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W gminie Sitkówka-Nowiny – przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – powstał zespół interdyscyplinarny. 
To grupa profesjonalistów: policjant, psycholog, pracownicy pomocy społecznej i służby zdrowia. Łączy ich wspólny cel – rozwiązywanie 
problemów przemocy w konkretnych rodzinach. Dzięki zmianom prawa osoby krzywdzone mogą liczyć na konkretną pomoc i wsparcie. 

Kontakt z zespołem: tel. 41 347 50 44.
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14.11.2013 r. 
ŚWIATOWY DZIEŃ 

WALKI Z CUKRZYCĄ!
2,67 mln Polaków choruje na cukrzycę,
co stanowi ponad 7% społeczeństwa!
Ok. 80% dzieci z nadwagą i otyłością

zagrożonych jest cukrzycą drugiego typu!
W ciągu 25 lat nastąpił 

czterokrotny wzrost zachorowalności
na cukrzycę pierwszego typu!

 Szczególne zaproszenie kierowane jest 
do osób chorych na cukrzycę. 

14.11.2013 r. godzina 1800

Szkoła Podstawowa
im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Zepter International Poland o/Kielce
zaprasza na konferencje w zakresie

właściwego odżywiania, prawidłowego 
przygotowywania i przechowywania
żywności, profi laktyki w zakresie
oczyszczania wody i powietrza

Wszelkie informacje 
pod numerem telefonu 

502-652-274

Na przedszkolne święto przybyli: wójt Stani-
sław Barycki, zastępca wójta Krzysztof Rym, 
przewodniczący Rady Gminy Sebastian No-
waczkiewicz i Grzegorz Toporek – dyrektor 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowi-
nach. Przedszkolną Radę Rodziców reprezen-
towali: przewodniczący Mikołaj Wojdyła oraz 
Kamila Zatorska i Ewa Kopolovets.
Wszystkie panie uczące w przedszkolu zostały 
przez dzieci zaczarowane i zamienione w małe 
dziewczynki. Każda z nich musiała wykonać 
określone zadanie, za które w nagrodę otrzy-
mywała order uśmiechu. I tak dyrektor Alina 
Banasik musiała zaśpiewać piosenkę. Wybrała 
„Na polanie w lesie chodzi sobie jesień…” Z-ca 
dyrektor przedszkola Urszula Wierzbicka re-
cytowała wiersz „Pan Hilary”. Anna Kucypera 
i Anna Oszust musiały namalować z zawiąza-
nymi oczami dom i jabłoń. Agata Strzeszkow-
ska miała test z pamięci. Musiała zapamiętać 
imiona dzieci, a potem jej powtórzyć. Bożena 
Tamborska z zawiązanymi oczami odgadywała 
imię dziecka ze swojej grupy. Zadanie dostali 
także goście uroczystości, którzy odpowiadali 
na zagadki. Na zakończenie wszystkie zacza-
rowane osoby musiały wypić sok z cytryny bez 
grymasu twarzy. 
Całą czarodziejską uroczystość przygotowały 
Ilona Pręndota i Grażyna Przeorska.
– Dzień edukacji jest raz w roku. Na nas po-
stawiono bardzo ważne zadanie, bo „czego 
Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. 

Dziękuję za to, że jesteście świadome tego, co 
dla dzieci jest najważniejsze, a do tego two-
rzycie zgrany zespół. Życzę wam cierpliwości 
i tego, co potszeptuje wam serce – mówiła do 
swoich pracowników dyrektor przedszkola Ali-
na Banasik.
Wójt Stanisław Barycki dziękował za pracę 
przedszkola, życzył zadowolenia dzieciom 
i rodzicom. – Niech dzieci czują się u was jak 
w drugim domu. Życzę satysfakcji i uśmie-
chu – mówił wójt Stanisław Barycki. Nagrody 
Wójta Gminy otrzymały: Alina Banasik, Edyta 
Wójtowicz oraz Izabela Petelicka.
Przewodniczący Rady Gminy Sebastian No-
waczkiewicz złożył życzenia nauczycielom 
w imieniu swoim i radnych. – Życzę satysfak-
cji z każdego wychowanka i z pracy, którą wy-
konujecie – mówił Sebastian Nowaczkiewicz.
Po uroczystości otworzono mini plac zabaw na 
terenie przedszkola. Na razie zakupiono trzy 
urządzenia, które w kwocie 2300 zł dofi nanso-
wała Rada Rodziców, a reszta pochodziła z bu-
dżetu przedszkola. Dzieci same ochrzciły nowe 
„zabawki”. Tak więc na placu zabaw pojawił 
się Spychcio, Ciuchcio i Błękitny Obłok. – Na 
tym rozbudowa placu zabaw się nie kończy. 
Sukcesywnie dokupimy kolejne urządzenia – 
zapowiedziała dyrektor Alina Banasik.

pie

Niech się każdy rozwesela,
bo dziś Dzień Nauczyciela
Dziś jest święto pań i panów, którzy pracują w przedszkolu – mówiły dzieci 
z Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach. 14 
października 2013 r. w przedszkolu obchodzono Dzień Edukacji Narodowej czyli 
popularny Dzień Nauczyciela. Z tej okazji przy przedszkolu otworzono mini plac 
zabaw, który kwotą 2300 zł dofi nansowała przedszkolna Rada Rodziców.
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Nowy plac zabaw otwierali m.in. (od prawej): wójt Stanisław Barycki, dyrektor przedszkola Alina Banasik, Nowy plac zabaw otwierali m.in. (od prawej): wójt Stanisław Barycki, dyrektor przedszkola Alina Banasik, 
dyrektor ZOSiP Grzegorz Toporek oraz przewodniczący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewiczdyrektor ZOSiP Grzegorz Toporek oraz przewodniczący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz
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GEOLOGIA, HISTORIA I PRZYRODA
Czy po najmniejszej powierzchniowo gmi-
nie Powiatu Kieleckiego można przygotować 
osiem niepowtarzalnych tras wycieczkowych? 
Przewodnik Świętokrzyski Grzegorz Pabian, 
pomysłodawca Jesiennego Rajdu Gminnego, 
udowodnił po raz kolejny, że można. Młodzi 

mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny co roku 
poznają inny fragment swojej małej ojczyzny 
i co roku jest co zwiedzać. Trasa ósmego rajdu 
wiodła szlakiem zaprojektowanej przez Grze-
gorza Pabiana geoturystycznej ścieżki dydak-
tycznej „Geologiczno-górnicze skarby Kowali”.
W  rajdzie wzięło udział około 100 osób: 
uczniów klas szóstych szkół podstawowych 
w Bolechowicach, Kowali i Nowinach oraz ich 
opiekunów. Uczestników rajdu podzielonych 
na trzy grupy prowadziło trzech przewod-
ników: Grzegorz Pabian, Adam Pepasiński 
i Marcin Sołtys.
Jak opowiada Grzegorz Pabian rajd rozpoczął 
się przed Szkołą Podstawową im. Generała 
Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali. Stąd 
wszyscy poszli na Górę Trzuskawicę. Tam we-
szli do kamieniołomu i do Jaskini Odstrzelo-
nej. Potem idąc wzdłuż Zakładów Przemysłu 
Wapienniczego „Trzuskawica” doszli do Sit-
kówki, gdzie obejrzeli pozostałości pierwszych 
wyrobisk górniczych związanych z począt-
kiem przemysłu wapienniczego w Sitkówce. 
Uczniowie obejrzeli także miejsce po domu 
w Kowali, w którym mieszkał Ignacy Skow-
ron. To pierwszy i jedyny Honorowy Obywa-
tel Gminy Sitkówka-Nowiny. Ignacy Skowron, 

który zmarł w zeszłym roku był uczestnikiem 
walk na Westerplatte we wrześniu 1939 roku. 
Przewodnik Adam Pepasiński i Katarzyna 
Pabian przypomnieli historię życia Ignacego 
Skowrona.
Potem uczestniczy rajdu przeszli do nad Bo-
brzę, w kierunku młyna w Kowali. Ten zabytek 
techniki pochodzi z 1897 roku i cały czas dzia-
ła. Specjalnie dla uczestników rajdu uruchomił 
go Radosław Stokowiec i opowiedział o pracy 
młynarza. Maszerując wzdłuż Bobrzy młodzież 
obejrzała starorzecze. W drodze powrotnej 
omówili panoramę kopalni „Kowala” należącej 
do fi rmy Dyckerhoff Polska i wielkie wymiera-
nie dewońskie zarejestrowane w tych skałach. 
Ostatni przystanek rajdu był pod Szkołą Pod-
stawową w Kowali. Ponieważ pogoda była 
piękna i bardzo dobra widoczność uczniowie 
mogli zobaczyć panoramę Gór Świętokrzy-
skich m.in. Łysicę. 

ODPOCZYNEK 
Z PODSUMOWANIEM WIEDZY
Po trwającym około czterech godzin marszu 
przyszedł czas na odpoczynek przed Szkołą 
Podstawową w Kowali. Tu wszyscy mogli się 
posilić żurkiem z kiełbasą i pieczywem oraz 

VIII Jesienny Rajd GminnyVIII Jesienny Rajd Gminny

Na szlaku skarbów KowaliNa szlaku skarbów Kowali
VIII Jesienny Rajd Gminny odbył się 
4 października 2013 r. Tym razem 
trasa rajdu prowadziła wokół Kowali, 
szlakiem pamiątek Białego Zagłębia.
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VIII Jesienny Rajd Gminny

herbatą przygotowanymi przez kuchnię Schro-
niska Młodzieżowego „Ventus” w Nowinach. 
Jesienne Rajdy Gminne mają swój walor edu-
kacyjny. Na każdym przystanku uczniowie po-
znają ciekawostki historyczne, przyrodnicze 
lub geologiczne związane z gminą Sitkówka-
-Nowiny. Na zakończenie rajdu odbywa się 
podsumowanie i  sprawdzenie przekazanej 
wiedzy w formie konkursu. W szranki stanęły 
trzyosobowe zespoły z każdej szkoły.
Pytania zadawali: Grzegorz Pabian, Katarzyna 
Pabian, Adam Pepasiński i Marcin Sołtys. 
Wyniki konkursu: 1 miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Nowinach (24 pkt.), 2 – Szkoła 
Podstawowa w Kowali (23 pkt.), 3 – Szkoła 
Podstawowa w Bolechowicach (16 pkt.).

