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Szanowni Państwo!

 Ostatnia w 2019 roku sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny przyniosła przyjęcie budżetu na 2020 r. 
W znacznej mierze jest to budżet ostrożny, adekwatny do nakładanych odgórnie na gminy obowiązków. 
A jest ich coraz więcej, choćby tych związanych z koniecznością pokrycia różnicy między wysokością sub-
wencji oświatowej a faktycznie ponoszonymi na oświatę kosztami czy też obowiązkami wynikającymi     
z podniesienia płacy minimalnej. Ma to realny wpływ na gospodarowanie przez nas środkami budżeto-
wymi, robimy jednak co w naszej mocy, by zaspokoić potrzeby mieszkańców.
Wśród najważniejszych naszych działań w zakresie inwestycyjnym należy wymienić te związane z popra-
wa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po drogach, zarówno tych gminnych, jak i powiatowych. 
Niejednokrotnie są to wielomilionowe inwestycje, których realizacja zaplanowana jest na kilka lat, jak 
choćby w przypadku dwóch powiatowych w Szewcach czy w Kowali. W budżecie szczególnie bliskie są 
mi inwestycje zainicjowane przez samych mieszkańców. Dlatego to właśnie w pierwszej kolejności po-
dejmiemy się realizacji zadań z funduszów soleckiego i obywatelskiego. Wszystkich zainteresowanych 
współdziałaniem w tym zakresie serdecznie zapraszam już dziś do Urzędu Gminy. 

Cieszy fakt, że przyjęty budżet jest efektem długich rozmów ze wszystkimi radnymi, również tymi, którzy 
zagłosowali przeciwko niemu podczas sesji. Swoją drogą, zastanawiający jest fakt, że są radni, którzy 
chwalą się osiągnięciami w zakresie realizacji określonych inwestycji, kiedy od lat konsekwentnie gło-
sują przeciwko budżetowi, przeciwko tym inwestycjom, przeciwko jakimkolwiek działaniom w naszej 
gminie. Być w opozycji nie oznacza być przeciw wszystkiemu. Nie na tym to polega.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Budżet na 2020 r. uchwalony. Choć jego przyjęcie 
poprzedziły liczne rozmowy i ustalenia pomiędzy 
wójtem i wszystkimi radnymi, przy głosowaniu nie 
było jednomyślności.

Budżet gminy Sitkówka-Nowiny został skonstru-
owany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 
w szczególności o ustawę o finansach publicznych 
oraz ustawę o samorządzie gminnym. Projekt bu-
dżetu został  przedłożony Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Kielcach, a także komisjom stałym 
działającym przy Radzie Gminy, która wydały pozy-
tywne opinie na jego temat.
Dochody zostały ustalone na poziomie 64 360 
170,00 zł, zaś wydatki - 68 271 350,28 zł. Głównym 
źródłem przychodów, podobnie jak w latach ubie-
głych, są: podatek od nieruchomości (17,3 mln zł), 
subwencja oświatowa (10, 3 mln zł), wpływy na 
świadczenia wychowawcze i rodzinne (10,4 mln zł) 
oraz udział w podatku dochodowym (10,3 mln zł).

Dochody majątkowe gminy to przede wszystkim do-
chody, które będą pozyskane w formie dotacji na 
realizację inwestycji. Ich łączna kwota wyniesie 2,6 
mln zł i zostanie przeznaczona na budowę ścieżek 
rowerowych (1,3 mln zł), modernizację oświetlenia 
ulicznego (430 tys. zł), budowę i montaż OZE dla 
mieszkańców gminy (160 tys. zł), termomoderni-
zację placówek oświatowych (240 tys. zł), budowę 
ścieżki edukacyjno-przyrodniczej (400 tys. zł). Do-
datkowo 371 tys. zł gmina pozyska z tytułu dotacji 
celowej z Międzygminnego Związku Wodociągów      
i Kanalizacji w Kielcach na zadania w zakresie infra-
struktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki 

Budżet gminy uchwalony
na oświatę i edukację. Łącznie stanowią one kwotę 
21 844 257,09 zł, tj. 32,27 % wszystkich wydatków, 
z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 156 tys. 
zł, a wydatki bieżące 21,6 mln zł. Kwota wydatków 
bieżących na oświatę i wychowanie wraz Edukacyj-
ną opieką wychowawczą jest o 1 991 283,09 zł wyż-
sza niż planowana w projekcie budżetu na 2019 rok. 
W y d a t k i  n a  o ś w i a t ę  i  e d u k a c j ę  s ą  w y ż s z e
o 11,4 mln zł od kwoty otrzymanej subwencji oświa-
towej. Oznacza to, że kwota ta musi być pokryta
z dochodów własnych Gminy.

