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Dojrzałe zboże dało

Korowód dożynkowy prowadziła Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” „Kowalanki” z wieńcem dożynkowym

Chór „Nowina” z wieńcem dożynkowym KGW Szewce – Zawada z wieńcem dożynkowym

Na dożynki przybyło wielu gości z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, powiatu kieleckiego i województwa świętokrzyskiego 
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W 20-LECIE WMUROWANIA 
KAMIENIA WĘGIELNEGO
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od mszy 
świętej w kaplicy w Szewcach, którą odprawił 

ksiądz dziekan Mirosław Kaczmarczyk, pro-
boszcz parafi i pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach. 
– Świętujemy dziś uroczystość wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i nasz odpust para-
fi alny w kaplicy Szewce – Zawada. Prośmy pod-
czas dzisiejszych uroczystości dożynkowych za 
rolników przynoszących wieńce. Rolnicy przyno-
szą plony ziemi z terenu całej gminy, jako wyraz 
wdzięczności wobec Boga Stwórcy. I dziękujmy 
Matce Bożej Zielnej za nieustanną opiekę nad 
polami, zagrodami, sadami, plantacjami, byśmy 
nigdy nie cierpieli głodu – mówił ksiądz Miro-
sław Kaczmarczyk. Następnie przypomniał, że 
właśnie w 2013 roku przypada 20. rocznica 
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 
kaplicy w sołectwie Szewce – Zawada.

Z GMINY, POWIATU I WOJEWÓDZTWA
Oprawę muzyczną mszy zapewniała Gminno-
-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” pod batutą 
Józefa Janaszka. To właśnie orkiestra popro-
wadziła potem korowód dożynkowy na trasie 
od kaplicy do świetlicy w Szewcach.

piękny, dobry chleb
Gości dożynek witał wójt Stanisław Barycki

Wieniec zespołu „Bolechowiczanie” Wieniec zespołu „Kowalanki”Wieniec zespołu „Kowalanki”

Dożynki – wielkie święto całej 
społeczności gminy Sitkówka-Nowiny 
odbyły się 15 sierpnia 2013 r. na terenie 
Świetlicy w Szewcach. – Zboże było 
dojrzałe i dało piękny, dobry chleb. 
Dziękuję gospodarze za ten smaczny 
chleb – mówił Stanisław Barycki, wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny.
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chleb z tegorocznych plonów. – Zapewniam, że 
chleb ten będę się starał dzielić sprawiedliwie 
pomiędzy tych, którzy go potrzebują. Apeluję 
także byśmy byli dla siebie życzliwi i wyrozu-
miali, bo najważniejszą rzeczą jest by jeden 
człowiek potrafi ł drugiego zrozumieć i poma-
gać w usuwaniu trudności jakie napotykamy 
w codziennym życiu. Wiemy, że naszą gminę 
dwukrotnie doświadczyły klęski żywiołowe – 
w ubiegłym roku huragan, a w tym roku gra-
dobicie. Potrzebna jest wzajemna życzliwość 
i solidarność byśmy te straty mogli odbudo-
wać. Państwo pomaga w likwidacji szkód, ale 
zawsze trzeba liczyć na siebie, bliskich i sąsia-
dów – mówił wójt Stanisław Barycki.
Następnie wójt razem z przewodniczącym 
Rady Gminy Sebastianem Nowaczkiewiczem 
i  starostami dożynek częstowali chlebem 
wszystkich zebranych.
– Chleb był bardzo smaczny, dobrze wypie-
czony. Zboże było dojrzałe i dało piękny, dobry 
chleb. Dziękuję gospodarze za ten smaczny 
chleb i gratuluję tych wnucząt. Oby te młode 
pokolenia rosły na chwałę waszą i naszej gmi-
ny Sitkówka-Nowiny – mówił wójt Barycki.
Przewodniczący Rady Gminy Sebastian No-
waczkiewicz dziękował rolnikom za trud wło-
żony w zbiór plonów, którymi obrodziła zie-
mia. – Dożynki są waszym świętem, ale mają 
przypominać wszystkim, że to dzięki waszej 
ciężkiej pracy mamy na naszych stołach pol-
ski chleb – mówił Sebastian Nowaczkiewicz.

PIĘKNE WIEŃCE Z NASZYCH SOŁECTW
Na dożynkach gminnych zaprezentowano 
cztery wieńce. Zostały przygotowane przez: 
Zespół Obrzędowy „Kowalanki”, Koło Go-
spodyń Wiejskich w Szewcach – Zawadzie, 
Zespół Śpiewaczy „Bolechowiczanie” i Klub 
Seniora w Nowinach. Każdy wieniec, zgod-
nie z tradycją został ośpiewany odpowiednio 
przez: „Kowalanki”, „Szewczanki” i zespół 
Bolechowiczanie – wszyscy przy akompania-
mencie Krzysztofa Korbana oraz przez Chór 
„Nowina” pod dyrekcją Henryka Panasa. Pod-
czas ośpiewania wieńca Klubu Seniora Elżbie-
ta Stachowicz odczytała wiersz Katarzyny Ko-
strzewskiej z Trzcianek pt. „Dożynki”. Swoją 
gawędę przedstawiła także Henryka Brzoza 
z Zespołu Obrzędowego „Kowalanki”.

wypełnili mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny, 
a przede wszystkim sołectwa Szewce – Zawada. 
Gośćmi dożynek byli także: starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka, wicestarosta kielecki Zenon Janus 
i wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek. 
Był prezes spółki Wodociągi Kieleckie Henryk Mil-
carz. Życzenia dla władz gminy Sitkówka-Nowiny 
i mieszkańców gminy przekazał w liście Tadeusz 
Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
kiego Województwa Świętokrzyskiego.
Na dożynkach gościli przedstawiciele miasta 
i gminy Płoty zaprzyjaźnionego z gminą Sit-
kówka-Nowiny: burmistrz Marian Maliński, 
zastępca burmistrza Sławomir Nowak i Piotr 
Jasina – przewodniczący Rady Gminy. Naj-
bliższych sąsiadów reprezentował Robert Ja-
worski, burmistrz miasta i gminy Chęciny.

POTRZEBNA JEST 
WZAJEMNA ŻYCZLIWOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ 
Starostami tegorocznych dożynek byli: Irena Zię-
tal z Zawady i Henryk Wawrzeńczyk z Szewc. 
Irena Ziętal wraz z synem Krzysztofem i synową 
Agnieszką prowadzi gospodarstwo rolne o po-
wierzchni około 6 ha. Specjalizuje się w produk-
cji zwierzęcej i roślinnej. Aktywnie działa w Kole 
Gospodyń Wiejskich Szewce – Zawada. Jest 
babcią czworga wnucząt.
Starosta Henryk Wawrzeńczyk z Szewc także 
prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 
około 6 ha. Specjalizuje się głównie w pro-
dukcji drobiu – kaczek i kur, prowadzi także 
produkcję roślinną i zwierzęcą. Jest dziad-
kiem ośmiorga wnucząt.
Starostowie przekazali wójtowi Baryckiemu 

dożynki 2013

Na gminne dożynki przybyli przedstawiciele władz 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Urząd 
Gminy Sitkówka-Nowiny reprezentowali: wójt 
gminy Stanisław Barycki, zastępca wójta Krzysz-
tof Rym, sekretarz gminy Izabela Dziewięcka 
i skarbnik gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska. 
Na to gminne święto przybyli także przewodniczą-
cy Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, radni 
gminy, sołtysi i dyrektorzy jednostek samorządo-
wych. Teren świetlicy w Szewcach bardzo licznie 

Wieniec Klubu Seniora w NowinachWieniec Klubu Seniora w Nowinach

Wieniec KGW Szewce – ZawadaWieniec KGW Szewce – Zawada

Starostami tegorocznych dożynek byli: Irena Ziętal z Zawady Starostami tegorocznych dożynek byli: Irena Ziętal z Zawady 
i Henryk Wawrzeńczyk z Szewci Henryk Wawrzeńczyk z Szewc

Goście uroczystości pozdrawiali rolników i mieszkańców gminy Sitkówka-NowinyGoście uroczystości pozdrawiali rolników i mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny
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zadaszonego grilowiska – altany, która stanęła 
pomiędzy budynkiem świetlicy a sceną.
Po części ofi cjalnej wszyscy zaczęli się bawić 
do muzyki Kapeli „Andrusy” Ryszarda Grud-
nia, a potem w rytmach disco polo serwowa-
nych przez grupę Atut.
Zabawa trwała do późnego wieczora.

