ma długoletnie doświadczenie i cieszy się 
uznaniem rynku. Dzięki temu będziemy mieć 
pewność, że oferujemy naszym klientom mak-
symalny komfort, a zarazem bezpieczeństwo, 
które jest najistotniejszą kwestią w tego typu 
przedsięwzięciach – mówi dyrektor GOK Jacek 
Kania, główny inicjator całego projektu. – Bar-
dzo się cieszę, że nie stoimy w miejscu i podą-
żamy z duchem czasu. Teraz nasi klienci będą 

mieli możliwość wyboru. Dotychczas mogli 
korzystać tylko i wyłącznie z kąpieli wodnych, 
ale już za kilka tygodni będą również mogli za-
czerpnąć kąpieli słonecznych – dodał.
Ofi cjalne otwarcie planowane jest na początek 
wakacji, a więc na przełomie czerwca i lipca. 
Jedyne co nam pozostaje to nerwowe odlicza-
nie dni ponieważ całe przedsięwzięcie zapo-
wiada się niezwykle interesująco. Czekamy 
z niecierpliwością!

Paweł Giertuga

„Perła” bogatsza o dwa baseny zewnętrzne
Dwa baseny zewnętrzne o charakterze 
rekreacyjno-wypoczynkowym zostaną 
otwarte na początku wakacji, na 
terenie Krytej Pływalni „Perła” 
w Nowinach. – Bardzo się cieszę, 
że nie stoimy w miejscu i podążamy 
z duchem czasu – mówi Jacek Kania, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach.

Wizualizacja stanowiąca wersję poglądową przedstawia projekt basenów, 
które powstaną obok pływalni „Perła”. Wersja fi nalna po naniesieniu odpo-

wiednich korekt może się nieznacznie różnić od zaprezentowanej
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aktualności

Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zacznie 
funkcjonować nowy system odbioru odpadów 
komunalnych, który w naszej gminie nie obej-
mie podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą. Gmina zobowiązana jest do 
wybrania w drodze przetargu fi rmy, która bę-
dzie odbierała odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy tworzący gospodarstwa domo-
we. Sposób zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
określa Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
przyjęty Uchwałą Nr RG-XXIX/241/13 z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny oraz inne akty prawa, dostępne na 
stronie internetowej www.bip.nowiny.com.pl. 
Poniżej przekazujemy Państwu podstawowe 
informacje na temat nowego systemu oraz 
zasad zbierania odpadów komunalnych w go-
spodarstwach domowych.
Wierzymy, że wspólną pracą i wysiłkiem uda 
nam się sprostać obowiązkom, jakie na gmi-
ny nałożyły nowe przepisy prawa polskiego 
i europejskiego, a osiągnięte poziomy odzysku 
i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie 
wpłyną na poprawę stanu środowiska.

Zasady nowego systemu 
gospodarki odpadami
• System gospodarowania odpadami będzie 

funkcjonował od 1 lipca 2013 roku i bę-
dzie obejmował wszystkie nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy. Sys-
tem będzie obejmował wyłącznie odpady 
wytworzone w gospodarstwach domowych. 

• Właściciele lub zarządcy nieruchomości 
muszą złożyć w Urzędzie Gminy Sitkówka-
-Nowiny, pokój nr 11 w godz. 7.15-15.15 
deklarację o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
uiszczać opłatę na rzecz gminy określoną 
w deklaracji. 

• Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości 
osób tworzących gospodarstwo domowe oraz 
sposobu zbierania odpadów (tabela poniżej):

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych wpłacać będziemy 
na konto bankowe Urzędu Gminy Sitków-
ka-Nowiny. Numer konta zostanie podany 
w późniejszym terminie. W systemie kwar-
talnym (3 x stawka miesięczna) zgodnie 
z wypełnioną deklaracją w następujących 
terminach:

 I kwartał do 31 stycznia
 II kwartał do 30 kwietnia
 III kwartał do 31 lipca
 IV kwartał do 31 października
• Częstotliwość odbioru nieczystości z nieru-

chomości w zabudowie jednorodzinnej: nie 
mniej niż 1 raz w miesiącu, w zabudowie 
wielorodzinnej: nie mniej niż 1 raz w tygo-
dniu. 

• Worki na odpady komunalne, segregowane 
dla właścicieli nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, dostarczał będzie podmiot 
świadczący usługę wywozu nieczystości 
stałych: zabierając pełne worki odbiorca 
ma obowiązek zostawić nowe (na wymia-
nę). 

