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W słowach dobroci
W czystym spojrzeniu
W codziennym trudzie
W naszym zmęczeniu
W znaku przyjaźni i pojednania
W modlitwie siostry
W pracy kapłana
W nauczyciela cichym mozole
W fabryce
W biurze
W kuchni

W uśmiechu dziecka
W natchnieniu artysty
W bezsennej nocy ciężko chorego
W czuwaniu matki nad dziecka kołyską
- rodzi się Chrystus
Jak tamtej nocy – zstępuje z nieba
Tylko przyjmować Go sercem gorącym 
ciągle od nowa
Uczyć się trzeba…

Magdalena Ponichter

Niech Wigilia i Święta Bożego NarodzeniaNiech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia
upłyną spokojnie i radośnie,upłyną spokojnie i radośnie,

a w Nowym Roku,a w Nowym Roku,
marzenia niech zmienią się w rzeczywistośćmarzenia niech zmienią się w rzeczywistość

a sukcesy przerosną oczekiwaniaa sukcesy przerosną oczekiwania
życzążyczą

Stanisław Barycki, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny,Stanisław Barycki, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny,
Pracownicy Urzędu Gminy w Sitkówce-NowinachPracownicy Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach

orazoraz
Sebastian Nowaczkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy, Sebastian Nowaczkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy, 

Radni Gminy Sitkówka-NowinyRadni Gminy Sitkówka-Nowiny

Bóg się rodzi
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Przypomnijmy, że o kłopotach gminy Pieko-
szów, sąsiadującej z gminą Sitkówka-Nowiny, 
cała Polska usłyszała w kwietniu 2013 r. Wójt 
Piekoszowa Tadeusz D. został wtedy areszto-
wany, a prokuratura przedstawiła mu szereg 
zarzutów, w tym zarzuty dotyczące korupcji. 
Jednak nie tylko włodarz gminy popadł w ta-
rapaty, gdyż okazało się że zadłużenie gminy 
przekracza 80% jej rocznego budżetu. Woje-
woda Świętokrzyski skierowała do gminy peł-
nomocnika – Bożenę Szczypiór – która rozpo-
częła przygotowanie i wprowadzanie w gminie 
programu naprawczego. Misja pani pełno-
mocnik zakończyła się 3 grudnia, z chwilą za-
przysiężenia nowo wybranego wójta, którym 
został znany kolarz Zbigniew Piątek.
Uroczysta – druga już sesja Rady Gminy Pie-
koszów odbyła się w  budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury. Zostali zaproszeni na nią 
przedstawiciele władz: wojewoda świętokrzy-
ski – Bożentyna Pałka-Koruba i starosta kielec-
ki – Zdzisław Wrzałka. Przybyli sąsiedzi gminy 
Piekoszów: prezydent Kielc Wojciech Lubaw-

ski, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław 
Barycki, wójt gminy Miedziana Góra Maciej 
Lubecki, burmistrz Chęcin Robert Jaworski 
i wójt gminy Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz.
– Dziękuję za zaufanie, którym zostałem ob-
darzony. Dzięki temu przez najbliższy rok 
będziemy działać dla naszej małej Ojczyzny. 
Mam nadzieję, że wspólnie zrealizujemy cele 
nakreślone przez moją poprzedniczkę Bożenę 
Szczypiór. Zapraszam do współpracy władze 
wojewódzkie, powiatowe i sąsiednie gminy. 
Deklaruję współpracę z paniami i panami rad-
nymi. Samorząd tworzymy wszyscy i od nas 
zależy przyszłość gminy – mówił wójt Pieko-
szowa Zbigniew Piątek.
Potem głos zabierali zaproszeni goście, w tym 
Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-No-
winy, który na sesję do Piekoszowa przybył 
razem z sekretarz gminy Izabelą Dziewięcką. 
– Z radością przyjąłem zaproszenie na dzi-
siejszą uroczystość. To co się stało na terenie 
tej gminy niech będzie memento dla innych 
samorządowców. Pamiętajmy o rocie naszej 
przysięgi, że mamy służyć mieszkańcom. Gra-

tuluję wyboru wójtowi, gratuluję wyboru rad-
nym i deklaruję współpracę w imieniu mojej 
gminy – mówił Stanisław Barycki, wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny wręczając list gratulacyjny 
nowemu wójtowi Piekoszowa.

Piotr Piestrzyński

Wójt: pamiętajmy, 
że mamy służyć mieszkańcom
– Z radością przyjąłem zaproszenie na 
dzisiejszą uroczystość. To co się stało na 
terenie tej gminy niech będzie memento 
dla innych samorządowców. Pamiętajmy 
o rocie naszej przysięgi, że mamy służyć 
mieszkańcom. Gratuluję wyboru wójtowi, 
gratuluję wyboru radnym i deklaruję 
współpracę w imieniu mojej gminy – mówił 
Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-
Nowiny wręczając list gratulacyjny nowemu 
wójtowi Piekoszowa Zbigniewowi Piątkowi. 
3 grudnia 2013 r. w gminie Piekoszów 
odbyła się druga – uroczysta sesja Rady 
Gminy Piekoszów, wyłonionej 10 listopada 
oraz zaprzysiężenie nowego wójta 
wybranego 24 listopada 2013 r.
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Jak co roku, w Barbórkę, stare strzechy, lisy, 
bajtle czyli gwarkowie z cementowni Dyc-
kerhoff zawiązali tradycyjną Karczmę Piwną. 
Trzeba w tym miejscu koniecznie wspomnieć, 
że tym razem na sali nie było – uwaga – ani 
jednej kobiety! Jak nakazuje obyczaj i surowe, 
przestrzegane skrupulatnie przepisy.
Specjalne życzenia wszystkim pracownikom ce-
mentowni złożył Stanisław Barycki, wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny, który w uroczystej Barbórce 
uczestniczył wraz ze swoim zastępcą Krzysz-
tofem Rymem. Tradycyjnie wójt Barycki zajął 
miejsce w lewej ławie karczmy, w gronie Sta-
rych Strzech, podkreślając w symboliczny spo-
sób silne związki jakie łączą gminę z górniczym 
stanem. Nie jest także żadną tajemnicą, że wójt 
Nowin przez wiele lat pracował w przemyśle 
skalnym, toteż jest honorowany przez wszyst-
kich gwarków ze zrozumiałym szacunkiem. 
Generał górnictwa Janusz Biszewski (barbórek 
tyle, że na wołowej skórze nie zapisze) z ukon-
tentowaniem kręcił głową. – Gdzie jak gdzie, 

ale u nas w Nowinach tradycja to rzecz święta 
i najświętsza – tłumaczył. Dzielnie sekundowa-
ła mu w tej przaśnej opinii inna generalicja, bo 
przecie na karczmę przyjść się godzi w stroju 
godowym, przy szpadzie i obowiązkowo w mun-
durze z dystynkcjami. Zanim jednak zaczęły się 
siupy, hece, niestworzone (i co tu ukrywać – nie 
tylko nie obyczajne, ale przede wszystkim nie-
cenzuralne) zabawy i jasełka była – tradycyjnie, 
a jakże – część ofi cjalna. Mianowań na wyższe 
stopnie górnicze, zegarków z grawerką czy ho-
norowych kipli tym razem nie wręczono. Były za 
to adresy, życzenia, dyplomy i pisma gratulacyj-
ne. Wszystkie dokumenty przejął prezes Krzysz-
tof Kocik i zaczęło się. 
Słowo ludzkie nie opowie, pióro czy długopis 
tego nie opisze co się działo. Kto był chociaż 
raz na takim posiadzie, uczestniczył w  tym 
niezwykłym kabarecie, w kabarecie w którym 
każdy jest zarazem widzem, uczestnikiem i ak-
torem – ten wie. Powiedzieć mogę tylko tyle, że 
dowództwo w sprawach piwnych, nigdy, ale to 
przenigdy nieomylnego najwyższego prezydium 
przejął na kilka bitych godzin popularny Bercik 
czyli górnik przodowy z niewiadomo jakiej ko-
palni Krzysztof Handke. W zbożnym celu roz-
bawiania i uraczania łasych na golonkę, krup-
niok, pieczony schab, słone paluszki, postne 
śledzie sekundowali mu – a jakże – Ślązacy: 
Grzegorz Poloczek i Krzysztof Rospondek. Cze-
go oni nie wyprawiali, jakie konkursy wymyśla-
li, jakie opowiadali wice i dowcipy!!! Kto tego 
nie słyszał i nie widział, ten nic nie wie o gór-
niczej biesiadzie. Na dodatek, po raz pierwszy 

na kieleckim parkiecie pojawił się prawdziwy 
balet, który znużonym zabawą górnikom z wy-
działu wydobycia umilił czas choreografi cznymi 
układami. Nie tylko tymi znanymi z musicalu 
„Hello Dolly” czy plaży Copacabana z Rio de 
Janeiro, ale także z Moulin Rouge. Kankan był 
taki jak potrzeba, ze wszystkimi szczegółami, 
a jak. Co prawda niektórzy z gwarków, pomni 
przestróg swoich małżonek skromnie w tym 
momencie imprezy spuścili oczy, albo zatopili 
się po uszy w lekturze śpiewników, ale i tak 
łypali na taneczne popisy. Bo było na co po-
patrzeć, oj było. A jak na samo zakończenie 
wzbił się nad salą tembree trzystuosobowego 
chóru, wiadomo już było, że takiej Karczmy 
Piwnej jak w cementowni nie ma nigdzie in-
dziej. Gdzie byście nie poszli, w której ławie 
nie zasiedli, jaki kufel nie chwycili w dłonie, to 
takiej zabawy jak ta zaserwowana w ten zimny 
grudniowy wieczór – nie ma. I tyle. 

Stara strzecha
Ryszard Biskup

Barbórkowe świętowanie 
w cementowni Dyckerhoff
Gdzie byście nie poszli, w której ławie nie zasiedli, jaki kufel nie chwycili 
w dłonie, to takiej zabawy jak ta zaserwowana w zimny grudniowy wieczór przez 
gwarków z Cementowni Dyckerhoff nie ma – pisze Ryszard Biskup.
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Kryta Pływalnia „Perła”

Pytaniem, które pojawiało się najczęściej 
brzmiało: „Czy dyrektor powinien zabezpie-
czyć środki fi nansowe na wynagrodzenia dla 
pracowników „Perły” na cały rok 2013”?
Aby na to odpowiedzieć, muszę przedstawić 
sposób fi nansowania ośrodka. Gminny Ośro-
dek Kultury żyje z dwóch źródeł: otrzymuje do-
tację z budżetu gminy oraz posiada przychody 
własne głównie z biletów wstępu na pływalnię. 
Wszystkie wpływy na konto ośrodka, są jednak 
rozłożone w czasie. Dotacja podzielona jest na 
dwanaście miesięcy, a wpływy z biletów to co-
dzienny obrót w kasie. Z tego wniosek, że GOK 
nie dysponuje całą kwotą budżetu już pierw-
szego dnia roku, tylko prowadzi księgowość 
opartą na planach fi nansowych.
Na rok 2013 przyznano dotację z budżetu 
gminy Sitkówka-Nowiny w wysokości 2 milio-
nów złotych dla całego ośrodka mino, iż pro-
jekt budżetu GOK-u był wyższy o 800 tys. zł 
i wynosił 2,8 mln zł. 
Oprócz tego miałem zapewnienie ze strony 
wójta gminy o możliwości dofinansowania 
jednostki w ciągu roku z oszczędności budże-
towych, jakie powinny powstać. Taka moż-
liwość pojawiła się już we wrześniu, kiedy 
mogliśmy otrzymać dotację w wysokości 350 
tys. zł. Te pieniądze zabezpieczyłyby wypłaty 
wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzyma-
nie basenu. Niestety zabrakło dobrej woli… 
Radni nie zaakceptowali zmian budżetowych 
przedstawionych na październikowej sesji.