Piotr Piestrzyński

można było dotknąć na stoisku Powiatowego 
Zespołu Doradczego Kielce ŚODR Modliszewi-
ce. Doradca Lech Lewandowski prezentował 
tam płody rolne zebrane od rolników z Szewc, 
Zawady, Woli Murowanej i Bolechowic. Tak 
więc były warzywa od Haliny Chechelskiej 
z Zawady, buraki, por i seler z upraw Ewy Fu-
dali z Szewc, jęczmień jary i pszenżyto z pól 
Bogdana Ząbka z Szewc i Andrzeja Zapały 
z Woli Murowanej. Janusz Porzucek z Bole-
chowic dostarczył na wystawę pszenicę ozi-
mą, Stanisław Szymonek z Woli Murowanej 
– pszenżyto ozime, pszenicę ozimą i jęczmień 
jary a Andrzej Kozak z Woli Murowanej owies 
i pszenicę ozimą.
Na innym stoisku – Wodociągów Kieleckich 
– można było ugasić pragnienie szklaneczką 
wody z prawdziwego saturatora. Dzieci biegały 
z balonami w barwach Banku Spółdzielczego. 
Podczas dożynek pracowały ogródki piwne 
dla dorosłych i liczne atrakcje dla dzieci m.in. 
dmuchane zjeżdżalnie.
Dożynki były okazją do premierowego pokazu 

Wszystkie wieńce były piękne, dorodne, w wy-
konanie każdego włożono wiele pracy i serca. 
Niełatwe więc zadanie wzięli członkowie ko-
misji konkursowej „Na najładniejszy wieniec”. 
W skład komisji weszli: skarbnik gminy Joanna 
Młynarczyk-Kusińska, Sławomir Nowak – za-
stępca burmistrza miasta i gminy Płoty oraz 
Lech Lewandowski ze ŚODR. – Mieliśmy bar-
dzo trudny wybór. Komisja po dokładnej ocenie 
wytypowała jako najładniejszy wieniec dożynko-
wy KGW „Szewce – Zawada”. Drugie miejsce 
otrzymał wieniec Zespołu Obrzędowego „Kowa-
lanki”. Na trzecim miejscu znalazły się wieńce: 
Klubu Seniora w Nowinach i Zespołu Śpiewa-
czego „Bolechowiczanie” – mówiła Joanna Mły-
narczyk – Kusińska odczytując werdykt jury.

Z PÓL NA STÓŁ
Zboże, z którego został przygotowany pyszny 
chleb dożynkowy obarczone jest wieloma nie-
korzystnymi wskaźnikami. Jego produkcja jest 
kosztowna ze względu na wysokie ceny paliw, 
a ceny na skupie niskie. Płodów z naszych pól 

dożynki 2013

Organizator dożynek – Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła” dziękuje:

– Kołom Gospodyń Wiejskich w Bolechowicach 
i Kowali, Sekcji Plastycznej Klubu Seniora 
oraz Chórowi „Nowina” za zaangażowanie i 
przygotowanie wieńców dożynkowych

– Kołu Gospodyń Wiejskich w Szewcach – 
Zawadzie za wieniec i nieoceniony wkład 
pracy przy organizacji dożynek

– pracownikom GOK „Perła” za pracę, dzięki 
której wszyscy mogliśmy się cieszyć z dożynek

– mieszkańcom gminy za liczny udział w uro-
czystościach

Jacek Kania, dyrektor GOK „Perła”

Ośpiewanie wieńca dożynkowego przez zespół „Bolechowiczanie”Ośpiewanie wieńca dożynkowego przez zespół „Bolechowiczanie” Ośpiewanie wieńca dożynkowego przez zespół „Kowalanki”Ośpiewanie wieńca dożynkowego przez zespół „Kowalanki”

Ośpiewanie wieńca dożynkowego przez chór „Nowina”Ośpiewanie wieńca dożynkowego przez chór „Nowina” Ośpiewanie wieńca dożynkowego przez zespół „Szewczanki”Ośpiewanie wieńca dożynkowego przez zespół „Szewczanki”

Od prawej: skarbnik gminy Joanna Mlynarczyk-Kusińska odczytała werdykt jury w 
konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, a wójt Stanisław Barycki wręczył 
nagrodę zwycięskiemu KGW Szewce – Zawada

Laureaci gminnych konkursów otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Urząd 
Gminy Sitkówka-Nowiny
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gminne konkursy

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI 
KONKURSOWEJ W SPRAWIE 
ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW 
W GMINIE SITKÓWKA-NOWINY W 2013 R.
Komisja konkursowa złożona z radnych gminy 
Sitkówka-Nowiny w składzie: Wiesława Janus 
(przewodnicząca), Elżbieta Antoniak, Krysty-
na Janiec, Dariusz Krajewski i Artur Podcza-
siak (członkowie) w dniu 19 lipca 2013 r. do-
konała rozstrzygnięcia konkursów gminnych 
w kategoriach:
– „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna 
środowisku”

– „Najpiękniejsze podwórko lub obejście 
w domkach jednorodzinnych”

– „Najpiękniejsze otoczenie w blokach miesz-
kalnych”.

W dniu 12 lipca 2013 r. komisja konkursowa 
dokonała oględzin w terenie zgłoszonych za-
gród, podwórek w domkach jednorodzinnych 
oraz otoczenia w blokach mieszkalnych osie-
dla w Nowinach, a także sporządziła doku-
mentację fotografi czną.
W dniu 19 lipca 2013 r. komisja konkurso-
wa dokonała analizy dokumentacji fotogra-
fi cznej oraz omówiła wyniki oględzin w tere-
nie, a także wyłoniła laureatów konkursów. 
W trakcie obrad komisja ustaliła rodzaj oraz 
rozdział nagród dla poszczególnych miejsc 
w konkursach. Ustalono, że nagrodami będą 
bony towarowe Sodexo stanowiące równowar-
tość zł: za I miejsce – 400 zł, za II miejsce 
– 300 zł, za III miejsce – 200 zł i za wyróż-
nienie – 100 zł.

„PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA – 
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” 
Do konkursu napłynęło 1 zgłoszenie. 12 lipca 
2013 r. komisja konkursowa dokonała oglę-
dzin zabudowań gospodarskich oraz ogrodów 
przydomowych na nieruchomościach rolni-
czych zgłoszonych do konkursu. Po dodatko-
wym dokonaniu analizy dokumentacji fotogra-
fi cznej 19 lipca 2013 r. komisja postanowiła 
przyznać dla uczestników:
I miejsce – Maria i Józef Więcławscy – Kowa-
la Mała 5

„NAJPIĘKNIEJSZE PODWÓRKO LUB OBEJ-
ŚCIE W DOMKACH JEDNORODZINNYCH” 
Do konkursu napłynęło 20 zgłoszeń. 12 lipca 
2013 r. komisja konkursowa dokonała oględzin 
nieruchomości zgłoszonych do konkursu. Po 
dodatkowym dokonaniu analizy dokumentacji 
fotografi cznej w dniu 19 lipca 2013 r. komisja 
postanowiła przyznać dla uczestników:
I miejsce – Jerzy Brychner
II miejsce – Marlena Rylska-Mościcka

II miejsce – Zofi a Stępnik
III miejsce – Iwona i Adrian Daleszak
III miejsce – Ewa i Mirosław Szczepańscy
Wyróżnienie – Joanna i Lucjan Gajek
Wyróżnienie – Łukasz Kasprzyk
Wyróżnienie – Zofi a i Zdzisław Cedro
Wyróżnienie – Ewa Janowska
Wyróżnienie – Ewelina Dekiel
Wyróżnienie – Jolanta i Jarosław Stępień
Wyróżnienie – Marzena i Marek Pabjan
Wyróżnienie – Teresa i Ryszard Dyraga
Wyróżnienie – Barbara i Andrzej Misztal
Wyróżnienie – Anna Lis
Wyróżnienie – Halina Piechota
Wyróżnienie – Ewelina Krzysztofek –Wicik
Wyróżnienie – Elżbieta i Mariusz Woś
Wyróżnienie – Małgorzata i Janusz Adach
Wyróżnienie – Dorota i Maciej Dusza
Wyróżnienie – Marianna Klisik
Wyróżnienie – Teresa Król

„NAJPIĘKNIEJSZE OTOCZENIE 
W BLOKACH MIESZKALNYCH” 
Do konkursu napłynęło 5 zgłoszeń. 12 lipca 
2013 r. komisja konkursowa dokonała oglę-
dzin nieruchomości zgłoszonych do konkursu. 
Po dodatkowym dokonaniu analizy dokumen-
tacji fotografi cznej 
w dniu 19 lipca 2013 r. komisja postanowiła 
przyznać dla uczestników:
I miejsce – ul. Białe Zagłębie 5
II miejsce – ul. Białe Zagłębie 15
III miejsce – ul. Białe Zagłębie 19
Wyróżnienie – ul. Białe Zagłębie 13
Wyróżnienie – ul. Białe Zagłębie 1

Najpiękniejsze, 
piękne i bezpieczne…
Podczas Dożynek Gminnych, które 15 sierpnia 2013 r. odbyły się w Szewcach 
ogłoszono wyniki gminnych konkursów: „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna 
środowisku”, „Najpiękniejsze podwórko lub obejście w domkach jednorodzinnych” 
i „Najpiękniejsze otoczenie w blokach mieszkalnych”. Zwycięzcom wyłonionym 
przez komisję złożoną z radnych gminy Sitkówka-Nowiny nagrody wręczał wójt 
gminy Stanisław Barycki.

