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Od lewej: wójt Stanisław Barycki 
i Jacek Kania, dyrektor GOK „Perła”

Od lewej: ksiądz Józef Kubicza, przewodniczący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, wójt Stanisław Barycki,Od lewej: ksiądz Józef Kubicza, przewodniczący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, wójt Stanisław Barycki,
starosta kielecki Zdzisław Wrzałka i Henryk Milcarz, prezes spółki Wodociągi Kieleckiestarosta kielecki Zdzisław Wrzałka i Henryk Milcarz, prezes spółki Wodociągi Kieleckie

Przecięcie wstęgi symbolizowało otwarcie basenu Nowe baseny poświęcił ksiądz Józef KubiczaNowe baseny poświęcił ksiądz Józef Kubicza

Wrzucony „na szczęście” do basenu 
dyrektor GOK „Perła” Jacek Kania został jego pierwszym użytkownikiem

Otwarciu basenów Otwarciu basenów 
towarzyszyły występy dziecitowarzyszyły występy dzieci
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Ceremonia która miała miejsce obok krytej 
pływalni „Perła” rozpoczęła się od krótkiego 
przemówienia, w którym to dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury „Perła” Jacek Kania, po 
oficjalnym powitaniu wszystkich zaproszo-
nych gości, podziękował osobom bez których 
całe przedsięwzięcie nie mogłoby zostać zre-
alizowane. Najbardziej zasłużeni zostali uho-
norowani pamiątkowymi dyplomami.
Chwilę później proboszcz parafii w Nowi-
nach ks. Józef Kubicza poprzez poświęcenie 
całego kompleksu, poprosił opatrzność, aby 
czuwała nad wszystkimi, którzy będą tutaj 
wypoczywać. Kluczowym momentem cere-
monii otwarcia było przecięcie wstęgi przez: 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny Stanisława 
Baryckiego, przewodniczącego Rady Gmi-
ny – Sebastiana Nowaczkiewicza, dyrektora 
Jacka Kanię, księdza Józefa Kubiczę, starostę 
kieleckiego Zdzisława Wrzałkę oraz prezesa 
spółki Wodociągi Kieleckie Henryka Milcarza. 
Następnie głos zabrał wójt, który swoją ak-
ceptacje dla całego przedsięwzięcia wyraził 
w słowach: „Jestem bardzo zadowolony wi-
dząc jak Perła się rozwija. Dzięki tej inicjaty-
wie dzieci, które z różnych względów nie mają 
możliwości wyjazdu na wakacje będą mogły 
mile spędzać czas na miejscu”.
Po zakończeniu części oficjalnej zgroma-
dzeni goście skorzystali z okazji i dokładnie 
obejrzeli jak bardzo przez te kilka ostatnich 
miesięcy zmienił się krajobraz wokół „Perły”. 
W międzyczasie jako pierwszy temperaturę 

wody w nowopowstałych basenach spraw-
dził dyrektor GOK – Jacek Kania, który nie-
spodziewanie został wrzucony przez swoich 
współpracowników do jednego z nich. Krótką 
chwilę po pierwszej kąpieli w wykonaniu dy-
rektora obydwa baseny zapełniły się ludźmi. 
Uroczystość dodatkowo wzbogaciły występy 
wokalne w wykonaniu dzieci z Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Kielcach.
Łącznie do użytku klientów zostały oddane 
2 baseny obudowane drewnianymi podesta-
mi. Pierwszy z nich, przeznaczony dla naj-
młodszych, ma głębokość 60 centymetrów. 
Drugi jest o głębokości 125 centymetrów. 
Ponadto płytszy basen, aby uatrakcyjnić 
zabawę, został wyposażony w zjeżdżalnię 
o wysokości 150 centymetrów. Do dyspo-
zycji jest także odnowione boisko do siat-
kówki plażowej. Na tym atrakcje się jednak 
nie kończą. Oprócz tego można jeszcze 
skorzystać z trampoliny czy też spróbować 
swoich sił w kulach wodnych. Na miejscu 
pracuje zaplecze gastronomiczne. Chętni 
mogą wypożyczyć leżak lub parasol, które 
można rozstawić na łączce przylegającej do 
basenów.
Baseny letnie są niewątpliwie jednym z naj-
ciekawszych pomysłów na terenie naszej 
gminy, które w tym roku ujrzały światło dzien-
ne. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko 
trzymać kciuki za ładną pogodę i korzystać 
z atrakcji jakie dla nas przygotowano.

Paweł Giertuga

Otwarcie basenów letnich
Dnia 10 lipca 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie basenów letnich 
o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Długo wyczekiwana inauguracja 
przyciągnęła zniecierpliwionych miłośników kąpieli, zarówno wodnych jak 
i słonecznych, którzy zachęceni piękną pogodą oraz możliwością skorzystania 
z przygotowanych atrakcji, licznie stawili się na otwarciu.

Im wyższa temperatura tym na „Perle” więcej klien-
tów. 40 stopni Celsjusza w cieniu było w Nowinach 29 
lipca 2013 r.
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Obok basenów letnich przygotowano wiele atrakcji m.in. pływające kule
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Nowiny

W biznesie można skutecznie konkurować np. 
ceną albo przez podnoszenie jakości świad-
czonych usług. Można też poszerzyć ofertę 
fi rmy. A jak to zrobić? Najlepiej przez inwe-
stycje, których konkurencja jeszcze nie ma. 
W biznesie basenowym na terenie powiatu 
kieleckiego konkurencja jest duża. W ostat-
nich latach otworzono wiele pływalni na tere-
nie Kielc i gmin sąsiednich. Obok nich funk-
cjonuje Kryta Pływalnia „Perła” w Nowinach. 
Ten obiekt o niepowtarzalnej architekturze 
liczący 19 lat jest wciąż atrakcyjny i przycią-
ga klientów. Ma rurę zjazdową o długości 94 
metrów, jacuzzi i saunę. Ponieważ biznes ba-
senowy jest kapitałochłonny trudno z roku na 
rok zaoferować coś ciekawego. A jednak. Na 
„Perle” to się udało. Powstały baseny letnie. 
Wydaje się, że „Perła” przeżywa teraz drugą 
młodość.

ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI
Zdaniem wójta gminy Sitkówka-Nowiny 
Stanisława Baryckiego zabudowa basenów 
zewnętrznych obok Krytej Pływalni „Perła” 
w Nowinach była bardzo trafną inicjatywą.
– Wprowadziła nowe możliwości pozyskania 
osób chcących skorzystać z kąpieli. Koncep-
cja zabudowy basenów pojawiła się już w lu-
tym br. Została przedłożona przez dyrektora 
Jacka Kanię. Ponieważ tego typu baseny 
sprawdziły się na terenie miasta i gminy Poła-

niec i dały dodatkowe dochody dla tamtej pły-
walni, nie miałem wątpliwości, że ten projekt 
warto zrealizować – mówił wójt Stanisław Ba-
rycki. – Kolejnym etapem było przekonywanie 
do koncepcji radnych na posiedzeniach po-
szczególnych komisji Rady Gminy. Przygoto-
wano projekt uchwały i zabezpieczono środki 
na realizację tej inwestycji w kwocie 280 tys. 
zł. Koncepcja budowy basenów zewnętrznych 
została jednogłośnie przyjęta przez radnych 
na sesji Rady Gminy. Kierownictwo basenu 
przystąpiło do realizacji projektu. Zaintereso-
wanie wykazywane przez mieszkańców naszej 
gminy i gmin sąsiednich już w trakcie budowy 
basenu świadczy o podjęciu przez nas trafnej 
decyzji.

BASENY WYPORNOŚCIOWE 
NOWEJ GENERACJI
Według Jacka Kani, dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury „Perła” dwa baseny ze-
wnętrzne, które powstały to baseny wyporno-
ściowe nowej generacji. – Nowiny to czwar-
ta lokalizacja w Polsce dla tych basenów. 
Są proste konstrukcyjnie do zamontowania 
i założenia. Nie potrzeba dużych nakładów 
fi nansowych i całej procedury związanej z po-
zwoleniami na budowę. Mam doświadczoną 
kadrę, która od 19 lat zajmuje się techniką 
basenową i obsługą basenów. Rozstawiliśmy 
baseny, napełniliśmy wodą, uzdatniliśmy 

wodę, przygotowaliśmy wokół wiele atrakcji 
i działamy – tłumaczył dyrektor Jacek Ka-
nia. – W sumie w tej chwili proponujemy ką-
piel w czterech basenach: dwóch basenach 
pod dachem i dwóch na zewnątrz. Atrakcją 
„Perły” cały czas jest rura zjazdowa, jacuzzi 
i sauna. Zapraszam, jeśli ktoś nie był, warto 
skorzystać. Jeśli ktoś nie umie pływać mamy 
ratowników, którzy zajmują się nauką pływa-
nia i na pewno pomogą.