Tu chciałbym jednoznacznie zdementować po-
jawiające się informacje, że dotacja dla GOK-
-u w tym roku drastycznie wzrosła – była niższa 
niż w 2012 roku. Drugim źródłem fi nansowania 
są przychody z biletów, a kwota planowana na 
rok 2013 wynosi około 1 miliona złotych.
Dotacja z budżetu gminy przekazywana jest 
w 12 miesięcznych ratach, natomiast wpływy 
z biletów są nieregularne. Ich wielkość zależy od 
pory roku, dnia tygodnia, temperatury zewnętrz-
nej itp. Analizując ten system fi nansowania wi-
dać, że aby GOK pozyskał milion złotych z bile-
tów, musi zapewnić ciągłe utrzymanie basenu, 
co jest kluczowe w zaistniałej sytuacji.
W styczniu 2013 roku, na specjalną prośbę, 
otrzymaliśmy zwiększoną transzę środków, 
aby pokryć zobowiązania z 2012 roku w wy-
sokości 350 tys. złotych, powstałe w skutek 
przejęcia zobowiązań z poprzedniej jednostki 
oraz aby pokryć bieżące koszty utrzymania 
ośrodka.
Dochodzimy teraz do momentu, w którym, 
aby zabezpieczyć środki na wynagrodzenia 
należałoby pozostałą kwotę dotacji zamrozić 
na specjalnym koncie „wynagrodzenia” i re-
gulować z niego jedynie zobowiązania wobec 
pracowników i ZUS.
Takie działanie doprowadziłoby do ogranicze-
nia dostępu do środków fi nansowych potrzeb-
nych na zakup np.: oleju opałowego, wody, 
energii elektrycznej, co w konsekwencji skut-
kowałoby zamknięciem basenu z powodu bra-

ku pieniędzy, co byłoby absurdem gdyż znaj-
dowałyby się one na koncie „wynagrodzenia”.
Takie rozwiązanie byłoby z mojej strony skraj-
nie nieodpowiedzialne, nieuzasadnione i gro-
ziłoby pociągnięciem do odpowiedzialności 
zarządzającego jednostką, czyli dyrektora.
Tym samym odpowiedź na przedstawione wy-
żej pytanie wydaje się być oczywista: w takiej 
sytuacji nie ma możliwości zamrożenia środ-
ków fi nansowych z przeznaczeniem jedynie 
na wynagrodzenia.
Nieuprawnione i krzywdzące jest wygłaszanie 
opinii, że środki powinny być zabezpieczone, 
ponieważ model fi nansowania jednostki sku-
tecznie to uniemożliwia.
Kryta Pływalnia „Perła” będzie w 2014 roku 
obchodziła 20-lecie działalności. To najbar-
dziej rozpoznawalny obiekt nie tylko na terenie 
naszej gminy, ale także w województwie świę-
tokrzyskim. Przez 20 lat setki naszych dzieci 
mogły doświadczyć dobrodziejstwa, jakim jest 
pływanie oraz jego wpływu na zdrowie i kon-
dycję. Setki naszych dzieci opuszczają także 
gminne szkoły z umiejętnościami pływania tak 
przydatnymi w dorosłym życiu. Basen służy 
również dorosłym mieszkańcom gminy, w każ-
dym wieku, a jak pokazują liczby, coraz więcej 
osób do nas przychodzi mimo ogromnej kon-
kurencji na rynku. Mimo upływu lat, dzięki za-
angażowaniu pracowników Krytej Pływali „Per-
ła”, staramy się cały czas podwyższać standard 
i jakość świadczonych usług.
Pragnę zapewnić Państwa, że pływalnia „Per-
ła” zawsze będzie czekała na swoich Klien-
tów, zapewniając doskonały wypoczynek i re-
laks, na który serdecznie zapraszam.

Jacek Kania
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”

Pieniędzy na płace
nie da się zamrozić
W związku z trudną sytuacją fi nansową w jakiej w ostatnich tygodniach znalazł 
się Gminny Ośrodek Kultury „Perła”, pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji 
dotyczących jego funkcjonowania. Wszystkim zainteresowanym, chciałbym 
wyjaśnić kilka szczegółów na ten temat.
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Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 
w Kowali im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” 
po raz pierwszy weszli na nowy plac zabaw 
19 listopada 2013 r. Na placu zabaw zamon-
towano m.in. karuzelę, huśtawki, zjeżdżalnię, 
drabinki, bujaki na sprężynach i ściankę wspi-
naczkową. Jest piaskownica, a dla dorosłych 
i opiekunów ustawiono ławeczki. Dzieci za-
częły zabawę od zapoznania się z regulami-
nem.
Z otwarciem placu zabaw zaczekano na Miko-
łajki. Według dyrektor szkoły Małgorzaty Mar-
kiewicz, plac zabaw jest najlepszym prezen-

tem dla dzieci. – Myślimy, że będzie to udany 
prezent, z którego dzieci zaczną korzystać do-
piero wiosną, jak wyrośnie i zazieleni się tra-
wa – mówiła dyrektor Małgorzata Markiewicz.
Na otwarcie placu zabaw przybyli: wójt gminy 
Stanisław Barycki, zastępca wójta Krzysztof 
Rym, skarbnik gminy Joanna Młynarczyk – 
Kusińska, Grzegorz Toporek – dyrektor Zespo-
łu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Paweł Kaszyń-
ski – kierownik Referatu Budownictwa Urzędu 
Gminy oraz radna Renata Posłowska – sołtys 
Kowali.
– Jest to inwestycja, którą przygotowywaliśmy 

ponad rok. Zostały tu zaangażowane środki 
z Funduszu Sołeckiego, gdyż jako jedna z nie-
licznych gmin w województwie i kraju taki 
fundusz wydzielamy. Ponieważ inwestycja 
zamknęła się kwotą około 96 tysięcy złotych, 
do Funduszu Sołeckiego dołożyliśmy środki 
z budżetu gminy – tłumaczył Stanisław Ba-
rycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny. – Ten 
plac zabaw będzie upiększał sołectwo oraz 
służył mieszkańcom sołectwa Kowala i Kowa-
la Mała. Powstał w miejscu, w którym żeśmy 
sobie tego życzyli. Teren wokół szkoły jest 
zdecydowanie odpowiedniejszy na taką inwe-
stycję niż teren wokół remizy OSP. Myślę, że 
plac będzie służył bezpiecznej zabawie i przy-
sparzał dużo radości.
Plac zabaw i wszystkich uczestników uroczy-
stości poświęcił ksiądz Dariusz Miler.
Ponieważ temperatura na zewnątrz była bli-
ska 0 stopni Celsjusza wszyscy przenieśli się 
do szkolnej sali gimnastycznej. Tu nauczy-
cielka Stanisława Polowczyk-Walas pokazała 
w prezentacji poszczególne urządzenia pla-
cu zabaw tłumacząc dzieciom, jak powinny 
z nich korzystać. – Strach jest naturalną obro-
ną przed niebezpieczeństwem. Korzystamy 
z tych urządzeń, z których nie boimy się się 
korzystać – tłumaczyła Stanisława Polowczyk-
-Walas.
Uczniowie przygotowali dla gości dwie wysta-
wy: jedną dotyczącą bezpieczeństwa uczniów 
i drugą dotyczącą placu zabaw. Rozstrzygnię-
to także konkurs na najładniejszy portret Mi-
kołaja.

Piotr Piestrzyński

Kowala

Plac zabaw w Kowali
na mikołajki
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kowali został uroczyście otwarty 3 grudnia 
2013 r. Inwestycja fi nansowana z funduszu sołeckiego i budżetu gminy Sitkówka-
Nowiny kosztowała około 96 tysięcy złotych. – Ten plac będzie upiększał sołectwo 
oraz służył mieszkańcom Kowali i Kowali Małej – tłumaczył Stanisław Barycki, 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny.
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aktualności

Sekcja Plastyczna znana dotychczas ze swo-
ich dokonań plastycznych wzięła się za popu-
laryzację dobrej i zdrowej kuchni. Wiesława 
Furmanek, Zofia Stępnik, Elżbieta Stacho-
wicz, Krystyna Dudzic i Jadwiga Czajka, ra-
zem z  instruktorką Marzeną Porzucek przy-
gotowały na kiermasz kilka dań. Był „zdrowy 
kapuśniak Wiesi”, w którego składzie można 
znaleźć kapustę, grzybki i kaszę gryczaną. 
Była także „zupa z suszu z kaszą pęczak” oraz 
sama „kasza pęczak z bakaliami”.
– Te dania zostały wybrane na kiermasz przez wójta 
gminy Stanisława Baryckiego, sekretarz gminy Iza-
belę Dziewięcką oraz dyrektora GOK „Perła” Jacka 
Kanię podczas degustacji, która odbyła się w mi-
niony czwartek – tłumaczyła Elżbieta Stachowicz.
Na nowińskim stoisku nie zabrakło także ła-
koci: ciast (szarlotka i ciasto kokosowe) oraz 
pierniczków i ciasteczek.
Z okazji świąt panie przygotowały także stroiki 
i ręcznie malowane kartki świąteczne.

pie

26 listopada odbyła się gala Echa Dnia zwią-
zana z rozstrzygnięciem plebiscytów na Naj-
lepsze Koło Gospodyń Wiejskich, na Najlepsze 

Gospodarstwo Agroturystyczne i na Najlepsze-
go Rolnika. Gala odbyła się w hali Targów Kiel-
ce, do której zjechało blisko 1000 osób z ca-
łego regionu. Patronat nad plebiscytem objęła 
pani prezydentowa Anna Komorowska. 
Zespół Obrzędowy „Kowalanki” zajął dobre, 
piąte miejsce w powiecie kieleckim. Sukces 
„Kowalanek” jest tym większy, gdy policzy-
my, że w każdej z 19 gmin powiatu kielec-
kiego działa co najmniej kilka kół gospodyń 
wiejskich. Przed „Kowalankami” znalazły się: 
KGW Drugnianki (gm. Pierzchnica), KGW Su-
kowianki z nad Lubrzanki (gm. Daleszyce), 
KGW Wola Jachowa (gm. Górno) i KGW Cheł-

mowianki (gm. Nowa Słupia), które oprócz 
pierwszego miejsca w powiecie zajęły pierw-
sze miejsce w województwie.
Tuż po wręczeniu dyplomów i nagród gratula-
cje „Kowalankom” złożył Stanisław Barycki – 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny. Panie z zespołu 
„Kowalanki” przygotowały na galę specjalne 
stoisko na którym znalazło się nie tylko wyko-
nywane przez nich rękodzieło, ale także prace 
kulinarne do degustacji. Potem wystąpiły na 
scenie razem z kierownikiem muzycznym Fe-
liksem Korbanem.

pie

Na kiermaszu zdrowych potraw
Panie z Sekcji Plastycznej Klubu 
Seniora w Nowinach wzięły udział 
w Kiermaszu Zdrowych Potraw, który 
w niedzielę, 8 grudnia 2013 r. odbył 
się w Dworku Laszczyków w Kielcach.