• Pojemniki na odpady komunalne dostarczo-
ne będą zgodnie z wypełnioną deklaracją. 

Zasady segregacji odpadów

POJEMNIK LUB WOREK ŻÓŁTY
(tworzywo sztuczne np: plastik, metal)

WRZUCAMY
– puste, odkręcone i zgniecione butelki pla-

stikowe po napojach (np. typu PET)
– puste butelki plastikowe po kosmetykach 

i środkach czystości
– plastikowe opakowania po żywności (np. 

po jogurtach, serkach margarynach, plasti-
kowe zakrętki

– folia i torebki z tworzyw sztucznych
– puszki po napojach, konserwach
– kartony po mleku i sokach
– drobny złom żelazny oraz drobny złom me-

tali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).
NIE WRZUCAMY

– butelek po olejach spożywczych i samocho-
dowych

– opakowań po olejach spożywczych czy sil-
nikowych, smarach

– styropianu
– gumy
– butelek z jakąkolwiek zawartością
– puszek po farbach, baterii
– opakowań po aerozolach, lekach
– opakowań po środkach chwasto czy owa-

dobójczych
– sprzętu AGD.

UWAGI
Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojem-
nika. Korki które powinniśmy odkręcić przed 
wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze 
wyceniane w punktach skupu, warto zaintere-
sować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki 
od butelek.

POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY
(szkło białe i kolorowe)

WRZUCAMY
– butelki i słoiki szklane po napojach i żyw-

ności
– butelki po napojach alkoholowych
– szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY
– porcelany i ceramiki, doniczek
– żarówek, lamp neonowych, fl uorescencyj-

nych i rtęciowych, refl ektorów, izolatorów
– szkła stołowego, szkła okularowego, szkła 
żaroodpornego

– fajansu
– ekranów i lamp telewizyjnych
– luster, szyb samochodowych

UWAGI
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed 
wrzuceniem do pojemnika. Szkło można prze-
tworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych 
elementów by powstał z niego kolejny produkt. 
Wytwarzanie produktów pochodzących z recy-
klingu szkła jest mniej energochłonne.

POJEMNIK LUB WOREK NIEBIESKI
(materiały papierowe)

WRZUCAMY
– gazety, książki, katalogi, zeszyty
– papierowe torby i worki
– papier szkolny, biurowy
– kartony i tekturę oraz zrobione z nich opa-

kowania

NIE WRZUCAMY
– kartonów i tektury pokrytej folią aluminio-

wą (np.: opakowania typu tetra pak po 
mleku napojach)

– tłustego i zabrudzonego papieru (np. papie-
rowe opakowania po maśle, margarynie, 

Informacja dla mieszkańców gminy 
Sitkówka-Nowiny 

– nowy system gospodarki odpadami

L.p. Rodzaj gospodarstwa
Opłata miesięczna od gospodarstwa

prowadzącego
selektywną zbiórkę

nieprowadzącego 
selektywnej zbiórki

1. Gospodarstwo 1-osobowe 5 8

2 Gospodarstwo 2-osobowe 9 12

3. Gospodarstwo 3-4-osobowe 16 21

4. Gospodarstwo 5-osobowe i powyżej 25 32
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twarogu kartony po mleku, czy po napo-
jach)

– kalki: papieru termicznego i faksowego
– tapet
– odpadów higienicznych np.: waciki, podpa-

ski, pieluchy chusteczki nawilżające
UWAGI

Przed wrzuceniem papiery do pojemnika usuń 
wszystkie zszywki, klamerki, czy inne ele-
menty metalowe lub plastikowe. Jedna tona 
makulatury pozwala ochronić przed ścięciem 
aż 17 drzew. Pamiętaj wrzucamy tylko suche 

WILMA
Młoda, niewielka suczka, która przez prawie 
2 lata błąkała się w podkieleckiej wsi. Nie 
wiadomo, jakim cudem przetrwała, bo nikt 
regularnie jej nie dokarmiał. Niestety efek-
tem tej tułaczki jest duża nieufność suni 
w stosunku do ludzi. Kilka prób jej schwy-
tania nie powiodło się. Zawsze sunia okazy-
wała się sprytniejsza. Wilma na nowo musi 
nauczyć się ufać człowiekowi. Kontakt: tel. 
609 890 204, e-mail: jur.ewa@wp.pl

