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Organizatorem gali było Buisness Centre Informa-
tion – Biuro Organizacji artHIT. Laureaci otrzymali 
statuetki byka. Wśród laureatów konkursu znaleźli 
się m.in. wójtowie trzech gmin powiatu kieleckie-
go: Stanisław Barycki – wójt gminy Sitkówka-No-
winy, Marian Buras – wójt gminy Morawica oraz 
Wiesław Gałka – wójt gminy Nowa Słupia.
TOP MANAGER KIELCE 2013 – to prestiżowy 
tytuł, przyznawany po raz pierwszy menadże-
rom, prezesom, dyrektorom fi rm oraz wójtom 
i burmistrzom: za dokonania gospodarcze, za 
integrację z Unią Europejską, za udział w życiu 
społecznym, za wspieranie rozwoju kultury oraz 
wszelkich innych inicjatyw. pie

Tytuł Top Manager Kielce 2013
dla wójta gminy
Stanisław Barycki, wójt gminy 
Sitkówka – Nowiny, otrzymał tytuł TOP 
MANAGER KIELCE 2013. Podczas 
gali, która 14 listopada 2013 r. odbyła 
się w Centrum Biznesu nagrodzono 
najlepszych menadżerów w regionie: za 
dokonania gospodarcze, za integrację 
z Unią Europejską, za udział w życiu 
społecznym, za wspieranie rozwoju 
kultury oraz wszelkich innych inicjatyw.

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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Wójt Stanisaw Barycki (dolny rząd, drugi z lewej) 
w gronie nagrodzonych
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W 2013 r. projekt „Wykwalifi kowany bezro-
botny dobrym pracownikiem” skierowany 
jest do 20 podopiecznych Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach 
w wieku aktywności zawodowej zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze względu na 
bezrobocie. W ramach projektu osoby biorące 
w nim udział skorzystały już zarówno z grupo-
wych jak i indywidualnych spotkań z psycho-
logiem oraz doradcą zawodowym. Odbyły się 
również warsztaty savoir vivre i „języka ciała”, 
które wprowadzają w zagadnienia komunika-
cji niewerbalnej przybliżają podstawy mowy 
ciała oraz błędy w tworzeniu przekazów słow-
nych i pozawerbalnych.
Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród 
naszych kursantów cieszyły się indywidualne 
sesje wsparcia psychologicznego oraz z do-
radcą zawodowym. Ponadto istnieje możli-
wość skorzystania z konsultacji z doradcą ds. 
własnej działalności gospodarczej. W ramach 
projektu zorganizowane zostały kursy kompu-

terowe na poziomie podstawowym i średnio-
zaawansowanym. 
Jeśli chodzi o kursy typowo zawodowe to w tym 
roku zostały zrealizowane we wrześniu 2013 r. 
a były to kurs wizażu i kurs operatorów wózków 
widłowych, który został zakończony egzaminem 
po zdaniu którego osoby nabyły uprawnienia do 
prowadzenia tego typu pojazdów. Na w/w kur-
sach oprócz zdobytej wiedzy teoretycznej 
uczestnicy zdobywali umiejętności praktyczne. 
W listopadzie 2013 r. odbyło się już ostatnie 
szkolenie zawodowe w ramach projektu a był 
to kurs: pracownik administracyjno – biurowy.
Nowym zadaniem realizowanym w 2013 r. 
są odbywane staże zawodowe przez 5 osób 
w tym: 3 kobiety i 2 mężczyzn. Staże realizo-
wane są w okresie trzech miesięcy tj. wrze-
sień, październik, listopad 2013 r. Taka forma 
odbytych praktyk zawodowych jest doskonałą 
formą do zdobycia doświadczenia zawodo-
wego, lepszego poznania rynku pracy i  jego 
funkcjonowania.

Projekt „Wykwalifi kowany 
bezrobotny dobrym pracownikiem”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sit-
kówce-Nowinach realizuje wiele zadań. 
Z ustawy o pomocy społecznej wynika, że 
udziela się jej osobom i rodzinom, w szcze-
gólności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bez-
domności, potrzeby ochrony macierzyństwa, 
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 
choroby, bezradności w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych i prowadzenia gospo-
darstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub 
narkomanii, trudności w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu zakładu karnego oraz 
klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pod opieką GOPS w Sitkówce-Nowinach znaj-
duje się około 1000 potrzebujących miesz-
kańców gminy. Tak więc pracownicy socjalni 
muszą dotrzeć z pomocą do 400 rodzin. 
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego z zało-

gą GOPS spotkał się wójt Stanisław Barycki, 
który zwrócił uwagę na wielką wagę reali-
zowanych zadań. Przekazał wyrazy uznania 
i podziękowania za zaangażowanie w pracę 
na rzecz drugiego człowieka.
– Pracownik socjalny to zawód dla ludzi 
o wrażliwym sercu, nie można go wykonywać 
przez przypadek, do tego potrzebne jest po-
wołanie. Dziękuję paniom za pracę dla dobra 
społeczności gminy Sitkówka – Nowiny – mó-
wił wójt Barycki.
O życzenia dla pracowników GOPS zapyta-

liśmy kierownik Ewę Kopolovets: – To praca 
bez rozgłosu, ale najważniejsza. Chciałyby-
śmy żeby zmniejszyło się bezrobocie, żeby 
nasi mieszkańcy chętniej i z większym zaan-
gażowaniem podchodzili do tematu aktywiza-
cji zawodowej – mówiła Ewa Kopolovets.
W tym roku, oprócz pomocy dla potrzebują-
cych, GOPS brał udział w likwidacji skutków 
czerwcowego gradobicia. Pracownicy rozdzie-
lili dla poszkodowanych ponad 1 milion 22 
tysiące złotych pomocy.

pie

Pracownicy GOPS w Sitkówce-Nowinach podczas spotkania u wójta gminy Stanisława Baryckiego (od lewej): 
Agnieszka Markowicz, Anna Harat-Pypeć, Joanna Adler, Kamila Zatorska, Grażyna Górecka – kierownik Referatu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy, Izabela Dziewięcka – sekretarz gminy, wójt Stanisław Barycki, Ewa Kopolovets – 
kierownik GOPS, Iwona Oszust, Edyta Nowak i Ewelina Styczeń. Na zdjęciu nieobecna Małgorzata Zając

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego
– To praca bez rozgłosu, ale 
najważniejsza – mówi o działaniach 
pracowników socjalnych Ewa 
Kopolovets, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sitkówce – Nowinach. 21 listopada, 
jak co roku, obchodzono Dzień 
Pracownika Socjalnego.
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Bolechowice/Wola Murowana

Mszę w  intencji Ojczyzny odprawił ksiądz 
Marian Oduliński, proboszcz parafi i w Woli 
Murowanej. – Wczoraj obchodziliśmy rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wie-
lu ludzi walczyło o wolność kraju, dzisiaj ich 
wspominamy i modlimy się za nich. Ale rów-
nież modlimy się za nas samych, bo przecież 
my żyjemy w tej wolnej Polsce – mówił ksiądz 
Marian Oduliński.
W mszy świętej wzięli udział przede wszystkim 
uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i dyrekcja 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. Ich za-
proszenie przyjęli: wójt gminy Stanisław Baryc-
ki, radne gminy Elżbieta Antoniak i Wiesława 
Janus, sołtysi Woli Murowanej i Bolechowic 
– Władysław Zapała i Zbigniew Jantura, ze-
spół Bolechowiczanie, prezes spółki Wodociągi 
Kieleckie Henryk Milcarz oraz major Mirosław 
Wąchocki – szef Wydziału Rekrutacji WKU 
Kielce. Tuż po mszy świętej do świętujących 
dołączył starosta kielecki Zdzisław Wrzałka. 
Wszyscy marszem ruszyli w kierunku budynku 
bolechowickiej szkoły. Na czele marszu szedł 
przebrany za marszałka Józefa Piłsudskiego 
Marek Nosek – mieszkaniec Bolechowic. Na 
koniach asystowały mu uczennice: Justyna 
Nosek i Joasia Bukowska. Przemarsz zabez-
pieczali policjanci z Komisariatu w Chęcinach 
oraz strażacy z OSP Szewce – Zawada.

Za nich i za nas 
– bo żyjemy w wolnej Polsce
– Uroczystość, w której wzięliśmy udział może być przykładem jak cieszyć się ze 
Święta Niepodległości. To pokazali młodzi i starsi, uczniowie i członkowie zespołu 
„Bolechowiczanie”, wszyscy którzy czynnie brali udział w przedstawieniu albo 
śpiewali razem z nami pieśni patriotyczne – tak wójt Stanisław Barycki ocenił 
przedstawienie przygotowane z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, które 12 listopada 2013 r. przygotowali uczniowie, nauczyciele, 
rodzice i dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. Obchody rozpoczęły się 
od mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafi alnym w Woli Murowanej, 
a zakończyły deszczem biało-czerwonego konfetti.
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Bolechowice/Wola Murowana

W szkole na uczestników uroczystości czeka-
ło przedstawienie pokazujące naszą drogę do 
niepodległości, w którym wzięli udział przed-
szkolaki i uczniowie wszystkich klas. O opra-
wę muzyczną uroczystości zadbał dyrektor 
szkoły Tomasz Gruszczyński, który grał na 
keyboardzie. 
Młodych ludzi dwukrotnie wspomagał swo-
imi głosami zespół „Bolechowiczanie” pod 
kierownictwem Krzysztofa Korbana. „Bole-
chowiczanie” zaśpiewali m.in. utwór „Ojczy-
zno ma”. Kwartet muzyczno-wokalny złożony 
z artystów Filharmonii Świętokrzyskiej wyko-
nał pieśń Jana Pietrzaka „Żeby Polska była 
Polską”.
Przedstawienie miało wiele zaskakujących 
momentów. Swoje role w widowisku odegrali 
m.in. wójt Stanisław Barycki i przewodniczą-
cy Rady Rodziców Emil Gołuch. 
Prezes Henryk Milcarz życzył młodym i star-
szym, żeby nie musieli przeżywać tak trud-
nych chwil, jakich doświadczyli ich przodko-
wie. 
– Uroczystość, w  której wzięliśmy udział 
może być przykładem jak cieszyć się ze 
Święta Niepodległości. To pokazali młodzi 
i starsi, uczniowie i członkowie zespołu „Bo-
lechowiczanie”, wszyscy którzy czynnie brali 
udział w przedstawieniu albo śpiewali ra-

zem z nami pieśni patriotyczne. Dziękuję za 
ogromny wkład pracy. Impreza była naturalna 
i sympatyczna. Cieszę się, że przyszło wielu 
mieszkańców, rodziców i dziadków. Dzięku-
ję dyrekcji i personelowi szkoły – mówił wójt 
Stanisław Barycki. 
Przedstawienie w szkole w Bolechowicach 
miało scenografię i oprawę jakiej mogliby 

chociażby pozazdrościć twórcy fi lmu o czar-
noksiężniku Oz. Światła, dźwięki i efekty spe-
cjalne – za te działania odpowiadali Maciej 
Świt, Michał Wcisło oraz Raingold „Janek” 
Kiknadze, który na zakończenie z ogrom-
nym poświęceniem „odpalił” biało-czerwony 
deszcz konfetti.