JEST NAM TU PO PROSTU PRZYJEMNIE
Z basenów zewnętrznych korzystają miesz-
kańcy gminy, ale także przyjezdni. Wiele go-
dzin dziennie spędzają tu grupy turystyczne 
zakwaterowane w Schronisku Młodzieżowym 
„Ventus” w Nowinach, które do Nowin przyje-
chały na wakacje.
– Jesteśmy grupą sportową z Łodzi. Trenu-
jemy judo i do Nowin przyjechaliśmy po raz 
pierwszy. Jesteśmy zachwyceni obsługą, 
atrakcjami, okolicą – jest nam tu po prostu 
przyjemnie. Śpimy w schronisku, korzystamy 
z obiektów sportowych, z boisk i z basenów. 
Dla mnie to wszystko wygląda fantastycz-
nie. Jestem nie tylko trenerem i opiekunem 
ekipy, ale także radnym – samorządowcem 
i  trochę z zazdrością patrzę jak rozwija się 
wasza miejscowość. Ile można by u nas zro-
bić ucząc się od was? Nie wiem w jaki spo-
sób dobierane są osoby pracujące tutaj, ale 
z czymkolwiek bym się nie zwrócił otrzymuję 
natychmiastową pomoc. Dbają o nas, ciągle 
pytają, czy czegoś nam nie trzeba. Jest fajnie. 
W przyszłym roku też chcemy przyjechać do 
Nowin. Już dokonałem wstępnej rezerwacji 
w schronisku – powiedział Marian Kaczorow-
ski, kierownik obozu sportowego i radny Kon-
stantynowa Łódzkiego.

Piotr Piestrzyński

Od chwili otwarcia baseny zewnętrzne przy Krytej Pływalni „Perła” mają liczną 
grupę użytkowników. Po ich zadowolonych minach można sądzić, że budowa 
basenów była trafną decyzją. - Jesteśmy zachwyceni obsługą, atrakcjami, okolicą 
– jest nam tu po prostu przyjemnie – powiedział Marian Kaczorowski, kierownik 
obozu sportowego, a zarazem radny Konstantynowa Łódzkiego, który wypoczywa 
w Nowinach.

To była trafna decyzja

Witamy na świecie
i w gminie!

W maju 2013 r. urodziły się dzieci:
Bartosz Jan – zam. Zgórsko
Maja Anna – zam. Zgórsko
Marcelina – zam. Sitkówka
Anastazja – zam. Bolechowice
Oliwia Zofi a – zam. Bolechowice
W czerwcu 2013 r. urodziły się dzieci:
Mateusz – zam. Wola Murowana
Maja – zam. Szewce
Adam – zam. Bolechowice
Aleksander – zam. Wola Murowana
Marianna – zam. Nowiny
Hanna – zam. Szewce
Bartosz – zam. Nowiny
Sebastian – zam. Zgórsko
Nikola – zam. Kowala
Julia – zam. Kowala Mała

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy!
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Marian Kaczorowski z Konstatynowa Łódzkiego chwali warunki wypoczynku w Nowinach i ludzi
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GOŚCIE W NOWINACH
Na wypoczynek do Nowin, na Warsztaty Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, przyje-
chało 37 dzieci i młodzieży z 4 opiekunami 
z miasta i gminy Płoty. Zostali zakwaterowani 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w No-
winach.
– Gdy wyjeżdżaliśmy z Płotów żegnała nas 
… Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny”, 
która wypoczywała w pobliskim Mrzeżynie, 
a w Nowinach zostaliśmy gorąco powitani 
przez wójta Stanisława Baryckiego – mówił 
kierownik warsztatów Łukasz Rachubieński. 
– Program pobytu w Nowinach jest bardzo 
bogaty, co cieszy zarówno dzieci jak i opieku-
nów. Najfajniejszym punktem naszego pobytu 
jest możliwość korzystania z kąpieli na krytej 
pływalni „Perła” przez 3,5 godziny dziennie. 
Dzisiaj mieliśmy dzień pożarniczy. Był pokaz 
gaszenia przygotowany przez OSP Kowala, 
a potem zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach. 
Po kolacji mamy dyskotekę. Jutro będzie 

dzień sportowy. Przeprowadzimy turniej piłki 
siatkowej. Poznajemy atrakcje waszej gminy 
i okolicy, których nie brakuje. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z pobytu.

NASI W MIEŚCIE I GMINIE PŁOTY
W tym samym czasie 36 młodych mieszkań-
ców gminy Sitkówka-Nowiny z 5 opiekuna-
mi przebywa na terenie miasta i gminy Płoty 
również na Warsztatach Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych OSP. Jak poinformował nas 
kierownik warsztatów Jerzy Kurek, komen-
dant OSP gminy Sitkówka-Nowiny, na wypo-
czynek wyjechało 19 osób reprezentujących 
OSP Kowala, 7 z OSP Wola Murowana i 10 
z OSP Szewce – Zawada.

– Zostaliśmy zakwaterowani w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Płotach. Podczas warsztatów 
dzieci szkolą się z zakresu pierwszej pomocy, 
łączności, składania linii gaśniczych i przejścia 
torów przeszkód zgodnie z przepisami CTIF. 
Gospodarze przygotowali nam także bogaty 
program pobytu. Zwiedzamy okolicę m.in. miej-
scowość Borne Sulinowo, której jeszcze kilka lat 
temu nie było na mapie. Jutro jedziemy do Koło-
brzegu – mówił komendant Jerzy Kurek.
Podczas rozmowy telefonicznej z komendan-
tem Jerzym Kurkiem w Płotach trwał mecz 
pomiędzy gminami Płoty i Sitkówka-Nowiny 
roczników 97 i młodszych. – Pierwszą połowę 
wygrały Płoty 3:0 – dodał Jerzy Kurek.

Piotr Piestrzyński

DZIECI I MŁODZIEŻ Z MIASTA I GMINY 
PŁOTY WYPOCZYWAJĄ W NOWINACH

Młodzi mieszkańcy miasta i gminy Płoty zostali zakwaterowani 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach i korzystają 

z całej szkolnej infrastruktury

Grupa z miasta i gminy Płoty przed budynkiem ZSP w Nowinach
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37-osobowa grupa dzieci i młodzieży 
z miasta i gminy Płoty (woj. 
zachodniopomorskie) przebywa od 23 
lipca do 3 sierpnia 2013 r. w Nowinach 
na Warsztatach Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych OSP. W tym samym 
czasie w Płotach gości grupa dzieci 
i młodzieży z gminy Sitkówka-Nowiny. 
Wymiana jest efektem współpracy 
między gminami.
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Na dzień 19 lipca 2013 roku zarejestrowane 
zostało w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 
410 zgłoszeń oraz wniosków mieszkańców 
o przeprowadzenie szacowania strat w go-
spodarstwie domowym powstałych w wyniku 
wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmos-
ferycznego - gradobicia. Wnioski te wpływały 
od mieszkańców: Kowali – 204, Kowali Małej 
– 32, Zgórska – 107, Trzcianek – 30, Zagród 
– 15, Sitkówki – 6, Bolechowic – 6, Nowin – 
5, Woli Murowanej – 3, Słowik – 1 i Zawada 
– 1.
Powołana na podstawie zarządzenia Wójta 
Gminy Sitkówka-Nowiny nr WG.44.2013 
z dnia 20 czerwca 2013 roku Gminna Ko-
misja do spraw szacowania skutków klęsk 
żywiołowych na terenie gminy Sitkówka-No-
winy, przeprowadziła szacowanie strat w go-
spodarstwach domowych i rolnych. Opisane 
zostały straty jakie wystąpiły w 402 budyn-
kach mieszkalnych oraz 159 budynkach go-
spodarczych. Przy udziale przedstawiciela 
ŚODR Modliszewice komisja sprawdzała rów-
nież stan upraw rolnych.
Każda z osób poszkodowanych może wystąpić 
wnioskiem o udzielenie pomocy fi nansowej ze 
środków rezerwy celowej budżetu państwa na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych jakie miały miejsce na terenie 
gminy w 2013 roku.

Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym 
w wyniku zdarzeń noszących znamiona 
klęski żywiołowej przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
1. Wypłata zasiłków celowych dla osób lub 

rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń 
noszących znamiona klęski żywiołowej re-
alizowana jest przez ośrodki pomocy spo-
łecznej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Podstawę prawa materialnego do przyzna-
nia zasiłku celowego stanowi art. 40 ust. 2 
i 3 ustawy o pomocy społecznej.

3. Pomoc przyznawana jest przez gminę wła-
ściwą ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby ubiegającej się o świadczenie – sto-
sownie do art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej.

4. Miejscem zamieszkania osoby fi zycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa 
z zamiarem stałego pobytu. Można mieć 
tylko jedno miejsce zamieszkania.

