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U Zdzisława Jakubczyka z Kowali grad znisz-
czył blaszane poszycie dachu na powierzchni 
około 200 metrów kwadratowych. Grad prze-
bił nie tylko blachę, ale także zbrojoną folię 
zabezpieczającą. – Jedno sito z dachu zosta-
ło – mówi pan Zdzisław prowadząc na strych 
swojego domu. Grad poczynił też zniszczenia 
wokół domu. Siła uderzeń była tak duża, że 
kule gradu niczym pociski przebijały na wylot 
donice wypełnione ziemią.
Sołtys Kowali Renata Posłowska mówi o po-
nad 100 budynkach z uszkodzonym dachem. 
Henryka Brzoza ma zniszczony dach domu 
i dwóch budynków gospodarczych. – Prze-
żyłam 78 lat i jeszcze nie widziałam takiego 
nieszczęścia. Nie daj Boże nikomu tego prze-
chodzić – mówiła przez łzy pani Henryka.
Tomaszowi Gruszczyńskiemu z Trzciankek 
grad zniszczył poszycie dachu i dwa samo-
chody. – Mam wgniecenia na całej karoserii 
na obydwu pojazdach i pękniętą przednią szy-
bę w jednym – opowiada pan Tomasz. Jego 

w godz. 16 – 16.30 nad gminą przeszła burza 
i gradobicie, którego nie pamiętają najstarsi 
mieszkańcy. Bryły lodu miały nawet wielkość 
pięści. Ludzie bali się nie tylko o swoje domy, 
ale nawet o własne życie.

KLĘSKA
Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny jeszcze 
mają w pamięci trąbę powietrzną, która prze-
szła nad gminą w sierpniu 2012, a już muszą 
zmagać z nową klęską. 18 czerwca 2013 r., 

Henryka Brzoza z Kowali ma zniszczony przez grad dach domu i dwóch budynków gospodarczych
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Zniszczone dachy ponad stu domów i budynków gospodarczych, zniszczone 
samochody, ogrody i uprawy to bilans gradobicia, które 18 czerwca 2013 r. 
przeszło nad gminą Sitkówka – Nowiny. Najbardziej poszkodowani są mieszkańcy 
Kowali i Trzcianek. Ale uszkodzenia domów zgłaszają tez mieszkańcy Zgórska, 
Woli Murowanej i Bolechowic. – Przeżyłam 78 lat i jeszcze nie widziałam takiego 
nieszczęścia – mówi Henryka Brzoza z Kowali, której grad zniszczył dachy na 
domu i dwóch budynkach gospodarczych.

Gradobicie
jakiego nikt nie pamięta
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Poszkodowanym przez grad pomagali strażacy z państwowej i ochotniczych straży pożarnych
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sąsiadowi grad wepchnął pękniętą szybę do 
wnętrza pojazdu.
Bryły lodu niszczyły nie tylko stare dachy. Na-
wet na nowych domach, a nawet tych jeszcze 
nie zamieszkanych widać mniejsze lub więk-
sze uszkodzenia.
Grad zniszczył pokrycie dachu Krytej Pływalni 
„Perła” w Nowinach. Znany ze zdjęć błękit-
ny, dwuwarstwowy makrolon, został przebity 
w kilkuset miejscach. – Uszkodzenia dotyczą 
warstwy zewnętrznej, ale mimo to trzeba wy-

mienić całe pokrycie dachu. Szkody szacuję 
na około 300 tysięcy złotych – powiedział Ja-
cek Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry „Perła” w Nowinach.

POMOC
Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny był w swoim domu w Sitkówce gdy spadł 
grad. Pokazuje zdjęcia ze swojego podwórka. – 
To wstrząsające przeżycie. Skutki gradu odczuli 
głównie mieszkańcy Kowali Dużej i Kowali Małej, 
Trzcianek, częściowo Woli Murowanej i Zgórska. 
Tuż po burzy zmobilizowałem służby ratownicze. 
By zabezpieczyć dachy zaczęliśmy rozdawać za-
pasy plandek i folii, które zostały nam jeszcze po 
ubiegłorocznej wichurze. Na naszą prośbę pań-
stwo Markowiczowie otworzyli swój sklep z ma-
teriałami budowlanymi i od nich braliśmy kolejne 
potrzebne materiały – mówił wójt Barycki. 
W pomoc poszkodowanym aktywnie włączy-
ły się jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
z Kielc.
– Akcją ratowniczą na miejscu kierował za-
stępca Komendanta Miejskiego PSP brygadier 

Robert Sabat, któremu chcę bardzo podzięko-
wać – mówił wójt Barycki. – Podziękowania 
należą się także strażakom z OSP Kowala, 
Wola Murowana i Szewce Zawada. Pomagali 
nam także strażacy – ochotnicy z Brudzowa 
i Chęcin.
Doraźną pomoc poszkodowanym oferowały 
służby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. – Jedno z domostw w Kowali jest tak 
zniszczone, że może nie nadawać się do za-
mieszkania. Sprawdza to specjalna komisja. 
Jeżeli tak się okaże będziemy przydzielać lo-
kal zastępczy – ocenił wójt. 
Strażacy pracowali na terenie gminy do póź-
nych godzin wieczornych. 19 czerwca od rana 
ponownie zajęli się zabezpieczaniem dachów. 
Mieszkańcy zgłaszają szkody do urzędu gmi-
ny. Do godziny 12 było zarejestrowanych oko-
ło 40 zgłoszeń. Wójt wysłał zawiadomienie do 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewo-
dy Świętokrzyskiego. – Będziemy się starać 
o wsparcie rządowe w związku z klęską, która 
dotknęła naszych mieszkańców – dodał wójt.
W związku z sytuacją kryzysową na terenie 
gminy wójt Stanisław Barycki odwołał pla-
nowany na 23 czerwca festyn z okazji Dnia 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Piknik Geologiczny 
i konferencję geologiczną. – Przełożymy te im-
prezy na inny termin, może przy okazji doży-
nek w sierpniu. W tym dniu odbędzie się tylko 
msza święta w  intencji mieszkańców gminy 
– mówił wójt Barycki.

Piotr Piestrzyński

Grad potrafi ł zniszczyć praktycznie każde pokrycie 
dachowe. Wybijał dziury, urywał rynny, pozostawił 
mniejsze lub większe odkształcenia powierzchni
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Strażacy zajmowali się zabezpieczeniem dachów folią i plandekami przez 3 dni

Naprawa zniszczonego przez grad pokrycia dachu Krytej Pływalni „Perła” będzie kosztowała około 300 tys. zł. 
Mimo to pływalnia funkcjonuje bez zakłóceń
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Obchody Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęły 
się od mszy świętej w kaplicy w Szewcach, 
którą pod przewodnictwem księdza Mirosła-
wa Kaczmarczyka – proboszcza Parafi i Św. 
Bartłomieja w Chęcinach odprawili także 
ksiądz kanonik Marek Mrugała – duszpasterz 
świętokrzyskich strażaków z Parafi i Świętego 
Kazimierza w Bilczy i oraz ksiądz Jerzy Ga-
recki – proboszcz parafi i Świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Starochęcinach. 
Na uroczystości przybyli przedstawiciele sa-
morządu gminy: wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
Stanisław Barycki, zastępca wójta Krzysztof 
Rym, sekretarz gminy Izabela Dziewięcka, 
przewodniczący Rady Gminy Sitkówka-No-
winy Sebastian Nowaczkiewicz. Honorowym 
gościem był poseł Andrzej Bentkowski, wice-
starosta kielecki Zenon Janus, zastępca Ko-
mendanta Miejskiego Państwowej Straży Po-
żarnej w Kielcach mł. bryg. Sławomir Karwat, 
Ireneusz Żak – prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego OSP RP w Kielcach, Marian Two-
rek – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego OSP RP, Henryk Milcarz – prezes spółki 
Wodociągi Kieleckie, Jerzy Kurek – komen-
dant OSP w Sitkówce-Nowinach, radni gminy 
Sitkówka-Nowiny oraz kierownicy i dyrektorzy 
gminnych jednostek organizacyjnych.
Na święto OSP Szewce – Zawada przybyli 
także strażacy z sąsiednich jednostek OSP: 
z Kowali, Woli Murowanej, Piekoszowa i Ry-
koszyna.
W obchodach dnia strażaka, a przede wszyst-
kim w  święcie swojej jednostki aktywnie 

uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Szewce – 
Zawada. Była sołtys Ewa Fudali i członkowie 
Rady Sołeckiej z jej przewodniczącym Zdzi-
sławem Milcarzem.
Po mszy świętej – strażacy prowadzeni przez 
Gminno-Szkolną Orkiestrę Dętą „Nowiny” pod 
batutą Józefa Janaszka – przeszli z kaplicy na 
plac przed świetlicą w Szewcach, gdzie od-
była się dalsza część uroczystości. W central-
nym miejscu stanęli strażacy z OSP Szewce 
– Zawada, którymi dowodził zastępca naczel-
nika Andrzej Bartkiewicz. Obok znalazło się 
miejsce dla pocztów sztandarowych z zaprzy-
jaźnionych OSP.
Zebranych przywitał Stanisław Barycki, wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny, który jest prezesem 
Zarządu Gminnego OSP.