OPINIE
W Kowali z uczestnikami rajdu spotkał się 
Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-
-Nowiny. – Cieszę się, że rajd się udał i to-
warzyszyła mu tak piękna pogoda. To teren 
położony między kopalniami, na którym się 
urodziłem i wychowałem i miło mi, że mo-
gliście go poznać. Mieszkałem 500 metrów 
stąd, tam gdzie dzisiaj jest kopalnia, ale 
wszystko mam zapisane w pamięci. Posiadam 
także historyczne zdjęcia tych terenów i ludzi, 
które przekażę do powstającej w Kowali Chaty 
Tradycji. Dziękuję za udział w rajdzie. Gratu-
luję uczestnikom konkursu, bo wiedzę trzeba 
mieć. Na terenie naszej gminy jest wiele wy-
jątkowych miejsc, które warto poznać. Dzię-
kuję dyrektorom szkół, nauczycielom i wycho-
wawcom za poświęcony czas. Zapraszam do 
udziału w IX Jesiennym Rajdzie Gminnym za 
rok – mówił wójt Stanisław Barycki.
Wójt razem z Małgorzatą Markiewicz, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Kowali, wręczał 
dyplomy i puchary uczestnikom rajdu. 

Za przejście szlaku dziękował młodzieży, wy-
chowawcom i opiekunom Grzegorz Pabian.
Szymon Ubożak, nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Nowinach bardzo dobrze ocenił te-
goroczny marsz. – Było bardzo sympatycznie. 
Pogoda była idealna. 
Organizatorem rajdu był Zespół Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Nowinach, a współorganizato-
rami Gminny Ośrodek Kultury „Perła” i Szkoła 
Podstawowa w Kowali.

Piotr Piestrzyński

Pytania:
CZĘŚĆ PRZYRODNICZA 
(autorka: Katarzyna Pabian)
1. Podaj nazwy 3 skamieniałości , które moż-
na znaleźć w skałach na terenie Kowali.
2. Z jakiego okresu pochodzi wielkie wymie-
ranie zarejestrowane w skałach w Kowali i co 
było jego przyczyną? 
3. Jak się nazywają zjawiska powstające 
w wyniku rozpuszczania skała wapiennych.
4. Rozpoznaj rośliny po ich opisie:
a) krzew o wyrazistych, czerwonych owocach 

zawierających dużo witaminy C. 
b) krzew o granatowo- czarnych owocach, 

wywar z jego owoców stosowany jest przy 
chorobach serca

c)krzew o różowo- pomarańczowych owocach 
przypominających kapelusze toreadora

d) roślina pnąca, której kwiaty są wykształco-
ne w formie szyszek, często są dodatkiem 
przy produkcji piwa

5. Jak nazywają się elementy rzeki pozostałe 
po zmianie biegu rzeki, ulegają one stopnio-
wemu zarastaniu 

CZĘŚĆ GEOGRAFICZNO-KRAJOZNAWCZA
(autor: Grzegorz Pabian)
1. Podaj nazwę wzniesienia położonego na 
północ od Szkoły Podstawowej w Kowali?
2. Podaj nazwę dwóch czynnych kamienioło-
mów zlokalizowanych na terenie Kowali?
3. Jak nazywa się jaskinia położona w kamie-
niołomie „Stara Trzuskawica”?
4. Wymień skały i minerały, które poznałeś na 
trasie VIII Jesiennego Rajdu Gminnego?
5. Podaj nazwę formy ochrony przyrody 
(obiektu chronionego) na terenie Kowali?

CZĘŚĆ HISTORYCZNA
(autor: Adam Pepasiński)
1. Od czego może pochodzić nazwa wsi Kowala?
2. Jaki szlak przechodził w starożytności przez 
teren wsi Brzeziny obok dzisiejszej wsi Kowala?
3. W którym wieku została odnotowana po raz 
pierwszy nazwa wsi Kowala?
4. Gdzie we wrześniu 1939 roku walczył 
Ignacy Skowron, pierwszy Honorowy Obywa-
tel gminy Sitkówka-Nowiny?
5. Wyjaśnij symbolikę herbu gminy Sitkówka-
-Nowiny?

VIII Jesienny Rajd Gminny w pytaniach i odpowiedziach

Odpowiedzi:
CZĘŚĆ PRZYRODNICZA
1. ryby pancerne, trylobity, koralowce, gonia-
tyty, łodziki
2. wielkie wymieranie nastąpiło w dewonie, było 
spowodowane brakiem tlenu w zbiorniku wodnym
3. zjawiska krasowe
4. a – dzika róża, b – dziki bez czarny, c – 
trzmielina, d – chmiel
5. starorzecze
CZĘŚĆ GEOGRAFICZNO-KRAJOZNAWCZA
1. Góra Trzuskawica

2. Kamieniołom „Kowala” i kamieniołom 
„Trzuskawica”
3. Jaskinia Odstrzelona
4. Wapienie, zlepieńce, kalcyt
5. Pomnik przyrody Kowala
CZĘŚĆ HISTORYCZNA
1. Od zawodu kowala
2. Szlak Bursztynowy
3. W XIII wieku
4. Na Westerplatte
5. Opis herbu gminnego znajduje się na www.
nowiny.com.pl
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Kowala

Helena i Stanisław Daleszak pobrali się w cza-
sie II wojny światowej – 12 września 1943 
r. Przeżyli ze sobą 70 lat. Mają 7 dzieci 
(4 córki i 3 synów): Barbarę, Henry-
kę, Janinę, Marię, Jana, Czesława 
i Bogusława. Cieszą się także z 17 
wnucząt i 22 prawnucząt. W cza-
sie wojny pan Stanisław (93 l) 
walczył w partyzantce, był dowód-
cą placówki AK. Po wojnie podjął 
pracę z Zakładach Wapienniczych 
w Sitkówce, a potem w ZPW „Trzu-
skawica”. Zawsze aktywny, w stopniu 
porucznika, jeszcze do niedawna był 
sekretarzem ZBOWiD-u w województwie 
świętokrzyskim. Pani Helena (90 l) zajmowa-
ła się rodziną i gospodarstwem. Daleszakowie 
gospodarowali na 11 hektarach, mieli krowy 
i konie. Pani Helena była współzałożycielką 
i włączała się w działalność Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kowali. Zawsze lubiła śpiewać. 
Podczas jubileuszu zaśpiewała „Rozkwitały 
pąki białych róż” i „Kwiatki mej matki”.

– 21 września zorganizowa-
liśmy zjazd rodzinny z okazji 

rocznicy ślubu rodziców. Po-
nieważ cała nasza rodzina liczy 

obecnie 68 osób w domu udało 
się usiąść najstarszym, a młodsi ba-

wili się na stojąco – wspomina z uśmiechem 
Czesław Daleszak, syn jubilatów.
24 września z gratulacjami dla dostojnych ju-
bilatów przybyli: wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny Stanisław Barycki, sekretarz gminy Izabela 
Dziewięcka i kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Maria Turczyn.
Dla jubilatów były życzenia, tort, lampka 

szampana i drobny upominek. – Jako wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny, a szczególnie jako 
mieszkaniec Kowali Małej, chciałem państwu 
przekazać najserdeczniejsze życzenia z okazji 
70-lecia pożycia małżeńskiego. Nasze ścieżki 
spotykały się wielokrotnie. Niechaj ta roczni-
ca będzie dla państwa okazją, by się zatrzy-
mać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście 
w czasie swojego małżeństwa. Niech będzie 
to czas przeznaczony na wspomnienia rado-
snych chwil oraz rozwiązanych problemów, 
czas na podziękowania Bogu za rozwój wa-
szej miłości i trwałości waszego małżeństwa 
– mówił wójt Stanisław Barycki.
Podczas jubileuszu Helenie i Stanisławo-
wi Daleszakom towarzyszyli: synowie – Jan 
i Czesław, córki – Barbara Zegadło i Henryka 

Jaworska oraz synowe – Lidia 
i Halina Daleszak.

pie

70. rocznica ślubu
Heleny i Stanisława Daleszaków
Państwo Helena i Stanisław 
Daleszakowie z Kowali obchodzili 24 
września 2013 r. 70. rocznicę zawarcia 
małżeństwa. Kto dłużej był w związku 
małżeńskim? Z okazji kamiennych 
godów państwo Daleszakowie otrzymali 
życzenia od wójta gminy Stanisława 
Baryckiego.
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Nagranie płyty to marzenie każdego artysty. To 
docenienie jego pracy, a w przypadku naszych 
zespołów ludowych i chóru – to przede wszyst-
kim docenienie pasji. Członkowie naszych ze-
społów i chórzyści od lat nieodpłatnie poświę-
cają swój prywatny czas na próby i koncerty 
nie tylko na terenie naszej gminy. Nagranie pły-
ty to także powód do ogromnej satysfakcji dla 
kierowników muzycznych naszych zespołów: 
Feliksa i Krzysztofa Korbanów, chórmistrza 
Krzysztofa Jończyka i okresowo go zastępują-
cych Artura Telusa i Henryka Panasa. Dzięki 
nagraniom dorobek naszych zespołów został 
zapisany na nośnikach cyfrowych, co pozwoli 
zachować go dla przyszłych pokoleń.
Nagrania płyt rozpoczęły się pod koniec 
kwietnia 2013 r. w studio Wojewódzkiego 
Domu Kultury.
– Nagrywał nas Marek Wrona. Za pierwszym 
razem zespół zapoznawał się ze studiem. 
Większość materiału udało nam się nagrać 
podczas drugiej sesji, kiedy wszyscy już wie-
dzieli jak śpiewać w studio. Niektóre utwo-
ry musieliśmy powtarzać kilka razy. Potem 
wybieraliśmy najlepszą wersję. Każda sesja 
trwała około 3-4 godzin – mówił Krzysztof 
Korban, kierownik muzyczny zespołu „Bole-
chowiczanie”.
Ogółem wyprodukowano 3400 płyt – po 850 
sztuk dla każdego zespołu.
Projekt „Oj dana, dana płyta wydana” został 
dofi nansowany z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
z Osi 4 LEADER i Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 14,5 
tysiąca złotych z tych funduszy trafi ło do nas 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy”. Resztę – około 30% - 
dołożyła gmina Sitkówka-Nowiny. – Jest to 
projekt z tzw. małych grantów. Dzisiejsze spo-
tkanie jest ostatnim etapem projektu – mó-
wił prowadzący przedsięwzięcie Piotr Buras 
z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Podczas spotkania 27 września członkowie ze-
społów i chórzyści otrzymali płyty od Stanisła-
wa Baryckiego, wójta gminy Sitkówka-Nowiny. 
– Nagrania są ciekawe i warto było popraco-