5. Podstawę do określenia wysokości zasiłku 
celowego na remont lub odbudowę budyn-
ków mieszkalnych stanowi karta oszacowa-

nia strat sporządzona na miejscu zdarze-
nia przez Komisję powołaną na podstawie 
zarządzenia Wójta Gminy oraz kosztorys 
ustalający wartość zniszczeń powstałych 
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmos-
ferycznego;

6. Zasiłek celowy na remont lub odbudowę 
budynków mieszkalnych (w których w dniu 
zdarzenia prowadzone było gospodarstwo 
domowe) przyznawany jest na wniosek 
strony.

7. Niezbędnym elementem przyznania zasiłku 
jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, sporządzonego na załącz-
niku do rozporządzenia w sprawie rodzin-
nego wywiadu środowiskowego - część VII 
„Dotyczy osób i  rodzin poszkodowanych 
w wyniku sytuacji kryzysowej występującej 
na skalę masową, a także klęski żywiołowej 
bądź zdarzenia losowego”.

8. W treści rodzinnego wywiadu środowisko-
wego pracownik socjalny dokonuje oceny:

 • sytuacji rodzinnej,
 • sytuacji mieszkaniowej,
 • sytuacji zdrowotnej,
 • sytuacji majątkowej,
 • strat poniesionych przez rodzinę 
9. Przyznana pomoc w formie zasiłku celowego 

może wynosić maksymalnie do 20 tys. zł
10. Sposób wypłaty zasiłków celowych: 
 • Wypłata zasiłków następuje w transzach, 

wielkość pierwszej transzy może wynosić 
nie więcej niż 10 tys. zł. Wypłata kolejnej 
transzy powinna nastąpić po weryfikacji 
sposobu wykorzystania wcześniej przyzna-
nej pomocy. 

 • Wypłata zasiłków nastąpi w kasie Urzędu 
Gminy po otrzymaniu środków fi nansowych 
z budżetu państwa. 

Każdy przyznany zasiłek podlega rozliczeniu. 
Rozliczenie zasiłku następuje po przedsta-
wieniu przez osobę poszkodowaną faktur 
i  rachunków potwierdzających wykonanie 
prac remontowych.
Pracownicy GOPS udzielają niezbędnych 
informacji w zakresie zasad udzielania po-
mocy finansowej na remont budynku bądź 
lokalu mieszkalnego dla osób lub rodzin po-
szkodowanych w wyniku zdarzeń, noszących 
znamiona klęski żywiołowej, mających miej-
sce w bieżącym roku. Telefon kontaktowy: 
41 347 50 44; 41 366 78 18.

Izabela Dziewięcka
sekretarz gminy Sitkówka-Nowiny

Ewa Kopolovets
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sitkówce-Nowinach
Sławomir Sobczyk

przewodniczący Gminnej Komisji do spraw 
szacowania skutków klęsk żywiołowych 

na terenie gminy Sitkówka-Nowiny

W dniu 18 czerwca 2013 roku nad gminą Sitkówka-Nowiny wystąpiło 
niekorzystne zjawisko atmosferyczne – gradobicie. W wyniku tego zdarzenia 
największe straty ponieśli mieszkańcy miejscowości Kowala, Kowala Mała, 
Zgórsko, Trzcianki, Sitkówka. Zniszczeniu uległy przede wszystkim pokrycia 
dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Informacja dotycząca zdarzenia noszącego 
znamiona klęski żywiołowej – gradobicie 2013

aktualności
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Gradobicie jakie wystąpiło na terenie gminy Sit-
kówka-Nowiny w dniu 18 czerwca 2013 roku 
spowodowało znaczne zniszczenia w zabudo-
waniach. Uszkodzone zostały poszycia dacho-
we budynków mieszkalnych i gospodarczych. 
Zobrazowaniem skali tych zniszczeń może być 
fakt zgłaszania do urzędu zamiaru demontażu, 
transportu i utylizacji wyrobów zawierających 
azbest czyli popularnego eternitu (płaskiego lub 
falistego) na rok 2013 przed i po gradobiciu. 
Dla porównania w latach ubiegłych zutylizowa-
liśmy wyroby zawierające azbest w ilości: 2010 
– 4811 m², 2011 – 8016 m², 2012 – 7956 m² 
(ale i tu życie nie oszczędziło mieszkańców, bo 
w sierpnia 2012 roku przez teren gminy przeszła 
nawałnica – trąba powietrzna powodująca znacz-
ne zniszczenia budynków i dodatkowo zgłoszono 
3208 m² wyrobów zawierających azbest).
W 2013 roku do dnia 18.06.2013 r. tj. wystą-
pienia gradobicia zgłoszone było 3611 m², na-
tomiast po 18.06.2013 r. zgłoszono 16755 m², 

w sumie 20366 m². Usunięcie tak dużej do-
datkowej ilości wyrobów zawierających azbest 
powoduje wyasygnowanie dodatkowych, znacz-
nych środków z budżetu gminy. Niezbędne było 
dokonanie przesunięć środków finansowych 
i redukcji wydatków w niektórych działach, tak 
aby wszyscy poszkodowani deklarujący chęć 
usunięcia azbestu nie zostali pominięci.
Wykonawca, wyłoniony na drodze postępowa-
nie przetargowego od miesiąca sierpnia 2013 
roku będzie prowadził demontaż oraz odbierał 
azbest do utylizacji ze zgłoszonych przez miesz-
kańców naszej gminy posesji. Nadmienić trzeba 
że nie wszyscy z poszkodowanych zgłosili chęć 
pozbycia się uszkodzonych pokryć dachowych 
wykonanych z azbestu. W wielu przypadkach 
deklaracja usunięcia azbestu uzależniona jest od 
posiadanych środków fi nansowych na wykonanie 
nowego pokrycia dachowego, a nie są to małe 
środki. Możemy zapewnić że program usuwania 
wyrobów zawierających azbest będzie funkcjono-

wał w następnych latach i wszyscy zainteresowa-
ni mogą zgłaszać do urzędu zamiar demontażu, 
transportu i utylizacji azbestu na kolejne lata.

Sławomir Sobczyk
kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny

Grad pięciokrotnie zwiększył
zapotrzebowanie na utylizację 
pokryć dachowych z azbestu
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Sołectwo/miejscowość/ulica
Zmieszane 

odpady komunalne Papier i tektura
Szkło Popiół

Odpady biodegradowalne

Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal

Osiedle Nowiny (zabudowa wieloblokowa)
ul. Białe Zagłebie, ul. Parkowa, ul. Perłowa, 

ul.Przemysłowa, ul. Szkolna
Sitkówka (zabudowa wieloblokowa)

Środa
Co tydzień

Środa
Co dwa tygodnie

Kowala
Kowala Mała, Wola Murowana

Pierwszy i trzeci 
poniedziałek każdego 

miesiąca
Trzecia środa każdego miesiąca

Słowik, Trzcianki, Sitkówka (zabudowa 
jednorodzinna), Zagrody, Nowiny (zabu-

dowa jednorodzinna), Bolechowice

Pierwsza i trzecia
 środa każdego 

miesiąca

Zgórsko
Zgórsko ulice: Azaliowa, Berberysowa, Cedrowa, 
Cicha, Cyprysowa, Dębowa, Grabowa, Jaśminowa, 

Kalinowa, Klonowa, Kwiatowa, Leśna, Magno-
liowa, Malinowa, Ogrodowa, Różana, Salonowa, 

Słoneczna, Szewska, Wiosenna, Wrzosowa

Pierwszy i trzeci
 wtorek każdego

miesiąca
Pierwsza środa każdego miesiąca

Szewce wszystkie ulice, Zawada,
Zgórsko Osiedle Pod Lasem

Pierwszy i trzeci 
czwartek każdego 

miesiąca

HARMOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY SITKÓWKA-NOWINY

Opady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – termin odbioru: wrzesień 2013, marzec 2014

Pojemniki lub worki wystawiać przed bramą posesji do 600 rano

aktualności
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Zawody zorganizował Zarząd Gminny Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sitków-
ce-Nowinach, a ich gospodarzem był Zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Murowa-
nej. Rozpoczęły się od wprowadzenia na mu-
rawę stadionu 7 drużyn pożarniczych z Marci-
nem Wojcieszyńskim – dowódcą uroczystości 
na czele. Zawody otworzył wójt gminy Sta-

nisław Barycki. Sprawność strażaków podzi-
wiali także: zastępca wójta Krzysztof Rym, 
przewodniczący Rady Gminy Sebastian No-
waczkiewicz, radni gminy, Jerzy Kurek – ko-
mendant gminny OSP w Sitkówce-Nowinach 
oraz mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny. Ob-
stawę medyczną zawodów zapewniała załoga 
SZPOZ w Sitkówce-Nowinach.