ZACZYNALI OD BARAKU 
I SKRZYNI Z PIACHEM 
Jerzy Wierzbicki, prezes OSP Szewce – Zawa-
da przypomniał historię straży. – Jesienią 1965 
roku, podczas zebrania gromadzkiego w Szew-
cach, podjęto decyzję o powołaniu OSP Szewce 
– Zawada. Pierwszym prezesem był Władysław 
Malarczyk. Wiosną 1966 roku jednostka otrzy-
mała barak od Gromadzkiej Rady Narodowej. 
Od Komendy Powiatowej PSP otrzymaliśmy 
motopompę, 8 węży, 18 kompletów umundu-
rowania i sprzęt przeciwpożarowy m.in. bosak, 
wiadro, siekierę i skrzynię z piachem. W 1971 
roku u naczelnika założono telefon. W 1973 
roku, gdy OSP Łukowa otrzymała samochód 
pożarniczy, to ich wóz konny trafi ł do Szewc – 
przypominał prezes Jerzy Wierzbicki.
Dzisiaj OSP Szewce – Zawada dysponuje 
dwoma samochodami gaśniczymi: lekkim 
marki ford i drugim - marki star 244. W 2012 
roku jednostka 16 razy brała udział w akcjach 
ratowniczo – gaśniczych. Bierze aktywny 
udział w zawodach sportowo – pożarniczych 
i szkoli młodzież w ramach Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Obecny zarząd OSP 
Szewce – Zawada oprócz prezesa stanowią: 
wiceprezes a zarazem naczelnik Marek Szy-
monek, zastępca naczelnika Andrzej Bartkie-

Obchody Gminnego Dnia Strażaka 
połączone z poświęceniem 
i wręczeniem sztandaru jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej Szewce 
– Zawada odbyły się 2 czerwca 
2013 r. w Szewcach. Na imprezie 
połączonej z festynem rodzinnym, do 
godziny 21.30, bawiło się kilkuset 
mieszkańców sołectwa i gminy 
Sitkówka-Nowiny.

Gminny Dzień Strażaka 
i święto OSP Szewce-Zawada

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i
fot

. P
iot

r P
ies

trz
yń

sk
i

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i

Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny”

Parada strażaków

Goście uroczystościGoście uroczystości
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wicz, sekretarz Krzysztof Stachaczyk, skarb-
nik Paweł Pękalski i gospodarz Robert Gajek. 

SZTANDAR BĘDZIE ŁĄCZYŁ MIESZKAŃCÓW
Potem rozpoczęły się uroczystości związane 
z wręczeniem jednostce sztandaru.
– Wręczenie sztandaru dla jednostki OSP 
Szewce – Zawada to doniosła uroczystość. Ta 
jednostka ma szanse dużego rozwoju i myślę, 
że tak się stanie. Sztandar, który przekazuje-
my na pewno będzie łączył mieszkańców so-
łectwa - mówił wójt Stanisław Barycki.
Druh Marian Tworek odczytał akt nadania sztan-
daru podpisany przez posła Mirosława Pawlaka, 
prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP RP: - Na 
podstawie statutu prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego OSP RP Województwa Świętokrzyskiego 
nadaje sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szewcach – Zawadzie, jako symbol ofi arnego 
działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz 
ratowania życia, zdrowia i mienia. Sztandar ufun-
dowany przez lokalną społeczność.
Następnie sztandar z rąk wójta gminy Stanisła-
wa Baryckiego, przewodniczącego Rady Gminy 
Sebastiana Nowaczkiewicza i sołtys Ewy Fu-
dali został przekazany na ręce Ireneusza Żaka 
– prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP. Ten 
przekazał sztandar prezesowi OSP Szewce – 
Zawada Jerzemu Wierzbickiemu, który oddał 
go pocztowi sztandarowemu jednostki.
Po prezentacji, fundatorzy sztandaru wbijali 
gwoździe do tabliczek ze swoimi nazwiskami 
umieszczonych na tablicy pamiątkowej. Wresz-
cie przyszła pora na odznaczenia, które z oka-

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i
fot

. P
iot

r P
ies

trz
yń

sk
i

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i

Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Jerzy Wierzbicki, prezes OSP Szewce – Zawada

Henryk Milcarz z Wodociągów Kieleckich wbija 
gwoździe do tablicy fundatorów sztandaru

Poczet sztandarowy OSP Szewce – Zawada 
prezentuje sztandar jednostki

Strażacy z OSP Szewce – Zawada
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5. Zbigniew Bafi a
6. Paweł Pękalski
7. Krzysztof Ziętal
8. Łukasz Szymonek 
9. Kazimierz Giemza
Za dziesięcioletnią wysługę lat:
1. Ryszard Fudali 
2. Marek Szymonek
oraz pięcioletnią wysługę:
1. Przemysław Bednarski
2. Marcin Legieta
3. Mariusz Kumur

aktualności

Druh Zbigniew Zawadzki został uhonorowany  
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomi-
cza  –  uznaniu szczególnych zasług dla roz-
woju i umacniania związku
Druh Ireneusz Koszarecki złotym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa oraz druh Paweł 
Pękalski srebrnym medalem za zasługi dla 
pożarnictwa
Druh  Kazimierz Giemza, druh Mariusz Ku-
mur i Tomasz Gruszczyński brązowym meda-
lem za zasługi dla pożarnictwa 

Wyróżnieni druhowie odznaką Wzorowy 
Strażak:
1. druh Przemysław Bednarski
2. druh Marcin Legieta
3. druh Michał Wilk
Natomiast następujący druhowie zostali wy-
różnieni odznakami za piętnastoletnią wysłu-
gę lat:
1. Jerzy Wierzbicki
2. Krzysztof Stachaczyk
3. Andrzej Bartkiewicz
4. Mieczysław Misztal

Osoby wyróżnione podczas uroczystości 35-lecia 
OSP Szewce – Zawada oraz Gminny Dzień Strażaka 2013

zji Gminnego Dnia Strażaka otrzymali strażacy 
i osoby związane lub zasłużone dla OSP gminy 
Sitkówka – Nowiny. M.in. złote medale za za-
sługi dla pożarnictwa otrzymali: Ireneusz Ko-
szarecki – specjalista ds. obronnych i oc Urzę-
du Gminy Sitkówka – Nowiny oraz druh Paweł 
Pękalski z OSP Szewce – Zawada.
Potem była część festynowa Gminnego Dnia 
Strażaka przygotowana przez Gminny Ośro-
dek Kultury „Perła” w Nowinach. Dla dzieci 
przygotowano Cyrk Clownów, Balonowe ZOO, 
konkursy, zjeżdżalnie, pokaz i naukę puszcza-
nia ogromnych baniek mydlanych.
Wszyscy, bez względu na wiek, mogli się bawić 
przy przebojach muzyki rozrywkowej w wykonaniu 
Dariusza Zwierzchowskiego i Andrzeja Wolskiego. 
Zabawa taneczna trwała do godziny 21.30.

Piotr Piestrzyński fot
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Mała Bobrza znów wezbrała po intensywnych 
i systematycznych opadach deszczu. O  ile 
3 czerwca o godzinie 7 rano przy dawnym 

moście Herwina Piątka było 246 cm lustra 
wody, to 4 czerwca już 291 cm, a 5 czerw-
ca – 295 cm. W tym miejscu poziom alar-

mowy wynosi 270 cm. Po kolejnych opadach 
deszczu, 6 czerwca rano, woda zalała trzy 
posesje w Trzciankach w tym piekarnię. Jak 
poinformował Ireneusz Koszarecki z Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy 
Sitkówka – Nowiny powodzianie radzą sobie 
korzystając z woderów i kaloszy. – Nikogo na 
razie nie trzeba było ewakuować, jesteśmy 
z nimi w stałym kontakcie. Strażacy z gmin-
nych jednostek OSP i Zespół Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny są 
w stałej gotowości. Cały czas monitorujemy 
rzekę – dodał.
4 czerwca strażacy z OSP Kowala, pracow-
nicy Urzędu Gminy, pracownicy Grupy Robót 
Interwencyjnych i mieszkańcy gminy brali 
udział w udrażnianiu przepływu na Bobrzy 
na przepuście w Słowiku – Markowiźnie, przy 
dawnym młynie. – To trudno opisać co nanio-
sła rzeka po intensywnych opadach. Ubite, 
zakleszczone gałęzie, butelki, śmieci – trze-
ba było rozbijać bosakami. Przepust został 
udrożniony po 3 godzinach intensywnej pra-
cy. Strażacy z OSP Kowala brali także udział 
w wypompowywaniu wody ze zbiorników na 
terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach – mówił Ireneusz Koszarecki.

pie

4, 5 i 6 czerwca 2013 r. to pracowite dni dla strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kowali oraz dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny. W związku z nawałnicami i intensywnymi opadami deszczu 
trzeba było wypompowywać wodę ze zbiorników na terenie Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach oraz udrażniać przepust na Bobrzy w Słowiku 
– Markowiźnie. Podtopione zostały także trzy posesje znajdujące się na terenach 
zalewowych.

Po opadach Bobrza wezbrała i podtapiała
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Leki z Bożej Apteki

Wakacje już mamy
I nie chorujemy,
ale w razie choroby
Zabieramy leki z Bożej Apteki.
Jak podziękować Ci Boże
Za jaśniejące słońce
Za mnóstwo kwiatów na łące
Za lasy, jeziora i rzeki.
Bo to jest wszystko z Bożej Apteki.
Za rumianek - co spędza gorączkę,
Za dziurawiec - co leczy wątrobę,
Za lipę – co leczy przeziębienie,
Za czosnek – co leczy odgniecenie,
Za orzechów włoskich liście – co leczą potłuczenia,
Za same orzechy młode – co wstrzymują czyszczenia.
Za kapustę – jej liście leczą głowę i kolana,
Za pokrzywę – bo dodaje urody i zatrzymuje młodość,
Za płatki maku wstrzymujące kaszel,
Za lipy kwiat – na zgodę małżeńską,
Za lubczyk – na miłość i zalety,
Za miętę – co wzmacnia serce i orzeźwia,
Za szałwię – co leczy zapalenia jamy ustnej i ból zębów,
Za lawendę – gdy czujesz zmęczenie,
Za dziką różę – co działa na wzmocnienie,
Za jałowiec – dla tych, którzy ciężko trawią.
Niechaj wam wszystkim zdrowie dopisuje,
A w waszych sercach radość i miłość króluje,
A tym co się leczymy, niech pomaga wspaniale
A jak ma wam zaszkodzić – nie zażywajcie wcale.

Henryka Brzoza
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Przerażenie

Był piękny słoneczny dzień,

tylko drzewa dawały cień.