CZAREK
Średniej wielkości piesek, ma ok. 2 lat. 
Mimo, że wiele przeszedł w życiu – był bity, 
głodzony, wiązany na łańcuchu – jest bardzo 
łagodny, miły i lubi się przytulać. Ma dobry 
stosunek do innych psów. Potrzebuje kontaktu 
z człowiekiem. Jest dość czujny i szczekliwy. 
Został już odrobaczony, odpchlony i zaszcze-
piony. Kontakt: tel. 609 890 204, e-mail: 
jur.ewa@wp.pl

SABA
To młoda suczka średniej wielkości (do ko-
lana), dość mocnej budowy. Saba została 
znaleziona razem z czwórką szczeniąt, które 
mają już domy. Saba jest przyjazna, miła, 
kontaktowa, choć w pierwszym momencie 
nieco nieśmiała w stosunku do obcych osób. 
Lubi aportować patyki, biegać, bawić się. Jest 
dość czujna. Potrafi zaalarmować szczeka-
niem. Została odrobaczona i zaszczepiona, 
wkrótce będzie sterylizowana. Kontakt: tel. 
609 890 204, e-mail: jur.ewa@wp.pl

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

i czyste materiały papierowe.

POJEMNIK LUB WOREK BRĄZOWY
(odpady zielone)

WRZUCAMY
– trawa
– gałęzie (drobne)
– liście
– odpady kuchenne

NIE WRZUCAMY
– odpadów z grupy oznaczonej kolorem: żół-

tym, zielonym, niebieskim, szarym

Odpady opisane w pozycji NIE WRZUCAMY 
należy traktować jako odpady zmieszane 

i wrzucać do pojemnika lub worka

POJEMNIK LUB WOREK SZARY
(popiół z gospodarstw domowych)

WRZUCAMY
– popiół z gospodarstw domowych

NIE WRZUCAMY
– odpadów z grupy oznaczonej kolorem: żół-

tym, zielonym, niebieskim, brązowym

Szkolny Klub Bezpieczeństwa działający 
w Szkole Podstawowej w Nowinach ogłosił 
w marcu 2013 r. konkurs literacki dla klas 
I-VI „Świeć przykładem”. Celem konkursu 
było propagowanie zasad bezpieczeństwa 
wśród uczniów w zakresie:
– ruchu drogowego pojazdów na wsi i w mieście,
– bezpieczeństwa pieszych na drogach.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było 
wykonanie przynajmniej jednej z wymienio-
nych prac:
– napisaniu listu do kierowcy (np. ojca, 

mamy, dziadka, wujka), by przestrzegali 
zasad bezpieczeństwa drogowego na wsi 
i w mieście,

– ułożeniu wiersza zachęcającego do nosze-
nia odblasków.

Wyniki etapu szkolnego:
Kategoria wiekowa I-III: list:
– Basia Smolarczyk I a
– Aleksandra Domańska I a
– Adrian Majchrzyk II a
Kategoria wiekowa I-III: wiersz:
– Maja Mroczek I a
– Zuzanna Kołomańska I b
Kategoria wiekowa IV-VI: list:
– Dawid Dorowski VI b
– Mikołaj Odziemek VI b
– Martyna Niewiadomska VI b
Kategoria wiekowa IV-VI: wiersz:
– Anna Kołomańska Vd
– Aleksandra Cęcek IV b
Nagrodzone prace z naszej szkoły zostały 
przesłane na konkurs wojewódzki. Organi-
zatorem przedsięwzięcia był m.in. Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Kielcach, Kuratorium Oświaty, Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 
Gazeta Wyborcza i Radio Kielce.
Komisja spośród 1819 utworów nadesłanych 
z terenu całego województwa świętokrzyskie-
go wyłoniła najciekawsze i przyznała nasze-

mu uczniowi Dawidowi Dorowskiemu z klasy 
VI wyróżnienie w kategorii list, który stworzył 
swoje dzieło pod czujnym okiem nauczyciela 
języka polskiego Adama Pepasińskiego. 
26 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Po-
licji w Kielcach, odbyło się uroczyste podsu-
mowanie. Nagrody i gratulacje zwycięzcom 
składał Zastępca Świętokrzyskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji podinsp. Rafał 
Kochańczyk. 