Józef Więcławski odbiera nagrodę od wójta gminy 
Stanisława Baryckiego

Gospodarstwo państwa Więcławskich

Ogród Jerzego Brychnera

Teren przed blokiem przy ul. Białe Zagłębie 5Teren przed blokiem przy ul. Białe Zagłębie 5
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aktualności

W dniu 25 lipca br. przeprowadzone zostało 
„Badanie dostępności napojów alkoholowych 
w Gminie Sitkówka-Nowiny”. Kampania była 
skierowana do przedsiębiorców i sprzedawców 
napojów alkoholowych. Miała na celu uświa-
domienie sprzedawcom praktycznej niemożno-
ści ustalenia wieku osoby kupującej alkohol.
Kampania została zrealizowana na zamówie-
nie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny i objęła 
22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych 
znajdujących się na terenie gminy. Przepro-
wadzona została po raz pierwszy na tere-
nie gminy Sitkówka-Nowiny i jej celem było 
sprawdzenie na ile przedsiębiorcy przestrze-
gają przepisów dotyczących legitymowania 
młodych ludzi.
Realizatorem zadania było Małopolskie Cen-
trum Profi laktyki specjalizujące się we współ-
pracy z instytucjami administracji publicznej 
i samorządowej w zakresie profi laktyki i roz-
wiązywania problemów społecznych. Koor-
dynatorem oraz opiekunem merytorycznym 
z ramienia urzędu była Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.
Powodów dla których zależało nam na prze-
prowadzeniu kampanii jest kilka. 
Po pierwsze, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości jest komórką zo-
bligowaną do prowadzenia działań zapobie-
gawczych związanych z kontaktem młodych 
ludzi z alkoholem.
Po drugie, wg badań prowadzonych przez 
szereg instytucji (m.in. Państwową Agen-
cję Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych) wakacje to okres w którym młodzi 
ludzie najczęściej podejmują się zachowań 
ryzykownych – w tym kontaktu z alkoholem. 
Niejednokrotnie to alkohol właśnie jest przy-
czyną podejmowania kolejnych działań zagra-
żających zdrowiu fi zycznemu i psychicznemu 
młodzieży a nawet życiu.
Kolejny cel kampanii to wsparcie sprzedaw-
ców alkoholu w należytym i zgodnym z pra-
wem wykonywaniu pracy. Ustawa o wycho-
waniu w trzeźwości przewiduje dwa rodzaje 
sankcji za złamanie zakazu sprzedaży alko-
holu nieletnim:
– administracyjną, ponoszoną przez przed-

siębiorcę korzystającego z  zezwolenia 
w punkcie sprzedaży, w którym doszło do 

naruszenia, w postaci obligatoryjnego cof-
nięcia zezwolenia na sprzedaż napojów al-
koholowych oraz niemożności ubiegania się 
o wydanie nowego zezwolenia przez okres 
lat 3 od jego cofnięcia (por. art. 18 ust. 10 
pkt 1 lit. a oraz ust. 11 ustawy).

– karną, którą ponosi osoba winna dokonania 
sprzedaży (sprzedawca) oraz przedsiębiorca 
prowadzący punkt, w którym doszło do naru-
szenia w zakresie niedopełnienia przez niego 
nadzoru. Karą za popełnienie omawianego 
występku jest grzywna w wysokości od 100 
zł do aż 720 000 zł; ustawa przewiduje po-
nadto możliwość nałożenia środków karnych 
w postaci zakazu prowadzenia działalności 
objętej zezwoleniem lub przepadku napojów 
alkoholowych (por. art. 43 ustawy).

Kampania zrealizowana została przez doświad-
czonych trenerów Małopolskiego Centrum Pro-
fi laktyki z Krakowa. Pracownicy i właściciele 
punktów sprzedaży alkoholu mieli możliwość 
przekonać się w praktyce jak ważne jest legi-
tymowanie osób, których wieku nie są pewni, 
oraz utrwalenia postaw asertywnych jak i zak-
tualizowania wiedzy dotyczącej przepisów pra-
wa. Kampania zakończyła się wydaniem certy-
fi katów dla uczestników.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli otrzy-
maliśmy szczegółowe zestawienie placówek, 
które przestrzegają przepisów prawa oraz 
tych, które lekceważąco podchodzą do spra-
wy wieku klienta kupującego alkohol.
Przeprowadzenie kampanii ujawniło nam rów-
nież zjawisko braku reakcji ze strony świad-
ków sprzedaży alkoholu osobie wyglądającej 
bardzo młodo. W  żadnej przeprowadzonej 
próbie zakupu, nikt ze świadków nie zareago-
wał na fakt sprzedaży alkoholu młodej osobie. 
Jest to dla nas bardzo niepokojące zjawisko, 
oznacza bowiem, że osoby dorosłe nie są za-
interesowane tym, czy sprzedawca poda alko-
hol osobie niepełnoletniej.
Szczegółowe wyniki przeprowadzonej kampa-
nii zostaną wykorzystane przez Gminną Komi-
sję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Policję w celach kontrolnych. Chcieliby-
śmy, aby działania kontrolne oraz przeszko-
lenie sprzedawców spowodowało, by zakup 
alkoholu przez osobę młodą był każdorazowo 
poprzedzony kontrolą dokumentu tożsamości. 
Zdajemy sobie sprawę z tego że w 100% nie 
jest to możliwe, ale przy zwiększeniu kontroli 
punktów sprzedaży przez Policję i członków 
Gminnej Komisji oraz pomocy społeczności, 
która nie będzie obojętna, jest na pewno 
możliwe, by procent rzetelnych sprzedawców 
wyróżnionych Certyfikatem Rzetelny Punkt 
Sprzedaży nie wynosił 36% ale był zdecydo-
wanie większy.

Anita Dziwoń
Przewodnicząca Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Większość sprzedawała alkohol
bez pytania o dowód osobisty
Tylko 6 na 22 sprzedawców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny zapytało młodego 
człowieka o dowód osobisty. Taki jest wynik badania przeprowadzonego w lipcu br. 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzenie 
kampanii ujawniło nam również zjawisko braku reakcji ze strony świadków 
sprzedaży alkoholu osobie wyglądającej bardzo młodo.

Chór „Nowina” działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury „Perła” w Nowinach pod 
kierownictwem dyrygenta Krzysztofa Jończy-
ka serdecznie zaprasza na próby osoby, które 
chcą śpiewać w chórze.
Próby odbywają się 2 x w tygodniu w godz. od 

17 do 19 w Klubie Miniaturka. Jest to budy-
nek znajdujący się na stadionie w Nowinach.
Telefon kontaktowy:
Klub Miniaturka – tel. 41 347 50 37
Krystyna Janiec – tel. kom. 509 528 268
Krzysztof Jończyk – tel. kom. 512 467 976

CHÓR „NOWINA” ZAPRASZA
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Kryta Pływalnia „Perła”

Dobroczynny aqua aerobik
Już jesienią Kryta Pływalnia „Perła” w Nowinach zaprasza dwa razy w tygodniu na AQUA AEROBIK.
Czym jest gimnastyka na basenie i co niesie dla naszego organizmu? Na te pytanie odpowiadają lekarze z Samorządowego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach.

– Czy korzysta Pani z atrakcji Pływalni „Perła” i jak często?
Mirosława Rodzoś, lekarz pediatra i medycyny rodzin-
nej w SZPOZ Sitkówka-Nowiny: – Tak – korzystam 
systematycznie. Staram się przynajmniej raz w tygo-
dniu odwiedzić waszą pływalnię. Muszę powiedzieć, ze czasem brakuje mi 
takiej formy aktywności jaką jest pływanie, ale czas nie pozwala mi na częstsze 
wizyty. Jak tylko mam wolną chwilę chętnie tu spędzam czas.
– Które atrakcje Pani zdaniem mają największy wpływ na poprawę zdrowia 
i samopoczucia?
– Każda forma aktywności ruchowej – w każdym wieku – przynosi korzyści zdro-
wotne. Na tym obiekcie jest wiele atrakcji i na pewno każdy znajdzie coś dla 
siebie. Ja polecam masaż wodny, który wpływa na organizm podobnie jak masaż 
klasyczny: zwiększa ukrwienie, a dzięki temu dotlenia i odżywia tkanki organi-
zmu, modeluje sylwetkę, pomaga zlikwidować cellulit, zmorę wielu kobiet. Szko-
da, że jest tylko jedno jacuzzi – bardzo oblegane zwłaszcza przez panów!
– Dlaczego systematyczne korzystanie z basenu ma tak duże znaczenie dla 
naszego zdrowia?
– Pływanie jest świetnym przykładem wykorzystania wszystkich najlepszych cech naszego 
ciała. Angażuje praktycznie wszystkie układy począwszy od nerwowego na mięśniowym 
kończąc. Korzyści płynące z regularnego pływania są ogromne nie tylko dla sylwetki, ale 
dla całego organizmu. Pływanie poprawia ogólną kondycję, człowiek, który regularnie cho-
dzi na basen, ma więcej energii. Ruch w wodzie nie tylko usprawnia mięśnie i stawy, ale 
także układ krwionośny oraz płuca, systematyczne pływanie zwiększa pojemność płuc, 
a tym samym zwiększa wydolność fi zyczną, poprawia także pracę serca, staje się ono 
bardziej wydolne, bez nadmiernego obciążania go. Może także wpływać korzystnie na ci-
śnienie krwi, poprawia odporność organizmu. Udowodniono, że systematyczne pływanie 
zwiększa gęstość tkanki kostnej, co może w pewnym stopniu chronić przed osteoporozą. 
– Czy osoby starsze z różnymi schorzeniami mogą korzystać z atrakcji basenu 
takich jak: masaże wodne, jacuzzi czy łaźnia bądź sauna?
– Dla osób, które przebyły uraz grzbietu lub cierpią na chorobę zwyrodnieniową kręgo-
słupa – pływanie jest najlepszym sportem. Nie tylko wzmacnia ono mięśnie pleców, ale 
również brzucha, które mają swój udział w utrzymaniu kręgosłupa we właściwej pozycji. 
Pływanie pomaga zarówno zniwelować ból, jak i poprawić sprawność fi zyczną, ułatwia 
także utrzymanie właściwej postawy ciała. Korzyści płynące z wizyt w łaźni parowej bądź 
sauny suchej są liczne i cenne – przede wszystkim mowa tutaj o naszym zdrowiu i odpo-
czynku. Nie od dziś wiadomo, że wpływają one na nasz układ krążenia, zwiększają szyb-
kość przepływu krwi w organizmie oraz zdolność wyrzutową serca. Ponadto przenikające 
nasze ciało ciepło znakomicie oczyszcza nas z mocznika, toksyn i kwasu mlekowego czyli 
skutków naszego wysiłku fi zycznego oraz trybu życia. Ma to więc ogromny wpływ na 
stan naszych mięśni i stawów, w ten sposób zapobiegając ich schorzeniom. Warto także 
wspomnieć o dbaniu o linię. Pocenie się równoznaczne jest z utratą kalorii, a ich podczas 
wizyty w łaźni stracimy bardzo dużo… mogłabym tak dalej wymieniać – ale lepiej przyjść 
i osobiście przekonać się o zaletach płynących z korzystania z atrakcji basenu. 
– Jako lekarz dobrze Pani wie, że hydromasaż wspomaga wiele problemów 
zdrowotnych. Lekarze często zalecają leczenie bąbelkami osobom cierpiącym 
z powodu artretyzmu, SM, napięciowego bólu głowy, bezsenności, syndromu 
przewlekłego zmęczenia. Komu Pani zaleciłaby takie kąpiele?
– Hydromasaż można polecić praktycznie każdemu, bez względu na wiek i płeć. 
Rzeczywiście zmniejszając napięcie mięśni całego ciała zmniejszamy objawy 
bólowe zarówno w schorzeniach przewlekłych układu kostno-stawowego, jak 
i zaostrzonych chorobach mięśni, wszelkich nerwicach, przemęczeniu. Ma-
jąc na miejscu na Pływalni Perła – hydromasaże, bicze wodne, jacuzzi, sauny 
dobrze by było, gdyby częściej korzystali z nich mieszkańcy gminy, a nie tylko 
podczas wyjazdów do sanatoriów, na które i tak czeka się bardzo długo.