Piotr Piestrzyński
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Kowala

Na wernisażu towarzyszącemu „Plastyka-
liom”, w foyer WDK, zaprezentowano 4 pra-
ce uczennic nowińskiego gimnazjum: Kingi 
Chrobot, Wiktorii Foryś, Julii Domagała i Julii 
Boniakowskiej. Prace dotyczyły 150. roczni-
cy powstania styczniowego. Za swoje prace 

dziewczęta otrzymały nagrody książkowe, któ-
re wręczali starosta kielecki Zdzisław Wrzałka 
i wicestarosta Zenon Janus.
Potem na scenie zaprezentowała się forma-
cja wokalna „Tu i teraz” prowadzona od lat 
przez nauczycielkę Alicję Lasotę. W tym roku 

zespół został po raz kolejny odmłodzony. 
Nowe uczennice, które przyszły we wrześniu 
do gimnazjum, zastąpiły te, które opuściły 
szkolne mury. Tak więc występ na „Muzyka-
liach” był pierwszym publicznym pokazem ich 
umiejętności po niespełna 2 miesiącach prób. 
Szlagier pt. „Kolory tańczą w twoich oczach” 
zaśpiewało 15 dziewcząt: Daria Domagała, 
Weronika Krakowska, Aleksandra Jankow-
ska, Wiktoria Ludwicka, Weronika Pyk, We-
ronika Kurzyna, Sylwia Bartkiewicz, Justyna 
Wypych, Wiktoria Taborek, Natalia Wawrzeń-
czyk, Weronika Gawior, Angelika Miśkiewicz, 
Weronika Trojak, Sara Pękalska i Weronika 
Polak.
Zdaniem Alicji Lasoty udział w takich konfron-
tacjach, które nie mają charakteru konkursu, 
ma dla młodych ludzi ogromne znaczenie.
– Dla takich dusz artystycznych to dodat-
kowa praca: próby wokalne, tworzenie prac 
plastycznych, a potem ich oprawa. Tak więc 
„Plastykalia” i „Muzykalia” dają tej uzdolnio-
nej młodzieży możliwość zaistnienia, pokaza-
nia się na scenie, a to w życiu późniejszym 
jest przydatne. Ważna jest umiejętność za-
prezentowania się przed klasą, przed praco-
dawcą czy też publicznie. Przy okazji ucznio-
wie mają możliwość promować swoją szkołę 
i gminę – tłumaczyła Alicja Lasota.

Piotr Piestrzyński

Formacja „Tu i teraz”
na „Plastykaliach i Muzykaliach”
Uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wystąpiły na XIV 
Powiatowym przeglądzie „Plastykalia i Muzykalia”, który 22 listopada 2013 r. odbył 
się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Podczas przeglądu swoje możliwości 
plastyczne i muzyczne prezentuje uzdolniona młodzież z Powiatu Kieleckiego.
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– Grupa sześciolatków przygotowała patrio-
tyczny montaż słowno-muzyczny. I  żeby 
nadać temu naszemu spotkaniu rangi przybyli 
do nas goście – mówiła dyrektor Alina Bana-
sik, dyrektor Przedszkola Samorządowego im. 
Pluszowego Misia w Nowinach.
A wśród gości znaleźli się m.in. wójt gminy 
Stanisław Barycki, zastępca wójta Krzysztof 
Rym, sekretarz gminy Izabela Dziewięcka, 
Grzegorz Toporek – dyrektor Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Nowinach oraz Mikołaj 
Wojdyła – przewodniczący Rady Rodziców 
Przedszkola. Elementy musztry wojskowej za-
prezentował przedszkolakom tato Filipa, który 
jest żołnierzem.
– Kochane dzieci, chciałem podziękować 
za tak sympatyczne obchody Dnia Niepod-
ległości. Wzruszony jestem, że tak pięknie 
śpiewacie hymn Polski, a także Rotę, która 
uznawana jest za drugi nasz hymn. Dziękuję 
za piękne stroje i piękne prezentacje. Jestem 
dumny, że wiecie co znaczy Polska i kiedy od-
zyskaliśmy niepodległość – mówił wójt Stani-
sław Barycki.

pie

Hołd wdzięczności od przedszkolaków
„Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada, tym co zmarli za ojczyznę, hołd 
wdzięczności Polska składa” – mówiły dzieci z Przedszkola Samorządowego im. 
Pluszowego Misia w Nowinach rozpoczynając 8 listopada 2013 r. spotkanie 
z okazji Święta Niepodległości.
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Uczestnicy mogli wystartować w zmaganiach 
wykorzystując do tego celu latawce zakupione 
w sklepie jak również wykonane własnoręcznie. 
Należy jednak zaznaczyć, że konstrukcje wyko-
nane samodzielnie były szczególnie premiowane 
przez jurorów. Jak się później okazało wszyscy 
biorący udział w zawodach podeszli do sprawy 
bardzo poważnie, zgłaszając do konkursu tylko 
własnoręcznie wykonane latawce.
Mimo niezbyt sprzyjającej aury – niskiej tem-
peratury oraz słabego wiatru, który skutecznie 
utrudniał przeprowadzenie prezentacji lataw-
ców w locie, wszyscy uczestnicy świetnie się 
bawili. Rodzice z pełnym zaangażowaniem 
pomagali swoim pociechom wzbić ich lataw-
ce w powietrze co wcale nie było tego dnia 
takim prostym zadaniem. 
W zawodach oprócz dzieci i młodzieży z te-
renu naszej gminy wzięli także udział człon-
kowie Modelarni Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Kielcach oraz podopieczni Modelarni 
Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie. Dwu-
osobowe jury w składzie: Stefan Piotrowski 
i  radny gminy Sitkówka-Nowiny – Dariusz 
Krajewski oceniało latawce pod kątem właści-
wości aerodynamicznych jak również wyglądu 
zewnętrznego, przyznając punkty w skali od 
jednego do dziesięciu. Po wyłonieniu zwycięz-
ców każdy z uczestników otrzymał pamiątko-
wy dyplom oraz nagrody rzeczowe.
Na zakończenie głos zabrał główny koordyna-
tor zawodów – Grzegorz Poliszuk, które swoje 
zadowolenie spuentował słowami: „Choć jest 
to dopiero nasza pierwsza tego typu impre-
za na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, to już 

teraz mam nadzieję, że zyska ona miano im-
prezy cyklicznej. Bardzo serdecznie chciałem 
wszystkim podziękować za udział w zawo-
dach. Mimo niezbyt łaskawej pogody odnoszę 
wrażenie, że miło razem spędziliśmy czas”.
Latawce płaskie:
1. Wiktoria Barto

2. Mateusz Kawecki
3. Dariusz Snochowski
Latawce skrzynkowe
1. Jan Chojnacki
2. Michał Kotarba
3. Kacper Kawecki

Paweł Giertuga

24 listopada 2013 r. rozegrano pierwszy 
mecz IX Edycji Nowińskiej Ligi Futsalu im. 
Michała Panasa. W tym roku w rozgrywkach 
pierwszej oraz drugiej ligi bierze udział 26 ze-
społów. Tytułu mistrzowskiego będzie broniła 
drużyna UKS Ekom Futsal Nowiny. Najśwież-
sze wyniki można znaleźć w zakładce UKS 
Ekom Futsal Nowiny na Facebooku.

Pierwsze święto latawca
Po raz pierwszy dzieci i młodzież 
wspólnie ze swoimi rodzicami miały 
możliwość wzięcia udziału w zawodach 
latawców pod nazwą „Święto latawca”, 
które odbyły się 17 listopada o godzinie 
11:00 na Stadionie Sportowym 
w Nowinach. Zawody organizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury „Perła” 
rozegrane zostały w dwóch kategoriach: 
latawców płaskich i skrzynkowych.
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UKS Ekom Futsal Nowiny zmierzy się z Kamion-
ką Mikołów w meczu 10 kolejki 1 PLF. Mecz od-
będzie się 7 grudnia o godz. 13 w hali w Nowi-
nach. Z dorobkiem 5 punktów nowińska drużyna 
zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ligowej.
Liderem tabeli jest Gwiazda Ruda Śląska z do-
robkiem 20 punktów. 7 grudnia podopieczni 
Piotra Lichoty zagrają z czwartym zespołem 
– Kamionką Mikołów (16 pkt.) Transmisję 
z tego meczu będzie można śledzić na żywo 
na stronie www.lajfy.com
Oto wyniki kolejnych meczów UKS Ekom Fut-
sal Nowiny:
1. UKS Ekom Futsal Nowiny – AZS UMCS Lu-

blin 2:6
2. UKS Jedynka Niemodlin – UKS Ekom Fut-

sal Nowiny 1:4
3. UKS Ekom Futsal Nowiny – Wisła Krakbet 

II Kraków 4:4

4. UKS Ekom Futsal Nowiny – Gwiazda Ruda 
Śląska 4:4

5. Heiro Rzeszów – UKS Ekom Futsal Nowiny 7:6
6. UKS Ekom Futsal Nowiny – NBit Gliwice 4:5
7. Solne Miasto Wieliczka – UKS Ekom Futsal 

Nowiny 3:1
8. UKS Ekom Futsal Nowiny – Marex Chorzów 4:6
9. pauzujące UKS Ekom Futsal Nowiny
10. UKS Ekom Futsal Nowiny – Kamionka 

Mikołów ?:?
pie

Zagrają z Kamionką Mikołów

Ruszyła IX Edycja 
Nowińskiej Ligi Futsalu 
im. Michała Panasa
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z  sesji zwyczajnej i  nadzwyczajnej

Istota zmian w budżecie gminy Sitkówka-No-
winy dotyczyła zmniejszenia planowanych do-
chodów o kwotę 4.900.000 zł, które w 2013 
roku nie zostaną wykonane. Zmniejszenie pla-
nowanych dochodów jest wynikiem zdarzenia 
niezależnego od gminy, tj. nie uzyskania do-
tacji celowej w kwocie 1.200.000 zł z Mię-
dzygminnego Związku Wodociągów i Kana-
lizacji na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 
Nadto zmniejszenie planowanych dochodów 
o kwotę 3.700.000 zł dotyczyło braku reali-
zacji w 2013 roku sprzedaży nieruchomości 
gruntowej gminy. Decyzję o wycofaniu się 
ze sprzedaży nieruchomości podjęto mając 
na uwadze niekorzystne ceny nieruchomości 
i sprzedaż tą przesunięto na następne lata.
Zmiany planowanych dochodów powodują 
oczywiście konieczność odpowiednich zmniej-
szeń po stronie planowanych wydatków, ce-
lem doprowadzenia do równoważenia się 
budżetu. W projekcie uchwały wykreślono 
planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 
w kwocie 1.554.000 zł. W tym inwestycje, 

które miały być realizowane z dotacji, któ-
ra nie będzie pozyskana z Międzygminnego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji.
Zmniejszono planowane wydatki bieżące 
w Urzędzie Gminy o kwotę ok. 704.000 zł. 
Jednocześnie z tych środków zaproponowa-
no zwiększenia wydatków na łączną kwotę ok 
395 tys. zł, w tym dotacji dla GOK „Perła” 
w wysokości 350.000 zł.
Zaciągnięcie przez gminę kredytu w kwocie 
2.200.000 zł miało pozwolić uzyskać bra-
kujące środki na inwestycje, a  tym samym 
doprowadzić do zrównoważenia się strony do-
chodowej i wydatkowej budżetu. 