Adriana Tarach, Edyta Szwed,
Justyna Golmento-Bobrowska

opiekunowie SKB

Oni „Świecą przykładem”
Dawid Dorowski, uczeń klasy VI Szkoły 
Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach zdobył wyróżnienie 
w wojewódzkim konkursie „Świeć 
przykładem”, propagującym zasady 
bezpieczeństwa wśród uczniów.
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Bolechowice

Pomysł otwartych lekcji skrystalizował się 
podczas zebrania szkolnego Zespołu Eduka-
cyjno-Wychowawczego Oddziałów Przedszkol-
nych. Nauczycielki – Ewa Krzysztofek, Anna 
Koprowska, Monika Osuch, Aneta Grusz-
czyńska i Kinga Kupis – opracowały program 
otwartych lekcji, którego celem jest skrócenie 
okresu adaptacji dzieci, obniżenie lęku rodzi-
ców w związku z oddaniem dzieci do szkoły, 
nawiązanie relacji z  rodzicami oraz uświa-
domienie rodzicom potrzeb emocjonalnych 
dziecka.
24 maja w grupie trzylatków o nazwie 
„Pszczółki” odbyła się lekcja z okazji 
Dnia Mamy i Taty. Lekcje prowadziły: 
Kinga Kupis i Aneta Gruszczyńska, któ-
ra także wcieliła się w postać czarow-
nicy. „Z  okazji Dnia Mamy dzieci to, 
co czują w serduszkach, chcą wyrazić 
za pomocą wierszy i piosenek”. Dzieci 
były przebrane za: pszczółkę Maję, Gu-
cia, Kubusia Puchatka, za Czerwonego 
Kapturka, Jasia i Małgosię, za smerfy, 
za kota w butach, a nawet za pomido-

ra bardzo przejętego uroczystością. Specjalny 
pokaz taneczny dla mamy i taty wykonały igła 
z nitką. „Kochamy mamusię i tatusia kocha-
my i rodzicom piosenkę zaśpiewamy” – po-
wiedziały przedszkolaki i zapowiedź wprowa-
dziły w czyn. Kot w butach swym wdziękiem 
wszystkie mamy zauroczył. „Bardzo dzięku-
jemy za miłość wielką, chcemy to wyrazić 
tańcem i piosenką” – powiedziały dzieci i za-
prosiły rodziców w tany! Potem były kwiaty 

i życzenia dla mam, a dla tatusiów – buziaki. 
Inna lekcja dotyczyła zwiedzania koleją cieka-
wych miejsc naszego województwa. – Wszyst-
kie przebrałyśmy się za konduktorów. Miały-
śmy na sobie kolejarskie mundury, czapki 
i lizaki. Na szkolnym podwórzu urządziłyśmy 
stacje kolei m.in. gminę Sitkówka-Nowiny, 
Chęciny (zamek), Tokarnię (Muzeum Wsi 
Kieleckiej), Zagnańsk (Dąb Bartek), Święty 
Krzyż i Pacanów. Na każdej stacji dzieci jak 

w pociągu siadały na krzesełkach – opo-
wiadają pomysłodawczynie lekcji Ewa 
Krzysztofek i Aneta Gruszczyńska.
Podczas kolejnej lekcji – 15 maja – po-
ruszany był temat „Złego dotyku”. Na-
uczycielki były przebrane za „obcych” 
i odgrywały dla dzieci scenki. W lekcji, 
oprócz rodziców, uczestniczył psycholog, 
który tłumaczył dzieciom jak powinny re-
agować na zaczepki nieznajomych.
Ostatnia w tym roku lekcja otwarta odbędzie 
w Bolechowicach 29 maja o godz. 13.30.

Piotr Piestrzyński

Lekcje otwarte dla rodziców
Cykl otwartych lekcji dla dzieci 
i rodziców z oddziałów przedszkolnych 
przygotowały nauczycielki Szkoły 
Podstawowej w Bolechowicach. 
Formuła zajęć dopuszcza udział 
rodziców i dzieci nieuczęszczających 
do szkoły w Bolechowicach. – Chcemy 
w ten sposób pokazać rodzicom 
nowoczesne metody nauczania, które 
na co dzień stosujemy. Miło nam 
będzie jeżeli dzięki temu od września 
przybędzie nam chociaż kilkoro 
uczniów – mówi Tomasz Gruszczyński, 
dyrektor szkoły.
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Pokaz premierowy zespołu odbył się 24 
maja, podczas wizyty w Kowali gości z 8 
krajów w ramach programu Comenius. „Mali 
Kowalanie” wystąpili w  regionalnych stro-
jach świętokrzyskich i pokazali przybyszom 
z zagranicy m.in. jak tańczy się polkę. Potem 
były brawa od widzów i od rodziców, którzy 
z zapartym tchem obejrzeli występ swoich 
pociech.