– Dlaczego aquaaerobik czyli ćwi-
czenia w wodzie dają lepsze efekty 
niż tradycyjna gimnastyka?
Marta Wertka, lekarz medycyny 
rodzinnej z SZPOZ w Sitkówce-No-
winach – Ze względu na opór wody 
w basenie – ćwiczenia w wodzie są 
o wiele bardziej intensywne niż na lądzie – przy tym robi się 
je o wiele przyjemniej i nie odczuwa się ich intensywności 
z takim skutkiem.
– Dlaczego poleciłaby Pani te ćwiczenia innym kobietom?
– Ćwicząc w wodzie spalamy około 500 kcal/h – jest to więc 
znacząca utrata kalorii przy mniejszym wysiłku – zgodnie 
z Prawem Archimedesa – ciało zanurzone w wodzie jest po-
zornie lżejsze – dlatego ćwiczenia wykonuje się miło i przy-
jemnie, ale wcale nie łatwo! Poza tym nie jest to wysiłek tylko 
przeznaczony dla kobiet.
– Czy ćwiczenia w wodzie mogą znacząco poprawić kondycję?
– Jak najbardziej – już po tygodniu zauważa się, że kondycja 
jest dużo lepsza, a do tego bez tzw. „zakwasów”. Ale pamię-
tać trzeba, że tylko systematyczna praca może przynieść ko-
rzyści dla naszego zdrowia.
– Jakie korzyści Pani zdaniem niesie ze sobą aqua aerobik?
– Efektem aqua aerobiku jest pobudzenie wielu układów: krą-
żenia, oddechowego i ruchu. Trening taki daje nam dodatko-
we plusy jakim jest masaż. Podczas ćwiczeń powstają wiry 
wodne, które delikatnie masują ciało. Wpływa to na pobudze-
nie krążenia, co z kolei ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej.
– Co jeszcze może Pani dodać – jako osoba biorąca udział 
w zajęciach?
– Wiele osób wstydzi się pokazać na sali ćwiczeń, bo uwa-
ża się za tęgie, bo ich ruchy są mało skoordynowane, nie 
rytmiczne, bo bolą ich kolana, kręgosłup, bo ciężko im wy-
konywać ćwiczenia. Wiele osób ma także obawy przed po-
kazaniem się w kostiumach kąpielowych – obnażających nie-
doskonałości ciała i fi gury, jednak po uczestniczeniu w kilku 
zajęciach – takie obawy schodzą na drugi plan. W wodzie 
obciążamy stawy znacznie mniej, ryzyko urazów jest znikome, 
ponadto zmniejszają się dolegliwości bólowe. Osoba zanurzo-
na w wodzie ma poczucie większej prywatności – więc się nie 
krępujemy, gdy wykonujemy jakieś ruchy. Dodatkowo podczas 
gimnastyki w wodzie - nie odczuwa się tak bardzo zmęcze-
nia a odpowiednia temperatura wody zapobiega poceniu się, 
co daje większy komfort psychiczny. Ważne jest to, że aby 
korzystać z tej formy aktywności fi zycznej nie trzeba umieć 
pływać. Głębokość basenu pozwala na swobodne poruszanie 
się w wodzie, treningi nigdy nie są nudne. To świetna zabawa 
połączona z pożytecznym skutkiem. Podczas przyjemnego wy-
siłku fi zycznego organizm wytwarza tzw. endorfi ny – substan-
cje, które działają przeciwbólowo i wyzwalają uczucie przy-
jemności. Poprawia się samopoczucie i  jesteśmy po prostu 
szczęśliwi.

Gimnastyka w wodzie:
zabawa z pożytecznym 
skutkiem

Pływanie korzystne 
dla całego organizmu
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kultura

Ożenek
Ożenił się Jasiek wziął sobie Marynę
Krzywe nogi miała, chciał taka dziewczynę
Chociaż nogi krzywe, ale serce dobre 
Co jej się zginały jak szła na drabinę
 Ref: Jak to w życiu czasem bywa
 Że jakieś problemy są
 Wtedy niech ktoś nie ubliża
 Bo psuje opinię swą
 Gdy chcesz w zgodzie żyć z wszystkimi
 To staraj się dobrym być
 Będą cię ludzie cenili.
 Będziesz mógł szczęśliwy żyć
Lecz to nie jest wszystko co on w niej zobaczył
Serce miała dobre nogi jej wybaczył
Dzisiaj żyją zgodnie nawet dzieci mają
Pomimo krzywych nóg wszyscy się kochają
 Ref: Jak to w życiu ….
W życiu różnie bywa, o tym wszyscy wiecie
Nie ważne są nogi jak w zgodzie żyć chcecie
Choć nogi podstawa całego człowieka
Nie rób z nich problemu wada to niewielka
 Ref: Jak to w życiu ….

Henryk Skowerski
Tekst piosenki można śpiewać w następujący 
sposób: zwrotki na melodię „Pytała się pani 
doktora…”, refren na melodię „Wszystkie rybki 
śpią w jeziorze…”

Powstaniec warszawski

Za duży hełm, co wciąż spada.
Za ciężki karabin na tak małe ręce.
I nogi za małe.
A jak szybko pod gradem kul biegają.
i wszędzie nadążają.
 Duma w oczach,
 opaska biało-czerwona na rękawie.
 Więc dlaczego łzy mu płyną,
 i błyszczą jak rosa na trawie.
Łącznik – mały zwiadowca,
wszędzie jest niezastąpiony.
Wszyscy go potrzebują,
i niecierpliwie wypatrują.
 A on biegnie!
 Z barykady na barykadę,
 ile sił w nogach.
 Że kule, że wybuch - to nic.
 On musi zdążyć z meldunkiem,
 by inni mogli żyć.
Dziecko i żołnierz.
Co powiedzieć na to?
Historia zrobi z niego bohatera,
bo historia przecież nie umiera.
Śmierć o tym wiedziała,
pomimo tego Go zabrała.
 Pamięci dzieciom
 Powstania warszawskiego.

Danuta Kilakiewicz

Sierpień
Sierpień się zjawił z herbem złocistym,
w który ma sierp wpleciony.
Ten sierp od wieków żął zboże na polach,
i z Sierpniem na wieki jest złączony.
 Teraz w herbie odpoczywa,
 nawet wtedy gdy są żniwa.
 Kombajn zboże kosi nam,
 sierp pałeczkę oddał sam.
No a Sierpień głosi fama,
leniuchuje już od rana.
Ktoś mu musi chyba rzec,
że lenistwo brzydka rzecz.
 Więc miesiące się zebrały,
 i Sierpniowi powiedziały.
 Szybko weź się ty do pracy,
 bo nadejdzie zaraz Wrzesień.
 Musisz z pracą się uwinąć,
 by cię nie zastała jesień,
Na nic żale,
na nic łzy.
Masz pracować ,
tak jak my.
 Zboże musi być sprzątnięte,
 do stodoły zawiezione.
 No i jeszcze przed jesienią,
 ma być całe wymłócone.
Kiedy wszystko zrobisz tak,
świeży chlebek będziesz jadł.
Miodem spadziowym posmarowany,
w sklepach wciąż poszukiwany.
 A na koniec na dożynkach,
 będziesz śpiewał i tańcował.
 I wszystkim żniwiarzom ,
 serdecznie dziękował.