Tak więc powyższe zmiany w  budżecie, 
spowodowane zmniejszeniem planowanych 
dochodów majątkowych gminy nie powinny 
budzić niczyich wątpliwości. Trzeba podkre-
ślić, iż przewiduje się, że dochody bieżące 
gminy będą zrealizowane na poziomie za-
kładanym na początku roku tj. w kwocie ok. 
42 mln zł.
Niezrozumiałym jest zatem stanowisko rad-
nych z klubu Wspólne Dobro o zablokowaniu 
wszystkich zmian w budżecie. Tym bardziej, 
że zastrzeżenia jakie przedstawili radni tego 
klubu dotyczyły wyłącznie dwóch pozycji ze 
strony wydatkowej budżetu, a mianowicie do-

Radni nie zaakceptowali 
zmian w budżecie gminy
Podczas sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 30 października 2013 
roku jak również sesji nadzwyczajnej, 
która odbyła się 13 listopada 2013 
roku, radni z klubu Wspólne Dobro 
nie zgodzili się na dokonanie zmian 
w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny.
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z  sesji zwyczajnej i  nadzwyczajnej

tacji dla GOK „Perła” w wysokości 350.000 zł 
oraz kredytu w kwocie 2.200.000 zł.
Należy nadmienić w tym miejscu, że propo-
zycja zwiększenia dotacji dla GOK „Perła” 
o kwotę 350.000 zł, tj. z kwoty 2.000.000 
zł do kwoty 2.350.000 zł była zarówno wy-
nikiem przerw w wykonywaniu działalności, 
spowodowanych zdarzeniami losowymi jak 
również wielu innych okoliczności faktycznych 
mających wpływ na niższe przychody tej jed-
nostki (przerwa remontowa).
Nadto z wypowiedzi jakie pojawiły się w cza-
sie i po sesji nadzwyczajnej ze strony radnych 
klubu Wspólne Dobro wynika, że błędnie od-
czytywane są przez nich podstawowe zasady 
konstruowania budżetu oraz realia dokonywa-
nia zmian w budżecie.
Pan Sebastian Nowaczkiewicz – przewodni-
czący Rady Gminy stwierdził m.in. „Naszym 
zdaniem gmina jest na tyle gminą bogatą, 
gdzie ma naprawdę duży dochód. Na ten rok 
planowane były dochody rzędu 48 mln zł. 
Naszym zdaniem nasza gmina mogłaby w tej 
chwili funkcjonować bez zaciągania kredytów 
na spłatę defi cytu. Nasza gmina w takiej sy-
tuacji w jakiej jest teraz powinna radzić sobie 
bez zaciągania zobowiązań”.
Przewodniczący w swej wypowiedzi nie od-
nosi się sytuacji jaka zaistniała po uchwa-
leniu budżetu gminy. Po zmianach budżetu, 
dokonanych na sesjach Rady Gminy w mar-
cu i wrześniu, planowane dochody gminy 
zmniejszyły się o 2,1 mln zł, w tym z tytułu 
zmniejszenia subwencji oświatowej o 500 
tys. zł, opłaty eksploatacyjnej 540 tys. zł, 
opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 460 tys. zł i opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 600 tys. zł. 
Odrzucone w październiku i listopadzie zmiany 
budżetu przez radnych klubu Wspólne Dobro 
stanowią o kolejnym faktycznym zmniejszeniu 
się dochodów gminy do wysokości ok 42 mln 
zł (w trakcie roku były także zwiększenia do-
chodów). Niezależnie od tego, że klub nie prze-
głosował tych zmian dochody te i tak nie zo-
staną zrealizowane. Problemem jest to w jaki 
sposób zrealizować zaplanowane wydatki któ-
re również nie zostały zmniejszone. Temu miał 
służyć kredyt w kwocie 2.200.000 zł.
Przewodniczący nie wyjaśnia co ma na my-
śli twierdząc, iż gmina mogłaby w tej chwili 
funkcjonować bez zaciągania kredytu. Z  ja-
kich środków zrealizować wydatki, które nie 
będą miały pokrycia w dochodach. Wbrew 
temu co sądzi przewodniczący brak podjęcia 
uchwały zmieniającej budżet spowoduje po-
wstanie zobowiązań wobec dostawców, usłu-
godawców oraz wykonawców inwestycji.
Na marginesie „bogactwo – duży dochód” na 
jaki powołuje się przewodniczący nijak ma się 
do zaciągania kredytu. Przyjęty budżet na po-
czątku roku musi być w trakcie jego realizacji 
dostosowywany do realiów gospodarczych, 
nie zaś sztucznie utrzymywany w niezmienio-
nej wysokości. Budżet był prawidłowo opraco-
wany na początku roku, podjęto dwukrotnie 
próby jego dostosowania do faktycznych wiel-
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kości jakie mogą zostać wykonane na koniec 
roku. Zmiany te jednak nie zostały ani właści-
wie ocenione, ani nie przedstawiono innych 
rozwiązań, które pozwoliłyby prawidłowo wy-
konać budżet na koniec roku.
Pan Zbigniew Pyk – wiceprzewodniczący 
Rady Gminy uważa, że skoro pieniądze zo-
stały przyznane w budżecie to oznacza, że 

one są. Skupia się on jednak wyłącznie wokół 
nieistotnej dla zaistniałych zmian w budżecie 
kwocie 350.000 zł dotacji dla GOK „Perła”.
Pan Łukasz Barwinek – radny gminy z kolei 
jest przekonany, że budżet został źle przygo-
towany, ponieważ okazało się, że zabrakło 
w nim środków. Zastrzegł jednak że radni nie 
wiedzą jaka jest faktyczna sytuacja.

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi prze-
pisami prawa podstawą gospodarki fi nanso-
wej gminy w danym roku budżetowym jest 
uchwała budżetowa, składająca się z budżetu 
gminy wraz załącznikami. Budżet gminy jest 
rocznym planem dochodów i wydatków oraz 
przychodów i rozchodów. Podstawową zasa-
dą uchwalenia budżetu gminy jest przyjęcie 
strony dochodowej i wydatkowej w  takiej 
wysokości, aby obie strony się równoważyły. 
Nie jest więc możliwym dokonywanie zmniej-
szeń bądź zwiększeń po stronie wydatkowej 
budżetu bez równoczesnego wskazywania po 
stronie dochodowej zmian w odpowiedniej 
wysokości równoważącej budżet.
Jest rzeczą oczywistą że w ciągu roku budże-
towego następują zmiany w budżecie spowo-
dowane różnymi okolicznościami. Właśnie 
zmiany takie zaistniały w budżecie gminy Sit-
kówka-Nowiny. Brak zgody radnych z klubu 
Wspólne Dobro na dokonanie zmian w bu-
dżecie podczas sesji zwyczajnej Rady Gminy, 
która odbyła się 30 października 2013 roku 
jak również sesji nadzwyczajnej, która odbyła 
się 13 listopada 2013 roku, powoduje nie-
realność kwot zapisanych w budżecie. Wia-
domym już jest, że zaplanowane w budżecie 
dochody majątkowe w kwocie 4.900.000 zł 
o których pisano wyżej nie zostaną wykonane. 
Nie zostaną również wykonane wydatki prze-
znaczone na inwestycje w kwocie 1.554.000 
zł, ale brak ich realizacji został wyjaśniony 
i uzasadniony. Brak zgody na zaciągnięcie 
kredytu spowoduje, iż gmina nie ureguluje 
w 2013 roku części zobowiązań dotyczących 
wydatków zapisanych w budżecie, które w tej 
sytuacji nie mają źródeł fi nansowania. Zobo-
wiązania te obciążą budżet roku 2014.
Czym się kierują radni klubu Wspólne Dobro po-
dejmując takie decyzje? Czy mają dostateczną 
wiedzę dotyczącą konstruowania budżetu? Jakie 
są ich podstawowe kierunki polityki fi nansowej? 

wyjaśnień dotyczących budżetu gminy 
udzieliła skarbnik 

Joanna Młynarczyk-Kusińska

z  sesji zwyczajnej i  nadzwyczajnej

Referat Gospodarki Nieruchomościami, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, iż ter-
min składania wniosków w sprawie demon-
tażu i usunięcia wyrobów zawierających 
azbest (eternit) zalegających na dachach 
i posesjach stanowiących własność miesz-
kańców gminy Sitkówka-Nowiny na rok 
2014 upływa z dniem 28 lutego 2014 r.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie 
Gminy Sitkówka-Nowiny (pok. 11), jak rów-
nież na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny.
Informacja telefoniczna w sprawie wniosków 
pod numerem 41 347 50 52.