- Musimy mieć świadomość, ze po ostatnich latach 
boomu inwestycyjnego nadszedł czas na spowolnie-
nie działań. Wynika to m.in. z niższych wpływów do 
budżetu, ale i wzrostu nałożonych na gminę obo-
wiązków. Naszym priorytetem jest bieżące utrzyma-
nie szkół i placówek oświatowych oraz dowóz dzieci 
do szkół, realizacja rozpoczętych i nowych zadań 
inwestycyjnych, zapewnienie funkcjonowania ad-
ministracji samorządowej oraz innych jednostek or-
ganizacyjnych gminy realizujących zadania na rzecz 
społeczeństwa gminy, pomoc społeczna dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz 
organizacja prac interwencyjnych dających możli-
wość zatrudnienia osobom bezrobotnym będącym 
w najtrudniejszej sytuacji życiowej – mówi wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

W głosowaniu podczas sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. 
wzięło udział 15 obecnych radnych. Budżet został 
przyjęty 12 głosami (Edyta Giemza, Renata Krzy-
siek-Nowakowska, Tadeusz Kucharczyk, Damian 
Milewski, Piotr Piotrowicz, Artur Podczasiak, Re-
nata Posłowska, Zbigniew Pyk, Krzysztof Seweryn, 
Agnieszka Stępień, Roman Topór, Marian Wilk), trzy 
osoby (Sylwester Bentkowski, Halina Musiał, Marcin 
Wojcieszyński) były przeciwko przyjęciu budżetu. •

BUDŻET GMINY W 2020 R.

DOCHODY

podatek od nieruchomości

subwencja oświatowa

udział w podatku dochodowym

podatek od środków transportowych

dotacje na realizację inwestycji
świadczenia wychowawcze, rodzinne,
fundusz alimentacyjny, etc.
mienie komunalne

wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 

oświata i edukacja

edukacyjna opieka wychow.

GOPS

gosp. komunalna, ochrona środowiska

transport i łączność

administracja publiczna

kultura i ochrona dziedzictwa narod.

 

 

WYDATKI

17 370 945 zł

10 378 490 zł

10 360 616 zł

235 000 zł

2 641 077 zł
10 445 646 zł

 
477 045 zł

4 000 000 zł

 

64 360 170,00 ZŁ 68 271 350,28 ZŁ

19 736 257 zł

2 108 000 zł

13 079 362 zł

 4 142 209 zł

4 103 726 zł

6 969 277 zł

4 378 643 zł
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Inwestycje 2020 r.
30 grudnia Rada Gminy Sitkówka-Nowiny przyjęła 
budżet na 2020 r. To, co najbardziej interesuje miesz-
kańców, to, oczywiście, wydatki inwestycyjne. A jest 
ich niemało. W głównej mierze dotyczą rozbudowy 
infrastruktury drogowej, ale nie tylko. Warto dowie-
dzieć się, co zostanie zrealizowane w poszczególnych 
sołectwach gminy.

Drogi gminne w Kowali
Niewątpliwie najważniejszą inwestycją będzie budo-
wa dróg gminnych, wśród nich przede wszystkim ulic 
Diamentowej, Szafirowej i Kryształowej, na które w bu-
dżecie zabezpieczono kwotę 123 tys. zł. – Jeśli pozwo-
lą nam możliwości,  przewidujemy również zadbanie           
o inne gminne drogi w tej miejscowości – mówi kierow-
nik inwestycji Andrzej Waśko. – Myślimy tu w szczegól-
ności o ulicy Turkusowej wraz z budową oświetlenia,
a także drodze w Kowali Małej. 55 tys. zł zostanie po-
nadto przeznaczone na budowę wiaty scenicznej przy 
Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali – dodaje.

Oświetlenie w Zgórsku-Zagrodach
Największe inwestycje roku 2020 w sołectwie Zgórsko-
-Zagrody to inwestycje związane z budową oświetlenia 
ulicznego. To ponad 325 tys. zł przeznaczone m.in. na 
te zadania w ulicy Lawendowej, a także na działkach 
199/3, 210/17, 476/4 w Zgórsku. 30 tys. zostanie prze-
znaczone na opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi gminnej na działkach nr 224/4, 
223/2, 222/18, 222/17 w Zgórsku. Zostanie zmoderni-
zowany także plac zabaw na Osiedlu Pod Lasem.