pie

w czwartki. Na próby przychodzi około 10 
osób – mówi choreograf zespołu Bartłomiej 
Wałek.
Instruktorem muzycznym grupy i akompania-
torem jest Krzysztof Korban.

aktualności

Jak poinformował Zbigniew Miechówka z Re-
feratu Budownictwa Urzędu Gminy Sitkówka-
-Nowiny nowe boisko w Szewcach kosztowa-
ło ok. 94 tys. zł. Boisko jest wielofunkcyjne. 
Można na nim grać w siatkówkę, koszykówkę 
i tenisa. Nawierzchnia jest miękka, wykona-
na z tartanu. Wykonawcą obiektu była fi rma 
„Central Kort Nawierzchnie Sportowe” z Lu-
blina. Prace, które zakończyły się 17 maja 
2013 r. trwały około miesiąca.
– Wokół boiska siłami pracowników Grupy 

Robót Interwencyjnych wykonamy zagospo-
darowanie zielenią: obsypiemy ziemią i posie-
jemy trawę – dodał Zbigniew Miechówka.
Nowe boisko dopełniło przeprowadzony 
w ubiegłym roku remont świetlicy w Szew-
cach. Przypomnijmy, że był on możliwy dzięki 
zaangażowaniu 500 tysięcy złotych z  fun-
duszy unijnych przekazanych za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 
Nidy”.

pie

Zespół „Mali Kowalanie” powstał przy szkole 
w Kowali w październiku 2012 roku. Jak po-
informowała dyrektor szkoły Małgorzata Mar-
kiewicz do zespołu należą dzieci z klas I – III.
– Dzieci ćwiczą raz w  tygodniu, zwykle 

Premierowy występ zespołu „Mali Kowalanie”
Suita Świętokrzyska odtańczona przy gościach z 8 krajów Europy i wielkie brawa – 
tak wyglądał premierowy występ Zespołu Tańca „Mali Kowalanie”, który odbył się 24 
maja 2013 r. w Szkole Podstawowej w Kowali im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary”.

W Szewcach powstało 
boisko wielofunkcyjne
Wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią 
tartanową powstało przy świetlicy 
w Szewcach. 17 maja 2013 r. 
pracownicy Urzędu Gminy Sitkówka – 
Nowiny odebrali obiekt od wykonawcy. 
Po przeprowadzonym w ubiegłym roku 
remoncie świetlicy, zabudowie placu 
zabaw, zagospodarowaniu i ogrodzeniu 
działki, na której znajduje się świetlica 
cały obiekt może pretendować do tytułu 
najpiękniejszego miejsca na terenie na 
terenie naszej gminy.
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Polskiego Stowarzyszenia 

Prasy Lokalnej

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 Środowiskowo-Konsultacyjny 
w Nowinach zaprasza:

W każdą środę: od 1600 do 1900 – pomoc 
psychologa i specjalisty terapii uzależnień

W co drugi czwartek: od 1600 do 1900 
– porady psychologiczne dla wszystkich

W każdą niedzielę, od godziny 1500, odby-
wają się spotkania grupy AA „Wytrwaj”. 

Meeting otwarty (dla wszystkich chętnych) 
w ostatnią niedzielę miesiąca.

Jeśli chcesz pozostać anonimowy zadzwoń:
Niebieska Linia – 800 151 121 – dla 

ofi ar przemocy
Pomarańczowa Linia – 800 14 00 68 

– pomaga rodzicom, których dzieci mają 
problemy alkoholowe 

Telefon Zaufania w Kielcach – 41 344 28 13
Młodzieżowy Telefon Zaufania w Kielcach 

– 41 344 63 56
Jeśli chcesz porozmawiać o uzależnieniu 
kogoś bliskiego, nie wiesz, gdzie złożyć 
wniosek o leczenie odwykowe, zadzwoń 

pod numer 41 347 50 54

aktualności
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GMINNE KONKURSY 2013
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

zaprasza do wzięcia udziału w Gminnych Konkursach 2013

„Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”
„Najpiękniejsze podwórko lub obejście w domkach jednorodzinnych”

„Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego”

Przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie na odpowiednim druku 
uczestnictwa do Urzędu Gminy lub Sołtysa do dnia 28.06.2013 roku.