Komisję sędziowską, która oceniała spraw-
ność strażaków, tworzyli pracownicy Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach: młodszy brygadier Szymon Gór-
ski (przewodniczący, sędzia główny), młodszy 
kapitan Adam Borowiec, młodszy aspirant 
Seweryn Trepka, młodszy aspirant Marcin Pa-
stuszka i Katarzyna Hanas.
Na murawie walczyły:
– Kobieca Drużyna z OSP Kowala 
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziew-

cząt z OSP Kowala 
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłop-

ców z OSP Kowala 
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłop-

ców z OSP Szewce – Zawada 
– Drużyna Seniorów OSP Kowala 
– Drużyna Seniorów OSP Szewce – Zawada 
– Drużyna Seniorów OSP Wola Murowana 
Zawodom towarzyszyła prezentacja sprzętu 
pożarniczego. Oczywiście największym powo-
dzeniem cieszyły się samochody pożarnicze 
gminnych jednostek OSP, które prezentowały 
się na stadionie w pełnej krasie.

WYNIKI ZAWODÓW:
KAT. DRUŻYN KOBIECYCH:
I miejsce Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP 
Kowala
KAT. DRUŻYN DZIEWCZĘCYCH:
I miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Dziewcząt z OSP Kowala
KAT. DRUŻYN CHŁOPCÓW:
I miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Chłopców z OSP Kowala
II miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Chłopców z OSP Szewce - Zawada

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze „Nowiny 2013” odbyły się 7 lipca 2013 roku. 
Na stadionie w Nowinach można było podziwiać sprawność drużyny dziewczęcej 
i kobiecej, drużyn chłopięcych oraz seniorów reprezentujących trzy działające na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: w Kowali, 
Szewcach – Zawadzie i Woli Murowanej. Zdaniem wójta Stanisława Baryckiego 
straż pożarna to jedna z nielicznych organizacji, która jest do dyspozycji całego 
społeczeństwa w likwidacji skutków zdarzeń tragicznych takich jak ubiegłoroczny 
huragan, tegoroczne gradobicie czy pożary dużych zakładów. – Dziękuje druhom – 
strażakom za zaangażowanie i współpracę – dodał wójt.

Gminne zawodyGminne zawody
sportowo-pożarnicze sportowo-pożarnicze 
„Nowiny 2013”„Nowiny 2013”
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W sztafecie z prądownicą bardzo dobrze radzili sobie strażacy obojga płci
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KAT. SENIORÓW:
I miejsce – OSP Kowala
II miejsce – OSP Wola Murowana
III miejsce – OSP Szewce – Zawada
Dyplomy i  puchary dla zwycięskich dru-
żyn wręczali wójt gminy Stanisław Barycki 
i przewodniczący Rady Gminy Sebastian No-
waczkiewicz. Zwycięzcy gminnych zawodów 
w poszczególnych kategoriach pojadą na Po-
wiatowe Zawody Pożarnicze, które prawdo-
podobnie odbędą się we wrześniu w Straw-
czynie.
– Na gminnych zawodach mamy okazję zoba-
czyć poziom wyszkolenia, zwłaszcza drużyn 
młodzieżowych. Oceny dokonują niezależni 
eksperci z Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej i to jest dla nas wyznaczni-
kiem. Poza tym jest możliwość spotkania się 
wszystkich pokoleń strażaków gdyż widziałem 
nawet seniora ponad 80-letniego Władysła-
wa Bentkowskiego. Przychodzą całe rodziny 
– mówił wójt Stanisław Barycki.
Zdaniem wójta straż pożarna to obecnie jedna 
z nielicznych organizacji, która jest do dyspo-
zycji całego społeczeństwa, w zdarzeniach, 
często tragicznych takich jak ubiegłoroczny 
huragan, tegoroczne gradobicie czy pożary 
dużych zakładów.
– Nasze jednostki są tak doposażone, że 
mogą świadczyć pomoc o każdej porze. Dwie 
z nich – OSP Wola Murowana i OSP Kowala 
są w Krajowym Systemie Ratownictwa i nie-
wiele ustępują jednostkom zawodowym. To 
satysfakcja dla nas, że pieniądze przeznaczo-
ne na profi laktykę przeciwpożarową zostały 
dobrze wydane – zaznaczył.
Wójt chwalił strażaków za działanie podczas 
usuwania skutków czerwcowego gradobi-
cia. – Zostały wystawione dwie pełne obsady 
i jedna obsada pomocnicza, które pomagały 
mieszkańcom zabezpieczać zniszczone dachy 
domów. Chcę także podziękować Państwowej 
Straży Pożarnej i jednostkom OSP z Brudzo-
wa, Sukowa oraz jednostce żeńskiej z Chę-
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Wszyscy startujący mieli wierne grono kibiców

Najmłodsi rywalizowali na torze przeszkód

Na zakończenie była prezentacja drużyn, dyplomy i puchary



Głos Nowin, lipiec 201310

aktualności

cin. W trudnych chwilach okazali braterstwo. 
W jednostkach OSP najważniejsze to szkole-
nie, szkolenie i jeszcze raz szkolenie – dodał 
wójt.
Podziękowania złożył także strażakom Seba-
stian Nowaczkiewicz, przewodniczący Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny. – Dziękuję w imie-
niu swoim i radnych za wysiłek, który wło-
żyliście w dzisiejszą rywalizację. Poświęcacie 
swój prywatny czas na uczestnictwo w za-
wodach, doskonalenie swoich umiejętności 
i działalność w gminnych jednostkach OSP. 
Dziękuję także za waszą pracę przy ratowa-
niu domów mieszkańcom poszkodowanym 
podczas gradobicia – mówił przewodniczący 
Nowaczkiewicz.
Zarząd Gminny OSP uhonorował dyploma-
mi „Najbardziej aktywnych działaczy OSP 
w 2012 roku”. Dyplomy otrzymali: Przemy-
sław Bednarski (OSP Szewce – Zawada), 
Tomasz Bentkowski (OSP Kowala) i Marcin 
Wojcieszyński (OSP Wola Murowana).

Piotr Piestrzyński

Zarząd Gminny Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sitkówce-Nowinach 
składa podziękowania za pomoc 

w organizacji zawodów:
1. St. Brygadierowi Krzysztofowi Janickie-

mu – Komendantowi Miejskiemu PSP 
w Kielcach

2. Jackowi Kani – dyrektorowi GOK „Perła”
3. Marcinowi Bekierowi – dyrektorowi 

SZPOZ w Sitkówce-Nowinach
4. Zarządowi OSP Wola Murowana
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Seniorzy z OSP Szewce – Zawada w akcji

Od lewej: Marcin Wojcieszyński, Przemysław Bednarski i Tomasz Bentkowski – Od lewej: Marcin Wojcieszyński, Przemysław Bednarski i Tomasz Bentkowski – 
najaktywniejsi działacze OSP w 2012 rokunajaktywniejsi działacze OSP w 2012 roku

Dyplomy i puchary dla strażaków wręczali: wójt gminy Stanisław Barycki Dyplomy i puchary dla strażaków wręczali: wójt gminy Stanisław Barycki 
i przewodniczący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewiczi przewodniczący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz
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kultura

Lipiec

Kwitnie lipa na potęgę,

Miesiącu - nazwę dała.

Kwiatami i zapachami,

wszystkich oczarowała.

Pełnia lata, dni gorące

pod lipą odpoczywają.

I lipowy miód pachnący,

ze smakiem popijają.

Pszczoły lipę obsiadły,

słychać je z oddali.

Pracowicie miód zbierają,

ule nim napełniają.

Miód lipowy samo zdrowie,

każdy z nas to wie.

Nawet z najgorszej grypy,,

on wyleczy cię.

Teatr życia

Każdy jest aktorem w swoim teatrze życia,
w tej roli Oskar jest nie do zdobycia.
Nie każda rola do wszystkich pasuje, 
jeden, więc gra uczciwie, drugi blefuje.

Za codzienne komedie i dramaty,
róże otrzymujemy lub polne kwiaty.
Słyszymy drwiny albo głośne oklaski,
uśmiechy widzimy i tajemnicze maski.

Smutna rola zawsze nas przytłacza,
człowiek nienawidzi i wybacza.
Dobra zaś uczy, cieszy i bawi,
czekamy na nią, że wnet się zjawi.

Życie samo scenariusz nam pisze,
czasem zakłóca ciszę. 
Różne role się przeplatają,
radość i żal na żywo oddają.

Od narodzin do późnej starości gramy,
kochamy i perfi dnie zdradzamy.
Bogate i biedne życie się przeplata,
w troski i zmartwienia obfi tują lata.

Życie weryfi kuje nasze  role, 
te, co na szczycie są i na dole.
Kiedyś jednak, ta ostatnia już rola,
przypadnie nam w Teatrze  Jednego Aktora.

Lidia Jędrocha
Nowiny 3 lipca 2013 r.