Inwestycje wieloletnie w Bolechowicach
W 2020 r. planowana jest realizacja kolejnego etapu 
drogi nr 521 w Bolechowicach, tym razem od skrzyżo-
wania z ulicą Panek w kierunku drogi wojewódzkiej. – 
To najbardziej zniszczony odcinek drogi, gros prac już 
zostało wykonanych, realizacja tego etapu inwestycji 
pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemu zwią-
zanego z trudnościami komunikacyjnymi w naszym so-
łectwie – podkreśla sołtys Zbigniew Jantura.

Kilka inwestycji zostanie wykonane też na terenie Ze-
społu Placówek Oświatowych w Bolechowicach. Będą 
to: skocznia w dal, modernizacja elementów placu za-
baw oraz przebudowa łazienki w części przedszkolnej 
na łączną kwotę 65 tys. zł. Mieszkańców z pewnością 
ucieszy zakup i montaż fotoradaru  postulowanego 
przez nich na spotkaniach sołeckich.

Miliony na drogi gminne w Szewcach-Zawadzie
Niewątpliwie jedne z największych inwestycji będą 
realizowane w sołectwie Szewce-Zawada. – Mowa tu 
przede wszystkim o budowie przebudowie ulicy Mar-
murowej w Szewcach. Wartość tej wieloletniej inwesty-
cji wynosi 3,3 mln zł, z czego ponad 250 tys. zł zostanie 
wydatkowane w tym roku. – Rozpoczynamy dopiero 
prace związane z regulacją stanu prawnego, to będzie 
długa i trudna inwestycja, ale konieczna do realizacji 
w najbliższym czasie – mówi Andrzej Waśko. Z tą in-
westycją wiąże się kolejna - rozbudowa drogi gminnej 
na działce nr ewid. 394 będącej przedłużeniem wspo-
mnianej ul. Marmurowej. Ta inwestycja będzie kosz-
tować niemal milion złotych. Obie są niezwykle ważne 
nie tylko dla mieszkańców naszego sołectwa, ale także 
wszystkich, który tymi drogami przemieszczają się
w kierunku gminy Chęciny. Dzięki ich realizacji będzie-
my mogli bezpiecznie i komfortowo poruszać się po 
niezwykle często uczęszczanych drogach – mówi sołtys 
Ewa Fudali.

W sołectwie Szewce-Zawada zostanie zmodernizowana 
także świetlica (rozbudowa części przedszkolnej) oraz 
wykonana przebudowa systemu odprowadzania wód 
opadowych przy ul. Wapieniowej w Szewcach.

Pumptrak w Nowinach
Chyba każdy słyszał, że mieszkańcy Nowin zadecy-
dowali o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego                       
na opracowanie dokumentacji projektowej specjalnego 
toru do jazdy na rowerze, tzw. „pumptraka”, jednak to 
niejedyne zadanie, jakie będzie realizowane tu w 2020 
roku. Radni gminy podjęli decyzję o kontynuacji moder-
nizacji placu zabaw za przedszkolem samorządowym. 
Na ten cel zostanie przeznaczone 200 tys. zł, kolejne 50 
tys. – na modernizację placu zabaw przy ul. Perłowej. 
Wykonany zostanie także monitoring wizyjny na tere-
nie osiedla, a w kotłowni w Nowinach zmodernizowany 
przenośnik zgrzebłowy wraz ze ślizgami.

Nie tylko w sołectwach
W miejscowościach, które nie należą do żadnego z so-
łectw również będą realizowane inwestycje. W Trzcian-
kach zostanie zrealizowana modernizacja nawierzchni 
drogi gminnej, ul. Kolejowa na odcinku od ul. Nadbrzeż-
nej w stronę rz. Bobrza (od nr 16 do nr 24), w Sitków-
ce – zmodernizowana altana ogrodowa wraz z grilo-
wiskiem, zaś w Słowiku – wykonana wiata drewniana       
na terenie placu zabaw. •

• Dzięki dofinansowaniu zakończymy wymianę oświetlenia ulicznego..
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Droga z dofinansowaniem
Jeszcze pod koniec ubiegłego roku gmina Sitkówka-
-Nowiny uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych na realizację zadnia jednorocznego  
polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy 
Świerkowej w miejscowości Trzcianki.

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane 
polegające na przebudowie drogi wraz z pracami towa-
rzyszącymi. Prace zostały zrealizowane latem ubiegłego 
roku. Inwestycja objęła ul. Świerkową na odcinku o dłu-
gości 209,02 m oraz ul. Leonów na odcinku o długości 
55,90 m na terenie miejscowości Trzcianki. Przebudo-
wane zostały konstrukcje obu jezdni oraz wybudowane 
jednostronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 
2 m zlokalizowane przy krawężniku, wybudowane zjaz-
dy indywidualne oraz odwodnienie powierzchniowe.