Nagle niebo się zachmurzyło,

czarnych chmur na nim przybyło.

Letnią aurę ulewa zniszczyła,

niespodziewanie się zjawiła.

Potem cisza, która nie wzbudziła zdziwienia,

deszczowy grad, co wprowadził w stan osłupienia

Zniszczone dachy, elewacje i urwane rynny,

kto w takiej sytuacji jest winny?

Uszkodzone auta i ogromne przerażenie,

jak kruche jest ludzkie istnienie.

Biały dywan ułożyły kule gradowe,

zniszczyły uprawy i ogrody sadowe.

Cóż jeszcze nas zaskoczyć może?

Tylko Ty, wiesz Boże.

Lidia Jędrocha
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Czerwiec
Rok jest na półmetku,
więc sobie świętuje.
W czerwcu słońce najdłużej,
po niebie wędruje.
 Dni są piękne, roześmiane,
 pełne słoneczka złotego.
 I wakacji i urlopów,
 oczekiwanych przez każdego.

Czerwiec – ruch w pasiece,
młody czerw się kluje.
Wiele starań i opieki,
teraz potrzebuje.
 Pszczoły bardzo ciężko,
 od rana pracują.
 Ledwie wyschnie rosa,
 w pola wylatują.

Wszystko kwitnie dookoła,
zapachami pszczoły wabi,
Lecą więc zadowolone,
nektarem obciążone,
 W sadach czereśniowych,
 czereśnie dojrzewają.
 Szpaki - łakomczuchy
 wytrwale na nie czekają.

A na łąkach siano pachnie,
w kopki już złożone.
Teraz będzie prędko,
do stodół zwiezione.
 Zaś wieczorem już po pracy,
 śpiewy, wianki rzeką płyną.
 Bo Polanie już od wieków,
 „Świętojańską nocką”
 w całym świecie słyną.

Danuta Kilakiewicz

Ucz się dziecko kochane

Co się Jaś w życiu nauczył,
Jan zawsze będzie to umiał.
Gdy Jaś swe myśli wyćwiczył,
Jan będzie w życiu wiele rozumiał.

Ucz się, jak możesz za młodu,
a mądrość ci przyjdzie w starości.
Bacz, by w życiu nie było powodu
do różnych zmartwień, przykrości.

Dziś więc już pomyśl, co chcesz uczynić!
Jak masz swe życie ułożyć!
Może potrzeba coś trochę zmienić,
by swoje szczęście pomnożyć.

Gdy jesteś młody, jesteś też głupi
i nie chcesz chodzić do szkoły,
lecz bez niej historia na śmietnik cię wyrzuci,
i nigdy nie będziesz wesoły.

Henryk Skowerski

Latawiec

Barwny, kolorowy,
w długi ogon wystrojony.
Wzbił się aż pod niebo,
tańcząc taniec- opętaniec.

Płynie lekko, dostojnie,
nad lasami, polami,
Ogląda miasta i wsie,
wszystko zobaczyć chce.

Z wysoka spogląda, 
na ziemię zieloną.
Promieniami słonecznymi,
złociście oświetloną

Wesoły, szczęśliwy,
tańczy zachwycony.
Cieszy się swobodą,
przestrzenią zauroczony.

Zakręca przed chmurka,
dookoła nie płynie.
Leciutko z wdziękiem, 
jak w bajkowej krainie.

Pędzi przed siebie,
razem z chmurami.
W końcu ląduje,
zmęczony, zziajany.

Wszystkim dzieciom z wesołymi
życzeniami w dnie ich święta.

Danuta Kilakiewicz

W kwietniu 2013 r. urodzili się:
Adrianna Joanna – zam. Wola Murowana
Alicja – zam. Wola Murowana
Jakub Krzysztof – zam. Bolechowice
Katarzyna Zofi a – zam. Zagrody
Maciej Franciszek – zam. Kowala Mała

W maju 2013 r. urodzili się:
Bartosz Jan – zam. Zgórsko
Maja Anna – zam. Zgórsko
Marcelina – zam. Sitkówka
Anastazja – zam. Bolechowice
Oliwia Zofi a – zam. Bolechowice

Szczęśliwym rodzicom – gratulujemy!

Witamy w gminie!
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za udział w przeglądzie, w Daleszycach wy-
stąpiło 38 muzyków reprezentujących gminę 
Sitkówka-Nowiny
Kolejny koncert Gminno-Szkolnej Orkiestry 
Dętej „Nowiny” miał się odbyć podczas Dnia 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Niestety w związku 
z odwołaniem imprezy, odbędzie się prawdo-
podobnie podczas sierpniowych dożynek.

pie

kultura

Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” była 
jedną z siedmiu zaprezentowanych orkiestr. 
Najpierw – kierowana przez kapelmistrza Jó-
zefa Janaszka – pokazała swoje możliwości 
podczas parady wokół rynku w Daleszycach.

Potem – pod kierownictwem Bolesława Skrzy-
niarza – wykonała na scenie cztery utwory: 
Stephan Marsz, wiązankę przebojów legen-
darnej grupy The Beatles, Jive Hits i Ole Toro.
Na zakończenie, razem z sześcioma innymi or-
kiestrami, orkiestra z Nowin zagrała „Marsz Po-
lonia” dla uczczenia powstańców styczniowych.
Jak poinformował kapelmistrz Józef Jana-
szek, który otrzymał pamiątkową statuetkę 

Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta 
„Nowiny” bardzo dobrze zaprezentowała 
się na VII Powiatowym Przeglądzie 
Orkiestr Dętych, który 9 czerwca 
2013 r. odbył się w Daleszycach.
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W rozstrzygnięciu konkursu – oprócz dzieci/
laureatów – wzięli udział: sekretarz gminy 
Izabela Dziewięcka, skarbnik gminy Joanna 
Młynarczyk-Kusińska, Joanna Wojcieszyńska 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach, 
Małgorzata Markiewicz – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Kowali, Alina Banasik – dyrektor 
Przedszkola Samorządowego w Nowinach 
i gospodarz – Tomasz Gruszczyński – dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.

WYNIKI KONKURSU PT. „BOHATEROWIE 
WIERSZY JULIANA TUWIMA”
Oddziały przedszkolne:
1. Dawid Zegadło (Kowala)
2. Klaudia Koczotowska i Emilia Biernat (Bo-
lechowice)
3. Natalia Janus i Bartosz Huk (Bolechowice)
Wyróżnienia: Agata Karbownik, Wiktoria Liso-
wicz, Paulina Pyczek, Maja Gajda, Natalia Fi-
jałkowska, Maja Fijałkowska, Mikołaj Kasperek
Kategoria Klasy I – III
1. Wiktoria Kowalska (Kowala)
2. Wiktoria Domagała (Nowiny)
3. Oliwia Wajs (Bolechowice)
Wyróżnienia: Elżbieta Ludwicka, Julia Marko-
wicz, Magdalena Biernat, Bartłomiej Toma-

szewski
Kategoria klasy IV – VI
1. Anna Krajewska (Nowiny) i Marcelina Szy-
monek (Bolechowice)
2. Marta Bartkiewicz (Nowiny)
3. Julia Polak (Nowiny)
Wyróżnienia: Maciej Zalewa, Jakub Chatys, 
Natalia Kwiecień, Kinga Pawłowska
Kategoria Prezentacja Multimedialna
1. Klaudia Moskal (Nowiny)
2. Julia Wypych (Bolechowice)
3. Aleksandra Frączek (Kowala)
WYNIKI KONKURSU PT. 
„NAJCIEKAWSZE WIOSENNE DRZEWO”
Grupa 3-latków
1. Zofi a Petelicka (Nowiny)
2. Oliwia Kurtek (Bolechowice)
3. Gabrysia Gołuch (Bolechowice)
Wyróżnienie: Dawid Barto (Bolechowice)
Grupa 4-latków
1. Maja Fijałkowska (Kowala)
Wyróżnienia: Andżelika Janus (Kowala) 
i Blanka Kopeć (Nowiny)
Grupa 5- 6-latków
1. Hania Sobczyk (Bolechowice)
2. Kajetan Kania (Kowala)
3. Marta Kruzel (Nowiny)
Wyróżnienia: Natalia Tokarzewska, Weronika 
Biesaga, Natalia Janus, Adrian Dudek, Wiktor 
Wierzbicki, Paweł Gawior

pie

Konkursy szkolne i przedszkolne rozstrzygnięte
Dwa konkursy gminne – pierwszy pt. 
„Najciekawsze wiosenne drzewo” 
i drugi pt. „Bohaterowie wierszy Juliana 
Tuwima” zostały rozstrzygnięte 3 
czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej 
w Bolechowicach.
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Nagrody laureatom konkursu wręczali: sekretarz gminy Izabela Dziewięcka, skarbnik gminy Joanna Młynarczyk-
-Kusińska i Tomasz Gruszczyński – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowicach

Nowińska orkiestra na 
przeglądzie w Daleszycach
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aktualności

Podczas rozstrzygnięcia konkursu „Belfer Roku” 
Tomasz Gruszczyński zgarnął potrójne laury:
• 1 miejsce w województwie świętokrzyskim 

w kategorii „Nauczyciel Roku – szkoły pod-
stawowe”

• 2 miejsce w Powiecie Ziemskim Kieleckim 
w konkursie „Belfer Roku”

• 2 miejsce w Województwie Świętokrzyskim 
w konkursie „Belfer Roku”

– Jestem bardzo szczęśliwy. Chcę bardzo podzię-
kować moim uczniom, ich rodzicom, kolegom 
i koleżankom z pracy, przyjaciołom i wszystkim 

mieszkańcom gminy Sitkówka-Nowiny, którzy 
oddali na mnie głos – powiedział Tomasz Grusz-
czyński. – To wyróżnienie będzie mnie motywo-
wało do dalszych działań na rzecz dzieci, stwa-
rzania im jak najlepszych warunków do nauki 
i pogłębiania wiedzy, także poprzez rozwój szkoły.
Tomasz Gruszczyński jest absolwentem Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (obec-
nie UJK) na kierunku Wychowanie Muzycz-
ne. Obecnie jako jedna z kilkunastu osób jest 
także absolwentem studiów podyplomowych 
na kierunku Menadżer Oświaty i Kultury. Od 

20 lat mieszka na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny, a od 19 lat pracuje w oświacie. Od 
2006 r. jest dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach. Laureat konkursu „Belfer 
Roku” ma 41 lat. Jest żonaty, ma troje dzieci.

pie

Belfer roku 
– Tomasz Gruszczyński
Tomasz Gruszczyński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, zdobył 
1 miejsce w województwie świętokrzyskim w kategorii „Nauczyciel Roku – szkoły 
podstawowe”. 6 czerwca 2013 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach 
rozstrzygnięto plebiscyt Echa Dnia „Belfer Roku 2012/2013”.