Sukses „Kowalanek” w plebiscycie
na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich
Zespół Obrzędowy „Kowalanki” odniósł 
sukces w rozstrzygniętym 26 listopada 
2013 r. plebiscycie Echa Dnia na 
Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich. 
Panie z Kowali zajęły bardzo dobre 
– 5 miejsce w powiecie kieleckim. 
Patronat nad plebiscytem objęła pani 
prezydentowa Anna Komorowska.
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Prace Przestrzenne
I miejsce Oliwier Bieroński IIa
Nikola Lasocka IIb
Zuzia Kołomańska II b
Ola Feldman IIb
Klasy III
I miejsce Gabrysia Paw IIId
Ola Kasprzycka IIId

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS IV-VI 
„KIM ZOSTANĘ W PRZYSZŁOŚCI” 
I miejsce Zuzia Bąbel IVb

KONKURS LITERACKI
Kategoria Wywiad
Nagroda specjalna Magda Majewska IV a
Kategoria opowiadanie „Ja za 10-15 lat”
Nagroda specjalna Michał Mróz V b
Brunon Kania Vc

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Klasy V-VI „JOBS”
Nagroda specjalna Marcin Ziętal VIb 
Piotr Wierzbicki VIb
Bartłomiej Pierzak Va

Klasy III „Different professions in my family”
Nagroda specjalna Zuzanna Gajewska IIIb
Dagmara Kozieł IIIb
Natalia Hauer IIIa

Serdecznie dziękujemy sponsorom, dzięki któ-
rym nasi uczniowie za swoją twórczość arty-
styczną i literacką otrzymali nagrody.

Koordynatorzy projektu
Edyta Szwed, Adriana Tarach,

Agata Rogozińska

aktualności

Podczas apelu zostały przedstawione działa-
nia jakie były realizowane w związku z tym 
projektem. Następnie uczniowie zaprezen-
towali swoje talenty. Na początku wystąpił 
zespół taneczny „Świetliki” w układzie cho-
reograficznym „Power Zumba”. Następnie 
zaprezentowała swój talent Wiktoria Basiak, 
która zaśpiewała piosenkę „Być kobietą”. Ko-
lejnym wykonawcą była Katarzyna Podcza-
siak, która zaprezentowała utwór „Chłopaki”. 
Na koniec wystąpił zespół taneczny „Styl” 
z układem „Piraci”.

Kolejnym punktem apelu było wręczenie na-
gród w konkursach, których sponsorami byli 
Państwo Lucyna i Janusz Adamczyk (właści-
ciele sklepu „Bartosz”) oraz Dyckerhoff Polska 
Sp. z o.o.

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III „ 
ODKRYWAMY TALENTY NAJMŁODSZYCH” 
Klasy II Rysunki 
I miejsce Marysia Zelek IIa
Olgierd Wertka IIa
Weronika Zięba IIa

Finał V Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery w Nowinach
W Szkole Podstawowej im. Orląt 
Lwowskich w Nowinach odbył się apel 
podsumowujący V Ogólnopolski Tydzień 
Kariery, którego hasłem przewodnim 
było „Odkrywamy talenty dzieci”.
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aktualności

Do stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżo-
wego w Nowinach przybyło blisko 170 dzieci 
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.
– Jesteście najważniejszymi gośćmi i  ży-
czę wam wspaniałej zabawy – powiedziała 
do dzieci Ewa Kopolovets, kierownik GOPS 
w Sitkówce-Nowinach rozpoczynając zabawę.
Życzenia złożył dzieciom także Stanisław Ba-
rycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny. – W za-
bawie biorą udział dzieci z rodzin, którymi 
opiekuje się GOPS, te dzieci otrzymają paczki 
zakupione przez GOPS. Są z nami także inne 
dzieci z terenu gminy, którym rodzice zakupi-
li prezenty, a wszystkim będzie wręczał nasz 
Święty Mikołaj – mówił wójt Stanisław Baryc-
ki. – Cieszę się, że w tym roku był wyjątkowo 
duży odzew ze strony sponsorów, którzy prze-
znaczyli pieniądze na zakup paczek dla dzieci, 
słodyczy i nagród konkursowych. To dobrze, 
że mamy życzliwych przyjaciół wśród przed-
siębiorców. Ta zabawa ma swój urok. Miło 
jest patrzeć jak dzieci się cieszą i jak możemy 
im poprzez takie mikołajki przysparzać rado-
ści. Myślę, że to dobra tradycja i powinniśmy 
ją powtarzać co roku – zakończył wójt. 
Oprócz wójta w zabawie wzięli udział: sekre-
tarz gminy Izabela Dziewięcka, skarbnik gmi-
ny Joanna Młynarczyk-Kusińska, dyrektorzy 
i kierownicy gminnych jednostek. 
Dla dzieci, którymi opiekuje się GOPS przy-
gotowano 110 paczek. – W paczkach były 
słodycze, które udało nam się zakupić dzię-
ki Bankowi Przemysłowo-Handlowemu BPH. 
Dodatkowo BPH przeznaczył tysiąc złotych 
na zakup nagród konkursowych. Taką samą 
kwotę na zakup nagród otrzymaliśmy od fi rma 
Dyckerhoff Polska. Bardzo serdecznie dziękuję 
sponsorom za wsparcie – mówiła kierownik 
Ewa Kopolovets.
Wesoła zabawa trwała od godziny 15.30. Ze-
spół Super Band w składzie: Agata Strzesz-
kowska, Robert Adamczyk i Andrzej Schab 
bawili zarówno dzieci jak i dorosłych serwu-
jąc piosenki choinkowe i światowe szlagie-
ry. Z dziećmi tańczyli rodzice i pracownice 
GOPS, które występowały w roli Śnieżynek. 
Z dziećmi bawili się także wójt gminy, sekre-
tarz i skarbnik gminy oraz pracownicy i wo-
lontariusze banku BPH.

Po kilku przebojach tanecznych Agata 
Strzeszkowska ogłaszała konkursy z nagroda-
mi. Dzięki sponsorom wśród nagród były gry 
planszowe, zabawki i książki.
Około godz. 18, ze znanym, każdemu dziecku 
okrzykiem „Ho, ho, ho, ho…” – na stołówkę 
wkroczył Święty Mikołaj. Święty najpierw tań-
czył z dziećmi, a potem wspólnie z wójtem 
Stanisławem Baryckim oraz wolontariuszami 
Banku BPH rozdawali prezenty.
Wspaniała zabawa trwała do godziny 19.30.

Piotr Piestrzyński

WSPANIAŁA ZABAWA 
Z MIKOŁAJEM
Blisko 170 dzieci z terenu gminy Sitkówka-Nowiny wzięło udział w zabawie 
mikołajkowej, która odbyła się 5 grudnia 2013 r. Organizatorami mikołajek byli 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach oraz Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła”. – Miło jest patrzeć jak dzieci się cieszą i jak możemy im poprzez 
takie mikołajki przysparzać radości – mówił Stanisław Barycki, wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny. fot
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dodaje właścicielka bawialni. W lokalu można 
urządzać przyjęcia urodzinowe, a przyszłości 
planowane są zajęcia edukacyjne i taneczne.

pie

Medal z  okazji 120-lecia Związku 
Zawodowego „Budowlani” przyznał 
wójtowi Zbigniew Janowski, prze-
wodniczący związku. Przypomnijmy, 
że Stanisław Barycki z przemysłem 
materiałów budowlanych jest zwią-
zany od czasu ukończenia studiów 
na Wydziale Ceramicznym Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Obecnie jako sa-
morządowiec, stwarza warunki do 
funkcjonowania tej gałęzi przemysłu.

pie

aktualności

Życzenia 2014

Od wieków tradycja się nie zmienia,
kończy się Stary Rok, ludzie ślą życzenia.
Wszystko co złe, niech wreszcie przeminie,
dostatek i miłość do nas przypłynie.
Optymistycznego patrzenia na świat,
nigdy nie żałować mijających lat.
Przełamać stare stereotypy,
otworzyć się na nowe hity.
Kiedy trzeba, trzymać język za zębami,
dzielić się tylko wiarygodnymi ciekawostkami.
Nie zmieniać czarnego koloru na biały,
bo takiej zamiany sukces jest mały. 
Oczyścić mowę z wulgaryzmów i naleciałości,
pielęgnować tradycje i korzenie Polskości.
Zrezygnować z zażyłości,
nie szczędzić bliskim radości.
Niech rozsypią się mury podziałów ludzi,
zwykła życzliwość się wreszcie obudzi.
Nie bądźmy kolekcjonerami plotek,
nie dopisujmy do życia zbędnych zwrotek.
Jeśli trzeba, przyznać się do swojej klęski,
może następny rok będzie zwycięski.
Żyjmy bez pośpiechu, 
nie żałujmy uśmiechu.
Dobrego samopoczucia,
w ważnych sprawach życiowego wyczucia.
Dla wszystkich grubego portfela,
dla singli hucznego wesela.
Łzy szczęścia niech górują nad łzami porażki,
codzienne problemy zmienią w niewinne igraszki.
Byśmy nie byli bezradni wobec tego, co się dzieje,
i ominą nas wszelkie ” życiowe zawieje”.
Święta niech będą pełne nadziei i wybaczania,
dla poróżnionych – rodzinnego pojednania.
Ten magiczny czas będzie wyjątkowy dla każdego z nas,
Nowy Rok zaś piękny jak za dawnych lat.