Kwota dofinansowania wyniosła 330 tys. zł, co stano-
wi 80% wydatków kwalifikowanych zadania. - Konse-
kwentnie staramy się o uzyskanie dofinansowania reali-
zowanych przez nas inwestycji. Nie zawsze się to udaje, 
bo jesteśmy bogatą gminą i głównie z tego powodu 
nasze wnioski są odrzucane. Tym razem zdołaliśmy uzy-
skać dofinansowanie, nie pierwsze zresztą w tym roku. 
Kilka miesięcy wcześniej z tego samego programu zdo-
byliśmy środki na przebudowę ulicy Dolomitowej
w Szewcach - mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz. •

Sieci wodno-kanalizacyjne
Jak każdego roku gmina Sitkówka-Nowiny przezna-
cza część swojego budżetu na tzw. grupy inicjatywne. 
Środki te są przeznaczane na budowę sieci wod-kan na 
terenie całej gminy i pozyskiwane z Międzygminnego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. -  W tym 
roku to kwota 371 tys. zł. Podkreślić należy, że niemal 
cała nasza gmina jest skanalizowana i zwodociągowa-
na, potrzeba budowy nowych odcinków pojawia się za-
zwyczaj w związku z budową nowych domów i to wła-
śnie mieszkańcy wychodzą z inicjatywą – mówi Andrzej 
Waśko.

Dla bezpieczeństwa użytkowników dróg
Łącznie na budowę dróg i oświetlenia ulicznego gmina 
Sitkówka-Nowiny przeznaczy w 2020 r. kwotę ponad 
5 mln zł. Chodzi tu o wspomniane już wcześniej inwe-
stycje, jak budowa dróg gminnych w poszczególnych 
sołectwach, ale także zadania realizowane wspólnie            
z powiatem kieleckim. – W tym roku zamierzamy opra-
cować przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 
w msc. Wola Murowana, najprawdopodobniej będzie 
ona polegała na stworzeniu wyniesienia, podobnie jak 
w przypadku skrzyżowania ulic Perłowej i Białe Zagłębie 
w Nowinach. To bardzo ruchliwa droga, dodatkowo, od 
kilku tygodni w pobliżu skrzyżowania dzieci korzystają 
z placu zabaw, nie chcemy, by doszło tu do jakiejś tra-
gedii, dlatego te działania będą naszym priorytetem – 
podkreśla wicewójt Łukasz Barwinek.

Gmina zamierza również opracować dokumentację 
projektową przebudowy skrzyżowania drogi powiato-
wej nr 0278T ul. Szewska z drogą gminną ul. Azaliowa 
w miejscowości Zgórsko. Największą jednak inwestycją 

we współpracy z powiatem kieleckim będzie remont 
drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala.

Równie ważna jest realizacja trzeciego i czwartego 
etapu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny, którego wartość oscyluje się 
na kwotę ponad 1 mln zł. – Koniec roku przyniósł do-
bre informacje. Uzyskaliśmy dofinansowanie nie tylko 
na realizację trzeciego etapu tego zadania, ale również 
czwartego. Dotychczas znajdowaliśmy się na liście re-
zerwowej, teraz już wiemy, że pozyskamy środki ze-
wnętrzne, podobnie jak w przypadku wcześniejszych 
działań. Dzięki temu w ciągu zaledwie kilku lat zdołamy 
wymienić nieekonomiczne i nieekologiczne oświetlenie 
uliczne na terenie całej gminy – mówi Witold Mroczek, 
który w gminie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy ze-
wnętrznych.

Sportowo i kulturalnie
Gmina Sitkówka-Nowiny stawia na aktywne spędzanie 
wolnego czasu, dlatego podjęła decyzję o rozbudo-
wie ścieżek rowerowych na swoim terenie. W 2020 r. 
na ten cel przeznaczy niemal 1,8 mln zł, a ponad 500 
tys. zł na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Po-
nadto przekaże dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury              
w Nowinach na zakup elementów wyposażenia jego 
rozbudowanej części. – Jestem przekonany, że już za 
kilka miesięcy mieszkańcy gminy będą mogli korzystać              
z nowoczesnych, w pełni wyposażonych pomieszczeń 
ośrodka kultury i z oferty, jaką dla nich przygotujemy.   
Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie – mówi dy-
rektor GOK Jacek Kania. •

• Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji.
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Sprostowanie nieprawdziwych informacji 
W związku z nieprawdziwymi wiadomościami opu-
blikowanymi w ostatnim czasie na jednym z portali 
internetowych gmina Sitkówka-Nowiny wystąpiła 
o ich sprostowanie do redaktora naczelnego. Po-
niżej przedstawiamy treść sprostowania. Informu-
jemy, że gmina Sitkówka-Nowiny wytoczyła po-
wództwa o opublikowanie sprostowań w zakresie 
wcześniejszych publikacji portalu internetowego 
dot. gminy Sitkówka-Nowiny.