Regulamin i druki zgłoszeń dostępne są w:
Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

(pok. 32; tel. 41 347 50 73) oraz u sołtysów
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Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej im. 
gen. Antoniego Hedy ps. „SZARY” w Kowali, 
gdzie zawsze możemy liczyć na przychylność 
i współpracę dyrektor szkoły Małgorzaty Markie-
wicz. Zaangażowani w przygotowania do turnieju 
są prawie wszyscy nauczyciele i pracownicy szko-
ły. Serdeczne podziękowania dla nich wszystkich!
W zawodach wzięło udział 54 zawodników 
z następujących klubów: UMKS „Ostrowia” 
z Ostrowca Świętokrzyskiego, UMKS „Żak” 
z Kielc oraz UKS z Kowali. Zawody rozgrywały 
się w 17 kategoriach wagowych, zawodnicy 
z  roczników: 2000, 2001, 2002 i młodsi. 
Sędzią głównym turnieju był Stanisław Kowal-
czyk. Obsługę medyczną zapewniała załoga 
karetki pogotowia. Turniej wsparły fi nansowo 
władze gminy Sitkówka-Nowiny.
W otwarciu jubileuszowego turnieju wzięli 
udział: Leszek Wnętrzak – kierownik Oddziału 
Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 

Stanisław Barycki – wójt gminy Sitkówka-No-
winy, Małgorzata Karyś – prezes OŚZ JUDO 
w Kielcach oraz Małgorzata Markiewicz – dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego 
Hedy ps. „SZARY” w Kowali, która dokonała 
uroczystego otwarcia XX ŚWIĘTOKRZYSKIE-
GO TURNIEJU JUDO.
Leszek Wnętrzak przekazał na ręce prezes 
Stanisławy Polowczyk-Walas pamiątkowy 
grawerton z dedykacją podpisaną przez mar-
szałka województwa świętokrzyskiego Adama 
Jarubasa: „Z okazji jubileuszowego XX Świę-
tokrzyskiego Turnieju Judo Dzieci składam 
podziękowania za dotychczasową współpracę 
całej rodzinie zrzeszonej w barwach UKS Ko-
wala. W imieniu władz samorządowych wo-
jewództwa świętokrzyskiego życzę dalszych 
sukcesów zarówno organizacyjnych jak i spor-
towych oraz wszelkiej pomyślności w latach 
następnych”.
Prezes Walas serdecznie podziękowała za wy-
różnienie i docenienie działalności Uczniow-
skiego Klubu Sportowego w Kowali. Na za-
kończenie turnieju każdy zawodnik otrzymał 
dyplom, medal oraz drobny upominek. Na 

szczęście w czasie zawodów obsługa medycz-
na nie miała nic do roboty.
Do najlepszych zawodników turnieju należe-
li: Maksymilian Korba, Jan Korba, Grys Mi-
chał, Kumkiewicz Krzysztof, Mróz Michał, 
Galera Bartłomiej, Markowicz Patryk, Rokicki 
Michał, Kumkiewicz Zuzanna, Kotlarska Do-
minika, Pragiel Patryk, Ziółkowski Jakub, Ka-
ługa Krystian, Bąk Piotr, Szyc Alex, Rokicka 
Magda, Bajak Julia, Środoń Jakub, Przewłoc-
ka Julia, Adamczyk Maksymilian, Majchrzyk 
Kacper, Przewłocka Wiktoria i Bator Maciej.
Turniej był dofi nansowany w ramach projek-
tu z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 
w kwocie dwóch tysięcy złotych. Projekt na-
pisały: Stanisława Polowczyk-Walas, nauczy-
ciel w-f, prezes UKS Kowala, Halina Musiał 
– nauczyciel matematyki w SP w Kowali i jed-
nocześnie członek Zarządu UKS Kowala oraz 
Karolina Lach – pedagog w SP w Kowali.
Turniej przebiegał spokojnie w miłej i  sportowej 
atmosferze. Serdecznie zapraszamy na kolejny 
turniej judo do Kowali – w październiku br. 