Lidia Jędrocha

Czym jest bawialnia „Piccolino”? Według 
Mirosławy Mańka to centrum zabawy przy-
pominające bajkowy świat stworzony z my-
ślą o dzieciach. To miejsce, gdzie można się 

bawić i wyszaleć w bezpiecznych warunkach. 
„Piccolino” zachęca ciepłymi barwami i wy-
posażeniem, które zostało dobrane w trosce 
o bezpieczeństwo i edukację maluchów.
– To połączenie przytulnej kawiarni 
z salą zabaw dla dzieci, gdzie zarów-
no rodzice jak i dzieci miło spędzą 
czas. W czasie dziecięcych zabaw ro-
dzice mogą odpoczywać w kawiaren-
ce przy kawie, herbacie, gazecie czy 
dobrej książce – opowiada Mirosława 
Mańka.
Dzieci mogą w  bawialni aktywnie 
spożytkować swoją energię korzysta-
jąc z mnóstwa atrakcji m.in. z basenu 
z piłeczkami, z konstrukcji do wspi-
naczki, samochodzików czy trampo-
liny. – Prowadzimy także opiekę indy-
widualną. Rodzice zostawiają dzieci 
na określony czas pod naszą opieką – 

Pierwsza bawialnia dla dzieci na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny została 
uruchomiona 30 listopada 2013 r. 
Znajduje się w odległości 100 metrów 
od Krytej Pływalni „Perła”, przy głównej 
ulicy w Zagrodach. – Zapraszam nie 
tylko dzieci, ale także rodziców. Oprócz 
w pełni wyposażonej sali zabaw można 
u nas miło spędzić czas przy kawie lub 
herbacie albo zorganizować urodziny – 
zachęca Mirosława Mańka, właścicielka 
bawialni „Piccolino”.

Złotą Kielnię wójt otrzymał „za niezwykły pro-
fesjonalizm i dynamikę w zarządzaniu gminą” 
– czytamy w uzasadnieniu dołączonym do na-
grody. – „Zaufanie lokalnej społeczności i kolej-
ne kadencje to najlepszy dowód na to, że pod 
wodzą wójta Stanisława Baryckiego gmina 

podąża w dobrym kierun-
ku. Nowoczesne inwesty-
cje, rekreacja, ekologia – to 
domeny gminy, które za-

sługują na szczegól-
ne wyróżnienie”. 

Złota kielnia i medal 
dla wójta gminy
Złotą Kielnię „Profi lów” i medal z okazji 120-lecia Związku Zawodowego 
„Budowlani” otrzymał Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny. 
Wręczenie obydwu wyróżnień miało miejsce 30 listopada 2013 r. podczas 
„Barbórki” ZZ „Budowlani”, która odbyła się w Ameliówce.

11111111111111110000000000000000000

W gminie powstała pierwszapowstała pierwsza 
bawialnia dla dziecidla dzieci
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Wieczór Wigilijny

Już na niebie pierwsza gwiazdka,
Ona nam wyznacza drogę,
Do Jezusa, który na świat
Przyszedł w stajence ubogiej.
 Witaj Jezu ukochany
 Witaj Matko i Józefi e,
 Głęboki pokłon Wam składamy,
 I z radością Was witamy.
Jezu, czekaliśmy na Ciebie.
Usiądź z nami, tu przy stole.
Jesteś dziś oczekiwanym gościem.
Przyjdź wraz z Matką i Józefem.
 Niech Ci u nas dobrze będzie,
 Połamiemy się opłatkiem Twego Ciała,
 I chleba symbolem.
 Złożymy sobie wiele serdecznych życzeń
 Przy tym wigilijnym stole.
Jak szczęśliwa noc dzisiejsza, 
Dużo śpiewu i radości, kolęd życzeń i uśmiechu,
I wspaniałych miłych gości.
Podzielimy się dziś sercem
Radością i dobrocią,
I do wszystkich wyciągniemy ręce.
 A Ty Jezu nam błogosław
 Wkrótce w Betlejem, w ubogiej stajence, wesoła nowina.
 Powitajmy maleńkiego i Maryję Matkę Jego 
 i Józefa Świętego.

Henryka Brzoza

kultura

Zawitał 
Jezus na Ziemię

Zawitał Jezus na Ziemię
Chociaż nie znalazł gospody
W małej stajence na sianie
W szopie o chłodzie wśród trzody
 Gdy ludzie mają mieszkania
 Niemiałeś swojej zagrody
 Każdy Cię przyjmie do serca
 Prowadź nas wszystkich do zgody
Zgoda by była na Ziemi
Niech każdy chwilę pomyśli
Czasem na chwilę przystanie
Swą duszę z grzechów oczyści
 Jezus chce znaleźć wśród ludzi
 Dłoń wyciągniętą do zgody
 Sumienie  każdemu zbudzi
 Odrzuci waśni powody
Każdy niech w pierś się uderzy
Na  przyjście Boga się cieszy
I żyje w zgodzie z wszystkimi
Nigdy już więcej nie grzeszy
 Podaj każdemu Swą rękę
 Jak dziecko prowadź każdego
 Aby wróciła wśród ludzi
 Miłość do  serca Twojego

Henryk Skowerski
Można śpiewać na melodię: „Nie było 
miejsca dla Ciebie…”

Wigilia

Gdy pierwsza gwiazdka,
zabłyśnie na niebie,
choinka zalśni świeczkami.
Nakryj białym obrusem stół
i usiądź razem z nami.
 W ten wieczór wigilijny,
 z rodziną się spotykamy.
 I wszystkie zwady i waśnie,
 sobie odpuszczamy.
Dzieląc się opłatkiem,
życzymy dla każdego.
By znalazł miejsce na ziemi,
i dożył wieku późnego.
 A dodatkowe nakrycie,
 czeka na gościa spóźnionego.
 Który może w każdej chwili,
 zapukać do drzwi domu twego.
I jak od wieków tradycja każe,
dwanaście potraw na stole króluje.
Wszystkie smaczne i zdrowe
i wszystko każdemu smakuje.
 Ten wigilijny wieczór,
 w pamięci naszej zostanie.
 Zaśpiewajmy więc kolędę,
 na jego powitanie.
Choinki się mienią,
świat się weseli.
Kolędy śpiewają,
na ziemi ludzie,
a w niebie Anieli.

Danuta Kilakiewicz

Stary rok

Prezentacja już skończona
Ja się zestarzałem.
Mam jednak zmiennika,
któremu wszystko przekazałem.
Synów - miesiące,
dobrze wychowałem.
Służyć będą Nowemu
tak jak obiecałem.
Stary Rok was żegna.
Dużo szczęścia życzy,
moc prezentów pod choinką
i uśmiechów, których nikt
nie zliczy.
A więc do widzenia,
Rok 2013-ty śle ostatnie życzenia.
I wszystkiego najlepszego
od Roku Nowego 2014-go.

Danuta Kilakiewicz

 i Józefa Świętego.

Grudzień

On po grudzie chodzi,

w ciepłej kurtce,

w ciepłej czapce,

zimno mu nie szkodzi.

Lubi śnieg gdy pada,

z mrozem idzie pod rękę.

Z zimnym wiatrem trzyma,

ma z niego wyrękę.

Tu lodem rzekę zetnie,

tam śniegiem zawieje.

Ówdzie bałwanka ulepi,

zimnym wiatrem powieje.

Narodzenie 
Jezusa

 Jak się Jezus nam narodził
 Ludzi z grzechu oswobodził.
 I dał ludziom czyste serce
 By nie byli w poniewierce.
Przyszedł na świat Pan nad Pany,
Który ludziom z nieba dany.
Lecz nie wszyscy go przyjęli
O nim nie wiedzieli.
 Przyszedł aby świat naprawić
 Wszystkich ludzi w świecie zbawić.
 Chciał, by ludzie żyli w zgodzie,
 W całym świecie i w Narodzie.
Ale szkoda takich ludzi,
Co sumienie ich nie budzi.
I nie wierzą w przyjście Boga
Tylko czasem kiedy trwoga.
 Trzej Królowie się zwiedzieli
 I z darami przybieżeli.
 By dzieciątku oddać cześć
 Dobrą wieść po świecie nieść.
A gdy Herod to usłyszał
Z nienawiści ledwo dyszał.
Bardzo myślał co to będzie
Jak utraci władzę wszędzie.
 To żołnierzom swym rozkazał
 Boże dziecię zabić kazał.
 Jak chciał rządzić całym światem
 To się zrobił wielkim katem.

Henryk Skowerski

W żłobie leży Jezus mały

W żłobie leży Jezus mały,
Sianko ma pod główką.
Wokół niego pasterze,
Przynieśli dary w ofi erze.
Trzej Królowie też pospiesznie
Chcą pokłonić się małemu,
Dzieciątku Bożemu.
Maryja z Józefem zatroskani
Z pokorą się pochylają.
Choć to szopa nie pałace
Wierzą, że wygrają.
Toż to cud nad cuda,
Że to Syn Boży, a tak skromnie.
Dziwią się ludzie ogromnie.
Jak dorośnie, to się dowiecie,
Jaka moc w nim i potęga,
Od ziemi aż do nieba sięga.

Henryka Brzoza

Stara się by było ,

biało wszędzie.

By ziemia odpoczywała

i pod śniegową kołderką,

na wiosnę czekała.

Gdy z pracą się uwinie,

popędzi na góreczki.

Popatrzyć jak zwinnie i szybko,

mkną dziecinne saneczki.
o,

Przez okna pozagląda,

na choinki świąteczne.

Chwilę tak postoi

i zazdrośnie westchnie.

A nocą śpi zmęczony,

do bałwanka przytulony.

By rano gdy świt wstanie,

wyjść mu na powitanie.

Danuta Kilakiewicz
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W tym roku Narodowy Konkurs Ekologiczny 
„Przyjaźni Środowisku” zorganizowano po raz 
czternasty. Najwyższym Organem konkursu 
jest Narodowa Rada Ekologiczna działająca 
pod przewodnictwem małżonki Prezydenta 
RP Anny Komorowskiej. NRE ocenia wnio-
ski konkursowe, wybiera nominatów, a na-
stępnie laureatów i wyróżnionych. Przyznaje 
także przedłużenia prawa do posługiwania się 
znakiem i tytułem przez kolejny rok. W skład 
NRE wchodzą przedstawiciele: Parlamentu 
RP, Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Środowiska, Narodowego i Woje-
wódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, uczelni akademickich oraz 
organizacji branżowych.

– Nasza gmina już po raz trzeci została laureatem 
konkursu i otrzymała Certyfi kat „Gmina przyjazna 
środowisku”. Dzięki temu w przyszłym roku bę-
dziemy mogli się ubiegać o tytuł Lidera Ekologii 
– tłumaczy wójt Stanisław Barycki. – W tym roku 
za osiągnięcia proekologiczne doceniono oko-
ło 300 samorządów, fi rm i organizacji z całego 
kraju. Jako jedyni reprezentowaliśmy tam woje-
wództwo świętokrzyskie. To powód do ogromnej 
satysfakcji, że nasze działania proekologiczne są 
doceniane i zauważane.
Warto przypomnieć, że gmina Sitkówka-Nowi-
ny od 2007 roku realizuje program usuwania 
i utylizacji pokryć dachowych z azbestu. Do 
końca 2013 roku gminie udało się odebrać 
od mieszkańców i przekazać do utylizacji po-

nad 58 tysięcy metrów kwadratowych pokryć 
dachowych. W ciągu 7 lat gmina zaangażo-
wała w ten proces ponad 103 tysiące złotych 
z własnego budżetu i prawie 240 tysięcy zło-
tych pozyskane z zewnątrz głównie z Naro-
dowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pie

Certyfi kat „Gmina
Przyjazna Środowisku”
Certyfi kat „Gmina przyjazna środowisku” przyznany przez Narodową Radę 
Ekologiczną otrzymała gmina Sitkówka-Nowiny. Wójt Stanisław Barycki odebrał 
certyfi kat podczas uroczystej gali, która wczoraj, 11 grudnia 2013 r., odbyła się 
Centrum Olimpijskim w Warszawie. – To powód do ogromnej satysfakcji, że nasze 
działania proekologiczne są doceniane i zauważane – ocenił wójt Stanisław Barycki.