Wakacje u babci na wsi

Raz Marysia mała babcię podglądała
I jak babcia ciasto piekła ona też tak chciała.
Ale jak to zrobić nie bardzo wiedziała
Choć widziała nie raz jak robiła babcia.
Ale co innego samej zrobić ciasto
Użyła trochę mąki i cukru szklaneczkę,
I zgrabnie wysypała do sporej miseczki.
Do drugiej miseczki pięć jajek rozbiła
I trzepaczką mocno biła, biła, biła.

A że sztywną pianę z tych jajek zrobiła
Do ubitych jajek dała z cukrem mąkę
Proszku dwie łyżeczki i wanilii troszkę.
Wszystko wymieszała dużą łyżką z drewna
I co dalej zrobić niezbyt była pewna.

Często pomagała babci przy pieczeniu
Ale samej upiec to już co innego.
Wzięła dużą blachę, przetarła olejem
Posypała bułką no i ciasto leje.
Teraz chyba trzeba otworzyć piekarnik
Wstawić z blachą ciasto i czekać normalnie.

Czeka Maryś czeka minęła godzina
Placek nic nie pachnie Marysia nie może wytrzymać.
Otwiera piekarnik a placka wciąż nie ma
Ciasto sobie stoi jak je postawiła.
Myśli sobie Maryś nie poradzę sama
Muszę prosić babcię niech radzi co dalej.

Biegnie do babuni co tuż obok mieszka
Zdradź mi droga babciu, proszę zdradź swój sekret.
Powiedz mi babuniu, jak się placek robi
Ja właśnie próbuję i nic nie wychodzi.

Mówi Maryś babci jak wszystko robiła
A babcia ją pyta: a czy gaz włączyłaś?
To był właśnie szkopuł  moja miła wnusiu
Żeby upiec placek ciasto piec się musi.
To jednak ci powiem, że zuch z ciebie Maryś
Pilnie obserwujesz jak pracują starsi.

Trzy kwadranse później placek pysznie pachnie
A Marysia z babcią szykują herbatkę.
Na placek pachnący nabrały ochoty
Skosztują czy smaczny, a reszta na potem
Gdy mama i tata wrócą wreszcie z pracy
Na deser dostaną pierwszy Marysi placek.

Henryka Brzoza

Gminne Dożynki 
„Szewce 2013”

Dzisiaj mamy świętować
Przyszedł dożynek czas
Każdy niech się weseli
By radość była w nas

A z tegorocznych zbiorów
Wieniec będziemy nieść
Plony z pola zebrane
Bogu oddajmy cześć

Chleba każdemu starczy
To najważniejsza rzecz
Rolnika ciężkiej pracy
Bo już nie patrzy wstecz

Zebrane z pola zboże
To cieszy wszystkich nas
Na wieniec dożynkowy
Przyszedł właściwy czas

Więc gospodarzu Gminy
Chleb sprawiedliwie dziel
Aby nikt nie był głodny
Potrzebne zboże zmiel

Henryk Skowerski
Tekst piosenki można śpiewać na 
melodię „Upływa szybko życie…”

2X

2X

2X

2X

2X

W polach zboża dojrzewają,

kłaniając się w pas.

A gorące słońce,

codziennie wita nas.

I do tego czarnych jagód,

kosz cały zebrałeś.

Lipiec ci go w darze dał,

żebyś smaczne bułki miał.

A on - cały w rozkwicie,

wdzięczy się wspaniały.

Tak dorodny i przystojny,

że z podziwu i zazdrości.

Wszystkie sroki oniemiały.

Danuta Kilakiewicz

p yp

Przed burzą

Nieruchome słońce 

w zenicie stanęło.

Praży już od rana,

skąd tyle żaru wzięło.

 Okna uchylone

 do izby zaglądają.

 Lecz żadnej ochłody,

 do wewnątrz nie wpuszczają.

Nieruchoma cisza,

zawisła nad światem.

Pszczoła też leniwa, 

nie bawi się z kwiatem.

 Wypłowiałe niebo,

 a było błękitne.

 Zwiędnięte trawy,

 skurczone, przekwitłe.

Skwarnie i duszno,

wiatr zmęczony ziewa.

Myśli uleciały,

gdzieś się też schowały.

 Każdy najmniejszy ruch,

 jest ciężki ospały.

 Nawet pies przed budą,

 leży otępiały.

Bogate lato,

pełne wszystkiego.

Czeka na burzę,

co spieszy do niego.

 Pędzi czarne chmury,

 grzmi groźnie z daleka.

 Zaraz spadnie deszczyki,

 na który każdy czeka.

Danuta Kilakiewicz
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Na placu przed Krytą Pływalnią „Perła” w Nowi-
nach 19 lipca 2013 r. swoje stoiska otworzyły 
urzędy działające na rynku pracy. Nasza gmina 
była pierwszą w powiecie kieleckim, w której 
zagościła cykliczna impreza o nazwie „Wakacje 
za pracę”. – Chcemy pokazać młodym ludziom, 
że warto inwestować w swój rozwój. Wszyscy 
poszukują kreatywnych pracowników, więc np. 
mając któryś wakacyjny miesiąc w CV ma się 
potem większe szanse u potencjalnego praco-
dawcy. Jeżeli pracodawca zatrudni młodego 
pracownika – od 15 do 25 lat – refundujemy 

zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego. To 
się wszystkim opłaca. Akcję związaną z refun-
dowaniem prowadzimy do 2016 r. Chcemy dać 
młodocianym narzędzia do wejścia na rynek 

pracy. Praca wakacyjna to pierwszy krok – mó-
wiła Renata Wicha, zastępca Wojewódzkiego 
Komendanta OHP w Kielcach.
W ciągu trzech tygodni wakacji do OHP zgło-
siło się 700 młodocianych z zamiarem pod-
jęcia pracy.
– Proponujemy im oferty pracy nie tylko z na-
szego województwa, ale także z miejsc nad-
morskich, atrakcyjnych turystycznie, gdzie 
mogliby połączyć pracę z wypoczynkiem – 
tłumaczy Renata Wicha.
Okręgowa Inspekcja Pracy wyjaśniała mło-
dzieży jakie są ich prawa i obowiązki.
Na rozpoczęcie akcji „Wakacje za pracę” przy-
byli także wójt Stanisław Barycki i skarbnik 
gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska. – Propo-
zycje pracy dla młodocianych to bardzo dobry 
pomysł. Warto zachęcać młodych do takiej 
aktywności – powiedział wójt Stanisław Ba-
rycki.
Przed „Perłą” znalazło się także stoisko Cen-
trum Integracji Społecznej „Caritas” oraz pra-
codawcy z terenu gminy Sitkówka-Nowiny – 
Salonu Kosmetyczno-Fryzjerskiego „Estetic”. 
– Od 2 lat szkolimy młodocianych. Zatrudnia-
my ich w naszych dwóch salonach – jeden na 
ul. Ściegiennego w Kielcach i drugi w Zgórsku 
na ul. Słonecznej – powiedziała Monika Zega-
dło, właścicielka fi rmy.
Prezentacjom fi rm z rynku pracy towarzyszy-
ły występy artystyczne uczestników festiwalu 
harcerskiego: „Szalonych dzieciaków” z Wro-
cławia, Zespołu Wokalnego „Krzykaśki” oraz 
15. Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Mu-
szelki” z Ustki.

pie

Co najmniej jeden miesiąc 
wakacji warto przepracować
O tym, że po miesięcznym wypoczynku 
drugi lub trzeci miesiąc wakacji 
opłaca się przepracować przekonywali 
młodzież z terenu naszej gminy 
przedstawiciele Ochotniczych Hufców 
Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy 
i Okręgowej Inspekcji Pracy, którzy 
19 lipca 2013 r. gościli przed Krytą 
Pływalnią „Perła” w Nowinach. 
Zdaniem wójta Stanisława Baryckiego 
to dobra propozycja dla młodzieży.

Na rozpoczęcie akcji „Wakacje za pracę” przybyli także wójt Stanisław Barycki i skarbnik gminy Joanna Młynar-
czyk-Kusińska

Prezentacjom fi rm z rynku pracy towarzyszyły występy Prezentacjom fi rm z rynku pracy towarzyszyły występy 
artystyczne uczestników festiwalu harcerskiegoartystyczne uczestników festiwalu harcerskiego

Swoje możliwości prezentował pracodawca z terenu Swoje możliwości prezentował pracodawca z terenu 
gminy Salon Kosmetyczno-Fryzjerski „Estetic”gminy Salon Kosmetyczno-Fryzjerski „Estetic”
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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

13

Zboża w  tym roku obrodziły i będzie za co 
dziękować podczas tegorocznych dożynek. 
Prace nad przygotowaniem wieńca dożyn-
kowego panie z Klubu Seniora w Nowinach 
rozpoczęły około 10 lipca. Oczywiście wcze-
śniej trzeba było zdobyć niezbędne zboża. 
Cześć z nich panie wysiały i zebrały w swoich 
ogrodach i na swoich działkach. 25 lipca pa-
nie zebrały się na pęczkowaniu kłosów w go-
spodarstwie Doroty Rutkiewicz w Zagrodach, 
która w ubiegłym roku była starościną dożyn-
kową. Przy snopkach zbóż uwijały się: Zofi a 

Stępnik, Dorota Rutkiewicz, Krystyna Janiec, 
Wiesława Furmanek, Krystyna Starek, Zofi a 
Górak, Józefa Bartosz, Władysława Duda, 
Maria Gruszczyńska – Tkacz, Elżbieta Stacho-
wicz i Zofi a Szmidt. Seniorkom pomagała 3,5 
letnia Daria – wnuczka pani Doroty, która bar-
dzo fachowo zbierała len.
Przygotowanie wieńca będzie trwało praktycz-
nie do ostatniego dnia, a nawet do ostatniej 
nocy – jak mówią panie – by wszystko na 
wieńcu pięknie i świeżo wyglądało.