wać. Teraz każdy będzie 
mógł posłuchać naszych 
zespołów w zaciszu do-
mowym. Chciałem wam 
podziękować za pracę 
i rozwój – mówił wójt Sta-
nisław Barycki. – Dziękuję 
także pracownikom Lokal-
nej Grupy Działania „Perły 
Czarnej Nidy”, a zwłasz-
cza pani Agnieszce Szew-
czyk, która jest naszym 
przedstawicielem.
W  imieniu członków ze-
społów za wydanie płyt 
dziękowała radna Kry-
styna Janiec, współzało-
życielka i manager Chóru 
„Nowina”. – Dziękuję 
panu Piotrowi Burasowi, 
panu wójtowi i  radzie 
gminy za przyznanie środ-
ków. Kiedyś może nas nie 
będzie, a płyty pozostaną 
– mówiła wzruszona Kry-
styna Janiec.
W  imieniu Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny głos 
zabrała wiceprzewodni-
cząca Bogumiła Kowal-
czyk: – Dziękuję zespo-
łom i chórowi za umilanie 
nam wielu chwil. Wasze 
sukcesy przynoszą nam 
wiele radości. Cieszymy 
się z nich i z tego, że je-
steście coraz lepsi.
Gratu lac je  zespo łom 
i  chórowi złożył telefo-
nicznie odpowiadający za 
gminną kulturę Jacek Ka-
nia, dyrektor GOK „Per-
ła”, któremu obowiązki 
zawodowe uniemożliwiły 
udział w spotkaniu pod-
sumowującym projekt.

pie

Ukazały się płyty 
gminnych zespołów i chóru
Płyty CD z blisko 80 utworami naszych gminnych zespołów 
„Bolechowiczanie”, „Kowalanki”, „Szewczanki” i Chóru „Nowina” 
zostały nagrane, wykonane i uroczyście wręczone artystom podczas 
spotkania, które 27 września 2013 r. odbyło się w auli Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. – Kiedyś może nas nie 
będzie, a płyty pozostaną – mówiła wzruszona Krystyna Janiec, 
współzałożycielka i manager Chóru „Nowina”. Produkcję płyt 
współfi nansowały fundusze unijne, które do naszej gminy trafi ły za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. 
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24 września 2013 r. przed symboliczną mogi-
łę pod dębem w zgórskim lesie przybyli m.in.: 
Józefa Życińska – żona zamordowanego Alek-
sandra Życińskiego ps. „Wilczur” – z córkami 
Elżbietą i Aleksandrą, poczty sztandarowe 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”, przedstawi-
ciele Lasów Państwowych z nadleśniczym Ro-
bertem Płaskim i leśniczym Mariuszem Wer-
tką, Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 
4 PP Legionów Kielce – Bukówka, uczniowie 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Skarżysku, 
uczniowie i harcerze ze Szkoły Podstawowej 

im. Orląt Lwowskich w Nowinach.
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny reprezento-
wali: wójt Stanisław Barycki, zastępca wój-
ta Krzysztof Rym i sekretarz gminy Izabela 
Dziewięcka. Delegację Rady Gminy Sitkówka-
-Nowiny tworzyli: przewodniczący Sebastian 
Nowaczkiewicz i radny Artur Podczasiak.
– Zebraliśmy się tutaj, aby wspomnieć to, co 
się tu wydarzyło, ale także polecić dobremu 
Bogu wszystkich rozstrzelanych w  tamtym 
czasie, w różnych miejscach, za to, że byli 
patriotami, że byli Polakami. Chcemy prosić 

Boga o zbawienie dla nich, ale także dla na-
szej Ojczyzny – mówił podczas mszy świętej 
ksiądz kanonik Józef Kubicza, proboszcz pa-
rafi i pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. 
Po mszy zebrani złożyli wieńce pod symbo-
liczną mogiłą pomordowanych żołnierzy. 
Potem wszyscy spotkali się na żołnierskiej 
grochówce. Wystąpiły także panie z Zespołu 
Śpiewaczego „Szewczanki”, którym na akor-
deonie akompaniował Feliks Korban.

pie

aktualności

Uroczystość w 65. tragiczną rocznicę
24 września 2013 r. w lesie w Zgórsku odbyła się uroczystość przy symbolicznej 
mogile 4 żołnierzy Armii Krajowej: Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur”, 
Czesława Spadło ps. „Mały”, Karola Łoniewskiego ps. „Lew” i Józefa Figarskiego 
ps. „Śmiały”. Dokładnie 65 lat temu – 24 września 1948 roku – gdzieś w tym 
lesie ci czterej młodzi ludzie zostali rozstrzelani przez UB.
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Świetlica Środowiskowa w Nowinach, która 
obecnie podlega pod Gminny Ośrodek Kultury 
„Perła”, była remontowana przez cały wrze-
sień. Pomieszczenie, które znajduje się vis 
a vis szkoły podstawowej w pawilonach przy 
ul. Białe Zagłębie zmieniło się nie do pozna-
nia. Wymieniono okna i wprawiono drzwi do 
pomieszczenia socjalnego. W oknach zawisły 
vertikale. Zamontowano wentylator elektrycz-
ny, pomalowano i odnowiono wnętrza. Wresz-
cie na dwóch najdłuższych przeciwległych 
ścianach pojawiła się zabudowa meblowa 
w ciekawej seledynowej kolorystyce. Teraz 
niezliczona liczba szafek i półek jest w stanie 
pomieścić wszystkie szpargały niezbędne do 
pracy świetlicy. Na ścianie zawisł także duży, 
płaski telewizor.
Świetlica Środowiskowa w Nowinach zosta-
ła utworzona w 2004 roku i podlegała pod 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wycho-

wawcy świetlicy – Joanna Plutka, Magdalena 
Świąder i Klaudia Zawadzka – zajmują się co-
dziennie grupą 20 – 40 dzieci, które w świe-
tlicy mogą pożytecznie spędzić czas i odrobić 
lekcje. 
Dzieci i wychowawcy świetlicy wdzięczni za 
wyremontowanie obiektu zaprosili 3 paździer-
nika wiele osób. Byli m.in. wójt Stanisław 
Barycki, zastępca wójta Krzysztof Rym, se-
kretarz gminy Izabela Dziewięcka, skarbnik 
gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska, radne – 
Elżbieta Antoniak, Zofi a Duchniak, Krystyna 
Janiec i Wiesława Janus. Na otwarcie odmie-
nionego obiektu przybyli także: Anita Dziwoń 
– przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, kierownik 
GOPS Ewa Kopolovets, dyrektor Schroniska 
„Ventus” Adam Głogowski, dyrektor ZOSiP 
Grzegorz Toporek i Ewa Supierz – główna 
księgowa GOK „Perła”.
Jak poinformował dyrektor GOK „Perła” Jacek 
Kania remont obiektu kosztował 16,5 tys. zł.
– Koszty mogły być zdecydowanie wyższe, ale 
nie wzrosły dzięki pracownikom Krytej Pły-
walni „Perła”. To oni wykonali większość prac 
i trzeba przyznać, że z ogromną starannością. 
Bardzo im za to dziękuję – mówił dyrektor 
Jacek Kania. – Dodam, że świetlica zaprasza 
wszystkie dzieci i jest dla nich otwarta. 
Pieniądze na remont obiektu wygospodarowa-
ła Anita Dziwoń z funduszy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Wójt Stanisław Barycki wspominał swoje od-
wiedziny w świetlicy przy okazji wielu uroczy-
stości.
– Zaczynaliście od skromnych warunków, ale 
nawet wtedy u was zawsze było kolorowo od 
prac plastycznych wychowanków. Wiele razy 
zastanawialiśmy się, czy waszego obiektu nie 

rozbudować? Uznaliśmy, że warto poczekać 
na realizację Centrum Kultury i Sportu, a po-
tem kolejnego budynku na działce po przed-
szkolu. To będzie w przyszłości. Obecna po-
prawa waszych warunków to dla nas powód 
do satysfakcji. Życzę wam miłego spędzania 
czasu pozalekcyjnego w świetlicy. Wiem, że 
to miejsce cieszy się wśród was dużym powo-
dzeniem i niech tak pozostanie – mówił wójt 
Stanisław Barycki.
Radna Krystyna Janiec zauważyła, że dzięki 
dzieciom ta świetlica żyje radością i zadowo-
leniem. – Wasze panie pomagają wam w od-
rabianiu lekcji, interesują się waszymi postę-
pami w nauce – mówiła Krystyna Janiec.
Radna Elżbieta Antoniak zwróciła się do 
wychowawczyń: – Pomagajcie im tak jak to 
robiłyście dotychczas. Kierownik GOPS Ewa 
Kopolovets uznała za największą wartość ro-
dzinną atmosferę, którą wychowawczyniom 
udało się stworzyć w świetlicy.
Dzieci dziękowały wszystkim za pomoc w re-
moncie świetlicy, ale szczególnie uhonorowa-
ły: wójta Stanisława Baryckiego, Anitę Dziwoń 
i dyrektora Jacka Kanię, którzy otrzymali zdję-
cie dzieci trzymających kartki układające się 
w hasło „DZIĘKUJEMY”.
– Całe przedsięwzięcie zostało wykonane 
po to, by dzieci czuły się dobrze w świetlicy 
i chyba to się udało – podsumowała wycho-
wawczyni Magdalena Świąder.

pie

Świetlica środowiskowa 
odmieniona
„Choć wakacje już za nami, my się nadal uśmiechamy. Choć beztroski nadszedł 
kres, to i tak przyjemnie jest” – mówiły dzieci uczęszczające do Świetlicy 
Środowiskowej w Nowinach. 3 października 2013 r. wyremontowana, odświeżona 
i odnowiona świetlica otworzyła swoje podwoje dla dzieci i młodzieży po 
miesięcznej przerwie.