Mikołaj – wspólnie z dyrektorem szkoły To-
maszem Gruszczyńskim – odwiedzili najpierw 
oddziały przedszkolne: 3-latków, 4-latków 
i starszaków. Dzieci otrzymywały paczki zaku-
pione przez rodziców. Potem dzieciaki wręczały 
Mikołajowi w podziękowaniu swoje prace pla-
styczne i występowały. Dla wójta Stanisława 
Baryckiego nie było to pierwsze mikołajowa-
nie. Po sposobach rozmowy z dziećmi widać, 
że bardzo dobrze czuł się w roli Mikołaja.

pie

Mikołaj 
w Bolechowicach
Mikołaj zawitał 3 grudnia 2013 r. do 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. 
Przebrany za niego wójt gminy 
Stanisław Barycki rozdawał prezenty 
uczniom i przedszkolakom.

Michał jest mieszkańcem Lipowicy i uczniem 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. Do 
szkoły poszedł jako sześciolatek. Obecnie ma 
9 lat i jest uczniem 4 klasy. Śpiewa od drugiej 
klasy. – W pierwszej klasie strasznie fałszo-
wałem – mówi. – Brałem udział już w kilku 
konkursach, ale ten w Miechowie był najpo-
ważniejszy – mówi Michał Milcarz.

Podczas III Małopolskiego Konkursu Piosen-
ki Angielskiej w Miechowie Michał zaśpiewał 
„White dove” z repertuaru zespołu Skorpions. – 
Podkład muzyczny przygotował dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Bolechowicach Tomasz Grusz-
czyński, a nauczycielka muzyki z Bolechowic 
pani Magdalena Misztal pracowała nad emisją 
głosu. W przygotowaniu muzycznym poma-
gała mi też moja nauczycielka śpiewu z Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Kielcach – pani 
Samuela Modzelewska. Tekst angielski utworu 
szlifowałem z panią Sylwią Skrzyniarz – na-
uczycielką angielskiego ze szkoły w Bolechowi-
cach – mówi Michał Milcarz.
Z konkursu w Miechowie Michał przywiózł 
nagrody: dyplom i radiomagnetofon. Ale naj-
większym przeżyciem będzie dla niego na-
groda dodatkowa – występ podczas festynu 
Dni Miechowa – 15 czerwca 2014 roku na 
stadionie w Miechowie. Michał zaśpiewa tuż 
przed koncertem mega gwiazdy - zespołu Go-
lec uOrkiestra.
Życzymy powodzenia!

pie

Zwycięzca Małopolskiego 
Konkursu Piosenki Angielskiej
9-letni Michał Milcarz, uczeń Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, został 
zwycięzcą III Małopolskiego Konkursu Piosenki Angielskiej, który 2 grudnia odbył 
się w Miechowie. W nagrodę m.in. zaśpiewa na stadionie w Miechowie tuż przed 
koncertem mega gwiazdy – zespołu Golec uOrkiestra.
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Włochy przywitały nas piękną, słoneczną po-
godą, która towarzyszyła nam do końca wizy-
ty. Z lotniska udaliśmy się do zaprzyjaźnionej 
miejscowości Altamura, gdzie na głównym pla-
cu miasta czekały na nas rodziny wraz z dzieć-
mi, u których mieli przebywać nasi uczniowie.
Następny dzień rozpoczął się o godzinie 8.30 
zbiórką wszystkich delegacji przed hotelem, 
w którym byli zakwaterowani nauczyciele 
i opiekunowie uczestniczący w projekcie. Po 
Altamurze przemieszczaliśmy się pieszo, po-
nieważ w tej miejscowości nie kursują żadne 
autobusy komunikacji miejskiej.
Pierwszym miejscem które odwiedziliśmy było 
przedszkole. Maluchy przywitały gości piosen-
kami i występami artystycznymi. Następnie 
udaliśmy się do gimnazjum, w którym uczy-
ły się dzieci goszczące naszych uczniów. Na 
sali gimnastycznej obejrzeliśmy interesujący 
pokaz taneczny przy dźwiękach hymnu Unii 
Europejskiej. W specjalnie przygotowanej na 
wizytę auli odbyło się spotkanie projektowe. 
W auli znajdowała się ekspozycja gazetek 
ściennych dotycząca działań podjętych przez 
kraje uczestniczące w projekcie. Poszczególne 
delegacje przedstawiły prezentacje multime-
dialne, wymieniły się materiałami wykona-
nymi przez uczniów poszczególnych krajów 
uczestniczących w projekcie.

Po spotkaniu projektowym zostaliśmy po-
dzieleni na grupy i zwiedzaliśmy gimnazjum. 
Wizytę w szkole zakończył koncert w wykona-
niu uczniów szkoły oraz zaproszonych gości. 
W godzinach popołudniowych nauczyciele po-
kazali nam, ciekawe i piękne miejsca Altamu-
ry. Wieczorem natomiast odbyło się spotkanie 
w Ratuszu z burmistrzem Altamury Mario An-
tonio Felice Stacca, który wręczył poszczegól-
nym delegacjom drobne upominki.
W kolejnym dniu czekała na nas niespodzianka 
w Szkole Podstawowej im. Jana Bosco, do któ-
rej uczęszczało ponad 1000 uczniów. Zosta-
liśmy przywitani bardzo uroczyście przez całą 
społeczność szkolną. Panie w strojach ludo-
wych pokazywały uczestnikom projektu sposób 
wykonywania „tradycyjnych kluseczków”. Od-
były się pokazy tańców ludowych przy dźwię-
kach kapeli, występy artystyczne uczniów szko-
ły, oraz wspólna zabawa uczestników projektu, 
po której zwiedziliśmy budynek szkoły. Całość 
uroczystości była fi lmowana i transmitowana 
przez lokalną telewizję. Po południu zostaliśmy 
przewiezieni do przepięknej „wykutej w kamie-
niu” miejscowości Matera, którą zwiedzaliśmy 
do późnych godzin wieczornych.
W sobotę zwiedzaliśmy przepiękny region Pu-
glia, miejscowości: Alberobello i Bari. Albero-
bello wyróżniało się ciekawymi, unikatowmi 

formami budownictwa – domów typu trulli, 
które są okrągłe i mają stożkowate dachy 
z kamienia. W Bari zobaczyliśmy normandz-
ki zamek i bastion portowy oraz Bazylikę Św. 
Mikołaja. Ostatni dzień pobytu spędziliśmy 
w miejscowości Grawina gdzie zobaczyliśmy 
Katedrę zbudowaną przez Normanów w ro-
mańskim stylu, pozostałości zamku Fryderyka 
II, w miejscu na wzgórzu w pobliżu miasta 
oraz dobrze zachowany rzymski most.
Następne spotkanie projektowe odbędzie się 
29 stycznia 2014 roku w miejscowości Petra 
w Grecji. Do zobaczenia!!!

SP Kowala

We włoskim mieście Altamura
Delegacja ze Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali 
w składzie: Małgorzata Markiewicz – dyrektor szkoły, Maria Tomaszewska nauczyciel 
oraz uczniowie: Natalia Wieczorek i Jakub Litwin przebywali w dniach 4-8 grudnia 
2013 w miejscowości Altamura w ramach realizacji projektu Comenius.
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Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Woli Murowanej została ukończona 
28 kwietnia 2005 roku. Pierwszy remont 
obiektu związany także z jego modernizacją 
rozpoczął się w październiku 2012 roku a za-
kończył w maju 2013 roku. Z budżetu gminy 
przeznaczono na ten cel 295 tysięcy złotych. 
Wyremontowano dach i kominy, które zostały 
naruszone podczas wichury z sierpnia 2012 
roku. Na niezagospodarowanym dotychczas 
poddaszu utworzono trzy ładne pomieszcze-

nia i toaletę o łącznej powierzchni około 120 
metrów kwadratowych. W pomieszczeniach 
zamontowano ściany z płyt gipsowo-kartono-
wych i podłogi z paneli. Wykonano instalację 
elektryczną. W remizie zamontowano wtedy 
klapę oddymiającą i ściankę przeciwpożarową 
oddzielającą salę zabaw i spotkań od klatki 
schodowej. Remiza została także przystoso-
wana dla osób niepełnosprawnych poprzez 
montaż dźwigu osobowego obsługiwanego 
pilotem.

Obecnie kończy się druga część remontu i mo-
dernizacji remizy. – W sali spotkań i zabaw 
odnowiliśmy parkiet. Został także pomalowa-
ny sufi t i ściany. Nad oknami zamontowano 
9 klimatyzatorów – wyliczał zastępca wójta 
Krzysztof Rym. Według Pawła Kaszyńskiego, 
kierownika Referatu Budownictwa Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny wymienione prace 
kosztowały około 60 tysięcy złotych.
Póki co polakierowany parkiet schnie. Miesz-
kańcy Bolechowic i Woli Murowanej będą 
mogli sprawdzić jakość wykonanych prac 
podczas zabawy sylwestrowej.

Piotr Piestrzyński

Tegoroczna zabawa sylwestrowa w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Murowanej będzie pierwszą na odnowionej sali. W piątek, 13 grudnia 2013 r. 
zastępca wójta Krzysztof Rym i Paweł Kaszyński, kierownik Referatu Budownictwa 
Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny sprawdzali jak przebiegły prace przy remoncie 
podłogi, malowaniu ścian oraz instalacji klimatyzatorów. W 2012 i 2013 roku 
na remonty i modernizacje remizy w Woli Murowanej gmina Sitkówka-Nowiny 
przeznaczyła 355 tysięcy złotych.