Projekt obejmuje dzieci i młodzież z  terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny pozostające podczas 
trwania wakacji w miejscu swojego zamiesz-
kania od 1.07. 2013 r. do 30.08. 2013 r. 
Zajęcia wakacyjne będą prowadzone w klubie 
„Miniaturka”, w Świetlicach Środowiskowych 
działających na terenie gminy Sitkówka-Nowi-
ny oraz na obiektach sportowych GOK „Perła” 
w Nowinach (zajęcia z piłki nożnej i koszy-
kowej na boisku „Orlik”). Program składa się 
z bloków programowych, które będą reali-
zowane według szczegółowych planów tygo-
dniowych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone 
przez trenerów i doświadczonych instruktorów.
I. Wycieczki krajoznawczo – turystyczne 
i rajdy piesze, czyli tropami historii, baśni 
i legend świętokrzyskich
1. 9.07. – Rajd pieszy do Jaskini Raj – zwie-

dzanie Centrum Neandertalczyka
2. 16.07 – Wycieczka autokarowa na Św. 

Krzyż – tropami historii i legend
3. 23.07 – Wycieczka autokarowa do Siedlec 

– „ Kuźnia Średniowieczna. Historia na-
szych przodków i coś jeszcze”

4. 30.07 – Wycieczka do Kielc zwiedzanie 
Muzeum Zabawek – „Dawne zabawy na-
szych przodków – zajęcia muzealne”

5. 6.08 – Wycieczka do Krajna – Park Roz-
rywki i Miniatur

6. 13.08 – Rajd Kamieniołom Szewce – zaję-
cia plastyczne piaskowe obrazy – „Między 
rajem a piekłem” 

7. 20.08 – Rajd pieszy Ścieżką Przyrodniczą 
– poznawanie fl ory i fauny z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny. „Leki z leśnej apteki” 

8. 23.08 – Wycieczka autokarowa do Sobko-
wa – zamek w Sobkowie. „Spotkanie z hi-
storią i nie tylko”

II. Turnieje piłkarskie
1. II Turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora 

GOK „Perła”
2. Turniej koszykówki.
3. Turniej piłki plażowej
III. Turnieje gier i zabaw
Turnieje gier i zabaw mają na celu pokazanie 
młodym ludziom jak można aktywnie i cieka-
wie spędzać wolny czas. Jest to forma zajęć 
ruchowych oraz zręcznościowych, które będą 
prowadzone na obiektach sportowych GOK 
„Perła” w Nowinach i na basenie „Perła”: 
1. Wyścigi w tekturowych butach
2. Turniej skoków w dal w kaloszach
3. Konkurencja na ławce „Spacer kolekcjonerów”
4. Wyścigi ślimaków (jazda na rowerze)
5. Wyścigi z balonami
6. Biegi z rzutami do celu
7. Piłka wodna
8. Wyławianie skarbów z basenu
9. Wyścigi wodne na kole ratunkowym
10. Tenis stołowy na wodzie
11. Zawody pływackie
12. Turniej koszykówki
13. Biegi z przeszkodami 
14. Bieg przez płotki z liści
15. Turniej skoków na skakance
16. Turniej gry w ringo
17. Turniej badmintona
18. Turniej siatki plażowej
19. Turniej skoków przez przeszkody „Skaczą-

ce żaby”
IV. Turnieje gier stolikowych
1. Turniej szachowy
2. Turniej bilardowy
3. Turniej warcabowy
4. Kalambury
5. Bierki

6. Domino
7. Turniej w piłkarzyki
V. Konkursy artystyczne i plastyczne
1. „Zgraja głodomorów” – fi gurki z mioteł
2. Marionetki – formowanie z korka
3. Odlewy gipsowe – dowolne kompozycje
4. Maski włóczkowe – formowanie ze sznurka
5. Kompozycje z suszonych kwiatów
6. Malowane słońcem – malowanie na szkle 

farbami witrażowymi
7. Papieroplastyka – „Rajskie ptaki”
8. Świat dziecięcych marzeń – malowanie far-

bami akrylowymi
9. Malowanie na desce – „ Letnie krajobrazy”
10. Cudeńka z masy solnej
11. Magiczne kółeczka – formowanie z papieru
12. Origami modułowe
13. Szkatułka na letnie skarby – papier mache
14. Grecki wazon – formowanie z papieru
15. Nauka malowania farbami olejnymi
VI. Konkursy fotografi czne
1. Cudze chwalicie swego nie znacie - piękno 

naszej gminy w obiektywie
2. Wspomnienia z wycieczek i rajdów
VII. Konkursy literacko-teatralne
1. Teatrzyk malucha – małe formy teatralne
2. Dziwny ten świat – scenki rodzajowe
3. Wakacyjna opowieść – konkurs na opowia-

danie
4. Wakacyjne rymowanki – wierszowianki
VIII. Konkursy muzyczne
1. Śpiewać każdy może – karaoke
2. Jaka to melodia
3. Droga do gwiazd
IX. Zajęcia na basenie „ Perła” – zajęcia 
odbywać się będą raz w tygodniu
X. Zajęcia sportowe na boisku „Orlik” – 
zajęcia odbywać się będą 5 razy w tygodniu.

Akcja letnia – wakacje w gminie 2013

Tomasz Gruszczyński podczas gali „Belfer Roku” 
(drugi z lewej)
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przedszkole

Formułę połączonego festynu z okazji Dnia 
Dziecka i Festynu Rodzinnego dyrekcja przed-
szkola w Nowinach realizuje z powodzeniem 
od lat. W efekcie podczas imprezy bardzo do-
brze bawią się nie tylko dzieci, ale także och 
rodzice i dziadkowie. 
Wiadomością dnia była poprawa pogody. 
Jeszcze dzień wcześniej było dwunastostop-
niowe i chmurne niebo. W dzień festynu niebo 
zdominowało słońce, a temperatura przekra-
czała 24 stopnie Celsjusza. To już był powód 
do radości. A jeżeli do tego dodać festynowe 
atrakcje: muzykę, występy, dmuchańce, słod-
kości i stragany z zabawkami, to taki Dzień 
Dziecka na pewno na długo pozostanie w pa-
mięci dzieci.
Spotkanie otwierali dyrektor przedszkola 
Alina Banasik i wójt gminy Stanisław Ba-
rycki. – Dzień Dziecka pozwoli nam święto-
wać wcześniej. Dzieci zasłużyły na to, gdyż 
w deszczowych dniach znalazł się jeden sło-
neczny – mówiła dyrektor Alina Banasik i zło-
żyła dzieciom życzenia z okazji ich święta.
Wójt Stanisław Barycki powitał dzieci, rodzi-
ców i dziadków. – W tym roku do przedszkola 
uczęszcza 250 dzieci, a za rok ma ich być 

280. Życzę miłego festynu. Przedszkolaki na 
pewno zaprezentują ciekawe programy. My-
ślę, że te 2-3 godziny zostaną fantastycznie 
spędzone – dodał wójt Barycki. 
Dyrektor Banasik poinformowała, że tegorocz-
ny festyn jest połączony ze zbiórką pieniędzy 
na zakup nowych urządzeń do placu zabaw. – 
Marzy mi się samochód albo pociąg w którym 

dzieci będą się mogły bawić. A może powsta-
nie maleńki ogródek jordanowski? Nie chce-
my od państwa nic za darmo. Rada Rodziców 
razem z personelem przedszkola zorganizowa-
ła sprzedaż ciast i innych artykułów do kon-
sumpcji. Pomyślcie państwo i wesprzyjcie nas 
– zachęcała dyrektor Banasik.
I faktycznie było w czym wybierać. Rodzice 
przygotowali 17 gatunków ciast! Z kolei pra-
cownicy przedszkola serowali chleb ze smal-
cem i ogórkiem kiszonym. Na grillu skwier-
czała kiełbaska. Była także loteria fantowa. 
- Jeżeli braknie to gmina dołoży do zakupu 
tych urządzeń – zadeklarował wójt Stanisław 
Barycki.
Następnie zastępca dyrektora Urszula Wierz-
bicka zaprosiła poszczególne grupy przed-
szkolne do prezentacji. – Hip, hip hura – na 
cześć pięknej pogody – wykrzyczały dzieci.

pie

Hip, hip, huraaaa na cześć słońca
Festyn z okazji Dnia Dziecka odbył 
się 29 maja 2013 r. w Przedszkolu 
Samorządowym im. Pluszowego Misia 
w Nowinach. Wspaniała zabawa 
połączona była ze zbieraniem pieniędzy 
na nowe urządzenia placu zabaw. 
Ogółem zebrano 1385 złotych i 50 
groszy.
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Mamy przedszkolaków i panie z przedszkola przygotowały 
na festyn smaczny poczęstunek
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tem będzie budowa nowego placu zabaw 
przed szkołą, a „w poczekalni” są dwa kolejne 
projekty.