Wiersz 
o wyremontowanej 
świetlicy
Choć wakacje już za nami
My się nadal uśmiechamy.
Choć beztroski nadszedł kres
To i tak przyjemnie jest.
Mamy bowiem coś nowego,
Coś fajnego i ładnego!
Nasze miejsce dobrze znane,
Dobrze znane i lubiane
Teraz jest zupełnie inne
Kolorowe i przyjemne.
Bardzo cieszy nas ta zmiana:
Okna, meble, ich wymiana.
Jak jest teraz? Pięknie mamy!
Efekt pracy podziwiamy,
Dziękujemy, doceniamy,
O to wszystko też zadbamy!
By służyło jak najdłużej,
By przetrwało wszystkie burze.
Jest to bowiem miejsce dla młodzieży i dzieci,
By mogły się tu odnaleźć wśród życiowych zamieci,
By mogły odpocząć, wolny czas zająć,
Lekcje odrabiając, rysując, czy grając.
Dlatego tym bardziej jest nam miło,
Że tak pięknie się tutaj zrobiło.

Dzieci i wychowawczynie
Świetlicy Środowiskowej w Nowinach
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W dniu 13 października 2013 roku w Ostrow-
cu Świętokrzyskim, na basenie sportowym, od-
były się VII Mistrzostwa Polski „Family Cup”, 
w których po raz pierwszy w historii, pływalnia 
Perła miała swoją ofi cjalną reprezentację. Do 
Ostrowca Świętokrzyskiego wyjechało ośmiu 
zawodników, dziewcząt i chłopców, trenują-

cych na pływalni „Perła” w składzie: Weronika 
Jaworska, Marcelina Syska, Alicja Sierpińska, 
Weronika Molenda, Małgorzata Kamińska oraz 
chłopcy: Łukasz Moskwa, Jakub Picheta, Ma-
ciej Syska. Podczas zawodów, nad zawodni-
kami czuwał opiekun Przemysław Giełżecki, 
który na co dzień jest instruktorem w sekcji 

pływackiej „Perła”. Impreza odbywała się na 
typowym sportowym basenie, gdzie zawodni-
cy mogli poczuć atmosferę wielkich zawodów 
pływackich i prawdziwej sportowej rywalizacji. 
Wszyscy zgłoszeni startowali na dystansie 25 
metrów, z podziałem na kategorie wiekowe 
dziewcząt i chłopców. Pierwsza na starcie sta-
nęła Weronika Jaworska, która jak się okazało 
zdeklasowała swoje rywalki, czyli dziewczyn-
ki z rocznika 2005. Kolejne starty przyniosły 
zwycięstwo Macieja Syski i miejsca na po-
dium dla Marceliny Syski, Małgosi Kamińskiej 
i Weroniki Molendy. Pozostali zaprezentowali 
się na bardzo dobrym poziomie sportowym 
i zdobyli potrzebne doświadczenie do dalszej 
kariery sportowej. Zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
Wszystkim młodym zawodnikom należą się 
gratulacje za bardzo dobre wyniki sportowe.
Sekcja pływacka działa od wiosny bieżące-
go roku i  liczy kilkanaście dzieci, systema-
tycznie trenujących pływanie, pod czujnym 
okiem Przemysława Giełżeckiego. W związku 
z nowym rokiem szkolnym, ogłaszamy nabór 
dzieci chętnych do uprawiania tej dyscypliny 
sportu. Zainteresowanych rodziców prosi-
my o kontakt na pływalni, lub telefonicznie 
41 346 52 60.

Jacek Kania

W  przeglądzie uczestniczyło 9 zespołów 
chóralnych. Udział w przeglądzie jest okazją 
do prezentacji swojego dorobku artystyczne-
go. Każdy z wykonawców zaprezentował po 
3 pieśni: dwie sakralne i  jedną o tematyce 
dowolnej. Chór „Nowina” pod kierownic-
twem Krzysztofa Jończyka zaśpiewał: „Bądź 
uwielbiony”, „Modlitwa Kapłana” i „Modlitwa 
obozowa”. Koncert prowadziła Beata Piotrow-
ska-Wróbel, kierownik Referatu Kultury Staro-
stwa Powiatowego w Kielcach.

Krystyna Janiec

Tegoroczny Marsz Życia i Nadziei rozpoczął 
się w Parku Miejskim i przeszedł ulicą Sien-
kiewicza pod budynek Kieleckiego Centrum 
Kultury. Przemarsz prowadziła Gminno-
-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” pod batu-

Pierwszy sukces sekcji pływackiej 
działającej na pływalni „Perła”
Weronika Jaworska, Maciej Syska, Marcelina Syska, Małgosia Kamińska 
i Weronika Molenda – zawodniczki i zawodnicy sekcji pływackiej „Perła” z Nowin 
stanęli na podium VII Mistrzostw Polski „Family Cup”, które 13 października 
2013 roku rozegrano na basenie sportowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. To 
pierwszy w historii sukces podopiecznych trenera Przemysława Giełżeckiego, który 
od wiosny br. prowadzi sekcję pływacką na „Perle”.

tą Józefa Janaszka. W imprezie wzięli także 
udział m.in. wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz, marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas i wójt gmi-
ny Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki. Przy 

budynku KCK odbywały 
się bezpłatne konsultacje, 
badania mammografi czne 
i cytologiczne. Na zakoń-
czenie orkiestra odegrała 
utwór pt.  „Wszystkiego 
najlepszego”, który spotkał 
się z ogromnym aplauzem 
uczestników marszu.

Tekst i zdjęcie:
Anita Materek

Orkiestra Dęta z Nowin
na XV Marszu Życia i Nadziei
Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” prowadziła XV Marsz Życia i Nadziei, 
który odbył się 21 września 2013 r. Marsz zorganizował Świętokrzyski Klub 
Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Śpiewali na 
Świętym Krzyżu
Chór „Nowina” pod dyrekcją Krzysztofa 
Jończyka uczestniczył w VIII 
Powiatowym Przeglądzie Zespołów 
Chóralnych, który 6 października 
2013 r. odbył się w Bazylice na 
Świętym Krzyżu.
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Dzień zaduszny
W dzień zaduszny wspominamy
Tych którzy odeszli.
Ci którzy są teraz w niebie
Wypraszają łaski u Boga
Dla mnie i dla ciebie.

Pamiętamy też o duszach, 
Które w czyśćcu przebywają,
Boga za grzeszne życie przepraszają.
Trzeba się modlić za te dusze,
By Bóg je uwolnił od mąk czyśćcowych,
Aby dostąpiły łask odpustowych.
Trzeba przy grobach ręce
Do modlitwy złożyć,
Lampki zapalić, kwiaty położyć.
Spójrz na te groby,
O których nikt nie pamięta
I zapal na nich świeczkę,
By czyjaś dusza była uśmiechnięta.
Trzeba tez pamiętać
O tych, którzy są żywi,
Aby dzięki nam na tej ziemi 
Mogli być szczęśliwi.
Kochajmy ludzi,
Którzy jeszcze z nami przebywają
I pamiętamy, że ludzie tak szybko 
o sobie zapominają.

Henryka Brzoza

Jesień
Jesień przyszła nocą,
Już się drzewa złocą.
Słoneczko mniej grzeje
I pola szarzeją.

Nocne przymrozki
Podchodzą do wioski.
I coraz to milej
Podgrzać się chwilę.

Owoce zebrane
Warzywa schowane,
A na ziemniaczyskach
Palą się ogniska.

Swawolna, wesoła dzieciaków gromada,
Pieczone ziemniaki ze smakiem zajada.
I słychać daleko ich głosy radosne,
A ja sobie myślę, aby znów do wiosny.

Henryka Brzoza

omada

Czas

Zawsze jest ze mną,

cichy, bezszelestny.

Nieubłagalnie mknie,

bacznie obserwuje.

Nie ogląda się za siebie,

nikogo nie krytykuje.

Zna sekrety i tajemnice,

nie liczy lat,

szczęśliwych i zapłakanych.

Wszystko się zmienia.

Tylko on ten sam,

zawsze i wszędzie.

Mój przyjaciel czas.
Lidia Jędrochaocha

Babie lato
Babie lato
cienką niteczką,płynie w jesiennej mgle,leciutko z wdziękiem.Dokąd podążai po co?

Nie lepiej mu tuw ogrodzie,
poszybować w słoneczkutroszeczkę.

Uparte leci dalej,na ostatnią jesiennąwycieczkę
Danuta Kilakiewicz

Październik
Lecą paździerze
z wiatrem przez pola,
z lnu niebieskiego.
Len to pierwszy przyodziewek
ludu polskiego.
 Październik i paździerze,
 razem się zbratali.
 I wszystkie jesienie,
 wspólnie przetrzymali.

Dzień jest coraz krótszy,
mrok szybciej zapada.
Słoneczko leniwe
do snu się układa.
 Dym z ognisk na kartofl iskach,
 ściele się po ziemi.
 Roznosząc zapach
 pieczonych ziemniaków,
 wielki przysmak jesieni.

W sadach owoce już dojrzały,
rumieńcem wszystkich kuszą.
Sadownicy wielkie kosze,
pełne jabłek,
na sprzedaż wynoszą.
 Gdy wiatr zimny wieje
 i deszcz zacina.
 Październik chowa się w domu,
 wślizguje się po kryjomu.

W długie wieczory,
bajki opowiada.
Późno chodzi spoć,
rano nie może wstać.
 Bardzo często zaśpi,
 budzika nie słyszy.
 W ostatniej chwili wstanie,
 rozdając paździerze 
 na powitanie.

Danuta Kilakiewicz

Grusza w polu
 Jedna grusza w polu stała
 Ile lat nikt nie wie
 Swe owoce rozrzucała
 Po polu po niwie
Lecz nie każdy chciał je zbierać
Bo to owoc mały
Kto chciał musiał szukać
W trawie tam leżały
 Dziś już nie ma tamtej gruszy
 Komuś przeszkadzała
 Kto się po niej wzruszy
 Przecież sama w polu stała
Gdyby ktoś się martwił
Jak ją wycinano
To by ją zostawił
Spokój by jej dano
 Dziś zostało nam wspomnienie
 Bo tam pięknie było
 Tam pod gruszą na tym polu 
 Wiele się zdarzyło
Może jeszcze gdzieś znajdziemy
W tym mamy nadzieję 
Gdzie jest ona my nie wiemy
W tym miejscu się sieje
 Dzisiaj już nie rodzi
 Owoców swych małych
 Tylko tego to obchodzi
 Kto w uczuciu stały

Henryk Skowerski

Życie w Nowinach
Dzisiaj w Nowinach żyję
Długo! Od młodych lat
Choć w życiu było różnie…
To miejsce, to mój świat

Kiedyś zakłady były.
Potem zburzono je.
A dziś tam rosną trawy
Dlaczego? Kto to wie?