Danuta Kilakiewicz

Pani polityczka
Za górami, za lasami, dawno temu przed wiekami,
Polityczka narodziła się, chociaż niepamiętny jest ten dzień.
Przez historii ścieżki się ślizgała i nadzieję, i strapienie nam dawała.
Głośno krzyczeć uwielbiała, moc okazji zawsze miała.
 Coraz lepiej miało być, więc dlaczego teraz trudno żyć?
 Jedni coś tam obiecują, drudzy szybko krytykują.
 To znów negocjują, proponują, sami sobie przyklaskują,
 czasem się nie wychylają, może coś otrzymać mają?
Najsmutniejszy człowiek jest, spracowany, zasmucony, przygnębiony też.
Polityczka tak się rozszalała, kupowała, sprzedawała, jakieś cele chyba miała.
Bezrobocie likwidować chciała, jak to zrobić – nie wiedziała,
zaś pod dywan wiele spraw pozamiatała, coś ważnego ukryć chciała?
 Przedsiębiorcy ledwie oddychają, to na ZUS to na VAT nie mają.
 Polityczka namieszała, biznesmenów w skromnych ludzi zmienić chciała.
 Władzę też rozdawać lubi, więc najbardziej się tym chlubi.
 Chyba bieda się szykuje, niech więc z władzą negocjuje!
Raczej więcej przewiduje, mniej natomiast krytykuje,
kiedy nagle coś pochwali, to człowieka z nóg powali.
Są i tacy, co wciąż narzekają, choć od siebie nic nie dają,
a od lat się użalają, jakie trudne życie mają.
 Polityczka niejednego wyniszczyła, ale niejednego wzbogaciła,
 choć dotkliwie nie pobiła, ciosów wcale nie skąpiła.
 Dwa oblicza ona ma: to prawdziwe i zdradliwe,
 wojny jej nie straszne były, wcale jej nie wyniszczyły.
Niewidoczna, ale kusi, dopiąć swego zawsze musi. 
Wielka Pani, wielka Dama, od wiek wieków zawsze sama.
I nie groźne dla niej wichry oraz burze, te na dole i na górze.
Przez historię ocalona, widać w czepku urodzona.

Lidia Jędrocha

Gradobicie 
w gminie Sitkówka-Nowiny
Osiemnastego czerwca nad Kowalę nadeszła chmura
I się ściemniło, grzmoty, błyskawica
I wielkie gradobicie było.
Domy, budynki gospodarcze, stodoły, samochody,
ogrody, uprawy – wszystko zniszczyło.
Ale żeśmy się uradowali, że nikomu się nić groźnego na zdrowiu nie uszkodziło.
Modliliśmy się, aby nas gorzej nie zalało.
Strażacy nam pomagali, foliami domy poprzykrywali.
A myśmy pościel, dywany, wersalki suszyli i nawzajem żeśmy se pomagali.
Teraz słoneczko nam grzeje,
ale niejednemu z nas w godzinę,
cały dorobek życia zaleje.
Ani domu, ani suchej pierzyny – wszystko zalane.
Żadnej zwierzyny, rób człowiecze co chcesz.
Bieda ci doskwiera, rząd ci nie pomoże, bo pieniędzy nie ma.
W głowie coraz ciaśniej, słychać tylko słowa,
bierzmy się za robotę, przykrywajmy domy od nowa.
Komisja była, straty szacowała, 
ale pieniędzy jeszcze nam nie dała, 
tylko rachunki składać kazała.
A jak kto może, tak się ratuje,
ma rodzinę, to mu pomoże i współczuje.
Pieniędzy pożyczy na co brakowało
 a potem z emerytury będzie się spłacało.
Za to życzę wszystkim zdrowia i radości,
Aby każdy dzień był lepszy i piękniejszy,
Uśmiechu i wiary,
Bo to są od Pana Boga dary.
I pokonamy wszystkie trudności
We wzajemnej zgodzie i miłości.
Tego życzę Wam z całego serca.
Niech gradobicia Was omijają,
Za to niech piękne chwile Was spotykają.
Domy odnowione, życie w spokoju oraz radości
Pełni wzajemnej szczerej miłości.

Henryka Brzoza
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piłka nożna

Turniej UEFA Development Cup był rozgrywa-
ny na terenie województwa świętokrzyskiego 
na czterech obiektach: w Nowinach, Straw-
czynie, na stadionie przy ul. Szczepaniaka 
i na Arenie Kielce. Rozpoczął się 20 sierpnia. 
Brały w nim udział reprezentacje 
Polski, Danii, Norwegii i Litwy.
Podczas spotkania Polska – Dania 
w Nowinach, zgodnie w wymoga-
mi UEFA, piłkarki z obydwu krajów 
były wprowadzane na płytę boiska 
przez zawodników z drużyn tramp-
karza młodszego i młodzika młod-
szego GKS Nowiny. Chłopcy poma-
gali w trakcie meczu podając piłki. 
– Nawet taki udział w tym meczu 
to ogromne wyróżnienie i przeżycie 
dla młodych piłkarzy – mówił Adam 
Wróbel, prezes GKS Nowiny.
Mecz cieszył się dużym zaintereso-
waniem kibiców. Z  trybun nowiń-
skiego stadionu spotkanie oglądali: 
wójt gminy Sitkówka – Nowiny Sta-

nisław Barycki, zastępca wójta Krzysztof 
Rym, Jacek Kowalczyk – dyrektor De-
partamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskie-
go i Jacek Kania, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach. 
Reprezentantki Polski, podopieczne 
trenera Zbigniewa Witkowskiego, już 
w pierwszych minutach spotkania za-
pewniły sobie prowadzenie po skutecz-
nym wyegzekwowaniu rzutu karnego. 
Pierwszą połowę wygrały 3:0, a cały 
mecz 5:0. Zakończenie turnieju nastą-
piło na Arenie Kielc.

pie

Mecz Polska – Dania 
w Nowinach
Reprezentacja Polski w piłce nożnej 
kobiet do lat 16 rozegrała 22 sierpnia 
2013 r. mecz z reprezentacją 
Danii na stadionie w Nowinach. 
Polki wygrały 5:0 i tym samym 
zapewniły sobie zwycięstwo w turnieju 
UEFA Development Cup. Na płytę 
nowińskiego stadionu futbolistki 
były wprowadzane przez trampkarzy 
i młodzików GKS Nowiny.
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gminy Sitkówka-Nowiny. – Na pewno podczas 
pobytu będziemy chcieli jeszcze skorzystać 
z waszego basenu – zadeklarował prezes Po-
lański dziękując za sparing w Nowinach. 
GKS Nowiny – Lakeshore United 4:1
Bramki dla Nowin: Piotr Pierzak, Łukasz Gó-
ral (z karnego), Tomasz Radomski, Wojciech 
Kaczor. Bramka dla Lakeshore United: Patryk 
Łowisz

pie

piłka nożna

Jak poinformował Piotr Polański, prezes La-
keshore United, klub działający w Toronto 
skupia piłkarzy z polskimi korzeniami. Grają 
w pierwszej lidze kanadyjskiej. – Na polskie 
warunki to mocna czwarta liga – tłumaczył 
prezes Polański.

Piłkarze GKS Nowiny podczas sparingu po-
kazali swoją sprawność i formę, możliwość 
prowadzenia szybkich kontr. Z kolei przybysze 
zza oceanu grali nieco agresywnie. W efekcie 
podopieczni Przemysława Cichonia wygrali 
4:1.
W przerwie spotkania prezes GKS Nowiny 
Adam Wróbel i sekretarz klubu Tomasz Sia-
rek przekazali na ręce prezesa Polańskiego 
pamiątkowe proporczyki klubowe i gadżety 

Wygrany międzynarodowy 
sparing GKS Nowiny
4:1 wygrali 1 sierpnia 2013 r. seniorzy 
GKS Nowiny z kanadyjskim klubem 
Lakeshore United. Kanadyjczycy 
z polskimi korzeniami przyjechali 
na rozpoczynające się w Kielcach 3 
sierpnia Igrzyska Polonijne.