Stanisława Polowczyk-Walas
prezes UKS Kowala

Kowala

Jubileuszowy XX Świętokrzyski 
Turniej Judo Dzieci
XX ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JUDO 
DZIECI odbył się 26 maja 2013 
r. w Kowali. Organizatorami byli 
Uczniowski Klub Sportowy w Kowali 
oraz Świętokrzyski Okręgowy Związek 
Judo w Kielcach.
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PROMOCJA PRZED£U¯ONA do 26.07.2013 r.PROMOCJA PRZED£U¯ONA do 26.07.2013 r.

Dotychczas odbyły się 2 rundy w  ramach 
Mistrzostw Polski Country Cross z zaplano-
wanych 7. W zawodach, które już się odby-
ły nasi zawodnicy zdobyli imponującą liczbę 
601 punktów i wyprzedzają w klasyfikacji 
generalnej jako drużyna pozostałych uczestni-
ków o prawie 200 punktów.
Warto nadmienić, że w  rywalizacji bierze 
udział 21 drużyn z całej polski. W obecnym 
sezonie zostały już przeprowadzone zawody 
w Kwidzyniu i Radomiu. W klasyfi kacji gene-
ralnej indywidualnej zawodnicy Moto – Ma-
x’u również zdobyli świetne miejsca w klasie 
85 cm³. Trzy pierwsze miejsca zajmują na-
stępujący zawodnicy naszego klubu – Piotr 
Szczepanek, Kamil Szuta i Jakub Wesołowski. 
W klasie senior 1 II miejsce zajmuje Michał 
Korpas, w klasie senior 2 VI miejsce zajmu-

je Leszek Drogosz, V miejsce zajmuje Robert 
Frydrych, natomiast w klasie junior III miej-
sce zajmuje Konrad Lasocki. Zawodnicy Moto 
– Max’u – Oskar Barański, Piotr Szczepanek 
oraz Wiktor Horodyński startują w Mistrzo-
stwach Polski w Motocrossie. Michał Korpas 
radzi sobie natomiast bardzo dobrze w Świę-
tokrzyskim Pucharze Country Cross.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych 
członków przyznano nam organizację Pucha-
ru Polski Południowej w Motocrossie. Puchar 
Polski składa się z trzech stref: północnej, za-
chodniej oraz naszej południowej. Wspólnie 
z klubami z Tarnowa, Osiecka (Małopolska), 
sąsiadującym z nami BKM-Morawica oraz 
klubem z Ostrowca Świętokrzyskiego orga-
nizujemy cykl 5 zawodów. Na naszym torze 
zawody odbędą się 11 sierpnia 2013 r. Już 

dziś zapraszamy wszystkich do kibicowania 
uczestnikom rywalizacji.
Prowadzimy również prace, aby tor Moto – 
Max’u w Kowali uzyskał homologację i aby 
można było organizować na nim imprezy na-
wet rangi Mistrzostw Polski.
Na nasz tor przyjeżdża wiele osób, aby treno-
wać. Ostatnio gościliśmy Kubę Przygońskiego 
– biorącego udział w rajdach Paryż – Dakar.
O  torze Moto – Max’u ukazały się ostatnio 
bardzo pochlebne artykuły w czasopiśmie 
ogólnopolskim „Cross”. Wszyscy, którzy od-
wiedzili nasz tor są pod wielkim wrażeniem 
jego wielkości i przygotowania.
Chcemy bardzo serdecznie podziękować wła-
dzom gminy Sitkówka-Nowiny z panem wójtem 
na czele oraz wszystkim, którzy wspierają na-
sze towarzystwo. Dzięki otrzymywanej pomocy 
Moto – Max może organizować imprezy sporto-
we. Przez sukcesy naszych zawodników stara-
my się rozsławiać gminę Sitkówka-Nowiny oraz 
nasze województwo na arenie ogólnopolskiej.

Cezary Bajek
Świętokrzyskie Towarzystwo Motorowe Moto – Max

Świętokrzyskie Towarzystwo Motorowe Moto – Max działające na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny wspaniale rozpoczęło sezon wyścigów na motocyklach crossowych. 
Nasi zawodnicy startują w Mistrzostwach Polski Country Cross. 11 sierpnia 2013 r. na 
torze Moto – Max-u w Kowali odbędzie się Puchar Polski Południowej w Motocrossie.

Wielki sukces Moto – Max’uWielki sukces Moto – Max’u