Piotr Piestrzyński

kultura

Na zakończenie projektu przybyli uczniowie, 
ich nauczyciel i rodzice. Byli także wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki, prze-
wodniczący Rady Gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz i przedstawicielka Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wszyst-
kich witała dyrektor szkoły Joanna Wojcie-
szyńska.
– Co to znaczy być kreatywnym uczniem? 
Myślę, że uczniowie tej szkoły doskonale to 
wiedzą. To uczeń otwarty na świat, szukający 
nowych rozwiązań i wierzący w swoje możli-
wości. W tej szkole kreatywność idzie w parze 
z patriotyzmem i tradycjami. Bez takiego po-
wiązania nasza szkoła nie osiągałaby sukce-
sów. Bardzo ważna jest też troska o drugiego 
człowieka – tłumaczyła dyrektor Joanna Woj-
cieszyńska. – Te wartości pomagają osiągać 
sukcesy, których w tym roku nasi uczniowie 
mają bardzo dużo w wielu przedmiotach 
i dziedzinach, w nauce, sporcie i kulturze. Na 
te sukcesy składa się praca nauczycieli i ro-
dziców, pracowników obsługi szkoły i dyrekcji. 
Nie byłoby też sukcesów bez wsparcia władz 
gminy, radnych oraz instytucji takich jak Świę-
tokrzyskie Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Jak powiedziała Grażyna Żak ze szkolnej bi-
blioteki Szkoła Podstawowa w Nowinach była 
jedną z 26 placówek oświatowych w woje-
wództwie świętokrzyskim realizującą pro-
jekt „Kreatywny uczeń XXI wieku”. Autorem 
projektu realizowanego ze środków unijnych 
jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. Realizacja projektu w Nowińskiej 
szkole rozpoczęła się w grudniu 2012 r. Celem 
projektu było m.in. nauczenie uczniów twór-
czego myślenia, kreatywności i umiejętności 
współpracy. Uczniowie realizowali projekt na 
zajęciach stacjonarnych oraz kontaktując się 
z nauczycielami przez Internet. Nauczyciele 
prowadzący zajęcia z edukacji obywatelskiej, 
medialnej, kulturalnej i artystycznej spotykali 
się z uczniami także po lekcjach, tworzyli mini 
projekty, podejmowali różne działania, a cza-
sami wręcz wyzwania. – Jak wynika z ankiet 
ewaluacyjnych i rozmów uczniowie chętnie 
brali udział w zajęciach, doceniają zdoby-
tą wiedzę oraz miłą i przyjazną atmosferę – 
mówiła Grażyna Żak. - Dużą wartością był 
udział uczniów w debatach, gdzie na forum 
międzyszkolnym dzielili się swoimi doświad-
czeniami z uczniami innych szkół. Rezultatem 
projektu jest m.in. folder reklamujący szkołę 
wykonany w dwóch wersjach językowych: 

polskiej i angielskiej. Uczniów czeka jeszcze 
wyjazd edukacyjny do Sandomierza.
Potem grupy uczniów prezentowały swoje do-
konania w różnych dziedzinach życia. 
Według dyrektor Joanny Wojcieszyńskiej no-
wińska szkoła przygotowuje się do realizacji 
kolejnych projektów. We wrześniu ruszy pro-
jekt nauczania interdyscyplinarnego przed-
miotów matematyczno – przyrodniczych. 
W trakcie realizacji jest projekt, którego efek-

Kreatywni uczniowie
Szkoły Podstawowej w Nowinach
Wpojenie uczniom twórczego myślenia, kreatywności i umiejętności współpracy 
to główne cele realizowanego w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach projektu pt. „Kreatywny uczeń XXI wieku”. 14 czerwca 2013 r. 
podsumowano realizację projektu.



Głos Nowin, czerwiec 201312

bolechowice

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach przed 
rokiem zorganizowała pamiętny festyn „Boll-
city”, którego akcja rozgrywała się na Dzikim 
Zachodzie, byli kowboje i  Indianie. W  tym 
roku scenerię tworzyła kraina baśni, a wokół 
przechadzały się m.in. piękne księżniczki, 
przytulne misie, urocze pszczółki, Alibaba – 
Michał Wcisło i Bob Budowniczy, w którego 
wcielił się dyrektor szkoły Tomasz Gruszczyń-
ski.
Na festyn przybyły dzieci, głównie z Bole-
chowic i Woli Murowanej, ale także z innych 
miejscowości gminy Sitkówka-Nowiny. Byli 
rodzice uczniów bolechowickiej szkoły, którzy 
obok nauczycieli i sponsorów dołożyli starań, 
by na festynie wszystko grało i niczego nie za-
brakło.
W imieniu gospodarzy gości przywitał dyrek-
tor Tomasz Gruszczyński. 
– Witam w krainie zabawy i baśni, w Bolllan-
dii. Bardzo się cieszę, że wspólnie możemy 
obchodzić także Dzień Dziecka – mówił To-
masz Gruszczyński. – Będą konkursy z nagro-
dami i mnóstwo atrakcji.
Na festynie pojawili się m.in. zespół „Bole-
chowiczanie” ze smacznymi ciastami, sołtysi 
Zbigniew Jantura z Bolechowic i Władysław 
Zapała z Woli Murowanej oraz Sebastian No-

waczkiewicz przewodniczący Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny. Festyn otworzył Krzysztof 
Rym, zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny.
– Drogie dzieci, szanowni państwo. Cieszę się, 
że staje się tradycją organizowanie festynu przy 
szkole podstawowej w Bolechowicach. W ze-
szły roku impreza była bardzo udana. Myślę, że 
w tym roku również będzie co wspominać – mó-
wił Krzysztof Rym i złożył gratulacje dyrektorowi 
Gruszczyńskiemu w związku z jego sukcesem 
w  konkursie Belfer 
Roku. 
Pierwszą cześć fe-
s t ynu  wype łn i ły 
uczniowskie prezen-
tacje – począwszy 
od przedszkolaków, 
a  skończywszy na 
szóstoklasistach, 

którzy przedstawiali „Rodzinę w krzywym 
zwierciadle”.
Na szkolnym podwórzu przygotowano stoiska. 
Najbardziej oblegana była Zoolandia. Znalazły 
się tam zwierzęta: przyjazna koszatniczka, kró-
lik, chomik, żółw, dwie urocze świnki morskie, 
pies Bianco oraz straszna i włochata tarantu-
la wielkości męskiej dłoni. Zwierzętami opie-
kował się dr Dolittle czyli Iwona Wajnberger. 
W części stoiska zatytułowanej „Było sobie ży-

Zabawa w krainie baśni
Było bajecznie i kolorowo. Pogoda 
dopisała i parasoli trzeba było używać 
do ochrony przed słońcem, a nie 
przed deszczem. Mnóstwo atrakcji dla 
dzieci i bogaty program artystyczny. 
Tak w trzech zdaniach można opisać 
festyn „W krainie baśni”, który 8 
czerwca 2013 r. odbył się w Szkole 
Podstawowej w Bolechowicach.
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Od lewej: dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowicach Tomasz Gruszczyński 
i Krzysztof Rym, zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny
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Drozdowskiej zdobywców Grand Prix Festiwa-
lu Iluzji w Bordeaux.
Lista wszystkich atrakcji jest długa. Były ka-
lambury, wyścigi w workach, turniej „piłka-
rzyków”, rodzinne karaoke, konkurs malowa-
nia zwierząt z zamkniętymi oczami i ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Wystąpił zespół „To 
my” oraz kapela „Andrusy”. 
O 18, ze względu na opady deszczu impreza 
została przeniesiona salę gimnastyczną. Za-
bawa zakończyła się około godz. 21.
I ja tam byłem i dobrze się bawiłem…

Piotr Piestrzyński

cie” nauczycielka Katarzyna Pabian przybliża-
ła dzieciom wszelkie zjawiska. Oblegana była 
dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i stoisko 
z watą cukrową. Chętni mogli pojeździć kon-
no albo postrzelać z łuku. Dla rodziców swo-
ją ofertę prezentowało Wojsko Polskie, spółka 
Wodociągi Kieleckie z ogromnym kombajnem 
do robienia baniek oraz Gazownia Kielecka. 
Nad zdrowiem uczestników festynu czuwała 
w karetce załoga SZPOZ w Sitkówce-Nowinach 
z dyrektorem Marcinem Bekierem na czele.
Wszyscy z dużą uwagą obserwowali pokaz 
iluzji w wykonaniu Grzegorza Klata i Alicji 

bolechowice
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stanu Indiana. Maggie i Amy próbowały pyszne-
go, staropolskiego miodu oraz dań z dodatkiem 
różnych miodów, gdyż tego dnia w naszym klu-
bie odbywała się degustacja potraw z dodatkiem 
miodów pszczelich. Długo jeszcze toczyły się 
rozmowy w języku angielskim na różne tematy. 
Potem wymieniliśmy adresy mailowe oraz wy-
konaliśmy pamiątkowe zdjęcia. Polsko - ame-
rykańskie studentki zostawiły również po sobie 
znaczący ślad, upamiętniając swój przyjazd wpi-
sem do księgi Klubu 4H. Spędziliśmy ten dzień 
w radosnej atmosferze i jesteśmy niezmiernie 
zadowoleni z możliwości goszczenia Amy oraz 
Maggie. Właśnie tego typu doświadczenia mają 
najważniejszy wpływ na młodego, kształtującego 
swój charakter człowieka. Z pewnością ta wizyta, 
będzie miała wpływ na dalszy rozwój uczniów 
naszej szkoły i zainspiruje ich do nauki języków 
obcych oraz zagranicznych wyjazdów.