Do treści sprostowania odniósł się wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz na swoim profilu na Facebooku.
– W związku z nieprawdziwymi informacjami opubli-
kowanymi  na jednym z  porta l i  internetowych
w ostatnim czasie gmina Sitkówka-Nowiny wystąpi-
ła o ich sprostowanie do redaktora naczelnego, nie 
po raz pierwszy zresztą. Ów redaktor miał zresztą 
problem z ujawnieniem się w KRS jako redaktor na-
czelny, czy podpisywaniem się pod artykułami, co 
nastąpiło dopiero w ostatnim czasie, dzięki czemu 
sąd w końcu może się zająć tymi sprawami. Nie zaj-
mie się natomiast rzekomymi nadużyciami, o jakich 
pisze redaktor, gdyż PROKURATURA, po wstępnym 
rozpoznaniu sprawy z wniosku redaktora, ODMÓ-
WIŁA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, o czym nie napisał                                      
w swoich publikacjach.
Zanim zacznie się cokolwiek pisać, warto zdobyć pod-
stawową wiedzę na temat funkcjonowania samorzą-
du oraz mieć minimalną choćby znajomość prawa. 
Tego zabrakło, podobnie, jak staranności i rzetelno-
ści przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów praso-
wych, których wymaga od dziennikarzy prawo pra-
sowe. W ciągu ostatniego półrocza redaktor złożył
w gminie ponad 50 WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE 
INFORMACJI PUBLICZNEJ, w znacznej mierze parali-
żując działania urzędu i jednostek organizacyjnych 
gminy. Przekazanych informacji nie wykorzystuje jed-
nak w swoich artykułach, posługując się nimi wybiór-

czo i manipulując faktami, stawiając w złym świetle 
zarówno mnie, jaki i urzędników gminy.
Na szczęście są instytucje niezależne, które potwier-
dzają, że w Urzędzie Gminy pracujemy zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa i żadne nadużycia nie 
mają miejsca. Gmina Sitkówka-Nowiny, podobnie jak 
wszystkie inne, jest nieustannie kontrolowana przez 
instytucje zewnętrzne. Obecnie trwa kompleksowa 
kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, tylko
w ubiegłym roku byliśmy kontrolowani przez Najwyż-
szą Izbę Kontroli czy Urząd Marszałkowski, m.in.
w zakresie kwestii podnoszonych w artykułach publi-
kowanych na portalu internetowym. KONTROLE NIE 
WYKAZAŁY NIEPRAWIDŁOWOŚCI.
Tak to, niestety, w życiu bywa, ze osobiste urazy i po-
rażki niektórzy przenoszą na grunt zawodowy. Finał 
wszystkiego będzie miał miejsce w sądzie, trzymajcie 
kciuki, by prawda zwyciężyła – czytamy.

Również radni, którzy startowali w wyborach sa-
morządowych z KWW Sebastiana Nowaczkiewicza 
(Edyta Giemza, Renata Krzysiek-Nowakowska, Tade-
usz Kucharczyk, Damian Milewski, Piotr Piotrowicz, 
Artur Podczasiak, Renata Posłowska, Zbigniew Pyk, 
Krzysztof Seweryn, Agnieszka Stępień, Roman Topór, 
Marian Wilk) wyrazili swoje stanowisko w tej spra-
wie: – My, radni, stanowczo przeciwstawiamy się 
szkalowaniu gminy Sitkówka-Nowiny i wójta w me-
diach internetowych Nasze Kielce. Rada Gminy bę-
dąca organem uchwałodawczo-kontrolnym, uchwala 
budżet gminy na dany rok, kontroluje jego realiza-
cję oraz wykonanie. Radni popierają działania wój-
ta Sebastiana Nowaczkiewicza,  czego wyrazem jest 
przyjęcie sprawozdań finansowych oraz udzielenie 
absolutorium i wotum zaufania w roku 2019 oraz                 
w latach poprzednich – mówi w imieniu radnych Zbi-
gniew Pyk. •

Nowiny, dnia 13 stycznia 2020 r.

Znak: RSO.033.NK.1.2020

     Krzysztof Gorzelak – Redaktor Naczelny 
     „Nasze Kielce”
     Ul. Krakowska 154A
     25 – 705 Kielce

Działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914 ze zm.) 
wnoszę o sprostowanie informacji zawartych w treści artykułu opublikowanego w serwisie internetowym „Nasze 
Kielce” w dniu 11 stycznia 2020 r. o godz. 18:44. Informacje te są nieprawdziwe i wprowadzają czytelników w błąd. 
Sprostowanie proszę zamieścić jako nieodpłatną publikację w odrębnym artykule w serwisie internetowym „Nasze 
Kielce”, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wniosku.