KOMUNIKAT
o terminie składania wniosków

o usunięcie azbestu zalegającego
na dachach i posesjach na terenie

gminy Sitkówka-Nowiny
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kultura

Mojej Ojczyźnie

Polska ma najdroższa,
Ojczyzno kochana
Ziemio najpiękniejsza
Sercom polskim oddana.
 Wielką mam rodzinę
 Wiele zdolnych dzieci
 Chronisz lud Twój Boży
 Od wielu stuleci.
Biedna jesteś teraz
I bardzo stroskana
Masz ogromny problem,
By dać chleba dla nas.
 Wszystkie nasze miasta
 I najmniejsze wioski
 Rąk swych nie żałują
 By zmniejszyć Twe troski.
Aby kwiat mógł rosnąć
Trzeba zło wyplewić
Wspólnie podołamy
Wyrwać chwast z tej ziemi.
 Biel na Twym sztandarze
 Ma być śnieżno – biała.
 A czerwień zaś krwista
 I bardzo jaskrawa.
Stary Zygmunt zaczął
Na Mariackiej Wieży
Inne wtórowały
Dając hołd Macierzy.
 Dziś w ten wieczór poezji
 Kłaniam się z pokorą
 Ojczyźnie mej Polsce
 Jedna z wielu córek.
Dziś ja mówię do Was,
Mówię mową prostą,
Żeby Polska była Polską.

Henryka Brzoza

Listopad

Liście opadły z drzew,
leżą pod stopami.
Szur – szur szepczą smutno,
Listopad przyszedł,
co będzie z nami.
 A On!
 Szary, mglisty, deszczowy,
 nie kolorowy.
 Nikt Go nie chce.
 Nikt Go nie kocha,
 więc szlocha i szlocha.
Łzy leje od rana do wieczora,
a my mówimy:
Jaka smutna ta listopadowa pora.
Drzwi przed Listopadem zamykamy,
do domu nie wpuszczamy.
Więc stoi przy oknie
i moknie samotnie.
 A chciałby się ogrzać,
 i płaszcz wysuszyć.
 Posiedzieć w mięciutkim fotelu
 i jak kot cichutko pomruczeć.
Lecz taka już Jego dola,
i tak od stuleci.
Płacze i płacze.
A czas listopadowy,
chociaż pomału,
jednak leci i leci.
Nim się obejrzysz
Listopad przeleci.

Danuta Kilakiewicz

Smutna jesień

W koło nas jesień trwa.
Spada liść i deszcz i mgła,
snuje się pośród szarych pól,
a złote słońce śpi wśród chmur.

I biegnie smutny dzień za dniem,
wszystko się kryje w mroczny cień.
I nawet pies skulony śpi,
i czeka na słoneczne dni.

Choć dzień jesienny płacze tak,
że z żalu nad nim słów mi brak.
Jak mam pocieszyć płaczący dzień,
który umyka w zimowy sen.

Te słotne dni skończą się jak,
zaśpiewa nam pod niebem ptak. 
Drzewa rozwiną się w koło nas,
wtedy słoneczny wróci czas.

Danuta Kilakiewicz

Człowiek symbol

Tadeusz Mazowiecki
Pierwszy Premier Rządu III Rzeczypospolitej
Doradca Prezydenta
Postać wyjątkowa
Nieprzeciętna.
Architekt wolności w Polsce
Nowego ładu demokratycznego
Spokojem łagodził napięcia
Symbol kompromisu i nadziei.
Określił kierunek rozwoju państwa
Inicjator przełomu
Pokojowego i bezkrwawego.
Człowiek niezwykłego doświadczenia
Zwolennik wspólnych decyzji.
Rozwaga na arenie politycznej.
Bohater.
Jedni z nim walczyli, drudzy pracowali.
Ojciec niepodległej i demokratycznej Polski
Współtwórca wielu reform.
Popychał Polskę na nowe tory
Wielki autorytet
Kawaler Orderu Orła Białego
Postać historyczna.

Lidia Jędrocha

Odzyskanie wolności

11 listopada tysiąc dziewięćset osiemnastego
Powstaje Ojczyzna z grobu głębokiego.
Gdzie ją pochowano przed ponad stu laty,
By obejrzeć miasta także wiejskie chaty.
 Popatrzeć na synów, co o nią walczyli,
 Także oddać chwałę tym, co nie dożyli.
 Wtedy Orzeł Biały zrzucił swe okowy
 Poszybował szybko ponad nasze głowy.
Popatrzył na miasta, na pola i łąki,
Bo się już Polakom znudził czas rozłąki.
Rozłąki z Narodem, Polską i z rodziną
Niech te smutne lata wreszcie już przeminą.
 Popatrzył na Naród wolności spragniony,
 Co wielką daniną krwi był odkupiony.
 Chwalić Piłsudskiego Naczelnika swego,
 Także cały Naród to zasługa Jego.
Ojczyzno, długie lata byłaś znieważona
Lecz przez Naród Polski tak mocno kochana.
Walczyli o Polskę nie szczędzili życia,
A droga przed nimi ciężka do przebycia.
 Tak byłaś gnębiona oraz uciskana,
 Ileś wycierpiała Ojczyzno kochana.
 A jak dzwon Zygmunta rozkołysał serce,
 Przestał być już wtedy Naród w poniewierce.

Henryk Skowerski

Gdzie zmierza świat

Świat ciągle zmierza
Ku samozagładzie.
Kto o tem myśli
Na świecie dziś?
 Każdy gdzieś goni,
 Sam nie wie za czem.
 Jak Ikar niesie
 Gdzieś swoją myśl.
Technika tak bardzo
Zmieniła świat,
Że się nie liczy 
Matka czy brat.
 Gdzie dzisiaj człowiek
 Marne stworzenie
 Znajdzie dla siebie
 Jakieś schronienie?
Czy sami ludzie
Mogą żyć w zgodzie?
Nie czyniąc krzywdy
Ziemi, przyrodzie?

 Bóg dał nam ziemię,
 By gospodarzyć
 Lecz ludziom ciągle 
 za mało jest.
Dzisiaj na Księżyc
Chcą się przenosić
I tam zamieszkać
Tam życie wieść.
 A kiedy przyjdzie 
 jakieś zmartwienie
 Wtedy nastąpi 
 z letargu zbudzenie.
Bóg przypomina
Kto światem rządzi
Czy człowiek myśli,
że Bogiem jest?
 A jedna chwila
 Wszystko odmieni
 To człowiek będzie 
 maleńki jak jest.

Henryk Skowerski
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aktualności

Po zwycięskich bitwach stoczonych z Niem-
cami pod Radoszycami i pod Trawnikami 2 
dywizja, w  skład której wchodził batalion 
„Szarego” przemieszczała się na południe. 
W dowództwie rozważano zajęcie miasta Kiel-
ce. Kielce zajęlibyśmy, ale co potem? Drogę 
dywizji torował nasz batalion. 16 września 
wieczorem należało przekroczyć linię kolejową 
Kielce – Częstochowa przejazdem obok wsi 
Rykoszyn. Przejazd blokowany był bunkrem 
i zasiekami z drutu kolczastego. Broniła go 
silna i dobrze uzbrojona załoga. Zatem plan 
oczyszczenia przejazdu kolejowego z marszu 
nie powiódł się. Przerzucone na zasieki koce 
umożliwiły „Lawalowi” (Jerzy Barański) prze-

dostanie się pod bunkier i uszkodzenie bunkra 
gamonem. Strzały z naszej broni maszynowej 
dopełniły reszty. Poległo sześciu Niemców, je-
den dostał się do niewoli, reszta zbiegła. Stra-
ciliśmy dwóch kolegów. W związku z kończą-
cą się nocą dowództwo dywizji postanowiło 
przeczekać 17 września w  lasach przylega-
jących do wsi Zawada i Szewce. Komendant 
wyznaczył drużynę, która otrzymała zadanie 
założenia placówki na skraju lasu przy drodze 
Szewce – szosa krakowska. Drużyna ta napo-
tkała przy leśniczówce wóz konny i żołnierzy 
niemieckich ładujących nań drewno opałowe. 
Doszło do starcia, podczas którego wzięto do 
niewoli jednego żołnierza a zginęło dwóch. 
Porucznik „Jeleń” rozłożył swoją kompanię 
na lizjerze młodego drzewostanu, prostopadle 
do biegnącej drogi. Zajmujemy obaj z „Pako-
szem” (Janusz Garycki) stanowiska obok por. 
„Jelenia”. Kompania por. „Sęka” ubezpiecza 
pułk z  lewej strony a kompania „Judyma” 
ubezpiecza od strony Białogonu. Nasze prawe 
skrzydło jest chronione przez pozostałą część 
3 pp. legionów. Komendant wraz z drużyną 
dowodzenia i plutonem osłonowym znajduje 
się obok leśniczówki Szewce.
Dowódca niemieckiego pułku kwaterującego 
w Chęcinach i okolicy przyjechał samocho-
dem do nadleśnictwa ulokowanego we wsi. 
Sądząc, że jego pracownicy współdziałali 
z partyzantami w napadzie na jego żołnie-
rzy wywożących zakupione drewno z  lasu, 
rozkazał swojej ochronie ustawić pod ścianą 
nadleśniczego i jego pracowników biurowych 
do rozstrzelania. W tym czasie przed siedzi-
bą nadleśnictwa znajdowała się grupa ludzi 
z pobliskich wsi, przybyłych w celu zakupu 
drewna. Wśród nich znajdowała się kobieta 
władająca biegle językiem niemieckim, pra-
cująca przed wojną zarobkowo w Niemczech. 
Była ona zorientowana, że we wsiach Zawa-
da i Szewce kwaterował kilkakrotnie mały 
oddział sowieckich żołnierzy z  radiostacją. 
Nie wiedząc o naszym w tym czasie tam po-
bycie przypuszczała, że to Rosjanie napadli 
na żołnierzy niemieckich. Przekonała puł-
kownika Wehrmachtu, że przeznaczeni do 
rozstrzelania leśnicy są niewinni. Dowódcę 
grupy rosyjskich radzistów poznałem w  la-
tach 80. w nadleśnictwie Janów Lubelski, 