Pierwsza połowa meczu zakończyła się bez-
bramkowo i dopiero w drugiej części spotka-
nia kibice mieli na co popatrzeć. Tuż po prze-
rwie Kamil Blicharski zdobył pierwszą bramkę 
dla Nowin. W 65. minucie Łukasz Góral pod-
wyższył na 2:0. W 74 minucie goście wyko-

rzystali błędy gospodarzy i było 2:1 po strzale 
Jakuba Bodziocha. Wreszcie Tomasz Paździor 
w 75. minucie ustalił wynik spotkania na 3:1.
– Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie 
zagraliśmy najlepszego meczu. Dużo lepiej 
wyglądała nasza gra ze Starem Starachowice. 
Dzisiaj gra się nie kleiła, byliśmy apatyczni. 
Cieszą nas zdobyte trzy punkty, bo w końcu 
musimy iść w górę tabeli – mówił Przemysław 
Cichoń, trener GKS Nowiny. – Mocną stroną 
naszej drużyny jest kolektyw, słabych stron nie 
będziemy zdradzać. Za tydzień gramy z Soko-
łem Rykoszyn. Mam nadzieję, że przełamiemy 
wyjazdową niemoc i wygramy pierwszy mecz.

pie

Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. SPARTA Dwikozy 4 9 9:5

2. MKS NEPTUN Końskie 4 9 7:4
3. GKS Rudki 4 9 5:3
4. MORAVIA Morawica 4 7 13:7
5. GKS Nowiny 4 7 9:4
6. LZS Samborzec 4 7 8:6
7. ZENIT Chmielnik 4 6 7:11
8. STAR Starachowice 4 6 8:9
9. PIAST Stopnica 4 5 9:8
10. SAMSON Samsonów 4 5 7:8
11. STAL Kunów 4 4 4:6
12. ASTRA Piekoszów 4 4 6:10
13. NIDZIANKA Bieliny 3 3 8:6
14. KAMIENNA Brody 4 3 3:8
15. SOKÓŁ Rykoszyn 4 3 5:13
16. GRÓD Ćmińsk 3 1 3:5

Tabela klasy okręgowej (26.08.2013 r.), źródło: ŚZPN

GKS Nowiny – Astra Piekoszów 3:1
Seniorzy GKS Nowiny wygrali z Astrą 
Piekoszów 3:1. Mecz odbył się 
24 sierpnia 2013 r. na stadionie 
w Nowinach. Kolejne spotkanie 
o mistrzostwo w Klasie Okręgowej 
rozegrają z Sokołem Rykoszyn.
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Bolechowice

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsud-
skiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów 
I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45. żołnierze 
„Kadrówki” obalili słupy graniczne państw za-
borczych w Michałowicach i po wyzwoleniu 
z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrze-
jowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc. 
Na pamiątkę tamtych wydarzeń każdego 
roku, w sierpniu, z Oleandrów do Kielc rusza 
marsz szlakiem kadrówki, który m.in. prowa-
dzi przez Bolechowice.
Tegoroczny, XVLIII (33. po wojnie), Marsz 
Szlakiem I Kompanii Kadrowej odbywał się 
w 100. rocznicę pierwszego kursu ofi cerskie-
go Związku Strzeleckiego, jaki odbył się na 
Podhalu pod dowództwem Józefa Piłsudskie-
go. Był także swego rodzaju próbą generalną 
przed przypadającym 2014 roku Stuleciem 
Czynu Niepodległościowego Legionów. Wzięło 
w nim udział około 400 osób. Wspólnie z Kra-
kowa do Kielc maszerowali organizacji strze-
leckich, harcerze, żołnierze Wojska Polskie-
go, funkcjonariusze Straży Granicznej, osoby 
cywilne, a  także młodzież z Wileńszczyzny 
i Ukrainy. Honorowy Patronat nad Marszem 
objęła Pani Karolina Kaczorowska małżonka 
ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ry-
szarda Kaczorowskiego.
W niedzielę 11 sierpnia 2013 r. kadrówka 
zawitała do Bolechowic. Na szkolnym podwó-
rzu rozbili kilkadziesiąt namiotów. Spali także 
w szkolnej sali gimnastycznej i na szkolnych 

korytarzach. W niedzielny wieczór, po ener-
getycznej kolacji, odbył się uroczysty apel 
z udziałem przedstawicieli gminy Sitkówka-
-Nowiny. Wzięli w nim udział wójt gminy Sta-
nisław Barycki zastępca wójta Krzysztof Rym 
i Tomasz Gruszczyński, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Bolechowicach.
– Możemy kwaterować w szkole w Bolecho-
wicach, która w przyszłym roku otrzyma imię 
Pierwszej Kompanii Kadrowej. Oprócz tego 
dzięki doskonałej współpracy z władzami 
samorządowymi gminy będą mieli państwo 
okazję skorzystać z rekreacji na basenie „Per-
ła”. Tam będzie można się odświeżyć przed 
jutrzejszymi uroczystościami w  Kielcach 
i zakończeniem marszu – mówił Jan Józef 
Kasprzyk, komendant marszu. – Jeszcze raz 
chciałbym serdecznie podziękować panu wój-
towi Stanisławowi Baryckiemu i panu dyrek-
torowi szkoły Tomaszowi Gruszczyńskiemu 
za serdeczne przyjęcie i stworzenie podczas 
ostatniego noclegu kadrówki tak miłych wa-
runków.
Podczas apelu wyróżniający się uczestnicy 
kadrówki otrzymali nagrody książkowe, które 
razem z komendantem Kasprzykiem wręczał 
wójt Stanisław Barycki.
– Tak jak powiedział pan komendant w przy-
szłym roku odbędzie uroczystość nadania 
imienia Szkole Podstawowej w Bolechowi-
cach. Będzie to w setną rocznicę pierwszego 
marszu kadrówki Józefa Piłsudskiego i w 160 

rocznicę rozpoczęcia nauki w tej szkole na co 
wskazują odnalezione dokumenty – mówił 
wójt Stanisław Barycki. – Wszystko wiązało 
się z naszą ojczyzną, z polskością, naucza-
niem naszego języka, historii, tego wszystkie-
go, co jest potrzebne do przygotowania mło-
dego obywatela do życia w społeczeństwie. 
Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich 
uczestników marszu, życzyć udanej dalszej 
wędrówki i wejścia do Kielc przy tak fanta-
stycznej pogodzie jaką mamy dzisiaj. W przy-
szłym roku zapraszamy na nocleg do Bolecho-
wic i na uroczystość nadania imienia szkole 
– dodał wójt Stanisław Barycki.

pie

Kadrówka obozowała 
w Bolechowicach
320 uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej spędziło nocleg z 11 na 
12 sierpnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Bolechowicach. Wśród nich byli: 
najmłodsza uczestniczka marszu – 11 miesięczna Natasza Lesiak i najstarszy 
uczestnik – 84-letni Zygmunt Jędrzejczak.
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Nowiny

tu tenisowego. Był kiedyś na terenie ogródków 
działkowych, ale zarósł i uległ zniszczeniu. 
Dobrze, że kort znalazł swoje miejsce i będzie 
służył do szkolenia młodzieży z terenu naszej 
gminy – mówił wójt Stanisław Barycki.
Osoby zaangażowane w budowę kortu otrzy-
mały od zarządu UKS Futsal Nowiny pamiąt-
kowe grawertony i podziękowania.
Kort tenisowy to także kolejny obiekt, który 
obok stadionu, Orlika, hali sportowej i Krytej 
Pływalni „Perła” wzbogacił nowińską bazę 
sportowo-rekreacyjną. Jak zapowiedział dy-
rektor Jędras zimą kort zamieni się w  lodo-
wisko. – Specjalnie położyliśmy wyższe kra-
wężniki, żeby można było wylać wodę – mówi 
Arkadiusz Jędras.

Piotr Piestrzyński

strza Polski w tenisie i piątej rakiety na świe-
cie w 2011 r. w rankingu ATF, na nowińskim 
korcie dobrze się gra. – Nawierzchnia jest 
równa, piłka nie skacze – ocenił Paweł Her-
man.
Nawierzchnia nowińskiego kortu jest wykona-
na z mączki ceglanej podobnie jak nawierzch-
nia najsłynniejszych na świecie paryskich kor-
tów Rolanda Garros.
Pierwszy mecz rozegrali Arkadiusz Jędras 
i Paweł Herman. Potem szybkie piłki na korcie 
wymieniali wójt Stanisław Barycki i dyrektor 
Jacek Kania. Dyrektor Kania podarował ra-
kietę tenisową, którą dyrektor Jędras obiecał 
przeznaczyć na nagrody podczas pierwszego 
uczniowskiego turnieju.
– Za mojej kadencji nie było w Nowinach kor-

Kort powstał dzięki pieniądzom unijnym, któ-
re trafi ły do nas za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. Wnio-
sek do LGD w sprawie kortu został napisany 
przez UKS Futsal Nowiny. Dlatego Arkadiusz 
Jędras – prezes UKS Futsal Nowiny a zarazem 
dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach dziękował za pomoc Marcinowi 
Dziewięckiemu – prezesowi LGD „Perły Czar-
nej Nidy”. – Z LGD otrzymaliśmy 23 tysiące 
złotych. Resztę, około 20 tysięcy złotych, to 
środki własne klubu wniesione głównie w ro-
bociźnie – mówił Arkadiusz Jędras.
Prace przy budowie kortu rozpoczęły się 
w październiku 2012 r. Na terenie nieuży-
wanego boiska wielofunkcyjnego wykona-
no nawierzchnię, która musiała się uleżeć 
w zmiennych warunkach atmosferycznych. 
– Na wiosnę kort ogrodziliśmy, dołożyliśmy li-
nie poziome, siatki i drobną infrastrukturę np. 
ławeczki – tłumaczył Arkadiusz Jędras.
Wszelkie sprawy związane z budową kortu 
o wymiarach 30 na 60 metrów pilotował Pa-
weł Kaszyński, kierownik Referatu Budownic-
twa Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Otwarcia kortu dokonali: wójt Stanisław Ba-
rycki, dyrektor Arkadiusz Jędras, Jacek Kania 
– dyrektor GOK „Perła”, Marcin Dziewięcki 
– prezes LGD „Perły Czarnej Nidy”, Paweł 
Kaszyński – szef Referatu Budownictwa Urzę-
du Gminy Sitkówka-Nowiny, Dominik Żyła – 
wiceprezes UKS Futsal Nowiny i Adam Gło-
gowski – dyrektor Schroniska Młodzieżowego 
„Ventus” w Nowinach.
Zdaniem Pawła Hermana, wielokrotnego mi-