Treść sprostowania:
„W związku z uzasadnionym wnioskiem Gminy Sitkówka – Nowiny, odnoszącym się do treści artykułu opublikowane-
go w serwisie internetowym „Nasze Kielce” w dniu 11 stycznia 2020 r. o godz. 18:44 oświadczamy, że w publikacji tej 
znalazły się nieprawdziwe informacje, mogące wprowadzić czytelników w błąd, co nastąpiło w wyniku braku weryfi-
kacji zgodności przytoczonych w nim okoliczności ze stanem faktycznym. Redakcja nie posiada tym samym żadnych 
dowodów potwierdzających ich prawdziwość, przez co stanowią one oczywistą szykanę, mającą na celu zdyskredy-



GŁOS NOWIN  • STYCZEŃ 2020 

8

towanie władz Gminy Sitkówka – Nowiny wobec jej mieszkańców. Uderzają jednocześnie w sposób nieuzasadniony 
w profesjonalizm, rzetelność i uczciwość urzędników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
Nie jest prawdą, iż zmiany zakresu robót dotyczące realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury „PERŁA” w Nowinach wraz z terenem przyległym poprzez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji” 
oraz „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP Szewce-Zawada z instalacjami wewnętrznymi i zagospo-
darowaniem terenu na działce nr 39/1” stanowiły mechanizm „wyprowadzania” pieniędzy z inwestycji.  Zmiany te 
przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami wykonawczymi.

Nie jest prawdą, iż w Gminie Sitkówka – Nowiny trwa nieuczciwy proceder udzielania zamówień publicznych zaprzy-
jaźnionym firmom i osobom, czy jakiegokolwiek ich „ustawiania”, a także nie jest prawdą, iż zamówienia dotyczące 
m. in. wydawania miesięcznika „Głos Nowin” „ustawiano” na firmę Drobne Słówka.  Redakcja wyjaśnia zatem, iż 
w Urzędzie Gminy Sitkówka – Nowiny zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 Euro i do których tym samym nie stosuje się ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm. – dalej Pzp), udzielane są na podstawie stosownego 
Regulaminu, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 39/GKB/2014 Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 11 kwietnia 
2014 r., tj. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jednocześnie Redakcja nie jest w stanie w sposób 
zobiektywizowany zdefiniować pojęcia „zaprzyjaźnionego podmiotu” i nie poczyniła żadnych ustaleń co do zaistnie-
nia w Urzędzie Gminy Sitkówka – Nowiny przedmiotowej okoliczności wobec wykonawców wyłanianych w postę-
powaniach, według jakichkolwiek mierzalnych kryteriów. Fakt ten jednoznacznie przesądza, iż negatywny wydźwięk 
artykułu jest krzywdzący, zarówno wobec władz Gminy Sitkówka – Nowiny, jak i wszystkich urzędników, którzy
w codziennej pracy stosują obowiązujące, przewidziane prawem procedury z pominięciem jakichkolwiek innych 
okoliczności.

Nie jest prawdą, iż Fundacja Możesz Więcej będąca partnerem Gminy Sitkówka-Nowiny wygrała przetarg na pro-
mocję nowych terenów inwestycyjnych jakie powstały w miejscu niedokończonej fabryki tlenku glinu. Redakcja 
wyjaśnia, iż nie zweryfikowała przedstawionej informacji. Gmina Sitkówka – Nowiny nie prowadziła w ogóle postę-
powania przetargowego na promocję nowych terenów inwestycyjnych jakie powstały w miejscu niedokończonej 
fabryki tlenku glinu.

Nie jest prawdą, iż wartość produkcji filmu promocyjnego zrealizowanego w ramach projektu „Rozwijam się i chronię 
– mam to w naturze” została „zawyżona” o około 8 tysięcy złotych. Redakcja nie dokonała w tym zakresie żadnych 
ustaleń, w szczególności przez odniesienie kosztów realizacji filmu do jakiejkolwiek zobiektywizowanej, alternatyw-
nej wartości, która jednoznacznie wskazywałaby wartość „zawyżenia” na właśnie 8 tysięcy złotych. Stwierdzenie 
takie jest zatem zupełnie dowolne, a przez to nierzetelne i krzywdzące dla Gminy Sitkówka-Nowiny.