Przychodzą młodzi ludzie
Wrastają tu, w ten świat
Jak komuś nie po drodze,
To szkoda jego lat.

Niech szuka sobie miejsca,
Gdzie będzie godnie żył.
Aby miał wiele szczęścia.
Żeby szczęśliwy był.

Bo życie wszystko zmienia
I wszystko ma swój kres.
Dziś tylko są wspomnienia.
Tak to już w życiu jest.

To chyba będzie wszystko
Co chcę powiedzieć wam.
Kto z nami nie chce śpiewać.
Niech siedzi w domu sam. 

Henryk Skowerski
Melodia do piosenki:

„Upływa szybko życie”
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Roman Gładyś – uczestnik wielu programów 
telewizyjnych oraz twórca i lider Zespołu Pie-
śni, Tańca i Rozrywki Romano ze Skarżyska 
Kościelnego gościł 2 października 2013 roku 
w Szkole Podstawowej w Bolechowicach.
Roman Gładyś to uczestnik wielu programów 
telewizyjnych takich jak Must Be The Music- 
Tylko Muzyka, The voice of Poland czy Mam 
talent. To amator muzyki, twórca i lider Zespo-
łu Pieśni, Tańca i Rozrywki Romano ze Skarży-
ska Kościelnego. Pochodzi z Grzybowej Góry. 
Od lat tworzy, komponuje, nagrywa, uczestni-
czy w muzycznych programach. Przez 30 lat 

sam eksperymentując pragnął powszechnego 
umuzykalnienia dzieci, młodzieży i osób doro-
słych. Jego wiara w zwycięstwo i wielka pasja, 
mimo trudności i barier, doprowadziła do od-
krycia kolejno: tercjowej klawiatury muzycznej, 
tercjowych dzwonków podwójnie brzmiących, 
genialnie prostego 6-cyfrowego zapisu dźwię-
ków muzycznych, tercjowej gitary z kodem 
klawiaturowym. Pan Roman mając 60 lat zbu-
dował przy pomocy „CALISII” pianino tercjowe, 
a po roku nauki zaczął komponować własne 
piosenki i szlagiery.
Do szkoły w Bolechowicach pan Roman przy-
był na zaproszenie dyrektora Tomasza Grusz-
czyńskiego, który sam będąc muzykiem wie 
jak ważną rolę w rozwoju dziecka odgrywa 
muzyka. „Dźwięki w zależności od gustu po-
zwalają się nam rozerwać lub wyciszyć. Po 
męczącym, pełnym wielu stresów dniu naj-

W obchodach Dnia Ratownictwa Medycznego 
uczestniczyli 17 października 2013 r. ucznio-
wie klas III-VI Szkoły Podstawowej w Kowali. 
Gościli w Morawicy zaproszeni przez Renatę 
Antos – dyrektor Policealnej Szkole Medycz-
nej. Dzieci miały okazję obejrzeć pokazy ra-
townictwa, przygotowane przez absolwentów 

kierunku ratownik medyczny, a także prezen-
tację dotyczącą udzielania pierwszej pomocy.
Pokaz realizowany był w formie spektaklu, pod-
czas którego odgrywane były prawdziwe zacho-
wania ratowników, poszkodowanych i świadków 
zdarzenia. Celem organizowanych pokazów było 
uświadomienie jak bezcenna może być umiejęt-
ność udzielania pierwszej pomocy przez świad-
ka zdarzenia, która bardzo często ratuje życie 
poszkodowanym. Zademonstrowany został 
również defi brylator typu AED – przeznaczony 
do użytku dla ratującego, posiadającego jedy-
nie elementarne przeszkolenie. Defi brylator AED 
sam analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, 
kiedy defi brylacja jest wskazana. Taki defi bryla-
tor umieszczony jest wszędzie tam gdzie w cią-
gu ostatnich dwóch lat zdarzyło się zasłabnięcie 

lepszym lekarstwem na uspokojenie nerwów 
może być np. twórczość Mozarta” – podkreśla 
Dyrektor Gruszczyński. 
Pan Roman Gładyś zaprezentował obecnym na 
spotkaniu uczniom i nauczycielom swoje naj-
większe szlagiery, m.in. utwór pt. „Galopada”, 
„Ta słoneczna miłość”, „Niepewność” do muzyki 
Jana Kanty Pawluśkiewicza i „Moja piosenka”.
Pan Roman rozdał dzieciom swoje śpiewniki 
z prośbą o nauczenie się wybranych utworów. 
Na następnym spotkaniu w grudniu bieżącego 
roku uczniowie zaprezentują się przed naszym 
gościem. Ponad to zaproponował istniejące-
mu przy szkole dziecięcemu zespołowi ludo-
wemu „Promyki” udział w programach telewi-
zyjnych „Must be the music” i „Mam talent” 
ze swoim uczestnictwem. Dzieci z Bolechowic 
wykonają wraz z panem Romanem utwór jego 
twórczości pt. „Walc Pogodynki”.

Muzyczne spotkanie w Bolechowicach

Klub 4 H przy Szkole Podstawowej w Nowi-
nach zainaugurował „Święto Drzewa” w dniu 
10 października 2013 r. W akcji wspieranej 
przez Nadleśnictwo Kielce posadzonych zosta-
ło w Szewcach ok. 200 sadzonek buka przez 
50 uczestników Klubu 4 H wraz z opiekunka-
mi: Bogumiłą Kowalczyk i Dorotą Świtowską.
Leśniczy Mariusz Wertka udostępnił klubo-
wiczom sadzonki drzew, udzielił fachowej in-
strukcji sadzenia, a także zorganizował ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Dzieci uzyskały cenne 
informacje i odpowiedzi na wiele nurtujących 
pytań na temat lasu, jego znaczenia w przy-
rodzie i  gospodarce człowieka. Wszystkim 
uczestnikom akcji bardzo podobało się sadze-
nie lasu. Przeżyliśmy tu niezapomniane chwile, 
które na długo pozostaną w naszej pamięci.
Panu leśniczemu Mariuszowi Wertce serdecz-
nie dziękujemy.

Opiekunowie i członkowie Klubu 4 H

Klub 4H z Nowin na Święcie Drzewa

bądź też w miejscach 
często odwiedzanych 
np. duże hipermarkety, 
hale targowe.
Po prelekcji uczniowie 
zostali przeszkoleni 
z  zakresu udziela-
nia pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. 
Każdy z uczniów na fantomach przećwiczył 
resuscytację krążeniowo -oddechową, pozycję 
boczną ustaloną. Uczniowie zobaczyli jak profe-
sjonalnie wykonać opatrunek, usztywnić złama-
ne kończyny. Dzieciaki dowiedziały się także jak 
zachować się w chwili kiedy ktoś się zachłyśnie, 
zakrztusi, jak udzielić pomocy takiej osobie.

spk

Dzień z ratownictwem medycznym
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Kontakt z policją dla mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny:

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

13

SZUKAM PRACY
62-latek z umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z samochodem i prawem 
jazdy kat. B, umiejętością pracy na kom-
puterze i własnym komputerem z opro-
gramowaniem do kosztorysowania NOR-
MA poszukuje pracy biurowej lub lekkiej 
nie wymagającej wysiłku fizycznego. Tel. 
604 280 043, e-mail: jerzywes@poczta.fm

Panu 

Adamowi Głogowskiemu
dyrektorowi Schroniska Młodzieżowego „Ventus” w Nowinach

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teścia
składają

Stanisław Barycki wójt gminy Sitkówka-Nowiny
oraz pracownicy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali
zaprasza wszystkich chętnych na 

bal sylwestrowy
który odbędzie się 31 grudnia 2013 r. o godzinie 2000 

w sali weselnej OSP w Kowali.
Zapewniamy: 5 gorących posiłków, zimne przekąski, napoje, ciasta, szampana 

oraz wspaniałą zabawę do białego rana przy dzwiękach orkiesty.
Cena za parę: 290 zł

Informacja: 692-997-320, 880-430-087

Cóż to takiego Nordic Walking (NW)? To forma 
rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi 
kijami. Wymyślony został w Finlandii w latach 
20. XX wieku, jako całoroczny trening dla narcia-
rzy biegowych. W porównaniu do zwyczajnego 
marszu, nordic walking angażuje stosowanie siły 
do kijków z obu stron. Dlatego osoby uprawiają-
ce NW w większym zakresie angażują mięśnie 
ciała: m.in. klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, 
mięśnie ramion i brzucha. Te mięśnie są również 
inaczej stymulowane niż w zwykłym marszu. To 
prowadzi do większego ich wzmocnienia niż przy 
zwyczajnym chodzeniu czy joggingu. Dzięki temu 
rozwija się siła i wytrzymałość ramion, łatwość 
wchodzenia na wzgórza, spala się więcej kalorii 
niż przy normalnym chodzeniu, zwiększa się sta-
bilność przy chodzeniu z kijkami, redukuje nacisk 
na piszczele, kolana, biodra i plecy, co daje ko-
rzyści dla osób ze słabszymi stawami i nie dość 
silnymi mięśniami, odciążone są stawy, co jest 
szczególnie ważne dla osób starszych. Ważnym 
czynnikiem jest możliwość uprawiania NW w 
zasadzie przez każdego – bez względu na wiek, 
kondycję czy tuszę.
Elżbieta Antoniak chodzi z kijami od 4 lat. – 
Udaje mi się prawie codziennie przejść jakiś 
dystans. W grupie 2-3 osób chodzimy najczę-
ściej na Berberysówkę. To bezpieczna trasa 

wśród zieleni. Wiele osób chodzi także wokół 
stadionu w Nowinach gdzie jest miękkie podło-
że. W ogóle na terenie naszej gminy można by 
znaleźć dużo ciekawych tras. Dobrze jest roz-
począć uprawianie NW pod okiem instruktora, 
który nauczy nas prawidłowej techniki marszu 
i pomoże dobrać kije. Z taką inicjatywą wystą-
piły do mnie mieszkanki gminy, argumentując 
że chcą zadbać o swoje zdrowie, a równo-
cześnie przyjemnie spędzić czas na świeżym 
powietrzu – mówi Elżbieta Antoniak, która do 
zorganizowania szkolenia z techniki NW namó-
wiła Jacka Kanię, dyrektora GOK „Perła”.
– Spotykamy się dzisiaj z inicjatywy pani Eli na za-
jęciach z instruktorką Nordic Walking. Jeżeli to się 
państwu spodoba na pewno nie będzie to ostatnie 
spotkanie – deklarował dyrektor Jacek Kania.
Pierwsze zajęcia z Nordic Walking poprowadzi-
ła instruktorka Małgorzata Góźdź – Morawska. 
Przyszło kilkanaście osób. Jak dobrać kije do 
chodzenia? Ich długość powinna być obliczona 
według wzoru 0,75 x wzrost.  Inny sposób dobra-
nia długości kijków to utworzenie kąta prostego 
pomiędzy łokciem a kijem złapanym za rączki.
Elżbieta Antoniak zachęca wszystkich do 
wspólnego marszu. - Chodź z nami! Przyłącz 
się do wspólnego maszerowania po zdrowie!