Klubowicze i liderki Klubu 4H 
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Nowinach
Jolanta Wykurz i Alicja Lasota

Podczas wakacyjnych wymian organizowanych 
przez Fundację Edukacyjną 4 H w Warszawie 
we współpracy ze Świętokrzyskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, dzięki 
gościnności rodzin amerykańskich nasi uczniowie 
mają szansę poznawania kultury oraz przyrody 
stanu Michigan. Mają również okazję poznać 
sposób funkcjonowania amerykańskich Klubów 
4H. W czasie letniej, studyjnej wymiany jedna 
z naszych absolwentek nawiązała bliższą znajo-
mość z Amy oraz Maggie. Ta znajomość wpłynę-
ła na ogromne zainteresowanie amerykańskich 
studentek kulturą europejską, językiem polskim 
oraz naszym krajem. Zakwalifi kowały się one do 
rocznej międzynarodowej wymiany młodzieżowej 
na swojej macierzystej uczelni, dzięki temu są 
w tym roku akademickim studentkami Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie. Niezmiernie 
cieszymy się, że przyjęły zaproszenie przyjazdu 
do naszej szkoły. Z tej okazji w maju odbyło się 
spotkanie z Amy i Maggie, na które zaprosiliśmy 
chętnych gimnazjalistów. Dziewczęta ze spo-
kojem i uśmiechem na twarzy odpowiadały na 

każde z pytań. Potrafi ły zarazić nas wszystkich 
entuzjazmem i pogodą ducha. Opowiadały przy-
byłym na spotkanie uczniom o sobie oraz przy-
godach jakie przeżyły podczas podróży po Euro-
pie. Dowiedzieliśmy się, że zarówno Polska jak 
i Europa zachwycają je swoim pięknem. Podczas 
czasu spędzonego w Polsce miały okazję wiele 
podróżować, zwiedzić ciekawe miejsca. Z pew-
nością jednym ze smutniejszych, ale zarazem 
niezmiernie wzruszających aspektem był dla nich 
wyjazd do obozu koncentracyjnego w Oświęci-
miu. Były również zachwycone widokami i przy-
rodą polskich Tatr oraz atmosferą Zakopanego. 
Opowiadały też o wspaniałym magicznym mie-
ście studenckim – Krakowie. Teraz Amy i Maggie 
mają okazję zwiedzić nasze cudowne Góry Świę-
tokrzyskie. Wizyta w ZSP Nowiny była punktem 
początkowym wyprawy, podczas której zaplano-
wały odwiedzić najpiękniejsze miejsca naszego 
regionu. Zapytane o śmieszne sytuacje, które im 
się przydarzyły odpowiedziały humorystycznie, 
że zdarzają się one podczas każdego wyjścia do 
sklepu. Uczniowie szkoły w Nowinach byli wy-
raźnie zainteresowani opowiadaniami dziewczyn, 
które starały się wpleść w swoje wypowiedzi jak 
najwięcej polskich słów. Był to dla nich trening, 
gdyż uczą się języka polskiego od momentu pod-
jęcia decyzji przystąpienia do wymiany, a teraz 
doskonalą go na krakowskiej uczelni. Nasza 
młodzież z uwagą włączyła się w dyskusje, oraz 
zadawała pytania dotyczące różnych tematów. 
W grupie tej były Gabrysia i Weronika, które za 
kilka tygodni będą uczestniczkami wymiany do 

Niecodzienna wizyta
Już od wielu lat Klub 4H przy Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
utrzymuje kontakty z innymi członkami 
Klubów znajdujących się na terenie 
Stanów Zjednoczonych. Owocem tej 
współpracy są między innymi wyjazdy 
klubowiczów za ocean.
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Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
„Perła” w Nowinach I Gminny Rajd Rowerowy 
był dla wszystkich i przyciągnął wszystkich. 
Długość trasy i tempo jazdy sprawiły, że swo-
je miejsce w kolumnie rowerzystów znaleźli 
m.in. najmłodszy uczestnik – 5-letni Rafał 
Waliłko i najstarszy – 65-letni Marek Kaszyń-
ski.
W asyście policjantów z Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 
rajd wyruszył spod Krytej Pływalni „Perła”. 
Jechaliśmy ulicami Białe Zagłębie i Przemy-
słową w Nowinach. Na światłach przejecha-
liśmy drogę wojewódzką nr 762 a potem ul. 
Azaliową w Zgórsku zjechaliśmy do drogi na 
Szewce. Rowery zostawiliśmy na polanie przy 
leśniczówce w Szewcach. Rajdowicze pieszo 
doszli pod pomnik bitwy z września 1944 
roku. Tu przewodnik świętokrzyski Grzegorz 
Pabian opowiadał o atrakcjach gminy Sitków-
ka-Nowiny, a przewodnik rajdu – Ryszard Ga-
rus o bitwie partyzanckiej.
Kierownikiem rajdu była Renata Tomczak ze 
Świętokrzyskiego Klubu Turystów Kolarzy „Ki-
gari” PTTK Kielce. Mobilny serwis techniczny 
rajdu zapewniał Dominik Solecki z CK Bike 
Shot Kielce. Nad zdrowiem uczestników rajdu 

czuwali ratownicy na rowerach – Sebastian 
Bojara i Karol Skrzyniarz – z Grupy Ratow-
nictwa PCK Kielce, a biuro rajdu tworzyli Zbi-
gniew Piękny i Paweł Giertuga z GOK „Perła”.
Spod pomnika w Szewcach, ulicą Rajską po-
jechaliśmy w kierunku kamieniołomu „Szew-
ce”. Tam Grzegorz Pabian mówił o geologii 
tego terenu. Paweł Kaszyński, szef Referatu 
Budownictwa Urzędu Gminy Sitkówka – No-
winy, który był jednym z uczestników rajdu, 
zapowiedział że wiosną przyszłego roku przy 
kamieniołomie stanie wiata dla turystów. Od 
skał liczących około 350 mln lat, pojecha-
liśmy w kierunku obwodnicy Kielc, a po jej 
przekroczeniu w kierunku Szewc. Stamtąd po-
jechaliśmy drogą do Łazisk gdzie zwiedziliśmy 
kamieniołom na Górze Plebańskiej. Jego ska-

Rowerem po atrakcjach krajoznawczych 
gminy Sitkówka-Nowiny
Około 20 kilometrów w trzy godziny 
pokonali uczestnicy I Gminnego Rajdu 
Rowerowego pt. „Atrakcje krajoznawcze 
gminy Sitkówka-Nowiny”. 15 czerwca 
2013 r. na trasie spotkało się 45 
amatorów dwóch kółek w wieku od 5 do 
65 lat.
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Państwo Waliłko wybrali się na rajd całą rodziną



15Głos Nowin, czerwiec 2013

– Jestem bardzo dumny z moich chłopaków 
i  tego, co pokazali: charakteru, woli walki 
i gry na bardzo dobrym poziomie. Drużynę 
tworzyli chłopcy z klas II i III, którzy dopiero 
stawiają pierwsze kroki na dużych boiskach, 
jak widać z powodzeniem – powiedział trener 
Szymon Ubożak. 
Finał wojewódzki chłopców wygrała Juventa 
Starachowice przed Kondycją Kielce i Orlęta-
mi Kielce.

pie

ły liczą już około 520 mln lat i są najstarsze 
w Polsce. Potem wróciliśmy do Szewc gdzie 
na terenie świetlicy odbyło się podsumowanie 
rajdu, w którym wziął udział wójt gminy Sit-
kówka – Nowiny Stanisław Barycki.
Wszyscy uczestnicy rajdu posilili się wspa-
niałą, regeneracyjną zupą gulaszową. Roz-
strzygnięto konkurs dla dzieci z wiedzy 
o miejscach, które zobaczyli na rajdzie. Na-
grody otrzymali także najmłodszy i najstarszy 
uczestnik rajdu oraz rodzina która najliczniej 
była reprezentowana. Tą rodziną byli państwo 
Ewa, Zygmunt, Kacper i Rafał Waliłko.
- Cieszę się, że jesteście państwo zachwyceni 
przyrodą i krajobrazami, które można było podzi-
wiać z trasy rajdu. Tereny naszej gminy posiadają 
wiele walorów turystycznych i nie są już skażone 
przemysłem jak to było przed laty. Żeby upamięt-
nić tradycje Białego Zagłębia zdecydowaliśmy się 
utworzyć „Geopark Białe Zagłębie” przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Jeżeli ktoś z państwa ma 
jakieś pamiątki z tamtego okresu chętnie z nich 
skorzystamy przy przygotowaniu ekspozycji – 
mówił wójt Stanisław Barycki. – Zachęcamy do 
poznawania terenu naszej gminy – dodał.
Organizator i uczestnik rajdu, dyrektor GOK 
„Perła” Jacek Kania podziękował uczestnikom 
rajdu.
– Dziękuję także policji, obsłudze technicznej, 
serwisowi, moim pracownikom. Mam na-
dzieję, że za rok na trasie będzie nas jeszcze 
więcej. Pod koniec miesiąca zapraszam pań-
stwa do korzystania z basenów zewnętrznych, 
które staną obok „Perły”, a po wakacjach na 
biegi uliczne – mówił dyrektor Jacek Kania.

Piotr Piestrzyński

aktualności
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Drużyna Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach pewnie wygrywając fazę 
półfi nałową rozegraną w Nowinach 22 maja 
2013 r. awansowała do Finału Wojewódzkie-
go, w którym znalazło się 19 drużyn.
10 czerwca fi nał wojewódzki odbył się na sta-
dionie w Nowinach. W jego otwarciu uczest-
niczyli wójt gminy Stanisław Barycki i dyrek-
tor GOK „Perła” Jacek Kania. 
Turniej rozgrywany był w kategoriach chłop-
ców i dziewczynek. Drużyna z Nowin rywa-
lizowała w kategorii chłopców. Podopieczni 
Szymona Ubożaka trafili do grupy II razem 
z drużynami z Jędrzejowa, Kazimierzy Wiel-

kiej i Mniowa. Nasi zremisowali z Jędrzejo-
wem (1:1), wygrali z Mniowem (4:3) i ulegli 
Kazimierzy Wielkiej (0:1). Z grupy wyszli na 
drugim miejscu, a w całym fi nale zostali skla-
syfi kowani na 9 miejscu.
Skład drużyny: Mateusz Kruzel, Igor Krako-
wiak, Piotr Wieczorek, Patryk Kołek, Adrian 
Miśkiewicz, Jakub Maziarek, Kacper Waliłko, 
Kamil Domański, Dawid Sosnowski, Bartosz 
Łyczek, Filip Hyż, Mateusz Kawecki i Albert 
Łukawski. 