którego byłem nadleśniczym. Był już wtedy 
na emeryturze i pracował tam na 1/2 etatu. 
Posiadał stopień pułkownika wojska polskie-
go. Nazywał się Jerzy Piotrowski, chociaż po-
dobno był pochodzenia żydowskiego o innym 
nazwisku. Piotrowski przed wojną zamieszki-
wał wraz z rodzicami na Wołyniu. Ukończył 
średnią polską szkołę, władał biegle językiem 
polskim, rosyjskim i niemieckim. Po zajęciu 
Wołynia w 1939 r. przez Związek Radziecki 
został wcielony do ich armii. Szybko awan-
sował, a na przełomie lat 1943 – 1944 zrzu-
cony został z samolotu z radiostacją i grupą 
żołnierzy na Kielecczyznę w celu uzyskiwania 
informacji o  rozlokowaniu i  ruchach wojsk 
niemieckich oraz przekazywaniu ich za front. 
Opowiadał mi, że informacje te otrzymywał 
głównie od komendanta Szarych Szeregów 
z Kielc. Miały one wysoką ocenę jego przeło-
żonych. Życie i działalność swoją zawdzięczał 
w wielu przypadkach ludności Szewc i Zawa-
dy. Dowódca niemieckiego pułku wysłał plu-
ton do Szewc w celu zlikwidowania rosyjskiej 
rozwietki.
Wehrmachtowcy zbliżają się do nas wzdłuż 
prostopadłej drogi marszem ubezpieczonym. 
Pada rozkaz „Jelenia” aby nie strzelać przed 
oddaniem uprzedniego strzału z rakietnicy. 
Niemcy coraz bliżej, nas nie widać, bo kryje 
nas gęstwina młodnika. My widzimy ich do-
kładnie. Niemcy są już tak blisko, że zachodzi 
obawa, iż dojdzie do walki wręcz. Nagle pada 
strzał naszego dowódcy i rozpoczyna się pie-
kło. Zagrały wszystkie nasze lufy broni maszy-
nowej i ręcznej. Padli i leżą, nawet nie zdążyli 
otworzyć skutecznego ognia. Dowódca ich na-
kazuje odwrót. Próbują rękami wkopywać się 
w ziemię. Zdołało uciec zaledwie kilku, resz-
ta leży pokotem. Wysłano na przedpole mnie 
i kilku kolegów dla zabrania broni i amunicji 
przeciwnika. Były to mauzery produkcji ra-
domskiej. W tym czasie Niemcy zgrupowani 
wzdłuż drogi Kielce – Kraków nie ostrzeliwali 
nas. Na przedpole wyszedł parlamentariusz 
nieprzyjaciela z białą fl agą i poprosił o moż-
liwość zabrania poległych. I  tak się stało. 
Czekamy na nowy atak. Niemcy po otrzy-
maniu takiej lekcji nie kwapili się na nowy 
atak. Nad lasem ukazał się samolot niemiecki 
i niskim lotem patrolował nasze zgrupowanie 
ostrzeliwując z broni pokładowej las. Niemcy 
przystąpili do ostrzeliwania naszych pozycji 
z moździerzy i granatników. Wznawiają atak 
tyralierą ale zmuszeni są do odwrotu z powo-
du silnego naszego ognia. Rozpoczynają przy-
gotowania artyleryjskie. Dokonują przegrupo-
wania i uderzają na linię porucznika „Sęka”. 
Zostają odparci. W porze przedwieczornej na-
stąpiło gwahowne ostrzeliwanie nas przy po-

Wspomnienia uczestnika 
bitwy pod Szewcami
Porucznik Zdzisław Szunke, ps. „Czerw” jest jednym z ostatnich żyjących 
uczestników bitwy pod Szewcami z 17 września 1944 r. Wziął udział w 
uroczystościach, które 15 września 2013 r. odbyły się w Szewcach, w związku 
z 69 rocznicą zwycięskiej bitwy partyzantów dowodzonych przez gen. Antoniego 
Hedę ps. „Szary”. Poniżej drukujemy w całości wspomnienia por. Zdzisława 
Szunke, które nadesłał do naszej redakcji.

Porucznik Zdzisław Szunke, ps. „Czerw” podczas uro-
czystości w Szewcach. Mikrofon podtrzymuje Dionizy 
Krawczyński prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych „Jodła”
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aktualności

mocy artylerii z pociągu pancernego. Dopiero 
o zmroku nieprzyjaciel zakończył atak. Drugą 
kompanię por. „Jelenia” wycofaną z pola wal-
ki zastąpiła kompania por. „Serwo”. W bitwie 
pod Szewcami poległo około 100 Niemców. 
Nasze straty to jeden zabity z kompanii „Ser-
wy” i kilkunastu rannych z 3 pułku. Kontu-
zjowanym byłem również ja. Wraz z kilkoma 
kolegami przedstawiony zostałem do awansu 
i odznaczenia.
Batalion ograniczył swoje tabory do niezbęd-
nych i wyruszył w  kierunku lasów włosz-
czowskich koło Okrąglicy, przez Zajączków, 
Wierną Rzekę. W ostatniej dekadzie września 
biwakujemy całą dywizją w  lasach włosz-
czowskich. Niemcy atakują przy pomocy sa-
molotów, czołgów i oddziałów pieszych (po-
licji i Wehrmachtu). Łączna liczba żołnierzy 
przeciwnika szacowana jest na kilka tysięcy. 
Powstają po naszej stronie straty w ludziach 
i taborach. Braki ciepłej odzieży, leków oraz 

żywności powodują podjęcie przez dowódz-
two decyzji o rozformowaniu dywizji. Nasz 
batalion wyruszył w koneckie. Po drodze sto-
czyliśmy walkę koło miejscowości Biadaszek 
a następnie przekroczyliśmy linię kolejową 
Kielce – Włoszczowa w miejscowości Ludy-
nia. 6 października nad ranem dotarliśmy do 
lasów przysuskich w pobliżu wsi Kurzacze. 
Stoczyliśmy walkę obronną z Niemcami, któ-
rzy w sile około 2000 ludzi rozpoczęli obławę 
na przebywające tam przed nami oddziały 
partyzanckie 25 pułku AK. W wyniku starcia 
poległo kilku naszych kolegów. Straty nie-
przyjaciela według relacji furmanów wziętych 
na podwody dla potrzeb obławy oraz relacji 
mieszkańców Gielniowa wynosiły około 40 
zabitych.
Przeszliśmy w lasy chlewickie i niekłańskie. 
W pobliżu gajówki Cecylia zakopaliśmy nad-
miar broni, przedtem zakonserwowanej i opa-
kowanej. Każdy partyzant, który miał dokąd 

pójść wysyłany był na urlop w celu podlecze-
nia się i zaopatrzenia w odzież zimową. Obaj 
z „Pakoszem” –  Janem Garyckim skorzysta-
liśmy z urlopu. Powrót do oddziału ustalony 
został na dzień 15 listopada 1944 r. przy 
gajówce Cecylia. Otrzymaliśmy własne ken-
karty oraz bilety kolejowe na przejazd z Wól-
ki Plebańskiej do Kielc. Mimo napotykanych 
przeszkód dotarliśmy szczęśliwie na meliny. 
Około 10 listopada dotarła do nas łączniczka 
z rozkazem nie wracania do oddziału a współ-
pracowania z miejscową konspiracją. Po-
wodem była maksymalna redukcja oddziału 
przeprowadzona po ostatniej bitwie stoczonej 
w lasach niekłańskich z Niemcami i Kałmu-
kami, w której poległo 9 kolegów, w tym por. 
„Grad” a kilkunastu zostało rannych. Stracono 
również większość taborów.

Szewce, 15 września 2013 r.
Zdzisław Szunke

ps. „Czerw”

W konkursie wzięło udział dwudziestu czte-
rech uczestników reprezentujących szkoły 
podstawowe z  terenu gminy Sitkówka-No-
winy: w Nowinach, Bolechowicach i Kowali. 
Dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz 
wspomagając się rekwizytami, stosowną mi-
miką, odpowiednią modulacją głosu, a cza-
sami nawet uzasadnionym strojem. Poziom, 
jaki zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki. 
W przerwie, kiedy obradowała komisja kon-
kursowa, dzieci oglądały przygotowane przez 
Szkolne Koło Teatralne przedstawienie pt. 
„Jacek, Wacek z wizytą u Pani Jesień”, które 
zapewniło im wyśmienitą zabawę.
Podczas konkursu ocenie podlegało: opano-
wanie pamięciowe wiersza, dykcja, dono-
śność głosu, modulacja, tempo mówienia, 
umiejętność gospodarowania oddechem 
i ogólne wrażenie artystyczne.
Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech 
kategoriach: kategorii klas I, kategorii klas II, 
kategorii klas III.
Prezentacje oceniało jury w składzie: przewod-
nicząca – mgr Grażyna Żak, członkowie – wójt 
gminy Stanisław Barycki, Elżbieta Rachwał 
– z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowi-
nach, Bernadeta Stefańska i Agnieszka Toczek.
Komisja konkursowa miała trudne zadanie 
do wykonania – wybrać najlepszych z najlep-
szych. Oto wyniki pracy komisji:

KLASY PIERWSZE
I miejsce – Julia Mazur – Szkoła Podstawowa 
w Kowali

II miejsce – Emilia Zatorska - Szkoła Podsta-
wowa w Nowinach
III miejsce – Sandra Pańczyk – Szkoła Podsta-
wowa w Kowali
Wyróżnienie – Kacper Gorzelski – Szkoła Pod-
stawowa w Nowinach

KLASY DRUGIE
I miejsce – Oliwier Bieroński – Szkoła Podsta-
wowa w Nowinach
II miejsce– Oliwia Staniec – Szkoła Podstawo-
wa w Nowinach
III miejsce – Wiktoria Basiak – Szkoła Podsta-
wowa w Nowinach

Wyróżnienie – Aleksandra Domańska – Szkoła 
Podstawowa w Nowinach

KLASY TRZECIE
I miejsce – Julia Miś – Szkoła Podstawowa 
Nowinach
II miejsce – Wiktor Krzysztofi k – Szkoła Pod-
stawowa w Kowali
III miejsce –– Aleksandra Kasprzycka – Szkoła 
Podstawowa w Nowinach
Wyróżnienie – Antoni Kosmala – Szkoła Pod-
stawowa w Nowinach

Mistrzowie recytacji otrzymali piękne pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody książkowe ufundo-
wane przez dyrekcję SP Nowiny.
Kto wie, a może po latach, wśród tych mło-
dych recytatorów, którym pomogło się odkryć 
piękno i potrzebę poezji, odnajdziemy tych 
niepospolitych, na miarę wielkich mistrzów 
polskiego słowa...?