pie

Bezpłatne badania 
mammografi czne

Zapraszamy na bezpłatne badania mam-
mografi czne w dniu 8 listopada 2013 r. na 
parkingu przy Urzędzie Gminy 
Sitkówka-Nowiny.

GOPS zatrudni 
opiekunów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sit-
kówce-Nowinach poszukuje kandydatów 
do opieki nad osobami starszymi na te-
renie sołectwa Szewce – Zawada. Kon-
takt: Ewa Kopolovets tel. 41 347 50 40, 
41 366 78 00.

Szlaka do wzięcia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Sitkówce-Nowinach odda za dar-
mo szlakę. Odbiór własnym transportem 
z terenu kotłowni osiedlowej w Nowinach.

Chodź z nami po zdrowie!
Dzięki Elżbiecie Antoniak i Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Perła” w Nowinach 
odbyło się pierwsze bezpłatne szkolenie z chodzenia z kijkami Nordic Walking. 
16 października 2013 r. na spotkanie z instruktorką Małgorzatą Góźdź-Morawską 
przyszło kilkanaście osób. - Jeżeli to się państwu spodoba na pewno nie będzie to 
ostatnie spotkanie – deklarował Jacek Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach.
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Współorganizatorzy:
Oddział Świętokrzyski Państwowe-
go Instytutu Geologicznego – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego 
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Instytut Ochrony Przyrody Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie
Speleoklub Świętokrzyski
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PROGRAM KONFERENCJI
1000 Powitanie uczestników kon-
ferencji – Jacek Kania – dyrektor 
Gminego Ośrodka Kultury „Perła”
1010 Otwarcie konferencji – Stani-
sław Barycki – wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny

• Prezentacja koncepcji funkcjo-
nowania Geoparku „Białe Zagłę-
bie” – Jacek Kania, dyrektor GOK 
„Perła”

1040-1300 Sesja referatowa – pro-
wadzący: Grzegorz Pabian
• Geologiczne przesłanki i perspek-

tywy funkcjonowania geoparków 
w regionie świętokrzyskim – Wie-
sław Trela, Państwowy Instytut 
Geologiczny – PIB, Kielce, Anna 
Fijałkowska-Mader, Państwowy 
Instytut Geologiczny – PIB, Kielce

• Walory geoturystyczne Geopar-
ku „Białe Zagłębie” i możliwości 
ich zagospodarowania – Grzegorz 
Pabian, Gminny Ośrodek Kultury 
„Perła”, Nowiny

• Jak chronić i udostępnić rezer-
wat przyrody nieożywionej „Góra 
Żakowa” – Jan Urban, Instytut 

Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 
Andrzej Kasza, Speleoklub Świę-
tokrzyski, Kielce

• Podsumowanie prac przy eksplo-
racji Jaskini Odstrzelonej w Ko-
wali wykonanych przez członków 
Speleoklubu Łódzkiego – Maciej 
Grzelak, Speleoklub Łódzki, Łódź

1400-1700

Sesja terenowa – trasa: Kamie-
niołom „Szewce”, Góra Okrąglica 
i Miejska – problematyka: budowa 
geologiczna zachodniej części Pa-
sma Bolechowickiego, historyczne 
górnictwo kruszcowe i skalne, za-
gospodarowanie geoturystyczne te-
renów pogórniczych – prowadzący: 
Andrzej Kasza, Grzegorz Pabian, 
Jan Urban
1700-1800

Podsumowanie i zakończenie kon-
ferencji

I konferencja naukowa pt.

pod honorowym patronatem Stanisława Baryckiego
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

Materiały konferencyjne
– streszczenia referatów

GMINA
SITKÓWKA-NOWINY
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Sesja terenowa konferencji w kamieniołomie Szewce. Uczestnicy zapoznali się m.in. z budową geologiczną Sesja terenowa konferencji w kamieniołomie Szewce. Uczestnicy zapoznali się m.in. z budową geologiczną 
Pasma Bolechowickiego i zagospodarowaniem terenów pogórniczychPasma Bolechowickiego i zagospodarowaniem terenów pogórniczych

Konferencję otworzył Stanisław Barycki,Konferencję otworzył Stanisław Barycki,
wójt gminy Sitkówka-Nowinywójt gminy Sitkówka-Nowiny Jacek Kania, dyrektor GOK „Perła” Jacek Kania, dyrektor GOK „Perła” 

dr Anna Fijałkowska-Mader,dr Anna Fijałkowska-Mader,
Oddział Świętokrzyski  PIG-PIB w Kielcach Oddział Świętokrzyski  PIG-PIB w Kielcach 

Maciej Grzelak, Speleoklub ŁódzkiMaciej Grzelak, Speleoklub Łódzki
dr inż. Jan Urban, dr inż. Jan Urban, 

Instytut Ochrony Przyrody PAN w KrakowieInstytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Grzegorz Pabian, GOK „Perła”Grzegorz Pabian, GOK „Perła”

W I nowińskiej konferencji geologicznej wzięli udział geolodzy i speleolodzy W I nowińskiej konferencji geologicznej wzięli udział geolodzy i speleolodzy 
z Krakowa, Łodzi, Kielc i gminy Sitkówka-Nowinyz Krakowa, Łodzi, Kielc i gminy Sitkówka-Nowiny

Uczestnikami sesji referatowej byli m.in.: Uczestnikami sesji referatowej byli m.in.: 
burmistrz Chęcin – Robert Jaworski i Jacek Kowalczyk –  dyrektor Departamentu burmistrz Chęcin – Robert Jaworski i Jacek Kowalczyk –  dyrektor Departamentu 

Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,
leśniczy Mariusz Wertka, radni gminy, przedstawiciele branży górniczej leśniczy Mariusz Wertka, radni gminy, przedstawiciele branży górniczej 
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Góry Świętokrzyskie są wyjątkowym w skali 
europejskiej obszarem ze względu na liczne 
odsłonięcia zróżnicowanych formacji skalnych 
niemal wszystkich okresów geologicznych, 
w których występują liczne skamieniałości, 
bogata mineralizacja, struktury tektoniczne, 
jaskinie z ciekawą szatą naciekową, a  tak-
że pozostałości po historycznym górnictwie 
kruszcowym i eksploatacji kopalin mineral-
nych., a wreszcie zróżnicowane typy rzeźby 
terenu i krajobrazu związane z budową geo-
logiczną. Różnorodność jest zatem najcen-
niejszą wartością abiotycznego środowiska 
przyrodniczego regionu świętokrzyskiego. Wa-
lory te sprawiają, że Góry Świętokrzyskie są 
doskonałym obszarem do propagowania dzia-
łań geoturystycznych i geoedukacynych, które 
należą do podstawowych zadań geoparków.
W połowie lat 1990 z  inicjatywy UNESCO 
sformułowana została idea geoparków, które 
mają łączyć funkcje edukacyjne i turystycz-
ne z ochroną dziedzictwa geologicznego oraz 
polityką zrównoważonego rozwoju społecz-
no-ekonomicznego. O możliwości utworze-
nia geoparku na danym obszarze decyduje 
różnorodność obiektów geologicznych i form 
rzeźby terenu, a wśród nich stanowisk i ob-

szarów chronionych w różnych kategoriach 
prawnych. W ramach geoparków powinny być 
także promowane i chronione obiekty przyrod-
nicze, archeologiczne, historyczne i kulturo-
we, związane zwłaszcza z historią geologiczną 
obszaru. Geopark powinien zatem posiadać 
wyraźnie określone granice i sieć geostano-
wisk zasługujących na ochronę ze względu 
na unikalne wartości naukowe, edukacyjne 
i geoturystyczne. Aby mógł znaleźć się w sieci 
geoparków europejskich musi spełnić szereg 
kryteriów zawartych w Karcie Geoparków 
Europejskich i  instrukcji opracowanej przez 
UNESCO. Obecnie w Polsce funkcjonuje je-
den geopark europejski i jest to transgraniczny 
polsko-niemiecki geopark Łuk Mużakowa.
Specyfi ka i styl budowy geologicznej Gór Świę-
tokrzyskich ukształtowany na przestrzeni dzie-
jów geologicznych oraz liczne i zróżnicowane 
obiekty przyrody nieożywionej umożliwiają 
utworzenie w regionie świętokrzyskim pięciu 
tematycznych geoparków działających w sie-
ci geoparków świętokrzyskich, cechujących 
się wyjątkowymi walorami edukacyjnymi, ale 
także unikalnymi wartościami przyrodniczymi 
i kulturowymi. Od dawna podejmowane są 
działania zmierzające do utworzenia geopar-

ku Chęcińsko-Kielcekigo oraz geoparku Doli-
na Kamiennej. Specyfi ką pierwszego z nich 
oraz uzasadnieniem dla jego terytorialnej 
i merytorycznej spójności są wychodnie skał 
węglanowych dewonu środkowego i górnego 
oraz pozostałości historycznego górnictwa 
kruszcowego (miedzi, ołowiu i srebra), ilu-
strujące związek przemysłowego dziedzictwa 
kulturowego ze środowiskiem przyrodniczym. 
Natomiast. głównym motywem geologicznym 
geoparku Dolina Kamiennej są odsłonięcia 
jurajskich i triasowych środowisk rzecznych 
i marginalnomorskich z  licznymi tropami 
gadów, a wśród nich jurajskich dinozaurów. 
W fazie koncepcji znajdują się prace nad geo-
parkiem Kraina Tetrapodia i Skamieniałych 
Wydm, który swoim zasięgiem obejmowałby 
obszar wzgórz tumlińskich oraz pasm: Oblę-
gorskiego i Dobrzeszowskiego. Natomiast Ły-
sogóry i Pasmo Jeleniewskie wraz z obszarem 
przylegającym do nich od północy mógłby być 
terenem działania geoparku Łysogórskiego. 
W sieci geoparków świętokrzyskich nie po-
winno zabraknąć geoparku Białe Ługi, obej-
mującego swym zasięgiem obszar Cisowsko-
-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego wraz 
z częścią terenów przyległych.