Piotr Piestrzyński

Trwa pęczkowanie kłosów 
do wieńców dożynkowych

W poszczególnych sołectwach gminy Sitkówka-Nowiny trwa pęczkowanie kłosów, 
z których potem zostaną wykonane wieńce na sierpniowe, gminne dożynki. 25 
lipca 2013 r., na trzecim z kolei pęczkowaniu, spotkaliśmy panie z Klubu Seniora 
w Nowinach. – W naszym wieńcu będzie królowała pszeniczka, żyto, owies, 
jęczmień i len nade wszystko. A obok nich kwiaty, owoce i warzywa – przyznała 
Zofi a Stępnik, która jest głównym projektantem wieńca reprezentującego Nowiny, 
Zgórsko, Zagrody i Trzcianki.
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Od lewej: Dorota Rutkiewicz, Daria i Zofi a Stępnik ze świeżo ściętym lnem 
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11. Wojciech Szymkiewicz
12. Michał Terefeńko
13. Maciej Cibor
14. Karol Gołębiowski
15. Bartosz Barachan
16. Rafał Zygan
17. Adrian Stępień
18. Arkadiusz Kasprzyk

Drużyna rozegra 3 gry kontrolne przed sezo-
nem: 10-11 sierpień Remedium Pyskowice 
(Ekstraklasa Futsalu) w Pyskowicach, 17-18 
sierpień Marex Chorzów (1 PLF) w Chorzowie 
oraz 7-8 września Marex Chorzów w Nowi-
nach. Swój pierwszy mecz w pierwszej Pol-
skiej Lidze Futsalu Nowińska drużyna rozegra 
19-20 września. Przeciwnika poznamy w cią-
gu najbliższych dni.
UKS Ekom Futsal Nowiny sezon 2013/2014:
1. Sebastian Dobrodziej
2. Mateusz Majcher

3. Rafał Kwiecień
4. Rafał Piszczek
5. Dominik 
 Szymkiewicz
6. Grzegorz 
 Jaworski
7. Michał Łabęcki
8. Jacek Kukla
9. Grzegorz
 Jagodzki
10. Maciej 

Ponikowski

Pierwsza liga futsalu 
w Nowinach
16 lipca 2013 r. poznaliśmy skład pierwszoligowej drużyny UKS Ekom Futsal 
Nowiny (1PLF, HPP, NLF) oraz UKS Ekom Futsal Nowiny u-20 (2 PLF, MMP u-20) 
na sezon 2013/2014. Przygotowania do sezonu drużyna rozpoczęła 31 lipca. 
Pierwszy mecz odbędzie się 19 września.

Sebastian Dobrodziej

Mateusz Majcher

Rafał Piszczek

Jacek Kukla

Grzegorz JagodzkiDominik Szymkiewicz

Grzegorz Jaworski Maciej Ponikowski

Wojciech SzymkiewiczMichał ŁabęckiRafał Kwiecień
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29 lipca natomiast drużyna u-20 – 1 wrze-
śnia.
Wszystkich chętnych zawodników urodzonych 
po 1993 roku serdecznie zapraszamy na tre-
ningi. Wszystkie informacje można uzyskać 
pod nr tel. 660-187-973 lub na profi lu fa-
cebook.

Piotr Lichota
trener UKS Ekom Futsal Nowiny

4. Maciej Drej
5. Mikołaj Szyndzielorz
6. Szymon Chrabąszcz
7. Tomasz Radomski
8. Radosław Porzucek
9. Szymon Kasprowicz
10. Wiktor Wijas
11. Piotr Markowicz
12. Bartłomiej Król
Drużna seniorów rozpoczyna przygotowania 

II

skarb kibica 2013/2014

19. Adrian 
 Bednarczyk
20. Paweł 
 Markowicz
Nowi zawodnicy: 
Mateusz Majcher 
(wznowił treningi 
po rocznej prze-
rwie), Rafał Zygan 
(Elmar Jędrze-
jów), Adrian Stępień (Simset-NET Jędrzejów), 
Rafał Piszczek (Akademia Futsal Tarnów), 
Bartosz Barachan (Sarmacja Będzin). Zawod-
nicy którzy nie wznowili treningów lub leczą 
kontuzje: Kamil Kundera, Marcin Tacji, Mar-
cin Lasota.
UKS Ekom Futsal Nowiny u-20:
1. Jarosław Kaczmarczyk
2. Jakub Pióro
3. Jakub Pamintasu

Adrian Bednarczyk

Arkadiusz Kasprzyk

Maciej Cibor

Adrian Stępień

Michał TerefeńkoMichał TerefeńkoRafał Zygan

Karol Gołębiowski
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skarb kibica 2013/2014

– To miły akcent, że UKS Ekom Futsal Nowiny 
znalazł się w pierwszej lidze. Na pewno pod-
nosi to prestiż drużyny, ale stawia też wyższe 
wymagania. Rozgrywkom drużyny prowadzo-
nym dotychczas towarzyszyło duże zainte-
resowanie kibiców. Mam nadzieję, że teraz 
kibiców będzie jeszcze więcej ze względu na 
wyższy poziom rozgrywek. Wyrażam zado-
wolenie, że klub od początku ma głównego 
sponsora, na trwale związanego z naszą gmi-
ną. Osobiście interesuje mnie rozwój zaplecza 
młodzieżowego grających w piłkę nożną na 
terenie naszej gminy, nie tylko dla UKS Fut-
sal, ale i dla GKS Nowiny. Trzeba tym młodym 
mieszkańcom naszej gminy dawać szansę gry, 
pokazywać ich. Tak powstanie dobrze przygo-
towane zaplecze dla drużyn seniorskich oby-
dwu klubów.

– Awans to najważniejsza sprawa. Awansowa-
liśmy do pierwszej ligi, wyżej jest ekstraklasa. 
Gramy w gronie 12 drużyn z południa Polski. 
Pierwszy sezon dajemy sobie na ogranie, nie 
mamy rozbuchanych ambicji. Najważniejsze 
dla nas to nie spaść i utrzymać się w lidze. 
Moim cichym marzeniem będzie znalezienie 
się w pierwszej połowie tabeli. Pierwsza kolej-
ka będzie we wrześniu. Gramy z AZS UMCS 
Lublin. Z tą drużyną już graliśmy. Jeden mecz 
wygraliśmy, drugi przegraliśmy. Poprawa wa-
runków sportowych naszych zawodników jest 
na tyle znacząca, że liczę na sukces.
Wzmocniliśmy drużynę zawodnikami spoza re-
gionu. Z różnych powodów. Po pierwsze poten-

cjał naszych zawodników nie pozwalał już na 
rozwój drużyny. Teraz mamy zawodników z do-
świadczeniem gry w pierwszej lidze i ekstrakla-
sie, a nawet kadrowicza Polski w piłce plażowej. 
Liczę, że pozostali zawodnicy będą się przy tych 
lepszych podciągali, poprawiali swoje umiejęt-
ności. Po drugie - chcieliśmy odświeżyć druży-
nę. Każdy nastawiony jest na sukces sportowy. 
O ten sukces biliśmy się od kilku lat z mniej-
szym lub większym powodzeniem. Aż doszliśmy 
do momentu, w którym trzeba dokonać zmiany 
jakościowej, wzmocnić drużynę bardzo spraw-
nymi, ogranymi zawodnikami z zewnątrz. Oczy-
wiście trzon zespołu będą stanowili zawodnicy 
pochodzący z gminy Sitkówka – Nowiny. Chcę, 
by klub był postrzegany jako ten, w którym gra-
ją nasi wychowankowie, mieszkańcy gminy. 
Mamy też kilka osób z Kielc. Postawiliśmy moc-
no na kształcenie dzieci i młodzieży. Mamy 5 
grup szkoleniowych. W sumie szkoleniem obej-
mujemy około 100 zawodników od dziecka do 
seniora. Moim zamierzeniem jest w przeciągu 
2-4 lat uzupełnić kadrę seniorską o naszych wy-
chowanków i na nich bazować. Drużyna U20, 
w głównej mierze, będzie składała z naszych 
wychowanków. Część z nich gra na trawie, ale 
przede wszystkim specjalizują się w  futsalu. 
U20 będzie grała w drugiej polskiej lidze fut-