Na lśniącym parkiecie 
w klimatyzowanej sali
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Tuż przed sesją, członkowie zespołów – „Ko-
walanki”, „Bolechowiczanie”, „Szewczanki”, 
„Chór Nowina”, Kapela „Andrusy” i Sekcja 
Plastyczna – złożyli gratulacje wójtowi Stani-
sławowi Baryckiemu w związku z otrzymaniem 
tytułu TOP Manager. – To wyróżnienie bardzo 
wysokiej rangi. Jest to podkreślenie całokształ-
tu działalności jeśli chodzi o prowadzenie jed-
nostki samorządowej – mówił wójt Stanisław 
Barycki. Potem wręczył podziękowanie i gratu-
lacje pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, na ręce kierownik Ewy Kopolovets, 
w związku z Dniem Pracownika Socjalnego.
Tuż po otwarciu obrad sesji przez przewod-
niczącego Sebastiana Nowaczkiewicza wójt 
Stanisław Barycki zaczął zgłaszać zmiany do 
porządku obrad. Na początek radni przegłoso-
wali wykreślenie z porządku obrad projektów 
dwóch uchwał w sprawie określenia rocznych 
stawek podatków od nieruchomości i środków 
transportowych. – Nie podwyższamy podat-
ków. W 2014 roku będą obowiązywały stawki 
podatków takie same jak w 2013 roku – poin-
formował wójt Stanisław Barycki.
Następnie wójt zwrócił się do radnych 
o wprowadzenie do porządku obrad uchwały 
„w sprawie wyrażenia zgody na ustanowie-
nie hipoteki na zabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Sitkówka-Nowi-

ny, jako zabezpieczenie kredytu udzielonego 
dla Gminnego Ośrodka Kultury Perła w No-
winach, w  celu prowadzenia działalności 
statutowej”. Przewodniczący Rady zarządził 
15-minutową przerwę i naradę, po której rad-
ni przegłosowali wprowadzenie tego punktu 
do porządku obrad. Podczas sesji ta uchwała 
została także poparta większością głosów.
Wójt wniósł także o wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, która była zgodą 
na zbycie nieruchomości gruntowej planowanej 
do zbycia w 2013 roku. Radni nie zgodzili się 
na to mimo uwag Janiny Michalskiej, radcy 
prawnego Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
Wójt Stanisław Barycki: – Planując budżet na 
2013 rok, spodziewaliśmy się, że kryzys bu-
dżetu państwa może mieć odbicie na fi nansach 
naszej gminy. Ocenialiśmy ryzyko niewykonania 
dochodów na poziomie do 5%, czyli do 2,3 mln 
zł. Taką kwotę byliśmy w stanie zaoszczędzić 
(biorąc pod uwagę realizację wydatków w po-
przednich latach) i nie trzeba by było zaciągać 
kredytu. Jednak wycofanie się ze sprzedaży nie-
ruchomości i zmniejszenie dochodów budżetu 
o kwotę 3,7 mln zł spowodowało konieczność 
pokrycia części brakujących środków w kwocie 
2.2 mln zł kredytem. Taki projekt uchwały był 
przedmiotem dwukrotnego głosowania. Na sesji 

nadzwyczajnej przedstawiłem kierunki polityki 
fi nansowej gminy na najbliższe lata, jednak nie 
zostały one skomentowane przez radnych klubu 
Wspólne Dobro. Radni nie wyrazili zgody na wy-
cofanie ze sprzedaży nieruchomości gruntowej 
i zaciągnięcie kredytu na pokrycie defi cytu po-
wstałego z tego powodu. Zupełnie niezrozumia-
łym dla mnie, oraz pracowników służb fi nan-
sowych i prawnych, stał się fakt przedłożenia 
na sesję 27 listopada, przez przewodniczącego 
rady Sebastiana Nowaczkiewicza i pana Łuka-
sza Barwinka przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej projektu uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, która 
była zgodą na zbycie nieruchomości gruntowej, 
właśnie tej nieruchomości, której sprzedaż była 
planowana w 2013 roku, bez jednoczesnego 
wskazania źródła powstałego w tym momencie 
defi cytu. Podjęcie takiej uchwały w trakcie roku 
budżetowego powoduje brak równowagi budże-
towej, oraz ma ogromny wpływ na Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy. Uważamy, że takie 
działania są nie zgodne z prawem, dlatego też 
postanowiliśmy złożyć wniosek do organu nad-
zoru o wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie.
Na sesji dyskutowano również na temat pra-
cy Komisji Rewizyjnej. Wójt zwrócił uwagę na 
protokoły z posiedzeń komisji, które nie od-
zwierciedlają przebiegu dyskusji wokół „Anali-
zy wykonania budżetu gminy Sitkówka-Nowi-
ny za I półrocze 2013 r.”. Należy zauważyć, 
że Komisja Rewizyjna nie wypracowała wnio-
sku w tym temacie.
Według wójta Komisja Rewizyjna nie dostar-
czyła do Biura Rady protokołów z następują-
cych spotkań z dnia: 21 stycznia 2013 r., 25 
marca 2013 r., 26 marca 2013 r., 28 paź-
dziernika 2013 r. i 29 października 2013 r.

Podatki w 2014 roku bez zmian
Podatki od nieruchomości i od środków transportowych na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny w 2014 roku będą takie same jak w 2013 roku. Podczas sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 27 listopada 2013 r. wójt Stanisław Barycki wycofał 
z porządku obrad dwa projekty uchwał w sprawie określenia rocznych stawek 
podatków. – Nie podwyższamy podatków. W 2014 roku będą obowiązywały stawki 
podatków takie same jak w 2013 roku – poinformował wójt Stanisław Barycki.

Muzeum Wsi Kieleckiej zorganizowało 
15 grudnia 2013 r. Kiermasz Świąteczny 
w Dworku Laszczyków. Nasza gmina miała 
tam bardzo silną reprezentację. Nikt nie mógł 
przejść obojętnie obok stoiska pań z Zespo-
łu Obrzędowego „Kowalanki”. Stefania Go-
lenia, zanim przyszła na kiermasz, wzięła 
udział w konkursie gawędziarzy, który odbył 
się w Wojewódzkim Domu Kultury. – Ogółem 

startowało 10 osób, w tym 3 osoby od nas 
z gminy: ja, Jadwiga Betka i Henryka Brzoza. 
Mówiłam tekst pt. „Przecie grzech jedzenie 
marnować” autorstwa Władysławy Szproch – 
opowiadała Stefania Golenia. Pani Stefania, 
razem z Heleną Pękalską prezentowała na 
kiermaszu własnoręcznie wykonane bombki 
wstążkowe i cekinowe, gwiazdy betlejemskie, 
szyszki, łańcuchy, stroiki i pierniki.

Teraz trzeba dodać, że zespół „Kowalanki” od 
niedawna zasilają dwie nowe panie: Barbara 
Misztal i Ewa Więcek. To właśnie panie Barbara 
i Ewa przygotowały na kiermasz zielone ciasto – 
„mech”. – Ciasto jest ekologiczne, przygotowa-
ne na bazie szpinaku. Przekładka zrobiona jest 
z bitej śmietany. Na wierzchu posypka z owoców 
granatu. Mamy także piernik, jabłecznik i droż-
dżówki – mówiły panie. Nad wszystkim pieczę 
miała przewodnicząca zespołu Jadwiga Brzoza.
Obok „Kowalanek” swoje prace prezentowała 
mieszkanka Zgórska – Iwona Sztandera. – Po 
urodzeniu pierwszego dziecka nie chciałam 
bezczynnie siedzieć w domu. Zaczęłam robić 
biżuterię. Najpierw obdarowywałam rodzinę 
i znajomych, a potem zaczęłam wychodzić 
dalej – wspominała pani Iwona. Na jej sto-
isku, oprócz wspomnianej biżuterii, można 
było znaleźć ozdoby choinkowe z cieniutkiej 
sklejki, ręcznie malowane albo ozdabiane 
techniką decoupage.

pie

Mech, koniki i łańcuchy na święta
Zielone ciasto ze szpinaku o nazwie „mech”, obok tradycyjnych drożdżówek 
i pierników, proponują panie z Zespołu Obrzędowego „Kowalanki” na świąteczne stoły. 
Ramię w ramię z kulinariami i ozdobami choinkowymi „Kowalanek” na Kiermaszu 
Świątecznym, który w niedzielę 15 grudnia 2013 r. odbył się w Dworku Laszczyków 
w Kielcach, świąteczne rękodzieło wystawiała Iwona Sztandera, mieszkanka Zgórska.
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aktualności

11 grudnia 2013 r. uczennica klasy IV Ola 
Majchrzyk pod opieką pań Magdaleny Misz-
tal i Sylwii Skrzyniarz reprezentowała Szkołę 
Podstawową w Bolechowicach na IV Regio-

nalnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej, 
który odbył się w Małogoszczu. Konkurs ma 
na celu propagowanie nauki języków obcych, 
a także prezentacje umiejętności wokalnych. 
W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu wy-
konawców z  regionu świętokrzyskiego. Ola 
zaśpiewała piosenkę z repertuaru Madonny 
– Material Girl. Jako jedyna uczestniczka kon-
kursu zaśpiewała a cappella, ponieważ wy-
stąpiły małe problemy techniczne, ale pomi-
mo tego zachowała się bardzo profesjonalnie 
i wyśpiewała wyróżnienie. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Konkurs odbył się przy wsparciu Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych oraz Centralnej Biblioteki Wojskowej. Na 
etapie szkolnym wzięło w nim udział 1109 
osób (według informacji nadesłanych przez 
placówki oświatowe).
W eliminacjach ogólnopolskich odbywających 
się w dniach 6-9 listopada 2013 roku 274 
uczestników reprezentowało szkoły podstawo-
we, gimnazja, technika i licea z całego kraju 
oraz zespoły artystyczne reprezentujące pla-
cówki kulturalne oraz stowarzyszenia z War-
szawy, Włocławka, Kielc, Wołomina, Ciecho-
cinka, Jedlni – Letniska, Lublina, Chorzeli, 
Rzeszowa, Dębe Wielkie, Ełku, Łodzi, Broku, 

Łomży, Zambrowa, Wygody, Garwolina, Kru-
szewa, Nowin, Izbicy Kujawskiej i Zygier.
Jury, w składzie którego byli aktorzy warszaw-
skiego teatru oraz Związku Piłsudczyków, 
przyznało II miejsce Katarzynie Podczasiak 
za wykonanie pieśni Jana Pietrzaka „Taki 
kraj”, który przygotowała pod kierunkiem pani 
Marzeny Pituli. Nagrodę specjalną otrzymał 
zespół taneczny „Świetliki”, za wykonanie 
układu choreografi cznego „Wiązanka tańców 
polskich”, którego opiekunami są panie Edyta 
Szwed i Justyna Golmento-Bobrowska oraz 
zespół „Styl” za układ „Mazur biało-czerwo-
ny”, który prowadzony jest przez panią Lidię 
Jędrochę. Koordynatorem działań związanych 

z konkursem był pan 
Adam Pepasiński.
Podczas gali fi nałowej 
zespoły zaprezento-
wały swoje tańce, któ-
re szczególnie dedyko-
wane były obecnej na 
tej uroczystości pani 
prezydentowej Karo-
linie Kaczorowskiej. 
Swój zwycięski utwór 
zaśpiewała również 
Katarzyna Podcza-
s i ak .  W   nag rodę 
uczniowie otrzymali 
dyplomy oraz książki.