Wprowadza w błąd czytelnika komentarz dotyczący zakupu wyposażenie siłowni PerłaGym: „W związku z urucho-
mieniem za ogromną kwotę siłowni pojawia się wiele pytań. Jak się okazuje gmina otrzymała wycenę zanim ogło-
szono przetarg. Kwota wyceny diametralnie różni się od kwoty jaką gmina zapłaciła ostatecznie po rozstrzygnięciu 
przetargu. Co warte podkreślenia dotyczy to sprzętu tego samego producenta. W przetargu brano pod uwagę tylko 
jedną ofertę firmy z Legionowa, która jest partnerem producenta”. Redakcja wyjaśnia zatem, iż kosztorys inwestorski 
zakupu wyposażenia siłowni, którego sporządzenie jest obowiązkowym elementem w ramach procedury przetar-
gowej, opiewał na kwotę 691 616,03 zł netto, a zwycięska oferta złożona w postępowaniu przewidywała wynagro-
dzenie dostawcy w kwocie 669 900,00 zł netto, czyli niższej, niż zakładano. Wskazanie kwot netto jest miarodajne              
z uwagi na fakt, iż GOK PERŁA w Nowinach odzyskał podatek od towarów i usług VAT. W postępowaniu ofertę złożyła 
tylko jedna firma, stąd zarzut, iż tylko jedną ofertę „brano pod uwagę” jest nieuprawniony 
i krzywdzący.

Wprowadza w błąd czytelnika komentarz dotyczący zakupu usług promocyjnych: „Wiele wątpliwości budzą ceny 
kupowanych w hurtowych ilościach gadżetów reklamowych. Szczególnie zastanawiające są wartości jednostkowe 
znacznie przewyższające ceny rynkowe. (…) Wątpliwości budzą również kosztowne publikacje promocyjne gminy 
w magazynie, w którym znajdziemy także teksty i zdjęcia kierowniczki”. Redakcja nie poczyniła żadnych ustaleń co 
do wartości jednostkowych nabywanych przez Gminę gadżetów, a tym bardziej ich cen rynkowych. Pejoratywny 
wydźwięk komentarza nie znajduje odzwierciedlenia w jakichkolwiek danych, które poddano analizie formułując 
krzywdzący osąd autora artykułu. Krzywdzące i nieuprawnione jest użycie negatywnej oceny „kosztowne publika-
cje” bez wskazania rzeczywiście poniesionych kosztów tych publikacji. 

Wprowadza w błąd czytelnika sugestia, iż ze zwolnień w podatku od nieruchomości korzystają nie przypadkowe 
podmioty, przez co  dokonywanie tych zwolnień stanowi działanie na niekorzyść interesu publicznego. Redakcja 
wyjaśnia, iż decyzje podejmowane w powyższym zakresie nie mają charakteru uznaniowego, a dotyczą podmiotów 
spełniających kryteria umożliwiające skorzystanie z takiego zwolnienia, które określa Uchwała Nr RG - XLIV/378/14 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2014 r., poz. 2694 ze zm.).”

W świetle podniesionego braku dziennikarskiej rzetelności, obiektywizmu, jakiegokolwiek warsztatu i wreszcie za-
mierzonej, cynicznej manipulacji w redakcji przedmiotowego tekstu, wniosek o publikację sprostowania jest uzasad-
niony i konieczny. Brak publikacji spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
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Sytuacja w służbie zdrowia nie napawa optymizmem
Dane dotyczące ilości lekarzy w Polsce nie napawają 
optymizmem. Według Naczelnej Izby Lekarskiej (in-
formacja na koniec 2019 r.) w kraju brakuje ponad 
68 tysięcy lekarzy. To dlatego nie ma rąk do pracy
w szpitalach i przychodniach. Dlaczego tak się 
dzieje? 

Przede wszystkim z powodu limitów miejsc na uczel-
niach medycznych - w Polsce kształci się bardzo mało 
lekarzy. Ci, którzy kończą studia i uzyskują uprawnie-
nia często wyjeżdżają z kraju, bo państwa Europy Za-
chodniej cenią sobie absolwentów polskich uczelni    
i proponują im bardzo atrakcyjne zarobki. W ostat-
nich latach ponad 12 tysięcy lekarzy wyjechało z kra-
ju w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy.

W Europie jesteśmy na szarym końcu, na tysiąc miesz-
kańców Polski przypada jedynie 2.4 lekarzy. Średnia 
europejska to 3.6. Wydatki na ochronę zdrowia rów-
nież mamy niskie – to 6.5% PKB w porównaniu do 
średniej europejskiej  - 10% PKB. Bardzo dużo jest 
lekarzy seniorów, średnia wieku lekarza specjalisty 
to obecnie 59 lat. Szacuje się, że co piąty lekarz  i co 
trzecia pielęgniarka w Polsce mogliby z dnia na dzień 
odejść z pracy na emeryturę. To często ich postawa 
i poczucie odpowiedzialności za Pacjenta powodu-
je, że powiatowe placówki ochrony zdrowia jeszcze 
funkcjonują.