salu. Nawet zawodnicy U14 będą mogli grać 
w drużynie U20. Będziemy to traktowali jako 
zdobywanie doświadczeń, ogrywanie się, two-
rzenie zaplecza dla drużyny seniorskiej. Zmieni-
liśmy trochę system szkoleń. Odpuściliśmy obo-
zy sportowe na rzecz przygotowania na miejscu. 
Obecnie jesteśmy na etapie organizacji drużyn. 
Zakupiliśmy sprzęt sportowy dla zawodników. 
Wyklarował się skład drużyny seniorskiej.
Awans naszej drużyny do pierwszej ligi wy-
nikał trochę z sukcesu sportowego, a trochę 
z  sukcesu organizacyjnego. Cieszymy się 
z tego, choć żałujemy, że nie udało się tego 
osiągnąć wyłącznie wynikami sportowymi. 
Przypomnę, że Jedynka Busko nie miała pie-
niędzy na grę w pierwszej lidze. My byliśmy 
na trzecim miejscu w tabeli. Zreorganizowano 
także grę w pierwszej lidze. Podróże na me-
cze po całej Polsce są bardzo kosztowne dla 
klubu. Zawodnikom trzeba zapewnić noclegi. 
Podział Polski na grupę północną i południo-
wą to rozsądne rozwiązanie i do udźwignięcia 
fi nansowego. Dzięki przychylności wójta Pana 
Stanisławowa Baryckiego i sponsorom, z któ-
rych największym jest Ekom, jesteśmy zabez-
pieczeni finansowo, organizacyjnie na cały 
sezon. Zapraszamy kibiców na nasze mecze!

wysłuchał: Piotr Piestrzyński

– Na pewno gra w pierwszej lidze jest dla nas 
dużym wyzwaniem sportowym. Jeśli cho-
dzi o fi nanse i organizację jesteśmy w 100% 
gotowi stanąć na wysokości zadania. Bedzie 
to nasz pierwszy sezon w 1 lidze futsalu i na 
pewno nie będzie łatwo, ale myślę po obser-
wacji moich zawodników, że stać nas na wiele. 
Nie chcę żeby ktoś odbierał moje słowa w taki 
sposób, że Nowiny będą się biły o ekstraklasę. 
Mamy młody skład, średnia wieku około 24 lat 
więc tak na prawdę wszystko przed nami. Na-
szym głównym celem będzie wyjście na każdy 
mecz z maksymalną koncentracją po to, żeby 

schodząc z parkietu zawsze mieć jedną bram-
kę strzeloną więcej od rywala. Będziemy jedy-
ną drużyną w województwie świętokrzyskim 
na tym szczeblu rozgrywek i to już jest duże 
wyróżnienie. Moje oczekiwania, to wynieść jak 
najwięcej nauki z tego pierwszego sezonu, żeby 
z każdym następnym nasza gra była ładniej-
sza i żeby przyciągała jak najwięcej kibiców. 
A oczekiwania zawodników? Hmmm... Tak jak 
już wspomniałem żeby schodząc z boiska za-
wsze mieć strzeloną jedną bramkę więcej niż 
przeciwnik no i oczywiście żeby hala była na 
każdym meczu wypełniona po brzegi.
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Piotr Lichota, trener UKS Ekom Futsal Nowiny:

Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny:

Arkadiusz Jędras, prezes UKS Ekom Futsal Nowiny:
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GKS Nowiny

Zdaniem Adama Wróbla, prezesa GKS Nowi-
ny, sezon 2012/2013 można uznać za stra-
cony.
– Przystępowaliśmy do sezonu z zamiarem 
walki o awans. Awansu nie uzyskaliśmy, za-
jęliśmy 5 miejsce i  jest wielki niedosyt, bo 
drużyna kadrowo jest na poziomie czwartej 
ligi. Cóż, w piłce nożnej są niespodzianki – 
mówił prezes Adam Wróbel. – Dla mnie prze-
łomowym momentem był mecz z Nidzianką 
Bieliny, w którym prowadziliśmy 2:0. Gdyby 
była pełna koncentracja mecz powinien się 
zakończyć wysokim zwycięstwem, tymcza-
sem zremisowaliśmy. To podłamało zawodni-
ków. Następny mecz był przegrany i wszystko 
zaczęło się powoli sypać. Drużyna nie mogła 
złapać odpowiedniego rytmu. Trener Grzegorz 
Opara miał umowę do 30 czerwca, umowy 
tej nie przedłużyliśmy. Przed odejściem trener 
Opara ustalił wszystkie sparingi i złożył spra-
wozdanie. Przed pierwszym meczem złoży-
my mu podziękowanie. Zarząd klubu podjął 
decyzję o szukaniu nowego trenera. Były trzy 
nazwiska. Ostatecznie wybraliśmy Przemka 
Cichonia. Nowy trener wprowadzi zmiany, 

trochę lepszą atmosferę w szatni. Cel jest ja-
sny: awans – powrót do czwartej ligi - i mamy 
nadzieję, że nowy trener nam w tym pomoże. 
W czerwcu 2014 roku powinniśmy świętowa-
li awans do IV ligi.
7 lipca 2013 r. trener Przemysław Ciechoń 
został oficjalnie przedstawiony w  klubie 
i przywitany przez wójta gminy Stanisława 
Baryckiego. – Wiemy, że nowy trener jest 
związany z naszą gminą, z miejscowością 
Szewce. Jesteśmy za tym, żeby gra zespołu 
się poprawiła – mówił wójt Stanisław Barycki. 
– Myśleliśmy, że awans nastąpi w tym roku, 
ale w 2014 roku, na 40-lecie klubu, to już 
nie macie wyjścia. Dla nas bardzo ważna jest 

praca z młodymi adeptami piłki nożnej, którzy 
będą stanowili zaplecze dla drużyny senior-
skiej. Życzę dobrej gry od początku sezonu – 
dodał wójt Barycki.
Przemysław Cichoń, trener GKS Nowiny, 
stwierdził że oglądał naszych piłkarzy w ostat-
nich meczach sezonu. – Na pewno jest to cie-
kawa drużyna, widziałem kilku fajnych chło-
paków, którzy „mają papiery na granie wyżej”. 
Jestem zbudowany ich postawą. Chociaż 
końcówka im nie wyszła i  jest trochę pracy 
przed nami – tłumaczył Przemysław Cichoń. – 
Myślę, że cel który sobie postawiliśmy, awans 
do wyższej klasy rozgrywkowej, uda nam się 
zrealizować. Przygotowania rozpoczęły się 10 

Z nowym trenerem
będą walczyć o awans
Przemysław Cichoń, związany z naszą 
gminą wychowanek i piłkarz Korony 
Kielce jest nowym trenerem seniorów 
GKS Nowiny. Nasi seniorzy, którzy 
sezon 2012/2013 zakończyli na 5 
miejscu w Klasie Okręgowej zaczynają 
10 sierpnia rozgrywki z jasnym celem: 
awans do czwartej ligi.

Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. SKAŁA Tumlin 30 66 92:44

2. KLIMONTOWIANKA Klimontów 30 66 74:52

3. MORAVIA Morawica 30 58 61:38

4. MKS NEPTUN Końskie 30 55 60:34

5. GKS Nowiny 30 52 75:52

6. KAMIENNA Brody 30 47 56:54

7. PIAST Stopnica 30 46 37:41

8. ZENIT Chmielnik 30 44 42:30

9. SAMSON Samsonów 30 41 49:62

10. NIDZIANKA Bieliny 30 38 55:58

11. LZS Samborzec 30 38 50:58

12. SPARTA Dwikozy 30 37 53:50

13. GKS Rudki 30 34 37:41

14. WICHER Miedziana Góra 30 29 43:66

15. PIASKOWIANKA Piaski 30 12 34:88

16. ZRYW Skroniów 30 11 29:79

Tabela klasy okręgowej (10.06.2013 r.), źródło: ŚZPN
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Adam Wróbel, prezes GKS Nowiny

Przedstawienie nowego trenera GKS Nowiny z udziałem wójta 
– Stanisława Baryckiego i zastępcy wójta – Krzysztofa Ryma
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Mecz pomiędzy Hapoel Katamon Jerusalem 
a Granatem Skarżysko pierwotnie miał zostać 
rozegrany na stadionie przy ul. Szczepaniaka 
w Kielcach i w ostatniej chwili została prze-
niesiony do Nowin. Szkoda, bo ciekawe spo-
tkanie mogłoby zobaczyć więcej kibiców. Po 
pierwszej połowie Granat prowadził 2:1 po 
celnych strzałach Bartosza Malinowskiego. 
W drugiej połowie piłkarze z Izraela wyrówna-
li i mecz zakończył się remisem.