Gminny konkurs recytatorski
Gminny Konkurs Recytatorski dla klas I – III pod hasłem „Zabawa z poezją” 
odbył się 30 października 2013 roku w Szkole Podstawowej im Orląt Lwowskich 
w Nowinach. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu były nauczycielki Iwona 
Sokołowska oraz Jadwiga Ochab.
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Potem wszyscy wysłuchali i obejrzeli program 
pt. „Opowiedz nam moja Ojczyzno”. Tytułową 
piosenkę zaśpiewała uczennica Kasia Podcza-
siak.
Uroczystość uświetnił występ Gminno-Szkol-
nej Orkiestry Dętej „Nowiny”. Wielu byłych 
i obecnych członków orkiestry to uczniowie 
nowińskiej szkoły.

pie

certem, na który złożyły się pieśni patriotycz-
ne. Na zakończenie orkiestra zagrała Marsz 
Pierwszej Brygady.

pie

W pierwszym dniu festiwalu na przesłuchania 
stawiło się 44 uczestników w dwóch grupach 
wiekowych 13 – 15 lat oraz 16 – 19 lat. Jury 
w składzie: Michał Stachurski (przewodniczą-
cy), Marek Maciągowski, Wojciech Materek, 
Leszek Ślusarski i Anna Woźniak przyznało 
trzy pierwsze miejsca oraz po pięć wyróżnień 
w każdej z grup.
Drugi dzień festiwalu rozpoczęła koncertem 
Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” 
pod batutą Józefa Janaszka, którą zaproszono 
w charakterze gościa specjalnego.

Orkiestra wykonała utwory patriotyczne 
i  rozrywkowe m.in. „Wiązankę Pieśni Le-
gionowych”, „Wiązankę Pieśni Patriotycz-
nych”, „Wzdłuż i wszerz” oraz „Quando 
m’innamoro”.
W porannych uroczystościach wziął udział 
wójt Stanisław Barycki z małżonką. Główna 
gala festiwalu wraz z koncertem laureatów 
odbyła się 17 listopada w Kościele Garnizo-
nowym w Kielcach. Na zakończenie festiwalu 
ponownie swój koncert dała Gminno-Szkolna 
Orkiestra Dęta „Nowiny”. 

Kapelmistrz zaprezentował utwory patriotycz-
ne oraz popularne pieśni żołnierskie: „Marsz 
Czwartaków”, „Wierzby płaczące”, „Marsz Po-
łtawa” oraz pieśni legionowe.

Anita Materek

aktualności

Na festiwalu Żołnierska Nuta
Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” była gościem specjalnym Festiwalu 
Piosenki Wojskowej „Żołnierska Nuta”, który w dniach 16-17 listopada 2013 roku 
odbył się w Kielcach. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonała Beata Oczkowicz, 
wiceminister obrony narodowej.

O godzinie 11 rozpoczęła się msza święta, 
którą odprawił ksiądz prefekt Józef Kubicza, 
proboszcz parafi i pw. Chrystusa Odkupiciela 
w Nowinach. We mszy świętej uczestniczyli: 
wójt gminy Stanisław Barycki, sekretarz gmi-
ny Izabela Dzewięcka, skarbnik gminy Joanna 
Młynarczyk-Kusińska, przewodniczący Rady 
Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, radni gmi-
ny oraz dyrektorzy jednostek samorządowych. 

Wśród wielu mieszkańców gminy były dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach i młodzież z Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych z pocztami sztandarowy-
mi.
Oprawę muzyczną mszy świętej zapewniła 
Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” pod 
batutą Józefa Janaszka. Po mszy orkiestra 
wystąpiła z kilkudziesięciominutowym kon-

Obchody 95 rocznicy
odzyskania niepodległości
Mieszkańcy oraz władze gminy Sitkówka-Nowiny wzięli udział w mszy świętej 
i koncercie z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości odbyły 
się 10 listopada 2013 r. w kościele parafi alnym pw. Chrystusa Odkupiciela 
w Nowinach.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Joan-
na Wojcieszyńska, która powitała następu-
jących gości: wójta Stanisława Baryckiego, 
zastępcę wójta Krzysztofa Ryma, dyrektora 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Grzegorza 

Toporka oraz reprezentującego Radę Rodzi-
ców radnego Artura Podczasiaka.
Wójt Stanisław Barycki w swoim wystąpieniu 
skierowanym do dzieci i młodzieży wspominał 
uczestników walk o wolną Polskę, kombatan-
tów, których „można już policzyć na palcach 
jednej ręki”. – Nasze spotkanie dotyczy tradycji 
i polskości. Wyrazem tego jest chociażby po-
prawne posługiwanie językiem polskim. W ten 
sposób jako uczniowie możecie okazać szacu-
nek dla tych, co walczyli o wolność. Jesteśmy 
państwem wolnym i niepodległym. Chcieliby-
śmy, żeby społeczeństwo nie było podzielone 
i żeby pokazało młodym swoją jedność.

Opowiedz nam moja Ojczyzno
Program artystyczny pt. „Opowiedz nam moja Ojczyzno” przedstawili 7 listopada 
2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. W ten 
sposób uczcili 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
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polska bibliotekar-
ka, dzieci bardzo 
chętnie czytają i ku-
pują sobie używane 
książeczki na orga-
nizowanych przez 
szkołę kiermaszach.
Szczególn ie  po -
zytywne wrażenie 
zrobiła na nas dys-
cyplina panująca 
w placówce. Dzieci 
noszą mundurki, 
nie biegają i  nie 
krzyczą w  trakcie 
przerw, a podczas 
codziennego apelu 
siedzą grzecznie i słuchają innych. Prawdopo-
dobnie dlatego katolicka szkoła jest niezwykle 
popularna także wśród przedstawicieli innych 
religii, których dzieci uczęszczają na zajęcia 
i wspólnie się modlą.
Nasi gospodarze pokazali nam również starą 
posiadłość ziemską Rockingham Castle, gdzie 
lubił odpoczywać angielski pisarz Charles Dic-
kens. Poczęstowano nas tam lokalnymi droż-
dżówkami ze śmietaną oraz tradycyjną herba-
tą... z mlekiem!
Ponieważ nasza wizyta miała charakter ro-
boczy, odbyliśmy też spotkania projektowe, 
podczas których poszczególne państwa za-
prezentowały oryginalne wersje swoich le-
gend – niektóre okazały się bardzo zabawne 
i całkowicie różne od naszych wcześniejszych 
wyobrażeń. Zaplanowaliśmy również działa-
nia na kolejny rok projektu. Każde państwo 
ma świętować różne uroczystości naszych 
partnerów i w  ten sposób lepiej poznawać 
współpracujące kraje. Podczas kolejnych wi-
zyt będziemy dzielić się spostrzeżeniami doty-
czącymi owych świąt.

Szkoła Podstawowa w Kowali

aktualności

Dyrektor szkoły Małgorzata Markiewicz oraz 
szkolny koordynator programu Comenius Anna 
Głogowska-Frączek miały możliwość obejrze-
nia katolickiej placówki, w której na co dzień 
uczą się dzieci pochodzące z wielu państw 
świata. W pierwszym dniu pobytu delegacje 
zostały uroczyście powitane przez uczniów, 
każdy z nas usłyszał przemówienie w ojczy-
stym języku. Były to niezwykle wzruszające 
chwile, zwłaszcza gdy brytyjscy uczniowie 
podnosili polską fl agę, a w tle brzmiał Ma-
zurek Dąbrowskiego. Przedstawiciele Polonii 
opowiedzieli nam o swoich doświadczeniach 
w Anglii oraz poczęstowali brytyjską herbatą 
z mlekiem.
Poszczególne delegacje z państw partnerskich 
zwiedziły całą szkołę. Szczególnie spodoba-

ło nam się przedszkole, gdzie 5-latki przy-
gotowywały zupę, krojąc warzywa wielkimi 
i ostrymi nożami! W placówce znajduje się 
kaplica, a każda klasa ma swojego świętego 
patrona. Nauczyciele uczący w poszczegól-
nych klasach korzystają z pomocy asystenta 
oraz jednego bądź dwóch nauczycieli osób ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 
Dlatego też w niektórych salach spotykaliśmy 
aż 4 nauczycieli pracujących równocześnie 
z jedną klasą!
Uczniowie w Wielkiej Brytanii rozpoczynają 
dzień od apelu w sali gimnastycznej, a na-
stępnie przechodzą do swoich sal na zajęcia 
lekcyjne. Nie muszą płacić za podręczniki 
szkolne, ani za przybory – co jest niewątpliwą 
pomocą dla rodziców. Jak powiedziała nam 

Jesienią br. Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta 
„Nowiny” wydała swoją trzecią płytę. – To już 
trzecia płyta, ale najtrudniejsza, bo podsumo-
wująca nasz dziesięcioletni dorobek – tłumaczy 
kapelmistrz orkiestry Józef Janaszek. Pierwsza 
płyta orkiestry została wydana w 2007, a dru-
ga w 2010 roku. W styczniu 2014 roku orkie-
stra będzie świętowała 10-lecie działalności.

pie

Wizyta w Northampton
W dniach 23-27 października 2013 roku delegacja ze Szkoły Podstawowej 
w Kowali im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” przebywała z wizytą roboczą 
w szkole partnerskiej w Northampton w Wielkiej Brytanii. Był to kolejny etap 
udziału szkoły w programie Comenius.

TRZECIA 
PŁYTA 
ORKIESTRY 
DĘTEJ
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walanki” z gminy Sitkówka-Nowiny za krup-
nik na żołądkach, III – gospodyniom z Drugni 
w gminie Pierzchnica za kolorowe żołądki. 
Występ na scenie Zespołu Śpiewaczego „Bole-
chowiczanie” poprzedzał występ gwiazdy wieczo-
ru Maryli Rodowicz. „Bolechowiczanie” przygoto-
wali także dwie potrawy z żołądków na konkurs: 
sałatkę z żołądków i żołądki w sosie własnym.

pie

aktualności

W katalogu można znaleźć pełny przepis na 
„Krajańce z betkami”, który przybliżamy także 
Czytelnikom Głosu Nowin.
SKŁADNIKI
Makaron: ½ kg mąki pszennej, szczypta soli, 
4 jajka, 1 łyżeczka oliwy z oliwek
Sos z kurek: ½ kg kurek, kilka łyżek masła, 
1 średnia cebula, 3-4 ząbki czosnku, 100 ml 
śmietanki kremówki 30%, 3 czubate łyżki 
gęstej śmietany (18%), natka pietruszki, sól, 
pieprz, sok z cytryny
Wykonanie: przesiać mąkę na stolnicę lub do 
dużej miski. Na środku kopczyka zrobić do-
łek, wbić do niego jajka, dodać oliwę i sól. 
Wymieszać wszystkie składniki aż powstanie 
dość twarde ciasto. Jeśli trzeba, dodać kilka 

kropel wody. Wyrabiać ciasto około 10 minut, 
aż stanie się gładkie i elastyczne. Powinno 
być dość twarde. Jeśli klei się do rąk, dodać 
odrobinę mąki. Podzielić ciasto na ćwiartki, 
bo łatwiej jest wałkować mniejsze kawałki. 
Rozwałkować je bardzo cienko na stolnicy 
nieposypanej mąką, obracając od czasu do 
czasu, aby nie przywarło. Kroić ciasto zwi-
nięte w rulonik na cienkie kluseczki. Gotować 
go od razu lub podsuszyć przed gotowaniem 
przez ok. 30 minut. Gdy makaron się klei, do-
brze jest zostawić go do przeschnięcia na czy-
stej, lnianej ściereczce. Kurki porządnie umyć 
i oczyścić, dokładnie osuszyć. Cebulę i czo-
snek drobno posiekać. Na dużej patelni rozto-
pić kilka łyżek masła, zeszklić cebulę, dodać 

czosnek i smażyć jeszcze minutę. Wrzucić na 
patelnię kurki i smażyć je na średnim ogniu. 
Grzybki zaczną puszczać wodę, ale nie należy 
jej zlewać! Po około 5 min dodać kremówkę 
i gęstą śmietanę. Posypać częścią natki, wy-
mieszać i smażyć do czasu aż śmietana się 
nieco zredukuje (sos zgęstnieje). Na koniec 
skropić sokiem z cytryny, doprawić sos do 
smaku solą, pieprzem. Posypać resztą na-
tki pietruszki. Sosem polewać przygotowane 
wcześniej kluseczki.