XIII edycji Turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku”
Dziewiąte miejsce w województwie 
zajęła drużyna uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach w XIII edycji Turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”, którą 10 czerwca 2013 r. 
rozstrzygnięto na naszym stadionie.

Przewodnik Grzegorz Pabian opowiada o atrakcjach turystycznych gminy Sitkówka-Nowiny 
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kulinaria

Wymienione dania/produkty zostały wykonane 
przez panie z Zespołu Obrzędowego „Kowalan-
ki” z Kowali. Oprócz Jadwigi Brzozy, Stefanii 
Golenia i Heleny Pękalskiej zespół reprezento-
wały także Henryka Brzoza i Maria Klisik, które 
zachwalały kowalańskie przysmaki na specjal-
nym stoisku. Pełne ręce roboty miała mena-
dżerka Kowalanek Wiesława Kulińska, która 
jak mogła wspomagała swoje „zawodniczki” 
w prezentacjach potraw. Jadwiga Brzoza pie-
kła podpłominie w piecu chlebowym w ośmio-
raku. Potem o wypiekaniu chleba opowiadała 
na scenie. Henryka Brzoza docierała do pu-
bliczności okolicznościową gawędą.
W  tym roku do konkursu „Nasze kulinarne 
dziedzictwo – smaki regionów” zakwalifi kowały 
się aż 52 produkty z województwa świętokrzy-

skiego, które konkurowały w czterech katego-
riach: produkty i przetwory mięsne, produkty 
regionalne pochodzenia roślinnego, napoje re-
gionalne oraz inne produkty regionalne.
Niedzielnemu fi nałowi konkursu towarzyszyły 
kiermasz potraw tradycyjnych przygotowany 
przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne 
– Świętokrzyskie, pokazy ginących zawodów 
oraz występy na scenie, które trwały od godz. 
11 do 17.
Jak poinformowała po zakończeniu konkursu 
Wiesława Kulińska jury przyznało wyróżnienie 
Helenie Pękalskiej za rogaliki z nadzieniem 
różanym. – Ale wszystkie panie i ich potrawy 

zostały tak naprawdę nagrodzone. Stefania 
Golenia i Jadwiga Brzoza otrzymały nagrody 
rzeczowe m.in. patelnie i fartuchy oraz dyplo-
my – mówiła Wiesława Kulińska.

SOSNÓWKA I SYROP NA PRZEZIĘBIENIA
Stefania Golenia wystawiała w konkursie syrop 
sosnowy i nalewkę sosnówkę. W jaki sposób je 
przygotowała? – Na początku maja zbierałam 
bazie sosnowe. Następnie układałam je w czy-
stych i suchych słoikach i zasypywałam cukrem. 
Wypełnione słoiki stawiałam w nasłonecznionym 
miejscu. Mniej więcej po miesiącu pojawiał się 
gęsty sok – syrop, który zlewałam do butelek. Sy-

Podpłominie, syrop sosnowy 
i rogaliki różane
Podpłominie wyrobione i wypieczone 
przez Jadwigę Brzozę, syrop 
sosnowy i sosnówka przygotowane 
przez Stefanię Golenia oraz rogaliki 
z nadzieniem różanym Heleny 
Pękalskiej reprezentowały gminę 
Sitkówka-Nowiny podczas fi nału 
wojewódzkiego XIII edycji konkursu 
„Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki 
regionów”, który 16 czerwca 2013 r. 
odbył się w Parku Etnografi cznym 
w Tokarni. Jury konkursowe przyznało 
wyróżnienie Helenie Pękalskiej.

Podpłominie to kulinarne dzieło Jadwigi Brzozy

Helena Pękalska otrzymała wyróżnienie za rogaliki z nadzieniem różanym Stefania Golenia zgłosiła do konkursu syrop sosnowy 
i sosnówkę
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rop sosnowy jest bardzo dobry dla dzieci na prze-
ziębienia – opowiadała Stefania Golenia. – Słod-
kie bazie, które zostały po zlaniu syropu zalewa 
się następnie wódką lub spirytusem i pewnym 
czasie powstaje nalewka sosnówka. Sosnówka 
jest bardzo dobra dla dorosłych na przeziębienia.

NADZIENIE Z PŁATKÓW RÓŻY CUKROWEJ
Wyróżnione przez jury rogaliki z nadzieniem 
różanym były dziełem Heleny Pękalskiej. – Na 
przełomie maja i czerwca trzeba zebrać płatki 
róży cukrowej. Te płatki ucieramy następnie 
z cukrem drewnianą pałką w kamionce. Pod 
koniec dodajemy sok z cytryny. Tak powsta-
je konfi tura różana, która stanowi nadzienie. 
Rogaliki wycinamy z tradycyjnego ciasta droż-
dżowego, nadziewamy, zwijamy i pieczemy 
około 20 minut w temperaturze 180 stopni 
Celsjusza – wyjaśniała pani Helena.

PODPŁOMINIE OD PONAD PÓŁ WIEKU
Podpłominie to dzieło Jadwigi Brzozy. Dla 
mnie to po prostu małe chlebki z posypką 
kminkową.
– Chleb wiejski i podpłominie piekła moja 
babcia, a potem moja mama. Ja zaczęłam 
je samodzielnie i systematycznie wypiekać, 
raz na tydzień, gdy wyszłam za mąż w 1955 
roku, czyli ponad pół wieku temu – opowiada 
Jadwiga Brzoza.
W niedzielę panią Jadwigę można było spo-
tkać w tzw. ośmioraku w Tokarni, gdzie przy 
piecu chlebowym samotnie przygotowywała, 
a następnie wypiekała podpłominie. Przepis 
Jadwigi Brzozy? Z jednego pieczenia na drugie 
zostawia się ciasto w dzieży, które powinno 
schnąć 1-2 tygodnie, ale nie dłużej. Z ciasta 
robię tzw. zacynkę. Ciasto trzeba namoczyć 
w wodzie, dodać drożdże, na maślance lub na 
serwatce. Zacynka musi zakisnąć i wyrosnąć. 
Na drugi dzień formuje się podpłominie, posy-
puje kminkiem i wypieka. Powinny przebywać 
w piecu chlebowym około 20-30 minut.

Piotr Piestrzyński

aktualności

Henryka Brzoza i Maria Klisik promowały produkty Zespołu Obrzędowego „Kowalanki” na specjalnym stoisku

Wiesława Kulińska, menadżerka zespołu popularyzowała kulinarne prace „Kowalanek”. Na zdjęciu z Aleksan-
drem Piekarskim, fotoreporterem Echa Dnia

– ZSP w Nowinach 
3 miejsce: Arkadiusz Kostecki, Robert Fijas – 
Starachowice
Puchary i nagrody wręczał Arkadiusz Jędras, dy-
rektor ZSP w Nowinach. Wszyscy uczestnicy do-
stali pamiątkowe koszulki z okazji X edycji zawo-
dów. Zawody minęły w sympatycznej sportowej 
atmosferze. Aneta Gołuzd

W zawodach wzięło udział dziesięć par męskich 
i cztery pary mikstowe ze Starachowic, Kielc, 
Staszowa i Nowin. Pary męskie grały systemem 
„brazylijskim” natomiast miksty „każdy z każdym”. 
Wyniki zawodów:
Pary mikstowe:
1 miejsce: Agnieszka Makowska, Jacek Rej-
czak – Starachowice
2 miejsce: Dorota Wójciak, Aleksander Wój-
ciak – V LO Kielce

3 miejsce: Aneta Gołuzd, Krzysztof Wanat - 
ZSP w Nowinach 
4 miejsce: Małgorzata Litwin, Jarosław Litwin 
– LE im. O. Langego
Pary męskie:
1 miejsce: Jacek Rejczak, Paweł Płatek - Sta-
rachowice
2 miejsce: Arkadiusz Jędras, Krzysztof Wanat 

Nauczyciele grali „na plaży”
X Mistrzostwa Województwa 
Świętokrzyskiego w Siatkówce Plażowej 
Nauczycieli o Puchar Wójta Gminy 
Sitkówka-Nowiny odbyły się 15 
czerwca 2013 roku na boiskach ZSP 
w Nowinach.
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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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20 czerwca 2013 r. 50 – lecie ślubu ob-
chodziło 14 par z gminy Sitkówka-Nowiny 
– 8 z Nowin, 3 z Zagród, 2 ze Zgórska i 1 
z Szewc:
1. Małgorzata i Jarosław Dąbek z Zagród
2. Wiesława i Stanisław Furmanek z Nowin
3. Tadeusz i Gertruda Gwarda z Nowin
4. Wanda i Roman Jas ze Zgórska
5. Cecylia i Leon Jakubczyk z Nowin
6. Teresa i Stefan Kołodziej z Nowin
7. Krystyna i Stefan Kurdek z Nowin
8. Urszula i Lucjan Kruzel z Zagród
9. Krystyna i Stanisław Kania z Nowin
10. Janina i Tadeusz Kurtek ze Zgórska
11. Janina i Adam Karbownik z Szewc
12. Jadwiga i Marian Szwed z Nowin
13. Janina i Henryk Sokołowscy z Zagród
14. Teresa i Jerzy Waśko z Nowin
W uroczystości zorganizowanej przez Marię 
Turczyn, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Sitkówce-Nowinach, wzięły udział rodzi-
ny jubilatów. Punktem kulminacyjnym uro-
czystości było wręczenie przez wójta gminy 
Stanisława Baryckiego medali „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Bronisława Komorow-
skiego. Wójtowi gminy towarzyszyli: zastępca 
wójta Krzysztof Rym, skarbnik gminy Joanna 
Młynarczyk-Kusińska i Grażyna Górecka – 
kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy. Oprócz medali małżonkowie otrzyma-
li także drobne upominki ufundowane przez 
Urząd Gminy: poduszki, kołdry i koce. Było 
wyśpiewane życzenie „stu lat” przy lampce 
szampana i tort. 
– Każde małżeństwo ma w życiu chwile ra-
dosne i problemy, z którymi musi się uporać. 
Chciałem wam podziękować za ten trud, który 
ponieśliście. Pamiętajcie, że wszyscy praco-
waliście dla dobra Polski – mówił wójt Stani-
sław Barycki.
W imieniu jubilatów dziękował Tadeusz Kur-
tek. – To bardzo przyjemne, że ktoś się nad 
nami pochyla. Mieszkam od kilku lat na tere-
nie tej gminy, ale uważam że to najpiękniejsze 
miejsce z całego mojego życia. Państwu życzę 
tego, czego i sobie: zdrowia, zdrowia i jeszcze 
raz zdrowia – mówił Tadeusz Kurtek. – Jestem 
szczęśliwcem. Całe życie udało mi przepraco-
wać w jednym zakładzie – ZPW Trzuskawica 
– dodał.