pie

18. Michał Grudzień (p), 1989, Polonia Białogon
19. Tomasz Radomski (p), 1994, Korona
20. Jacek Kubicki (n), 1979, Korona
21. Pierzak Piotr (n), 1989, Korona
22. Tomasz Paździor (n), 1988, Wierna Ma-
łogoszcz
23. Piotr Jędrzejewski (n), 1983, wychowanek
24. Dawid Szcześniak (br), 1995, Korona
25. Przemysław Cichoń (tr/o), 1978, Korona
26. Wijas Mariusz (p)

8. Karol Kasprowicz (o), 1988, wychowanek
9. Wojciech Niebudek (p), 1989, Korona
10. Damian Szmalec (p), 1992, Nida Sobków
11. Dominik Szewczyk (p), 1992, wychowanek
12. Piotr Stanek (p), 1986, Wierna
13. Karol Stępnik (p), 1990, Korona
14. Kamil Blicharski (p), 1996, Astra Piekoszów
15. Arkadiusz Kasprzyk (p), 1995, wychowanek
16. Łukasz Góral (p), 1989, wychowanek
17. Michał łyczek (p), 1997, wychowanek

V

GKS Nowiny

lipca. Mamy zaplanowanych 5 sparingów. 
Liga rusza 10 sierpnia. W ciągu miesiąca 
zrobimy wszystko, co możliwe, żeby kibice 
byli zadowoleni. Naszym celem jest pierwsza 
dwójka ligi, i ten cel jest bardzo realny. Pa-
trząc chociażby na bazę widać, że okręgówka 
to nie miejsce dla klubu z Nowin. Co najmniej 
czub czwartej ligi. Nowiny swoją bazą prze-
wyższają połowę zespołów trzecioligowych, to 
ogromny plus dla tego klubu. Muszę dobrze 
poznać drużynę. Pierwsze pół roku popracu-
jemy w tym gronie, które mamy. Zmiany ka-
drowe jeśli będą, powinny się zakończyć na 
dojściu 1-2 zawodników.
Przemysław Cichoń ma 35 lat. Karierę pił-
karską rozpoczął w Koronie Kielce. Grał także 
w KSZO Ostrowiec, Pelikanie Łowicz, Broni 
Radom i Łysicy Bodzentyn. Jako trener debiu-
tował pół roku temu z B-klasowym GOKiSem 
Masłów, z którym wywalczył awans. Rodzin-
nie związany z gminą Sitkówka-Nowiny. Jest 
żonaty, ma 9-letnią córkę.

Piotr Piestrzyński

Seniorzy GKS Nowiny 2013/2014
1. Rafał Kwiecień (br), 1991, Korona
2. Mateusz Ryfl er (br),1993, wychowanek
3. Paweł Ślefarski (o), 1993, Nida Sobków
4. Michał Stawiak (o), 1987, wychowanek
5. Kamil Król (o), 1988, wychowanek
6. Wojciech Kaczor (o), 1988, Rodzina
7. Kamil Ołtuszyk (o), Korona

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY MECZ 
NA STADIONIE W NOWINACH
Mecz sparingowy pomiędzy 
pierwszoligową drużyną z Izraela 
Hapoel Katamon Jerusalem 
a trzecioligowym Granatem Skarżysko 
odbył się 25 lipca 2013 r. na 
stadionie w Nowinach. To kolejne 
międzynarodowe spotkanie rozegrane 
na nowińskich obiektach sportowych.
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Przemysław Cichoń, trener GKS Nowiny
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Ostatni mecz ligi przyniósł bardzo dużo 
emocji. Hydro wygrywając pięć minut przed 
końcem 4-2 dało sobie wbić dwa gole i FC 
Gniewce zwietrzyło szansę na urwanie trzech 
punktów (taki wynik bądź remis dawał mi-
strzostwo drużynie Piekarni Kwiatkowski). 
Ostatecznie drużyna Marcina Lelonka poko-
nała przeciwników i drugi raz z rzędu zwycię-

żyła na orliku w Nowinach. Drugie miejsce 
wywalczyła Piekarnia Kwiatkowski (drużyna 
występuje od pierwszej edycji w  rozgryw-
kach), trzecie miejsce zajął beniaminek roz-
grywek Klub Kokosa i Przyjaciele (zawodnicy 
ze „starego” UKS Futsal Nowiny). Tuż za po-
dium znalazł się Nawroplast, który w paru 
meczach zgubił łatwo punkty. Pozytywnie 

zaskoczyły FC Gniewce, które będąc benia-
minkiem rozgrywek skończyły wysoko. Bar-
dzo dobry początek miał Bezherbek będąc 
liderem rozgrywek, później zabrakło dwóch 
czołowych zawodników (Kuzincow i Horna) 
i ostatecznie siódme miejsce. Najlepszym 
Zawodnikiem Ligi został: Arkadiusz Rumas 
będąc równocześnie najskuteczniejszym 

HYDRO PNEUMATIC 
Z PUCHAREM!
Drużyna Hydro Pneumatic drugi 
raz z rzędu zdobyła tytuł Mistrza 
Nowińskiej Ligi Futbolu organizowanej 
przez UKS EKOM Futsal Nowiny. 
Liga od czwartej edycji nosi imię 
pomysłodawcy i organizatora trzech 
pierwszych edycji Michała Panasa. 
W opinii wszystkich uczestników 
tegoroczna edycja stała na wysokim 
poziomie sportowym. Czternaście 
drużyn, które się zgłosiły w tym 
roku rozgrywały mecze na Orliku 
w Nowinach od początku maja do 25 
czerwca 2013 roku.



7Głos Nowin, lipiec 2013

V edycję Nowińskiej Ligi Futbolu im. Michała 
Panasa o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-No-
winy w 2014 roku.

NAJLEPSZY ZAWODNIK:
ARKADIUSZ RUMAS (Hydro Pneumatic)
NAJLEPSZY STRZELEC:
MACIEJ OLEKSIAK (Real II Słoneczne)
NAJLEPSZY BRAMKARZ:
PAWEŁ JUGO (Klub Kokosa i Przyjaciele)
ODKRYCIE LIGI: 
MACIEJ HORNA (Bezherbek)

Przygotował
Michał Ziernik

Prezes UKS Futsal Nowiny Arkadiusz Jędras 
podczas wręczenia nagród wspomniał zmar-
łego rok temu Michała i obiecał organizację 
dalszych edycji tych rozgrywek. Organizatorzy 
rozgrywek chcieli złożyć gorące podziękowa-
nia dla dyrektora GOK „Perła” w Nowinach 
pana Jacka Kani za bezpłatne udostępnie-
nie orlika na czas trwania ligi i ufundowanie 
nagrody za pierwsze miejsce (wejściówki na 
basen). Podziękowania również dla Footbal 
Factory za ufundowanie nagród dla najlepsze-
go zawodnika, bramkarza, strzelca i odkry-
cia turnieju, dla Victory Trofea i Soccer City 
(nagroda fair play). Ligę ofi cjalnie zakończył 
pan Henryk Panas zapraszając wszystkich na 

zawodnikiem swojej drużyny. Najlepszym 
bramkarzem: Paweł Jugo niejeden raz ratu-
jący swoją drużynę przed stratą gola. Najlep-
szym strzelcem rzutem na taśmę strzelając 
w  ostatnim meczu aż 11 bramek Maciej 
Oleksiak z Realu II Słoneczne. Organizatorzy 
wyróżnili również Macieja Hornę z druży-
ny Bezherbek, który został Odkryciem Ligi. 
„Najczyściej” grającą drużyną okazały się FC 
Śruty. Sędzia Szymek Ubożak miał wiele pra-
cy podobnie jak Bożena obsługa medyczna 
i biurowa zawodów, jedynie na co wszyscy 
narzekali to były … komary. Organizatorzy 
obiecują jednak, że za rok uporają się z tym 
problemem.

VII

skarb kibica 2013/2014

TABELA KOŃCOWA:
Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. Hydro Pneumatic 13 32 62:20

2. Piekarnia Kwiatkowski 13 32 53:22

3. Klub Kokosa i Przyjaciele 13 31 48:25

4. Nawroplast 13 25 47:47

5. FC Gniewce 13 25 44:29

6. Real II Słoneczne 13 24 74:33

7. Bezherbek 13 24 61:37

8. Besam 13 17 53:48

9. Andi Sklep Sportowy 13 16 40:41

10. Elbudex 13 15 57:58

11. Laguna Club 13 11 38-50

12. Dzieci z Bulerbyn 13 6 33:78

13. FC Śruty 13 6 34:92

14. Stara Dama 13 0 13:77