Jak co roku nasi Mikołaje, w których wcielili 
się Przemek Nieśpielak i Dominik Dewerenda, 
cieszyli się niesłabnącą popularnością. Zreali-
zowali 20 zamówień indywidualnych oraz 1 
zamówienie specjalne w Szkole Podstawowej. 
Tym, którzy nie słyszeli jeszcze o Akcji Mikoła-
jowej, którą już od kilku lat, organizuje Świe-
tlica środowiskowa funkcjonująca przy GOK 
„Perła” w Nowinach, przypominamy, iż polega 
ona na obdarowywaniu dzieci w ich własnych 
domach. Mikołaj zjawia się o umówionej go-
dzinie w Państwa domu i wręcza Waszym 
dzieciom zakupiony przez Was prezent. 
Mamy nadzieję, że za sprawą naszych Miko-
łajów wszystkie dzieci w tym dniu były zado-
wolone i uśmiechnięte.

Magdalena Świąder
Joanna Plutka

Klaudia Zawadzka

Jak świetlicowi 
wysłannicy 
obdarowywali dzieci
5 i 6 grudnia 2013 r. świetlicowi 
wysłannicy Św. Mikołaja już po raz 
szósty wyruszyli na Akcję rozdawania 
prezentów dzieciom w ich domach.Ola wyśpiewała wyróżnienie

Ola Majchrzyk, uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Bolechowicach 
wyśpiewała wyróżnienie na IV Regionalnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej, 
który 11 grudnia 2013 r., odbył się w Małogoszczu.

Sukces uczniów z Nowin 
w ogólnopolskim konkursie
Dnia 28 XI 2013 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowinach brali udział 
w uroczystym fi nale i koncercie laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej, którego organizatorem był Związek 
Piłsudczyków pod patronatem pani Karoliny Kaczorowskiej – małżonki ostatniego 
prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego.
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inwestycje

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 45 znajdującej się w budynku wielorodzinnym przy ul. 
Szkolnej nr 7, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny. Powierzchnia lokalu wynosi 26,80 m², 
w skład którego wchodzi jeden pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka. Lokal zostaje sprzedany wraz z pomieszczeniem przynależnym 
(piwnica), którego powierzchnia wynosi 3,30 m² oraz udziałem w częściach wspólnych. Lokal usytuowany jest na III piętrze budynku 
wielorodzinnego, znajdującego się na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 443/147 o po-
wierzchni 0,1016 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach księga wieczysta KI1L/00059680/5. Nieruchomość 
ta stanowi własność gminy Sitkówka-Nowiny.
Cena wywoławcza wynosi: 70.900,00 zł słownie: (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych).
Wadium w wysokości: 10.000,00 zł słownie: (dziesięć tysięcy złotych).
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny ww. nieruchomość położona 
jest w terenach oznaczonych symbolem B.MW – przeznaczenie podstawowe: istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska 
(do 5 kondygnacji); przeznaczenie uzupełniające: usługi wolnostojące lub wbudowane nie zakłócające funkcji podstawowej terenu, 
tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, urządzenia budowlane, garaże, parkingi, dojścia, dojazdy, place zabaw dla dzieci, mała 
architektura, zieleń.
Przetarg odbędzie się 15 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (sala konferencyjna). Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) na konto gminy Sitkówka-Nowiny o nr 82 8493 0004 0040 0429 2
160 0006 do dnia 9 stycznia 2014 r. z dopiskiem „Nieruchomość lokalowa ul. Szkolna 7/45”. Za datę wpłacenia wadium uważa 
się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wpłacone wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od podpi-
sania umowy notarialnej w terminie oznaczonym przez Wójta Gminy, skutkuje przepadkiem wadium na rzecz gminy Sitkówka-Nowiny. 
Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zakończenia przetargu. Koszty związane 
z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat 
Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 41 347 50 70, 41 347 50 71.

Gazeta Wyborcza z 11 grudnia 2013 r. opubli-
kowała raport Polskiej Agencji Informacji i In-
westycji Zagranicznych. W raporcie czytamy, że 
świętokrzyskie „charakteryzuje się niską ogólną 
atrakcyjnością inwestycyjną”, o czym świadczy 
przyznanie województwu klasy F wg wskaźnika 
potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej. Oceny 
przyznawane są od A do F, gdzie A jest oceną 
najwyższą, a F najniższą. W swoich ocenach 
PAIiIZ brało pod uwagę zasoby pracy, infrastruk-
turę techniczną (drogi, koleje, lotniska), mikro-
klimat rynkowy (szanse powodzenia inwestycji), 
mikroklimat administracyjny (stosunek władz 
lokalnych i samorządowych do inwestycji i roz-
woju) oraz nakłady inwestycyjne.
Oprócz potencjału województw w zestawieniu 
porównano także potencjał gmin i powiatów. 
Klasę „A” przyznano tylko Kielcom jako powia-
towi grodzkiemu. Spośród gmin klasę „A” przy-

znano gminom: Kielce, Starachowice, Ostro-
wiec Świętokrzyski, Połaniec, Sitkówka-Nowiny, 
Skarżysko-Kamienna i Sandomierz. Klasę „B” 
otrzymały gminy: Strawczyn, Morawica, Mie-
dziana Góra, Staszów, Solec-Zdrój i Ożarów.
Zdaniem wójta Stanisława Baryckiego ocena 
PAIiIZ potwierdza nakreślony od lat program 
rozwoju przedsiębiorczości na terenie gmi-
ny, ukierunkowany na rozwój mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, które uzupełniają 
potencjał gospodarczy skupiony na terenie 
naszej gminy. – Z całą pewnością jest to bar-
dzo wysokie wyróżnienie. Trzeba dodać, że 
głównym źródłem wpływów podatkowych do 
budżetu naszej gminy jest działalność dużych 
fi rm, z udziałem kapitału zagranicznego ta-
kich jak: Cementownia Dyckerhoff, Zakłady 
Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” czy 
Sopro Polska. W otoczeniu tych fi rm powsta-

ją nowe podmioty – tłumaczył wójt Stanisław 
Barycki. – Dla inwestorów chcących podjąć 
działalność na terenie naszej gminy możemy 
zaoferować dobrze uzbrojone tereny, drogi, 
z wodą, kanalizacją, oświetleniem. Tylko na 
terenie byłego FTG mamy do dyspozycji in-
westorów 12 hektarów – dodał wójt Barycki.
W 2014 roku wójt chciałby ponownie przywró-
cić uchwałę Rady Gminy o możliwości zwalnia-
nia okresowego z podatków od nieruchomości 
przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy 
i tworzących miejsca pracy. Dobra pozycja gmi-
ny w rankingach inwestycyjnych to także przy-
jazna obsługa inwestorów przez Urząd Gminy 
Sitkówka-Nowiny, wielokrotnie potwierdzana 
przez przyznawane certyfi katy Gmina Fair Play 
– Certyfi kowana Lokalizacja Inwestycji.

Piotr Piestrzyński

Warto u nas inwestować. 
Najwyższa ocena PAIiIZ
Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała ocenę „A” określającą jej najwyższą atrakcyjność 
inwestycyjną od Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 11 grudnia 
2013 r. Gazeta Wyborcza opublikowała raport PAIiIZ. Zdaniem wójta Stanisława 
Baryckiego ocena agencji potwierdza nakreślony od lat program rozwoju 
przedsiębiorczości na terenie gminy.

fot
. P

iot
r P

ies
trz

yń
sk

i

W naszej gminie przybywa nowych fi rm



17Głos Nowin, grudzień 2013

sport

Jak to bywa w dniu 6 grudnia wszystkich przed 
turniejem odwiedził św. Mikołaj (czytaj dyrek-
tor ZSP Arkadiusz Jędras) częstując słodycza-
mi. Po bardzo zaciętych meczach grupowych 
do półfi nałów awansowały z grupy pierwszej, 
z kompletem zwycięstw Gimnazjum w No-
winach i Gimnazjum w Piekoszowie. Z dru-
giej grupy, również z kompletem zwycięstw, 
Gimnazjum w Łopusznie i Gimnazjum nr 7 
w Kielcach. Dwa gimnazja, które zanotowały 
komplet zwycięstw po meczach półfi nałowych 
spotkały się w fi nale. Mecz fi nałowy był bar-
dzo zacięty i każda z drużyn przede wszystkim 
myślała o dobrej grze w defensywie. Jednak 
skuteczna kontra drużyny z Nowin przyniosła 
bramkę na wagę zwycięstwa w turnieju. Dru-
gie miejsce zajęła silna drużyna Gimnazjum 
w Łopusznie, która podobnie jak zwycięzca 
straciła tylko dwie bramki w turnieju. Również 
zacięty jak fi nał okazał się mecz o III miejsce 
w którym Gimnazjum nr 7 już prowadziło 2:0 
z Piekoszowem by ostatecznie przegrać 2:3. 
Najlepszym strzelcem turnieju został strzelec 

6 bramek: Gabriel Buras z Gimnazjum nr 7 
w Kielcach. Wyróżniono również najlepszego 
bramkarza: Adrian Leski (Gim. w Nowinach) 
i najlepszego zawodnika turnieju, a został nim 
zawodnik Gimnazjum z Łopuszna: Bugno Da-
mian. Pierwszy Turniej Mikołajkowy o Puchar 
Dyrektora ZSP w Nowinach przeszedł do histo-
rii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i kibi-
com i zapraszamy za rok!

Michał Ziernik

Wyniki grupa A
Gimnazjum w Chęcinach – Gimnazjum nr 12 
w Kielcach 3:0
Gimnazjum w Nowinach – Gimnazjum w Pie-
koszowie 3:1
Gimnazjum w  Piekoszowie – Gimnazjum 
w Chęcinach 3:1
Gimnazjum nr 12 – Gimnazjum w Nowinach 0:1
Gimnazjum w Chęcinach – Gimnazjum w No-
winach 0:1
Gimnazjum nr 12 – Gimnazjum w Piekoszo-
wie 0:2

Tabela gr. A
mecze punkty

1. Gimnazjum w Nowinach 3 9
2. Gimnazjum w Piekoszowie 3 6
3. Gimnazjum w Chęcinach 3 3
4. Gimnazjum nr 12 w Kielcach 3 0

Wyniki grupa B
Gimnazjum w Łopusznie – Gimnazjum nr 7 
w Kielcach 2:1
Gimnazjum w Sukowie – Gimnazjum nr. 14 
w Kielcach 0:1

Gimnazjum w Łopusznie – Gimnazjum w Su-
kowie 2:0
Gimnazjum nr 7 w Kielcach – Gimnazjum 
nr.14 w Kielcach 2:1

Gimnazjum w Łopusznie – Gimnazjum nr 14 
w Kielcach 8:0
Gimnazjum nr 7 w Kielcach – Gimnazjum 
w Sukowie 7:3

Tabela grupa B:
mecze punkty

1. Gimnazjum w Łopusznie 3 9
2. Gimnazjum nr 7 w Kielcach 3 6
3. Gimnazjum nr 14 w Kielcach 3 3
4. Gimnazjum w Sukowie 3 0

Mecze półfi nałowe:
Gimnazjum w Nowinach – Gimnazjum nr 7 
w Kielcach 5:1
Mikołaj Nowiński x2, Daniel Cyranowski x2, 
Jan Oszust – Jamorski Paweł
Gimnazjum w Łopusznie – Gimnazjum w Pie-
koszowie 3:0
Paweł Rogala, Damian Bugno
Mecz o 7 miejsce
Gimnazjum nr 12 w Kielcach – Gimnazjum 
w Sukowie 2:0
Mecz o 5 miejsce:
Gimnazjum w Chęcinach – Gimnazjum nr 14 
w Kielcach 2:3
Norbert Jaworski x2 - Piotr Chungier x3
Mecz o 3 miejsce:
Gimnazjum nr 7 w Kielcach – Gimnazjum 
w Piekoszowie 2:3
Gabriel Buras x2 – Filip Postawa, Maciej Tro-
janowski, Bartek Smolarczyk
Mecz o 1 miejsce:
Gimnazjum w Łopusznie – Gimnazjum w No-
winach 0:1
Sebastian Siarek
Najlepszy zawodnik:
Bugno Damian (Gimnazjum w Łopusznie)
Najlepszy bramkarz:
Adrian Leski (Gimnazjum w Nowinach)
Najlepszy strzelec:
Gabriel Buras (Gimnazjum nr 7 w Kielcach)

Piłkarskie mikołajki 
w Nowinach
Gimnazjum w Nowinach było organizatorem I Mikołajkowego Turnieju o Puchar 
Dyrektora ZSP Nowinach w halowej piłce nożnej chłopców. 6 grudnia 2013 r. do 
Nowin przybyło mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych siedem szkół 
gimnazjalnych plus gospodarz.