Smacznego!
oprac. pie

„Dzień świętej Tekli ziemniaki będziem pie-
kli” – pod takim hasłem, po raz ósmy zorgani-

zowano w Dębnie 
gm. Raków tra-
dycyjną imprezę 
z   „ziemniakiem 
w  roli głównej’’. 
W  tym roku obok 
tradycyjnego ziem-
niaka prym wiodły 
potrawy z  żołąd-

ków. W konkursie kulinarnym pod hasłem 
„Przez Żołądek do serca” wystartowało 36 Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu kielec-
kiego. Organizatorami konkursu byli Piotr Żo-
łądek – członek zarządu województwa święto-
krzyskiego i Paweł Gratka ze Stowarzyszenia 
Tradycja i Nowoczesność.
Jury konkursowe przyznało następujące miej-
sca: I  – Kołu Gospodyń Wiejskich Zrecze 
Chałupczańskie z gminy Chmielnik za komin 
żołądkowy, II – Zespołowi Obrzędowemu „Ko-

Koncert chóru rozpoczął się od zaśpiewania 
„Roty”, po czym chórzyści zaśpiewali dziewięć 
utworów o tematyce patriotycznej. W trakcie kon-
certu recytowane były wiersze pt. „Odzyskanie 
wolności” i „Krzyż brzozowy”. Autorem w/w wier-
szy jest członek chóru „Nowina” Henryk Skower-

ski. Słuchacze koncertu dużymi brawami podzię-
kowali wykonawcom i organizatorom koncertu.
Członkowie chóru „Nowina” składają podzię-
kowanie dla Ryszarda Grudnia, za pomoc 
w dotarciu na koncert i powrót do domu.

Krystyna Janiec

Chór „Nowina” wystąpił w kościele Św. Wojciecha
Chór „Nowina” wystąpił 11 listopada 2013 r. w parafi i pw. Świętego Wojciecha 
w Kielcach. Chórzyści pod dyrekcją Krzysztofa Jończyka przybyli na zaproszenie 
księdza prałata Jana Tusienia, by wziąć udział w koncercie z okazji 95. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Krajańce z betkami – potrawa przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Szewce 
– Zawada znalazło się w katalogu potraw wydanym w listopadzie przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach. To efekt udziału pań z KGW Szewce – Zawada w „Konkursie na 
najsmaczniejszą potrawę Powiatu Kieleckiego”, który w 2013 roku odbył się w Morawicy.

Krajańce z betkami od Szewczanek zewczanek 
w katalogu potraw

Kowalanki trafi ały „Przez Żołądek do serca”,
a Bolechowiczanie przez… ucho
Panie z Zespołu Obrzędowego „Kowalanki” za przygotowanie potrawy krupnik na 
żołądkach zdobyły drugą nagrodę w konkursie kulinarnym pt. „Przez Żołądek do 
serca”, który odbył się w Dębnie gm. Raków. W rywalizacji wystartowało 36 kół 
gospodyń wiejskich z terenu powiatu kieleckiego w tym Kowalanki i Bolechowiczanie.
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aktualności

29 maja 2013 r. SZPOZ w Sitkówce-Nowi-
nach ogłosił przetarg na wykonanie przebudo-
wy budynku przychodni w Nowinach. Oferty 
złożyły 4 fi rmy.
– 18 czerwca wybraliśmy najkorzystniejszą 
ofertę opiewającą na 200 tysięcy złotych – 
mówi Marcin Bekier, dyrektor SZPOZ w Sit-
kówce-Nowinach. – Inwestycja dotyczyła 
remontu elewacji budynku, remontu dachu, 
obróbek blacharskich, remontu kominów, wy-
konania posadzek w wiatrołapach, robót ze-
wnętrznych oraz wykonania szyldu budynku. 
W kosztorysie mieliśmy przewidziane jeszcze: 
remont wiatrołapu po stronie „Perły”, zago-
spodarowanie terenu wokół budynku, szyldy 
reklamujące poradnie dziecięce i rehabilitację, 
zakup aparatu prądotwórczego oraz wymianę 

głównego zaworu wody. Te prace nie zostały 
wykonane i wejdą do kolejnego zadania.
Przeprowadzony remont był finansowany 
z budżetu gminy Sitkówka-Nowiny.
Jaki był główny cel remontu? – Przede wszyst-
kim odświeżenie elewacji, by wyglądała jak 
większość budynków na terenie gminy. Stara, 
biało-niebieska kolorystyka elewacji została wy-
konana w 1999 roku i wyglądała już mało este-
tycznie. Kolejny ważny powód to zabezpieczenie 
dachu papą termozgrzewalną przed przecieka-
niem – wylicza dyrektor Marcin Bekier.
Październik 2013 r. to także miesiąc, w którym 
nastąpił zasadniczy zwrot w sprawie świadcze-
nia przez Samorządowy Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej kontraktu na rehabilitację.
Przypomnijmy, że w 2011 roku NFZ ogłosił 

konkurs na realizację rehabilitacji 
leczniczej na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny. Niespodziewanie, na 
terenie naszej gminy – w Zgórsku 
– pojawiła się konkurencyjna fi rma 
Kriomed, która ze względów pro-
ceduralnych ten konkurs wygrała. 
Kwota, która wtedy nie trafiła do 
przychodni w Nowinach sięgała 118 
tysięcy złotych. SZPOZ odwoływał 
się od decyzji funduszu.
– Fundusz ogłosił drugi konkurs, 
w którym od kwietnia 2012 roku 
dostaliśmy kontrakt na kwotę prawie 

20 tys. złotych. Potem fundusz zwiększył dla nas 
kontrakt do 57 tys. zł. W 2013 roku fi nansowa-
nie rehabilitacji było także na poziomie 57 tys. 
zł. W ciągu tego roku informowaliśmy fundusz, 
że fi rma Kriomed przestała świadczyć usługi dla 
naszych mieszkańców na terenie gminy i prze-
nosi je na ul. Prostą w Kielcach. Obecnie z in-
formacji prasowych wynika, że 4 października 
2013 r. Kriomed przestał realizować umowę 
na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Oczywi-
ście chcemy przejąć środki na rehabilitację na 
2014 i zapewnić naszym mieszkańcom należytą 
opiekę w tym zakresie. Negocjujemy warunki fi -
nansowania z Narodowym Funduszem Zdrowia 
– tłumaczy dyrektor Marcin Bekier.
Według dyrektora Bekiera okres działalno-
ści Kriomed-u na terenie gminy spowodował 
uszczerbki chociażby w warunkach pracy dla 
załogi nowińskiego SZPOZ. – Przez ten czas 
moi pracownicy mieli okrojone etaty i wy-
nagrodzenia. W 2013 roku, jeżeli chodzi 
o nasze usługi rehabilitacji medycznej mamy 
200% nadwykonań. Przyjmowaliśmy pacjen-
tów mimo tak niskiego kontraktu – dodaje 
dyrektor Bekier. – Mam nadzieję, że nasza 
rehabilitacja w 2014 r. będzie należycie za-
bezpieczona od strony fi nansowej.

pie

Przychodnia po remoncie
W październiku 2013 r. zakończył się remont budynku przychodni w Nowinach. 
Obiekt uzyskał ciekawą, szaro-beżową elewację. W październiku nastąpił także 
zwrot w sprawie świadczenia przez Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej kontraktu na rehabilitację. Prywatna fi rma Kriomed, która konkurowała 
w tym zakresie z samorządową przychodnią, przestała realizować umowę 
z funduszem.

Co to jest ZIP?
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), 
to specjalny portal elektroniczny, dzięki któ-
remu każdy zainteresowany po zalogowaniu 
na swoim komputerze może (przez cały rok, 
o każdej porze doby) między innymi:
• poznać wykaz świadczeń medycznych sfi -

nansowanych przez NFZ
• sprawdzić, jakie miał zlecane i wykonane 

badania 
• sprawdzić, jakie zrealizował recepty na leki 

refundowane
• dowiedzieć się, ile kosztowały udzielone 
świadczenia medyczne i dopłaty do leków 

• sprawdzić status swojego ubezpieczenia
• dowiedzieć się, gdzie jest zapisany do leka-

rza rodzinnego, pielęgniarki i położnej
• sprawdzić kolejki oczekujących na wizyty 

w poszczególnych przychodniach
• wyszukać placówki medyczne w  całym 

kraju, łącznie z harmonogramem przyjęć 
i mapą dojazdu, które mają umowę z NFZ. 

Warunkiem dostępu do tych danych jest 
otrzymanie z NFZ loginu i hasła. By ułatwić 
mieszkańcom naszego regionu odbieranie ha-
seł, świętokrzyski NFZ organizuje stanowiska 
mobilne ZIP – jeździmy do urzędów, fi rm, za-
kładów pracy, na uczelnie i na miejscu wyda-
jemy dostępy do sytemu. Serdecznie zapra-
szamy do Sitkówki-Nowin. 
UWAGA! Po odbiór danych dostępowych na-
leży się zgłaszać osobiście i okazać się aktu-
alnym dowodem osobistym lub paszportem. 
Nie jest natomiast istotny adres zamieszka-
nia – loginy i hasła mogą odbierać mieszkań-
cy z całej Polski. Obecnie ZIP jest dostępny 
wyłącznie dla osób pełnoletnich – dostęp do 
danych dzieci będzie wprowadzony w najbliż-
szym czasie.