Mamy kort tenisowy
klasy Roland Garros
Kort tenisowy z nawierzchnią z mączki 
ceglanej, pierwszy na terenie naszej 
gminy, został 12 sierpnia 2013 r. 
przekazany do użytku. – Dobrze, że 
kort znalazł swoje miejsce i będzie 
służył do szkolenia młodzieży z terenu 
naszej gminy – powiedział Stanisław 
Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny.
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aktualności

Panie z Zespołu „Bolechowiczanie” przygoto-
wały na święto 600 pierogów. – Miałyśmy 7 
rodzajów pierogów. Były: ruskie, z fasolą, z ry-
żem i grzybami, z kaszą jęczmienną i grzyba-
mi, z serem, z kapustą kiszoną i boczniakiem 
oraz z kapustą i mięsem – wylicza Wiesława 
Janus, przewodnicząca Zespołu Śpiewaczego 
„Bolechowiczanie”.
W walce o tytuł najlepszego pieroga wzięło 
udział 11 zespołów. Do oceny jurorów „Bo-
lechowiczanie” przedstawili pierogi z farszem 
fasolowym, z ryżem i grzybami oraz z kapustą 
i boczniakiem. Jury pod przewodnictwem Mi-
rosława Ciołaka, szefa kuchni Hotelu Tęczowy 
Młyn, przyznało „Bolechowiczanom” wyróż-
nienie i w nagrodę sprzęt gospodarstwa do-
mowego.
„Bolechowiczanie” częstowali także uczestni-
ków pierogowego święta ciastami: szarlotką, 
sernikiem, pychotką i ciastem czekoladowym.
Podczas występów na scenie zespół „Bolecho-
wiczanie” pod kierownictwem Krzysztofa Kor-
bana zaśpiewał 10 utworów, a występ został 
nagrodzony gromkimi brawami.

pie

Siłą 600 pierogów „Bolechowiczanie” 
podbijali podniebienia
Panie z Zespołu Śpiewaczego 
„Bolechowiczanie” reprezentowały 
gminę Sitkówka-Nowiny na II Święcie 
Pieroga Świętokrzyskiego, które 25 
sierpnia 2013 r. odbyło się w Bobrzy. 
Jury pod przewodnictwem Mirosława 
Ciołaka, szefa kuchni Hotelu Tęczowy 
Młyn, przyznało „Bolechowiczanom” 
wyróżnienie i w nagrodę sprzęt 
gospodarstwa domowego.
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Zdaniem Renaty Bartkiewicz, przewodniczą-
cej KGW Szewce – Zawada, wieniec w pełni 
oddaje ducha sołectwa. – Wszystkie panie 
z koła – 14 – pracowały nad wykonaniem 
wieńca. Każda coś przynosiła. Najtrudniejsze 
było zebranie wszystkich zbóż. Trzeba to było 
robić w różnych okresach dojrzewania i za-
cząć co najmniej 2 miesiące przed dożynkami 
– tłumaczyła Renata Bartkiewicz. 

pie

w nagrodę otrzymali telewizor.
Podczas dożynek wójt Stanisław Barycki 
otrzymał medal za współpracę z kołami go-
spodyń wiejskich, który wręczył mu Bogdan 
Żerniak, prezes Świętokrzyskiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Wieniec KGW Szewce – Zawada, który został 
uznany za najpiękniejszy w Powiecie Kielec-
kim będzie reprezentował powiat podczas do-
żynek wojewódzkich w Bogorii, które odbędą 
się 8 września.

aktualności

25 sierpnia odbyły się dożynki gminy Mora-
wicy i Powiatu Kieleckiego. Najpierw rolnicy 
z Powiatu Kieleckiego, w tym z gminy Sitków-
ka-Nowiny, dziękowali za plony w kościele 
parafialnym w Morawicy. Gminę Sitkówka-
-Nowiny reprezentował wieniec wykonany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szewcach 
– Zawadzie, który okazał się najpiękniejszym 
na naszych dożynkach gminnych. Obok pań 
z KGW Szewce – Zawada i strażaków z OSP 
Szewce – Zawada, którzy nieśli wieniec, byli 
wójt gminy Stanisław Barycki, przewodniczą-
cy Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, 
radni gminy i mieszkańcy. Wszyscy w koro-
wodzie dożynkowym przeszli z kościoła pod 
scenę przy zalewie w Morawicy. Tam rozstrzy-
gnięto m.in. powiatowy konkurs na Bezpiecz-
ną Zagrodę. Drugie miejsce w tym konkursie 
zdobyło gospodarstwo państwa Marianny 
i Józefa Więcławskich z Kowali Małej, którzy 

Wieniec „Szewczanek”
najpiękniejszy w powiecie
Wieniec wykonany przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Szewcach – 
Zawadzie zdobył pierwszą nagrodę 
podczas Dożynek Powiatowych, 
które 25 sierpnia 2013 r. odbyły 
się w Morawicy. Zdaniem Renaty 
Bartkiewicz, przewodniczącej KGW 
Szewce – Zawada, wieniec w pełni 
oddaje ducha sołectwa.
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KGW Szewce – Zawada w korowodzie podczas dożynek powiatowych

Podczas dożynek wójt Stanisław Barycki ( czwarty z prawej) otrzymał medalPodczas dożynek wójt Stanisław Barycki ( czwarty z prawej) otrzymał medal
za współpracę z kołami gospodyń wiejskichza współpracę z kołami gospodyń wiejskich

Józef Więcławski z Kowali Małej (drugi z prawej) zdobył drugą nagrodę w powiecie Józef Więcławski z Kowali Małej (drugi z prawej) zdobył drugą nagrodę w powiecie 
w konkursie „Bezpieczna zagroda”w konkursie „Bezpieczna zagroda”
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Przegląd w Chmielniku odbył się już po raz 
czternasty. W tym roku na chmielnickim ryn-
ku wystąpiło prawie 400 artystów z terenu 
Powiatu Kieleckiego. Gmina Sitkówka – No-
winy wystawiła silną reprezentację, którą 
tworzyły zespoły: „Bolechowiczanie”, „Kowa-
lanki” i „Szewczanki”. Ich występy oglądali 
i kibicowali wójt Stanisław Barycki z małżon-
ką Teresą.
„Bolechowiczanie” wystąpili jako pierwsi. 
Akompaniował im Krzysztof Korban. Zaśpie-
wali „Wybrali mi łociec” i „A ja zem wieła”.
„Szewczanki”, którym akompaniował Feliks 
Korban również zaśpiewały dwa utwory: „Wy-
brali mi łociec” i „A gdy Kaśka”.
Jako ostatni z gminnych zespołów wystąpiły 
„Kowalanki”. Zaśpiewały „Łodejze mi Boze” 
i „Nie chodź koło rózy”. Według Stefanii Golenia 
to jedne najstarszych utworów zespołu liczą-
ce nawet 45 lat. – Słowa do „Nie chodź koło 
rózy” napisałyśmy same do muzyki ludowej – 
wspominała Stefania Golenia. Za swój występ 
z udziałem Feliksa Korbana na akordeonie „Ko-
walanki” otrzymały od jury wyróżnienie.
Gminnym akcentem podczas przeglądu był 
także wianek, który nosiła na głowie prowa-
dząca przegląd Beata Piotrowska – Wróbel, 
kierownik referatu kultury Starostwa Powiato-
wego w Kielcach. Wianek był dziełem Jadwigi 
Brzozy z „Kowalanek”. Pani Jadwiga nie mo-
gła wziąć udziału w przeglądzie, ale otrzyma-
ła co najmniej trzykrotne brawa widowni za 
swoje dzieło.

pie

Nasze zespoły 
wystąpiły w Chmielniku
Trzy zespoły z gminy Sitkówka-Nowiny 
– „Bolechowiczanie”, „Kowalanki” 
i „Szewczanki” – wystąpiły podczas 
XIV Powiatowego Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych i Solistów, który 
11 sierpnia 2013 r. odbył się 
w Chmielniku. Zespół Obrzędowy 
„Kowalanki” otrzymał wyróżnienie 
jurorów.
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Zespół „Bolechowiczanie”Zespół „Bolechowiczanie”

Zespół „Szewczanki”Zespół „Szewczanki”

Zespół „Kowalanki”Zespół „Kowalanki”

Beata Piotrowska-Wróbel z wiankiem przygotowa-Beata Piotrowska-Wróbel z wiankiem przygotowa-
nym przez Jadwigę Brzozęnym przez Jadwigę Brzozę
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Impreza, którą organizuje redakcja Echa Dnia 
rozpoczęła się od prezentacji uczestniczek 
w tak zwanych „strojach luźnych”. W między-
czasie wszyscy mogli usłyszeć krótką infor-
mację na temat każdej z dziewczyn. Następ-
nie do zabawy została włączona publiczność, 
udzielająca odpowiedzi na stosunkowo łatwe 
pytania w dość żartobliwy sposób. Najbardziej 
elektryzującym momentem tego sobotniego 
popołudnia, zwłaszcza dla płci męskiej, był 
z całą pewnością występ kandydatek walczą-
cych o miano „najpiękniejszej” w strojach ką-
pielowych. Zarówno jurorzy jak i wszyscy zgro-
madzeni widzowie mieli wyraźny problem, aby 
choć na chwilę oderwać wzrok od zjawiskowo 
prezentujących się dziewcząt. Po zakończeniu 
prezentacji indywidualnej uczestniczki wspól-
nie przespacerowały się pomostami basenów 
letnich tak, aby wszyscy w wystarczającym 
stopniu mogli jeszcze raz nacieszyć oko. 
Jury w którego skład wchodzili: wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny Stanisław Barycki, dyrektor GOK 
„Perła” – Jacek Kania, Miss Polonia Ziemi Świę-
tokrzyskiej 2007 – Magdalena Derszniak, czło-
nek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci – Patryk 
Cylara, I Wicemiss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej 
2013 – Monika Świerczyńska oraz organiza-
tor imprez Jerzy Mozolewski miało przed sobą 
bardzo trudne zadanie wybrania zwyciężczyni. 
W podjęciu decyzji z całą pewnością pomógł 
jurorom drugi etap konkursu, w którym to mie-
li możliwość sprawdzenia wiedzy kandydatek. 