Fragment meczu Piekoszów – Chęciny

Fragment meczu Piekoszów – Gimnazjum nr 7

Fragment meczu Łopuszno – Gimnazjum nr 7

Gimnazjum w Nowinach
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wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ul. 
Leonarda 7 w Kielcach na dofi nansowanie 
zadania pn: „Realizacja programu usuwania 
azbestu dla gminy Sitkówka-Nowiny w 2013 
roku”. Kwota ta współfi nasowana jest przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Kon-
struktorska 3a.
Środki WFOŚiGW w Kielcach – 35 602,72 zł
Środki NFOŚiGW w Warszawie – 50 861,03 zł
Razem: 86 463,75 zł 

Głos Nowin: miesięcznik
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Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
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Polskiego Stowarzyszenia 

Prasy Lokalnej

Kontakt z policją dla mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny:

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

Punkt Środowiskowo-Konsultacyjny 
w Nowinach zaprasza:

W każdą środę: od 1600 do 1900 – pomoc 
psychologa i specjalisty terapii uzależnień

W co drugi czwartek: od 1600 do 1900 
– porady psychologiczne dla wszystkich

W każdą niedzielę, od godziny 1500, odby-
wają się spotkania grupy AA „Wytrwaj”. 

Meeting otwarty (dla wszystkich chętnych) 
w ostatnią niedzielę miesiąca.

Jeśli chcesz pozostać anonimowy zadzwoń:
Niebieska Linia – 800 151 121 – dla 

ofi ar przemocy
Pomarańczowa Linia – 800 14 00 68 

– pomaga rodzicom, których dzieci mają 
problemy alkoholowe 

Telefon Zaufania w Kielcach – 41 344 28 13
Młodzieżowy Telefon Zaufania w Kielcach 

– 41 344 63 56
Jeśli chcesz porozmawiać o uzależnieniu 
kogoś bliskiego, nie wiesz, gdzie złożyć 
wniosek o leczenie odwykowe, zadzwoń 

pod numer 41 347 50 54
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W dniu 11 października 2013 roku została 
podpisana przez wójta gminy Sitkówka-No-
winy pana Stanisława Baryckiego umowa 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-

Informacja o podpisaniu 
umowy z WFOŚiGW
W dniu 11 października 2013 roku została podpisana przez wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny pana Stanisława Baryckiego umowa z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Program usuwania azbestu został wdrożony w gminie Sitkówka-Nowiny w 2006 roku. Od tej 
pory gmina wywiązuje się z realizacji Programu w sposób bardzo dobry, będąc jedną z najlep-
szych gmin w Polsce pod względem ilości usuwania i wyrobów zawierających azbest. Dzięki 
temu w 2009, 2010 i 2011 roku przyznano gminie Sitkówka-Nowiny certyfi kat „Gminy Przy-
jaznej Środowisku” w podkategorii „Samorząd bez azbestu”. Ponadto Gmina dwukrotnie była 
laureatem konkursu „Polska Wolna od Azbestu” zajmując w roku 2007 III-cie miejsce, w 2008 
roku miejsce I-sze, a także zdobyła II-gie miejsce w konkursie na „Najbardziej ekologiczną 
gminę województwa świętokrzyskiego 2009” za działania na rzecz usuwania azbestu. W 2011 
roku Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała również tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii”. Wyniki re-
alizacji Programu usuwania azbestu na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w latach 2007-2013 
przedstawia poniższa tabela.

Rok

Całkowita ilość usuniętych 
wyrobów zawierających azbest

Ilość posesji 
z których usunię-
to wyroby zawie-

rający azbest

Całkowity koszt 
realizacji zada-

nia w zł

Pozyskane dofi -
nansowanie do 

zadania w danym 
roku

Wkład własny

[m2] [Mg]

2007 3.051,90 33.550 26 25.139,43 12.569,72 12.569,71

2008 4.975,40 72,496 35 52. 955,27 35.000,00 17.955,27

2009 6.136,00 89,730 30 65.138,93 37.338,00 27.800,93

2010 4.536,00 72,160 28 19.991,15 9.995,00 9.996,15

2011 8.016,00 120,000 43 34.862,40 29.633,00 5.229,40

2012 7.958,00 119,350 59 43.338,89 28.839,89 14.499,00

2013 23.519,00 352,786 137 101.722,08 86.463,75 15.283,33

SUMA 58 192,30 860,082 358 343.148,15 239.409,07 103.739,08

W ramach realizacji zadania planowane jest udzielenie pomocy w usunięciu, transporcie 
i unieszkodliwieniu, odpadów zawierających azbest, poprzez dofi nansowanie realizacji przed-
sięwzięć związanych z wymianą i likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest 
z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Planowana do usunięcia w 2013 roku ilość wyrobów zawierających azbest to 5 333 m2, 
jednak w wyniku gradobicia jakie miało miejsce 18.06.2013 r., ilość ta wzrosła do 23 519 m2 
tj. o 18 186 m2. Całkowity rzeczywisty koszt zadania zrealizowanego w latach 2007-2013 
wyniósł 343 148,15 zł, w wyniku pozyskiwania przez Gminę Sitkówka-Nowiny środków fi nan-
sowych zewnętrznych w wysokości 239 409,07 zł, koszt poniesiony przez Gminę Sitkówka-
-Nowiny wyniósł 103 739,08 zł.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Informacja z realizacji „Programu 
usuwania azbestu z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny w latach 2007-2013”
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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.

Zawodnicy, którzy zdecydowali się wystartować 
w konkursie, mieli za zadanie pokonać jedną 
długość basenu w dowolnie wybranym przez sie-
bie stylu. Każdemu z uczestników przysługiwało 
prawo ponownego przepłynięcia wyznaczonego 
dystansu w celu poprawy osiągniętego wyniku. 
Czuwający nad prawidłowym przebiegiem turnie-
ju sędziowie, brali pod uwagę tylko lepszy czas, 
ustanowiony przez danego zawodnika. W kon-
kursie mogły wystartować dzieci i młodzież z klas 
od I do VI. Do tegorocznych zmagań zgłosili się 
uczniowie ze szkół podstawowych w Bolecho-
wicach, Nowinach i Kowali. Łącznie w turnieju 
wzięło udział dwudziestu siedmiu zawodników 
gorąco dopingowanych przez swoich rodziców 
i znajomych. Na zakończenie każdy z uczest-
ników otrzymał pamiątkowe medale i nagrody 
ufundowane przez dyrekcję Szkoły Podstawowej 
im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Trójka zawod-
ników, która uzyskała najlepsze wyniki została 
dodatkowo nagrodzona specjalnie przygotowa-

nymi na tą okoliczność statuetkami. Wszystkim 
dzieciom nagrody wraz z gratulacjami wręczył 
dyrektor GOK „Perła” – Jacek Kania.

Paweł Giertuga

Wyniki zawodów
Klasy I-III
Dziewczęta:
1. Jaworska Weronika (Nowiny) 16,45
2. Skowronek Anna (Nowiny) 16,91
Chłopcy:
1. Mroczek Karol (Nowiny) 19,94
2. Łyczek Bartek (Nowiny) 22,05
3. Dorowski Filip (Nowiny) 22,07
4. Furtka Maks (Nowiny) 35,53
5. Wertka Olgierd (Nowiny) 38,67
Klasy IV
1. Hada Patrycja (Nowiny) 20,84
2. Łysak Iga (Nowiny) 24,71
3. Nogajczyk Kinga (Nowiny) 27,35
1. Sieczkowski Kacper (Nowiny) 18,63
2. Waliłko Kacper (Nowiny) 20,04
3. Krakowiak Igor (Nowiny) 21,04
4. Petelicki Maks (Nowiny) 27,43
Klasy V
1. Dorowska Wiktoria (Nowiny) 15,02 
2. Wertka Julia (Nowiny) 15,17 
3. Molenda Weronika (Nowiny) 15,60 
4. Bukowska Joanna (Bolechowice) 15,78 

5. Pypeć Monika (Nowiny) 16.42
6. Ludwicka Joanna (Bolechowice) 23,76 
1. Bartoszewicz Igor (Nowiny) 12,84
2. Molenda Wiktor (Nowiny) 18,76
3. Porzucek Jakub (Bolechowice) 24,49
Klasy VI
1. Podczasiak Katarzyna (Nowiny) 13,08
2. Kasprzyk Magda (Bolechowice) 17,45 
3. Szewczyk Małgorzata (Nowiny) 18,02 
4. Mazur Ola (Bolechowice) 19,10 
5. Bukowska Magda (Bolechowice)22,12 
1. Jas Mikołaj (Nowiny) 12,69
2. Skowron Erwin (Nowiny) 15,12 
Najlepszy czas zawodów:
12,69 Jas Mikołaj (Nowiny)
12,84 Bartoszewicz Igor (Nowiny)
15,02 Dorowska Wiktoria (Nowiny)

Dziesiąty Turniej Mikołajkowy
Już po raz dziesiąty Kryta Pływalnia „Perła” 
na kilka godzin stała się areną zmagań 
dzieci z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, 
które wzięły udział w kolejnej edycji 
pływackiego turnieju mikołajkowego.
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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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WszystkimWszystkim
naszym klientomnaszym klientom

życzymy życzymy 
wesołych świątwesołych świąt

Bożego NarodzeniaBożego Narodzenia
i pomyślnościi pomyślności

w nowym 2014 rokuw nowym 2014 roku