Zapraszamy po odbiór dostępu do ZIP
mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny

12 grudnia (czwartek), w godz. 9.30-14.00 w Urzędzie Gminy w Sitkówce-
Nowinach ustawione zostanie specjalne stanowisko Świętokrzyskiego Oddziału 
NFZ i będzie można uzyskać login i hasło dostępu do ZIP – Zintegrowanego 
Informatora Pacjenta.
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Dyrektor Marcin Bekier 



Głos Nowin, listopad 201318

Głos Nowin: miesięcznik
Wydawca:

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25

26-052 Nowiny

tel. 41 34 75 000

www.nowiny.com.pl

Redakcja:

tel. 601 091 172

e-mail: piestrzynski@venainfo.pl

Zespół redakcyjny: Piotr Piestrzyński 

(redaktor naczelny), Paweł Giertuga, 

Ryszard Biskup

Opracowanie grafi czne: Andrzej Jędrychowski

Nakład: 2200 egz.

Za treść reklam redakcja nie ponosi odpo-

wiedzialności. Materiałów niezamówionych 

redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega 

sobie prawo dokonywania zmian w materia-

łach nadesłanych do publikacji.

Gazeta jest członkiem 

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

18

OSTRZEŻENIE
Główny Inspektor Sanitarny 

oraz 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ostrzegają

przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego 
do spożycia dla ludzi i zwracają się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu 

o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4 – 15 ml (pół kieliszka do wódki) 
alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy

30 ml (ok. 1 kieliszka do wódki)
alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

Gdzie najczęściej występuje metanol:
– w alkoholach niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na 

bazarach)
– w płynach do spryskiwaczy
– w denaturacie
– w odmrażaczach do szyb
– w rozpuszczalnikach

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:
– pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie 

same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)
– następnie pojawiają się: bóle i zawroty głowy, przyspieszony 

oddech, nudności, wymioty, silne bóle brzucha, światłowstręt 
i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca, senność, śpiączka i głębokie zabu-
rzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)

Pierwsza pomoc:
– Wezwać pogotowie ratunkowe
– jeśli zatruty jest przytomny: wywołać u niego wymioty, podać do picia ½ szklanki bez-

piecznego 40% alkoholu etylowego (wódki), jeśli nie ma wódki to podać łyżkę sody 
oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów 
należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc:

tel. 999, 997 lub 112

Dzieci urodzone we wrześniu 2013 r.:
Mateusz Krzysztof – zam. Nowiny
Wiktoria – zam. Bolechowice
Julian Mateusz – zam. Nowiny
Nikola Maria – zam. Szewce
Kornelia Anna – zam. Szewce
Oliwier – zam. Zgórsko
Mateusz – zam. Wola Murowana
Nikodem Karol – zam. Sitkówka

Maria – zam. Zgórsko
Kaja – zam. Szewce
Dzieci urodzone w październiku 2013 r.:
Piotr Wojciech – zam. Kowala  Mała
Maksymilian Paweł – zam. Nowiny
Radosław Michał – Bolechowice
Antoni – zam. Wola Murowana

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy!

Witamy na świecie
i w gminie!

We wrześniu i październiku 2013 r. na terenie gminy Sitkówka-Nowiny przyszło 
na świat czternaścioro dzieci.
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– Po rundzie jesiennej został pewien niedosyt, 
gdyż z trzech meczów, które powinniśmy wy-
grać – jeden został przegrany, a dwa zremisowa-
ne. Mówię, że te mecze powinny być wygrane, 
bo w każdym z nich mieliśmy po kilka dobrych 
sytuacji. Gdyby chociaż 1/3 z nich została wy-
korzystana dwa wyniki byłyby na naszą korzyść. 
Z kolei w trzecim meczu – z Zenitem Chmiel-
nik – rywal nie strzelił bramki, a my strzeliliśmy 
sobie sami – komentuje Adam Wróbel, prezes 
GKS Nowiny. – Na naszą ostateczną pozycję 
w tabeli złożyły się także kontuzje. Nasz najlep-
szy strzelec, Piotr Pierzak, nie mógł grać prak-
tycznie od połowy sezonu. Jak się wyleczył, to 
po 3-4 treningach znowu miał nawrót kontuzji. 
W drużynie było widać brak tego napastnika.
Prezes Wróbel wśród młodych zawodników 
wyróżnia Arkadiusza Kasprzyka. Zdaniem pre-

zesa duże postępy zrobił też Kamil 
Blicharski.
– Na wiosnę postaramy się powal-
czyć co najmniej o drugą pozycję 
w tabeli, która zagwarantuje awans 
do czwartej ligi – dodaje Adam Wró-
bel. Prezes GKS Nowiny dobrze oce-
nia trenera seniorów Przemysława 
Cichonia. – Trener gra nie we wszyst-
kich meczach. Np. koncertowo za-
grał spotkanie z Neptunem Końskie, 
którego bardzo się obawiałem. Trener 
tak pokierował obroną, że Neptun 
w meczu nie zrobił ani jednej sytuacji 
bramkowej, a my oprócz tych dwóch strzelonych 
mieliśmy dwie sytuacje niewykorzystane. To jest 
piłka raz się wygrywa, a raz się przegrywa. 
Poniżej publikujemy wyniki dotychczasowych 
spotkań w klasie okręgowej i w Pucharze Polski.
KLASA OKRĘGOWA
1. Stal Kunów – GKS Nowiny 0:0
2. GKS Nowiny – Star Starachowice 6:1
3. LZS Samborzec – GKS Nowiny 2:0
4. GKS Nowiny – Astra Piekoszów 3:1
5. Sokół Nordkalk Rykoszyn – GKS Nowiny 0:2
6. GKS Nowiny – Piast Stopnica 3:1
7. Moravia Morawica – GKS Nowiny 4:2
8. Samson Samsonów – GKS Nowiny 0:2
9. GKS Nowiny – Kamienna Brody 3:1
10. MKS Neptun Końskie – GKS Nowiny 0:2
11. GKS Nowiny – Sparta Dwikowy 0:0
12. Gród Ćmińsk – GKS Nowiny 0:6 (0:1)
13. GKS Nowiny – Nidzianka Bieliny 1:1
14. Zenit Chmielnik – GKS Nowiny 1:0
15. GKS Nowiny – GKS Rudki 2:2

PUCHAR POLSKI
Unia Małogoszcz – GKS Nowiny 1:3
GKS Nowiny – Unia Sędziszów 2:2, karne 4:3
GKS Nowiny – TS 1946 NIDA Pińczów 1:3

pie

Celem przyznawania tytułu Pasjonat Spor-
towej Polski jest propagowanie na forum 
ogólnopolskim osób, które budują sportowe 
oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz 
zachęcają do uprawiania zdrowego stylu ży-
cia. Pasjonat Sportowej Polski to osoba, która 
poprzez swoją pracę zawodową i działalność 
społeczną przyczynia się do upowszechniania 
kultury fi zycznej, działa na rzecz sportu dzieci 
i młodzieży, aktywizuje inne środowiska, a po-
przez swoje działania jest wzorem i autoryte-
tem dla mieszkańców, uczniów i sportowców.
Adam Wróbel znalazł się wśród 50 osób z ca-
łego kraju, które otrzymały podobne wyróżnie-
nie. W notce o wyróżnionym możemy prze-
czytać, że od 2000 roku jest prezesem GKS 
Nowiny. Jest znawcą i popularyzatorem spor-

tu, a w szczególności piłki nożnej wśród dzieci 
i młodzieży. Był współorganizatorem meczów 
międzypaństwowych na stadionie w Nowi-
nach: Polska – San Marino (młodzieżówka) 
oraz Polska – Rumunia (juniorzy). Adam 
Wróbel jest w pełni zaangażowany w szkole-
nie młodych zawodników. Jego wychowanek 
został reprezentantem kraju grup młodzieżo-
wych i rozegrał z drużyną Polski ok. 20 me-
czów. Prezes Wróbel za swoją pracę otrzymał 
Srebrną i Brązową Odznakę Świętokrzyskiego 
Związku Piłki Nożnej.
Adam Wróbel jest żonaty, ma dwoje dzie-
ci. Poza sportem jego pasją jest …kuchnia. 
Wśród sympatyków sportu najbardziej znany 
jest jego legendarny bigos.

pie

Adam Wróbel 
– Pasjonat Sportowej Polski 2013

Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. GKS Rudki 15 31 28:10
2. MORAVIA Morawica 15 30 38:20
3. SPARTA Dwikozy 15 30 30:19
4. MKS NEPTUN Końskie 15 29 31:15
5. GKS Nowiny 15 28 32:14
6. NIDZIANKA Bieliny 15 26 34:17
7. LZS Samborzec 15 24 24:23
8. STAL Kunów 15 23 26:21
9. ZENIT Chmielnik 15 19 22:34
10. STAR Starachowice 15 17 23:26
11. PIAST Stopnica 15 17 21:26
12. SAMSON Samsonów 15 16 16:22
13. KAMIENNA Brody 15 16 17:29
14. ASTRA Piekoszów 15 14 18:30
15. GRÓD Ćmińsk 15 11 25:40
16. SOKÓŁ Rykoszyn 15 7 15:54

Tabela klasy okręgowej (28.11.2013 r.), źródło: ŚZPN

Adam Wróbel, prezes Gminnego Klubu Sportowego „Nowiny” otrzymał tytuł 
Pasjonata Sportowej Polski 2013. Działo się to podczas uroczystej gali Sportowa 
Polska, która odbyła się 14 listopada w Warszawie.

Trzy punkty straty do lidera
Po 15 meczach rundy jesiennej seniorzy 
GKS Nowiny zajęli 5 miejsce w tabeli 
klasy okręgowej z trzema punktami straty 
do lidera. W meczu ostatniej kolejki – 10 
listopada 2013 r. – drużyna prowadzona 
przez trenera Przemysława Cichonia 
zremisowała 2:2 z liderem tabeli – GKS 
Rudki. – Na wiosnę postaramy się 
powalczyć co najmniej o drugą pozycję 
w tabeli, która zagwarantuje awans 
do czwartej ligi – mówi Adam Wróbel, 
prezes GKS Nowiny.
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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.

Siedziba G³ówna:

Magazyn G³ówny:

Filia:

Filia:

25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.       41 348-18-20
kielce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00

26-052 Nowiny
SZEWCE, ul. Dewoñska 27
tel./fax 41 346-52-05
tel. kom. 785-015-884
szewce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-15.00

26-617 RADOM
ul. Warszawska 115
tel./fax 48 333-27-00
tel. kom. 601-207-585
radom@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-13.00

39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00
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