Geologiczne przesłanki 
i perspektywy funkcjonowania 
geoparków w regionie świętokrzyskim
Wiesław Trela, Anna Fijałkowska-Mader
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Świętokrzyski, ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce, wieslaw.trela@pgi.gov.pl

Dziedzictwo geologiczne gminy Sitkówka-Nowiny

– Witam na pierwszej naukowej konferen-
cji geologicznej w naszej gminie. Będzie to 
dwugodzinna uczta poświęcona skarbom geo-
logicznym naszej gminy – mówił Stanisław 
Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny, otwie-
rając 12 października 2013 r. I Konferencję 
Naukową pt. „Dziedzictwo geologiczne gmi-
ny Sitkówka-Nowiny”. Jacek Kania, dyrektor 
GOK „Perła” dokonał premierowego pokazu 
fi lmu – wędrówki po Chacie Tradycji w Kowa-
li, która ma pomieścić ekspozycję związaną 
z Geoparkiem Białe Zagłębie.
Według wójta Stanisława Baryckiego na te-
renie gminy Sitkówka-Nowiny mamy bogac-
two minerałów, na bazie których rozwinął się 
przemysł cementowo-wapienniczy, przetwór-
stwa skalnego, produkcji marmurów itp.- To 
przemysł, z którego jako gmina żyjemy gdyż 
ponad 60% wpływów budżetu gminy stano-
wią podatki od tych dużych zakładów i ko-
palń. Wprawdzie jesteśmy gminą wiejską, ale 
rolnictwo u nas jest szczątkowe. Za to stara-

my się wykorzystywać te walory geologiczne, 
pokazywać je, popularyzować wiedzę na ich 
temat, również pod kątem przywracania war-
tości ekologicznych dla naszej gminy. Wiemy 
jak wyglądała nasza gmina 30 lat temu za 
sprawą przemysłu cementowo-wapiennicze-
go. Dziś ten obraz jest krańcowo inny i udaje 
nam się żyć w zgodzie z naturą. Ale chcemy 
pamiętać o dokonaniach Białego Zagłębia, 
o ludziach którzy budowali ten przemysł. Stąd 
m.in. nazwa Geopark Białe Zagłębie – tłuma-
czył wójt Stanisław Barycki.
Jacek Kania, dyrektor GOK „Perła”, zaprezen-
tował koncepcję funkcjonowania Geoparku 
Białe Zagłębie. Przedstawił m.in. plany zapre-
zentowania na 500 metrach kwadratowych 
Chaty Tradycji w Kowali ekspozycji związa-
nej z Geoparkiem Białe Zagłębie. W chacie 
znalazłyby się sala wykładowa i ekspozycje, 
miejsce projekcji multimedialnych i duży hol. 
W sali z piecem chlebowym odbywałyby się 
warsztaty z dziedzictwa kulturowego. – Mamy 

projekt i pozwolenie na budowę. Jest duża 
szansa, by ten obiekt powstał na koniec 2014 
roku. Koszt obiektu to około 1,5 mln złotych. 
Połowę środków na inwestycję będziemy 
chcieli pozyskać z funduszy unijnych przeka-
zanych do gminy za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” – mówił 
Jacek Kania, a potem dokonał premierowego 
pokazu fi lmu – wędrówki po Chacie Tradycji 
w Kowali.

Piotr Piestrzyński

Uczta poświęcona skarbom geologicznym

Ekspozycja wewnątrz Chaty Tradycji
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Dziedzictwo geologiczne gminy Sitkówka-Nowiny

Obszar gminy Sitkówka-Nowiny uważany jest 
za jeden z bardziej interesujących terenów 
pod względem geologicznym, krajobrazowym 
oraz górniczym. Już od połowy XIV wieku po-
szukiwano i wydobywano tu rudę ołowiu (ga-
lenę) oraz w późniejszym okresie „marmury” 
chęcińskie. Intensywny rozwój działalności 
górniczo-przemysłowej nastąpił pod koniec 
XIX wieku oraz po 1910 roku i  związany 
był z przemysłem wydobywczym surowców 
skalnych oraz przemysłem wapienniczym. 
W  zbiorach Muzeum Narodowego w Kiel-
cach zachowało się kilka zdjęć kamieniołomu 
w Sitkówce (ryc. 1), które potwierdzają wy-
jątkowe dziedzictwo geologiczno-górnicze re-
gionu. Mając na względzie powyższe wartości 
4 marca 2013 roku powołano w strukturach 
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach Geo-
park „Białe Zagłębie”, który swym zasięgiem 
obejmuje teren gminy Sitkówka-Nowiny.
Na walory geoturystyczne Geoparku „Bia-
łe Zagłębie” składają się jego interesujące 
obiekty geologiczno-górnicze, które występują 

w formie naturalnych i sztucznych odsłonięć 
geologicznych. Szczególne znaczenie dla dzie-
dzictwa geologicznego geoparku, posiadają 
obiekty związane z historycznym górnictwem 
kruszcowym i skalnym oraz czynne wyrobiska 
górnicze. Obiekty te po odpowiednim zago-
spodarowaniu i udostepnieniu turystycznym, 
mogą służyć rozwojowi geoturystyki i rekreacji 
na obszarze geoparku. Najbardziej interesują-
ce rejony geoturystyczne geoparku to geosta-
nowiska: „Góra Żakowa” – rezerwat przyrody 
nieożywionej, „Ołowianka” – geostanowisko, 
„Kamieniołom Szewce” – planowany pomnik 
przyrody, „Góra Miejska i Okrąglica” – geosta-
nowisko, „Góry Zgórskie” – geostanowisko, 
„Góra Berberysówka” – geostanowisko, „Ko-
wala” – pomnik przyrody nieożywionej, „Ja-
skinia Odstrzelona w Kowali” – geostanowi-
sko. Do walorów geoturystycznych geoparku 
zaliczają się także wydarzenia geoturystyczne 
takie jak Piknik Geologiczny, Jesienny Rajd 
Gminny oraz specjalistyczne warsztaty przy-
rodnicze i wycieczki geoturystyczne.

Najwłaściwszą formą zagospodarowania i udo-
stępnienia powyższych obiektów jest zaprojek-
towanie przyrodniczych lub geoturystycznych 
ścieżek dydaktycznych wraz z  infrastrukturą 
turystyczną w celach edukacyjnych, rekre-
acyjnych i turystycznych. Potwierdzeniem po-
wyższego zdania jest zagospodarowany przez 
gminę Sitkówka-Nowiny i udostępniony trasą 
Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologiczne-
go „Kamieniołom Szewce”, gdzie po otwarciu 
na wiosnę 2012 roku nastąpił szybki rozwój 
ruchu turystycznego bez szkody dla środowiska 
przyrodniczego. Poszczególne geostanowiska 
Geoparku „Białe Zagłębie” powinny zostać po-
łączone geoturystyczną trasą samochodową 
lub rowerową z przygotowanymi parkingami 
oraz tablicami informacyjnymi. Istnieje również 
potrzeba uruchomienia Ośrodka Edukacyjno-
-Muzealnego Geoparku „Białe Zagłębie”, gdzie 
prowadzonaby była szeroko rozumiana edu-
kacja przyrodnicza oraz promocja dziedzictwa 
geologiczno-górniczego obszaru historycznie 
związanego z „Białym Zagłębiem”.

Walory geoturystyczne
Geoparku „Białe Zagłębie”
i możliwości ich zagospodarowania
Grzegorz Pabian
Gminny Ośrodek Kultury „Perła”, ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny, geopark@nowiny.com.pl