Każda z dziewcząt otrzymała po jednym pytaniu, 
a następnie w krótkim czasie musiała udzielić na 
nie poprawnej odpowiedzi. Nie zabrakło pytań 
powiązanych swoją tematyką z naszą gminą. 
Wśród nich padła choćby prośba o podanie dłu-
gości rury zjazdowej na basenie „Perła”.
Po zakończeniu części konkursowej każdy mógł 
spróbować swoich sił w „Karaoke Summer 
Festival”. Najbardziej pamiętnym występem 
był bez wątpienia duet jaki stworzyli Konrad 
Kucała wraz z wójtem Stanisławem Baryckim 
wspólnie odśpiewując znany przebój zespołu 
„Dżem” pod tytułem „Whisky”. Całość zwień-
czył występ wokalny Małgorzaty Bieniek, 

uczestniczki znanego programu „Bitwa na gło-
sy”, która wspólnie ze swoimi znajomymi pod 
przewodnictwem Andrzeja Piasecznego wygra-
ła 3 edycję tego popularnego show. 
Kluczowy punkt imprezy jakim było ogłosze-
nie wyników oraz wręczenie nagród nastąpił 
chwilę po zakończeniu części muzycznej. 
Miss Nowin została kielczanka Karolina Dę-
bowska. Jej w udziale przypadł także tytuł 
Miss Profesja. Miano I Wicemiss Nowin i Miss 
Publiczności zdobyła Agnieszka Czechowska. 
II Wicemiss i zarazem Rajską Miss została Ni-
kolina Orzeszko.w

Paweł Giertuga

Miss lata 2013 na „Perle”
Kolejny etap konkursu z cyklu „Miss Lata 2013”, który odbył się w Nowinach 
3 sierpnia 2013 r., dobitnie wszystkim przypomniał dlaczego to właśnie Polki 
uważane są za jedne z najpiękniejszych kobiet na świecie. W ubiegłym roku 
wybór laureatek miał miejsce na basenach wewnętrznych krytej pływalni „Perła”. 
Tegoroczna edycja ku uciesze wszystkich widzów została przeniesiona na 
nowopowstałe baseny odkryte, cieszące się w ostatnich dniach niezwykle dużą 
popularnością. Miss Nowin została kielczanka Karolina Dębowska. fot

. P
aw

eł 
Gi

er
tu

ga
fot

. P
aw

eł 
Gi

er
tu

ga
fot

. P
aw

eł 
Gi

er
tu

ga

Witamy 
na świecie
i w gminie!

W lipcu 2013 r. na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny urodziły się dzieci:

Alan – zamieszkały Zawada

Mikołaj Aleksander – zamieszkały Nowiny

Kuba – zamieszkały Wola Murowana

Kinga – zamieszkała Kowala

Zuzanna Maria – zamieszkała Szewce

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy!
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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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Delegacja z miasta i gminy Płoty przyjechała 
do nas w następującym składzie: burmistrz 
Marian Maliński, zastępca burmistrza Sławo-
mir Nowak, Piotr Jasina – przewodniczący 
Rady Gminy, Władysław Pawelec – wiceprze-
wodniczący Rady Gminy, Tomasz Buchholc 
– przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy, Krzysztof Bajkowski – komendant 
gminny OSP, Stefan Liszewski – przedsiębior-
ca oraz Radosław Ochwat – kierowca.
15 sierpnia panowie wzięli udział w Dożyn-
kach Gminnych, które odbyły się w Szewcach.
16 sierpnia spotkali się z władzami gminy Sit-
kówka-Nowiny w urzędzie. – Przeanalizujcie 
jak wyglądała nasza współpraca i jak chcieli-
byście żeby wyglądała. Jakie grupy mieszkań-
ców naszych gmin mogłyby wziąć udział w wy-
mianie w 2014 roku – mówił wójt Stanisław 
Barycki. Oprócz niego na pytania gości odpo-
wiadali także: zastępca wójta Krzysztof Rym, 
sekretarz gminy Izabela Dziewięcka i skarbnik 
gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska. W spo-
tkaniu wziął także udział kapelmistrz Józef 
Janaszek. Prowadzona przez niego Gminno-
-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” gościła już 
kilkakrotnie na terenie miasta i gminy Płoty.
Zastępca burmistrza Sławomir Nowak poin-
formował, że jego gmina analizuje wszystkie 
korzyści jakie płyną ze współpracy z gminą 
Sitkówka-Nowiny. Przypomnijmy, że poza 

wymianami orkiestr i dwustronnymi wizytami 
władz, w 2013 roku z wymiany skorzystali 
członkowie młodzieżowych drużyn OSP. – 
Szczegóły współpracy w 2014 roku poznamy 
na pewno podczas wrześniowego spotkania 
w Płotach – dodał Sławomir Nowak.
Burmistrz Marian Maliński powiedział, że jego 
urząd chce pełnić funkcję koordynatora kontaktów 
międzygminnych. – Szczegóły współpracy chcemy 
pozostawić klubom sportowym, jednostkom OSP 
czy szkołom – dodał burmistrz Maliński.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jasina wy-
jaśniał, że Płoty mają już wypracowane formy 
współpracy m.in. z partnerskimi miastami 
w Niemczech, na Ukrainie i Białorusi. – Kon-
takty między dziećmi czy grupami młodzieży 
trwają dzięki różnym komunikatorom. Każdy 
region ma coś ciekawego do zaoferowania. 
My jesteśmy gminą nadmorską, wy położo-
ną w górach. Wasza gmina jest stanie zaofe-
rować atrakcyjny wypoczynek. Wymieniamy 
pomysły. Wasz wójt podpatrzył u nas biegi 
uliczne „o sztachetkę” i w tym roku będzie 
pierwsza edycja biegów ulicznych w Nowi-
nach – mówił Piotr Jasina.
Po zakończeniu spotkania goście z miasta i gmi-
ny Płoty, wraz z sekretarz gminy Izabelą Dzie-
więcką i skarbnik gminy Joanną Młynarczyk-Ku-
sińską, pojechali zwiedzać Góry Świętokrzyskie.

pie

Gmina Płoty – gmina Sitkówka-Nowiny.
Kolejna odsłona współpracy

Ośmioosobowa delegacja z zaprzyjaźnionego z gminą Sitkówka-Nowiny 
nadmorskiego miasta i gminy Płoty gościła u nas od 14 do 17 sierpnia 2013 r. 
– Będziemy kontynuować współpracę z waszą gminą – zapowiedział Marian 
Maliński, burmistrz miasta i gminy Płoty.
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Na zakończenie mistrzostw zwycięzcy otrzy-
mali puchary i nagrody, które wręczał Stani-
sław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny.

pie

juniorzy, amatorzy, weterani, kobiety, zawodnicy 
licencjonowani i quady.  Kowali ścigało się 6 za-
wodników Moto-Maxu. Trzech kolejnych wzięło 
udział w zawodach Country Cross, które w tym 
samym dniu odbywały się w Obornikach.

POLECAMY:
Zwyciêzcy konkursu "Œwiêtokrzyskie Gwiazdy Tañcz¹"

SZCZEGÓ£Y W  JEDNOSTCE  BANKU:         

       Nowiny, ul. Bia³e Zag³êbie 28 tel. 41 346 54 40    

INFOLINIA : 41 367 00 99
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LOTERIA TRWA OD 01.08.2013 r. DO 31.01.2014 r.

Tor w Kowali po raz pierwszy był miejscem 
zawodów rangi mistrzostw Polski. Gospodarze 
toru z klubu Moto – Max zorganizowali zawody 
dla 124 zawodników. Rywalizowali w 8 kate-
goriach: młodzicy 65 cm3, młodzicy 85 cm3, 

Mistrzostwa Strefy Polski Południowej 
w Motocrosie na torze „Kowala”
Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w Motocrosie odbyły się 11 sierpnia 2013 
r. Na torze „Kowala” w 8 kategoriach rywalizowało 124 zawodników.

sport
fot

. P
iot

r P
ies

trz
yń

sk
i

fot
. G

rze
go

rz 
Pa

bia
n

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i