Gratulacje jubilatom złożyła także obecny na 
uroczystości Jacek Kania, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury „Perła”. – Gratuluje pań-
stwu i życzę kolejnych spędzonych razem lat. 
Wszystkiego najlepszego na dalszej drodze 
życia – mówił Jacek Kania.
Tadeusz Gwarda z Nowin stwierdził, że jest chy-
ba jednym z najmłodszych uczestników uroczy-
stości. – Mieszkam w Nowinach od 1962 roku. 
Tu poznałem tę piękną dziewczynę, która siedzi 
obok mnie. Nasze pokolenie zrobiło dobrą robo-
tę. Osiedle dziś jest piękne. Wielu nam zazdro-
ści i chwali jakiego mamy dobrego gospodarza. 
Wójt pamięta o starszych i o samotnych, a nie 
wszyscy mają rodziny. Wiele należy zawdzię-
czać wójtowi i gminie. Dbajmy o to, co mamy. 
Tłumaczmy dzieciom i wnuczkom, żeby to sza-
nowali – mówił Tadeusz Gwarda.

Piotr Piestrzyński

Czternaście par 
świętowało złote gody
– Mieszkam w Nowinach od 1962 roku. Tu poznałem tę piękną dziewczynę, 
która siedzi obok mnie. Nasze pokolenie zrobiło dobrą robotę. Osiedle dziś jest 
piękne. Wielu nam zazdrości i chwali jakiego mamy dobrego gospodarza. Dbajmy 
o to, co mamy. Tłumaczmy dzieciom i wnuczkom, żeby to szanowali – mówił 
Tadeusz Gwarda, który wraz z żoną Gertrudą i trzynastoma innymi parami z gminy 
Sitkówka-Nowiny świętował 20 czerwca 2013 r. Złote Gody.
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kultura

Występy naszych młodych artystów bacz-
nie obserwowali rodzice i opiekunowie, jak 
również grono pedagogiczne na czele z dy-
rektorami szkół podstawowych w Nowinach, 
Bolechowicach i Kowali: Joanną Wojcieszyń-
ską, Tomaszem Gruszczyńskim i Małgorzatą 
Markiewicz. Zgromadzeni widzowie oprócz 
gry aktorskiej mogli także podziwiać piękną 
scenografi ę oraz kostiumy, przygotowane spe-
cjalnie z myślą o tegorocznej edycji Przeglą-
du Teatrzyków Szkolnych. Na słowa uznania 
zasługuję również sposób w jaki udekorowa-
no i zaciemniono salę gimnastyczną, która 
na kilka godzin stała się dla naszych małych 
gwiazd prawdziwą estradą. 
Rozpoczęcie przedstawień teatralnych po-
przedził dyrektor GOK „Perła” – Jacek Kania, 
który po przywitaniu wszystkich obecnych na 
sali gości, wyraził swoje uznanie dla dzieci ży-
cząc im jednocześnie udanych występów. Na-
stępnie jako pierwsi swoją inscenizację pod 
tytułem „Smerfy” zaprezentowali uczniowie 
z klas I-III uczęszczający do Szkoły Podstawo-
wej w Bolechowicach. W dalszej kolejności 
spektakle odgrywali: uczniowie z klas IV-VI 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach (tytuł 
spektaklu: „Księżniczka na ziarnku grochu), 
uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej 
w Nowinach (tytuł spektaklu: „Miś Uszatek 
i dzieci na ekologicznej ścieżce”), uczniowie 
z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kowali 
(tytuł spektaklu: „Kto z bajką wojuje ten od 

bajki ginie”) oraz uczniowie z klas IV-VI Szkoły 
Podstawowej w Nowinach (tytuł spektaklu: 
„Romek i Julka czyli historia z podwórka”).
Po zakończeniu wszystkich inscenizacji jury 
w składzie: Renata Miśkiewicz, dyrektor GOK 
- Jacek Kania oraz była instruktor do spraw 
teatru z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kiel-
cach - Irena Wawszczak, stanęło przed trud-
nym zadaniem wskazania zwycięzców. W cza-
sie kilkunastominutowej narady na jaką udali 
się jurorzy, widzowie mogli obejrzeć jeszcze 
jeden występ odegrany przez dzieci w  języ-
ku niemieckim pod tytułem „Ich bin so alle-
in”. Krótką chwilę po tym jak ostatni spektakl 

dobiegł końca, jury przystąpiło do ogłoszenia 
wyników. Pierwsze miejsce w kategorii klas 
od I-III przyznano Szkole Podstawowej w No-
winach natomiast wśród klas IV-VI zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa z Kowali. Na XIII Prze-
glądzie Teatrzyków Szkolnych nie było jednak 
przegranych, ponieważ wszyscy uczniowie 
zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami 
a szkoły otrzymały symboliczne puchary.
Na koniec tegorocznej edycji Przeglądu Te-
atrzyków Szkolnych głos ponownie zabrał dy-
rektor GOK „Perła”. Swoją aprobatę z przebie-
gu tego wyjątkowego wydarzenia sformułował 
w słowach: „Widząc jak zdolną mamy mło-
dzież, mogę spać spokojnie ponieważ wiem, 
że pracy mi nie zabraknie. Jednocześnie 
chciałem podziękować rodzicom i nauczy-
cielom za trud włożony w odpowiednie przy-
gotowanie dzieci do dzisiejszych występów. 
Cieszę się że możemy organizować Przeglądy 
Teatrzyków Szkolnych i obiecuję, że będziemy 
tą inicjatywę kontynuować”.

Paweł Giertuga

XIII Przegląd Teatrzyków Szkolnych

Gminny Ośrodek Kultury „Perła” wspólnie z nauczycielami edukującymi młodzież 
w placówkach oświatowych, które działają na terenie naszej gminy, już po raz 
trzynasty zorganizował nie lada gratkę dla wszystkich miłośników sztuki scenicznej. 
5 czerwca 2013 roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bolechowicach 
swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali uczniowie odgrywając inscenizację, 
które swoją tematyką nawiązywały do popularnych bajek dla dzieci.
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Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. SKAŁA Tumlin 28 63 85:38

2. KLIMONTOWIANKA Klimontów 29 63 69:48

3. MORAVIA Morawica 30 58 61:38

4. MKS NEPTUN Końskie 29 54 58:32

5. GKS Nowiny 30 52 75:52

6. KAMIENNA Brody 29 46 55:53

7. PIAST Stopnica 28 42 30:35

8. ZENIT Chmielnik 28 40 38:29

9. LZS Samborzec 29 38 50:56

10. SAMSON Samsonów 29 38 46:61

11. NIDZIANKA Bieliny 29 37 53:56

12. SPARTA Dwikozy 29 37 49:45

13. GKS Rudki 29 33 36:40

14. WICHER Miedziana Góra 30 29 43:66

15. PIASKOWIANKA Piaski 29 12 34:85

16. ZRYW Skroniów 29 11 28:76

Tabela klasy okręgowej (24.06.2013 r.), źródło: ŚZPN
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A 
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12 i 13 czerwca 2013 roku odbyły się 
w Rytwianach koło Staszowa Świętokrzyskie 
Igrzyska Młodzieży w trójboju LA dziewcząt 
i chłopców klas IV. Ogromny sukces odnieśli 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach 
zajmując II miejsce (513 pkt), przegrywając 
tylko jednym punktem z pierwszym zespo-
łem. W skład wice-mistrzów województwa 
wchodzą: Bartek Szmalec (128), Oskar Ko-
sior (107), Jakub Picheta (100), Jakub Ko-
tarba (98), Mikołaj Paw (89), Bartek Rękas 
(87), Dawid Kaczor (86). Chłopcy otrzymali 
pamiątkowe medale oraz puchar dla szkoły.
Dziewczęta również dobrze się spisały, co 
prawda zajęły VI miejsce (498) w wojewódz-
twie, ale do medalu zabrakło im tylko kilkana-
ście punktów. Reprezentacja żeńska to: Mag-
da Ganczarek (122), Róża Mochocka (100), 
Kasia Galas (89), Kinga Łodej (87),Maja Li-
bera (78), Monika Pypeć (68). 
Dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia SKS-u, 
zdobywały pierwsze rekordy życiowe i sys-
tematycznie je poprawiały, są utalentowane 
sportowo – to wszystko niewątpliwie złożyło 
się na tak duży sukces szkoły i gminy.

Lidia Jędrocha

sport

Mistrzowie trójboju
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Bartłomiej Szmalec uczeń IV klasy Szkoły 
Podstawowej w Nowinach został MISTRZEM 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
w zawodach lekkoatletycznych w  trójboju. 
Uzyskał on 128 punktów, na które złożyły się:
bieg na 60 metrów – 9,63 s, skok w dal – 
4,21 m – najdalszy skok zawodów, rzut pi-
łeczką palantową – 35 m. Talent sportowy, 
systematyczny udział w zajęciach SKS, zaan-
gażowanie – to niewątpliwie składniki sukce-
su Bartka.

Sukces
z ostatniej chwili