Ryc. 1 Kamieniołom w Sitkówce przed 1938 rokiem (w tle zabudowania Kowali, aktualnie w miejscu tym znajdują się „Osadniki” ZPW „Trzuskawica” SA).
Źródło: Zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach (zdjęcie autorstwa Jana Czarnockiego – geologa i badacza Gór Świętokrzyskich).
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Rezerwat przyrody nieożywionej „Góra Ża-
kowa” obejmuje wzniesienie o kilku kulmi-
nacjach w  obrębie Pasma Zelejowskiego, 
w południowo-zachodniej części Gór Świę-
tokrzyskich. Masyw góry zbudowany jest 
w części południowej z wapieni dewońskich, 
natomiast w części północnej – z węglano-
wych (wapiennych) zlepieńców permskich, 
które zalegają niezgodnie na wapieniach de-
wońskich. Wychodnie tych skał na terenie 
rezerwatu graniczą wzdłuż linii uskoku obci-
nającego wapienie dewońskie, który biegnie 
z południowego wschodu na północny zachód 
mniej więcej wzdłuż linii grzbietowej góry. 
Zarówno wapienie dewońskie jak i zlepieńce 
permskie pocięte są na terenie Góry Żakowej 
licznymi hydrotermalnymi żyłami mineralnymi 
(powstałymi w wyniku wytrącania się mine-
rałów z gorących wód krążących szczelinami 
skalnymi), które zbudowane są z kalcytu (wę-
glanu wapnia), barytu (siarczanu baru) oraz 
galeny (siarczku ołowiu). Ponadto wapienie 
dewońskie przecięte są na południowym sto-
ku góry przez żyłę grubokrystalicznego kalcytu 
o kilkumetrowej grubości. 
Galena występująca w żyłach na terenie Góry 
Żakowej była przedmiotem poszukiwań i eks-
ploatacji górniczej, jako ruda ołowiu, co naj-
mniej od pierwszej połowy XV wieku. Poszu-
kiwania górnicze prowadzono tu z przerwami 
do 1910 r., zaś Instytut Geologiczny wykonał 
w latach 1959-1960 dwa szyby badawcze, 
które m.in. dotarły do historycznych chodni-
ków górniczych. Po historycznej eksploatacji 
górniczej pozostało na terenie Góry Żakowej 
bardzo wiele śladów: lejów poszybowych, 
hałd, ale również otwartych szpar (wydłużo-
nych wyrobisk o znacznej głębokości, pozba-
wionych stropów) i szybów górniczych. Na 
terenie rezerwatu zinwentaryzowano 21 wy-
robisk podziemnych o głębokości 2,5-28,0 m 
i długości 4,5-137,0 m. Wyrobiska te stano-
wią miejsca zimowej hibernacji nietoperzy. 
Pozostałości dawnego górnictwa kruszcowe-
go, stanowiące zabytki techniki i jednocześnie 
ważne odsłonięcia geologiczne, są najciekaw-
szymi pod względem naukowymi obiektami 
chronionymi na terenie rezerwatu. Istotne jed-
nak ze względów historycznych i geologicz-
nych są również łomiki, w których eksploato-
wano biało-różowy, grubokrystaliczny kalcyt 
(tworzący wspomnianą wyżej grubą żyłę), jak 
też historyczny kamieniołom, w którym wydo-
bywano bloki wapienia dewońskiego jako tzw. 

marmur techniczny (na potrzeby budownic-
twa monumentalnego). 
Ponadto do ważnych elementów rezerwatu 
z punktu widzenia naukowo-edukacyjnego 
i krajobrazowego należą naturalne skałki zbu-
dowane z wapieni dewońskich i zlepieńców: 
progi, ambony i bloki skalne. Również przyro-
da żywa Góry Żakowej reprezentuje ciekawe, 
w wielu miejscach praktycznie klimaksowe 
(ustabilizowane) zbiorowisko leśne oraz zbio-
rowiska naskalne z wieloma gatunkami roślin 
chronionych. 
Ochrona rezerwatu „Góra Żakowa” powin-
na polegać na zminimalizowaniu ingerencji 
człowieka w naturalne elementy i procesy na 
jego terenie, bowiem ze względu na stabilny 
charakter rzeźby oraz zbiorowisk roślinnych, 
najważniejsze jego elementy – pozostałości 

dawnego górnictwa i skałki – nie ulegają de-
gradacji (w skali czasowej zauważalnej przez 
człowieka). Rezerwat powinien być chroniony 
przed zanieczyszczeniem (np. gromadzeniem 
śmieci w zagłębieniach) oraz wprowadzaniem 
na jego teren pojazdów, dużych grup ludzi 
czy organizacją imprez. Po zabezpieczeniu 
(ogrodzeniu, zakratowaniu) pionowych wy-
robisk możliwe wydaje się przeprowadzenie 
przez jego teren ścieżki edukacyjnej, która 
umożliwiłaby zapoznanie turysty z problema-
tyką dawnego górnictwa. W takim wypadku 
należałoby opublikować przewodnik po Górze 
Żakowej (objaśnienia do ścieżki edukacyjnej). 
Celowe wydaje się także urządzenie ekspozy-
cji poświęconej tradycjom górnictwa krusz-
cowego Góry Żakowej w muzeum Geoparku 
Białego Zagłębia.

Jak chronić i udostępnić rezerwat 
przyrody nieożywionej „Góra Żakowa”
Jan Urban
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Andrzej Kasza
Speleoklub Świętokrzyski, Kielce

Ryc. Dawne górnictwo kruszcowe i skalne oraz inne obiekty przyrody nieożywionej na terenie 
rezerwatu „Góra Żakowa” i zachodniej części Gór Skibskich. A Obiekty górnictwa na tle odkrytej 
mapy geologicznej. Objaśnienia oznaczeń: 1 – zlepieńce węglanowe permu, 2 – wapienie dewonu, 
3 – granice wydzieleń geologicznych i uskoki, 4 – jaskinia Piekło pod Skibami, 5 – otwarty szyb 
górniczy lub sztolnia, 6 – szpara górnicza, 7 – ważniejszy lej pogórniczy, 8 – szyb górniczy wyko-
nany prawdopodobnie w ramach prac Instytutu Geologicznego w latach 1959-1960, 9 – żyłowa 
strefa kruszcowa lub żyła kalcytu-różanki, 10 – duża hałda, 11 – kamieniołom, 12 – łom w którym 
eksploatowano kalcyt-różankę, 13 – forma skałkowa, 14 – historyczne pole górnicze (obszar 
z licznymi śladami górnictwa), 15 – linia przekroju geologicznego, 16 – granica rezerwatu „Góra 
Żakowa”. B. Schematyczny przekrój geologiczny przez Góry Skibskie (barwy takie same jak na 
mapce geologicznej).
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Nasze zainteresowanie terenem kamienioło-
mu „Stara Trzuskawica”, w którym znajduje 
się Jaskinia Odstrzelona sięgają początku 
roku 2008. W tedy to Dariusz Przydatek opo-
wiedział mi o zniszczonej jaskini, która miała 
się znajdować w tym kamieniołomie. Sam in-
formację tę otrzymał od Grzegorza Pabiana, 
a on z kolei od Jarosława Bugajskiego. W lu-
tym 2008 r. w trakcie bardzo dokładnej pene-
tracji kamieniołomu próbowaliśmy odszukać 
jaskinię. Zwiedziliśmy cały kamieniołom, lecz 
nie odnaleźliśmy śladów mogących świadczyć 
o lokalizacji wejścia do jaskini. Dopiero pod-
czas późniejszej wycieczki terenowej, w któ-
rej udział wzięli autorzy informacji o jaskini: 
J. Bugajski i G. Pabian, dochodzi do wskaza-
nia D. Przydatkowi zapadliska wypełnionego 
śmieciami jako lokalizacji wejścia do jaskini. 
Po konsultacjach z właścicielem terenu oraz 
Wójtem Gminy Sitkówka-Nowiny Stanisła-
wem Baryckim zaczęliśmy odkopywać wska-
zane miejsce. Rozpoczynając prace nad od-
gruzowaniem jaskini, w późniejszym okresie 
nazwaną Jaskinią Odstrzeloną w Kowali, kie-
rowaliśmy się przede wszystkim takimi prze-
słankami jak: opowieści miejscowej ludności 
o istnieniu dostępnej niegdyś jaskini z dobrze 
wykształconą szatą naciekową, utworzenie 
się jaskini w skałach dewońskich, co mogło 
sugerować dobrze rozwiniętą jaskinię oraz 
położenie wskazanego otworu blisko ściany 
kamieniołomu, co z kolei mogło oznaczać nie-
zniszczone korytarze idące w masyw wapien-
ny. Od listopada 2008 r. do marca 2010 r. 
podczas 16 wyjazdów eksploracyjnych udało 
się odkopać obecne wejście do jaskini oraz 
oczyścić salkę z odstrzelonym stropem.
Odkopana jaskinia stanowi bardzo mocno 
zniszczoną część większego systemu jaski-
niowego. W wyniku przeprowadzonych prac 
i pomiarów jaskinia osiągnęła 28,80 m długo-
ści, 3,80 m głębokości, 3,87 m deniwelacji. 
Przeprowadzone prace polegały na usunięciu 
dużych ilości gruzu wapiennego wsypanego 
do jaskini po odstrzeleniu stropu. Do tego celu 
został specjalnie zespawany wysięgnik dźwi-
gowy z  silnikiem elektrycznym. Wszystkie 
ciągi jaskini skończyły się zasypami gruzowo-
-gliniastymi. Dalsza eksploracja musiała być 
poprzedzona dodatkowymi badaniami. 
We wrześniu 2010 r. wystąpiliśmy do Urzędu 
Gminy z prośbą o przeprowadzenie badań geo-
radarowych. W związku z tym odbyło się spo-
tkanie z udziałem dr inż. Jerzego Ziętka z Zakła-
du Geofi zyki AGH, Grzegorza Pabiana z ramienia 
Urzędu Gminy oraz przedstawicieli Speloklubu 

Łódzkiego: Macieja Grzelaka i Dariusza Przydat-
ka przy Jaskini Odstrzelonej. Celem wizyty było 
sprawdzenie możliwości zastosowania metody 
georadarowej w najbliższych jej okolicach. Wi-
zja potwierdziła możliwość przeprowadzenia 
badań. Zostały one pozytywnie zaopiniowane 
przez dr Jana Urbana z Instytutu Ochrony Przy-
rody PAN w Krakowie. W listopadzie 2010 r. 
na zlecenie władz gminnych dr inż. Jerzy Ziętek 
przeprowadził badania. 
Analiza wszystkich wykonanych profi li pozwo-
liła na wydzielenie 4 poziomów występowania 
anomalii. Badania przeprowadzone w najbliż-
szej okolicy jaskini nie potwierdziły istnienia 
korytarza idącego na południowy-zachód 

w stronę ściany kamieniołomu. Za to jeden 
z profi li prowadzony powyżej kamieniołomu 
nad południowo-zachodnią ścianą wykazał 
istnienie dwóch komór o długości ok. 10 m. 
Badania potwierdziły istnienie większego 
systemu jaskiniowego, lecz nie ma pewności 
czy korytarze nie są wypełnione osadami lub 
gruzem wapiennym. Prawdopodobnie zostały 
w większości zniszczone poprzez nawiercenie 
stropów i wysadzenie. 
Po badaniach odbyły się jeszcze 4 wyjazdy, 
w trakcie których próbowaliśmy weryfi kować 
wskazania georadaru. Nie przyniosły one 
większych odkryć. Z dalszej eksploracji odstą-
piliśmy z przyczyn technicznych.

Podsumowanie prac przy eksploracji Jaskini 
Odstrzelonej w Kowali wykonanych przez 
członków Speleoklubu Łódzkiego
Maciej Grzelak
Speleoklub Łódzki, Łódź
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