Opisany powyżej problem rzutuje na sytuację pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Porozumienie Praco-
dawców Ochrony Zdrowia alarmuje, że to właśnie 
specjalistów medycyny rodzinnej brakuje w Polsce 
najbardziej. Rocznie specjalizację kończy około 150 
lekarzy rodzinnych, by zaspokoić potrzeby podstawo-

wej opieki zdrowotnej powinno ich być dziesięć razy 
tyle.

Ta sytuacja dotyka nas bezpośrednio. Kolejki przed 
gabinetami w Przychodni się wydłużają, na zamówio-
ne recepty trzeba czekać nawet kilka dni. Niestety le-
karzy nie przybywa a ci, którzy pracują nie są w stanie 
jednocześnie badać pacjenta i wystawiać receptę. 
Braki kadrowe powodują, że poszukiwania nowych 
lekarzy są bardzo trudne, szczególnie dla mniejszych 
placówek nie zlokalizowanych w centrach dużych 
miast. Lekarze mają ten komfort, że mogą wybie-
rać wśród wielu przychodni kierując się najlepszymi      
dla siebie warunkami pracy i wynagrodzeniem.

Pomimo takich obiektywnych trudności nie ustajemy 
w pracy na rzecz pozyskania dla Przychodni nowych 
lekarzy. Na jesieni 2019r. pracę rozpoczął Pan dr Mi-
chał Bączek – mimo krótkiego stażu w poradni już 
zyskał sobie zaufanie i jest ceniony przez Pacjentów. 
W styczniu pracę na dyżurach popołudniowych roz-
pocznie nowy lekarz kończący specjalizację z medy-
cyny rodzinnej oraz pani doktor, która jest w trakcie 
specjalizacji z neonatologii (w Przychodni również na 
dyżurach popołudniowych). Naszą misją jest kom-
pleksowe świadczenie usług medycznych na najwyż-
szym poziomie przez profesjonalną kadrę; bez wzglę-
du na sytuację w ochronie zdrowia, zawsze będziemy 
się starać, by zapewnić Państwu najlepszą możliwą 
opiekę. •

Michał Piast, dr n.med.
p.o. Dyrektor

Przychodnia Nowiny SPZOZ

zareaguj,
poinformuj!

www.e-potrzeby.pl/Nowiny
system zgłaszania obywatelskich potrzeb
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Orszak Trzech Króli
„Cuda, cuda ogłaszają” – słowa z dziewiętnastowiecz-
nej kolędy „Dzisiaj w Betlejem”, stały się hasłem prze-
wodnim Orszaku Trzech Króli AD 2020. W całej Polsce 
ulicami miast i miasteczek przeszło ponad 870 orsza-
ków. Wśród nich znalazła się miejscowość Nowiny,        
w której uliczne kolędowanie odbyło się już po raz 
drugi.

Obchodzona 6 stycznia w kościele katolickim uroczy-
stość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywana 
Świętem Trzech Króli, to jedno z najstarszych świąt 
chrześcijańskich obchodzone na Wschodzie już od III 
w. n.e., a na Zachodzie od IV wieku. Upamiętniono 
w ten sposób wędrówkę trzech króli – mędrców ze 
Wschodu prowadzonych przez Gwiazdę aż do Betle-
jem, gdzie złożyli pokłon nowo narodzonemu Jezusowi.

W tym roku Orszak trzech Króli przeszedł ulicami No-
win już po raz drugi. W role monarchów wcielili się: 
Marcin Głogowski – komendant gminny OSP, Hen-
ryk Milcarz – prezes Wodociągów Kieleckich i Piotr 

Piotrowicz – radny i wiceprezes stowarzyszenia Siła 
Woli, Józefa zagrał sekretarz gminy Ryszard Kusak, 
Marię – radna Agnieszka Stępień, a konferansjerami 
zostali dyrektor GOK Jacek Kania oraz wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Orszak wyruszył spod Gminnego Ośrodka Kultury,      
a następnie przemaszerował ulicami Białe Zagłębie 
i Przemysłową aż do kościoła pw. Chrystusa Odkupi-
ciela. Na trasie orszaku uczniowie szkół podstawo-
wych z Bolechowic, Kowali i Nowin odegrali sceny 
biblijne rozgrywające się na dworze Heroda, a tak-
że walkę dobra ze złem czy anielską bramę, w której 
aniołowie odtańczyli piękny taniec. W kościele jako 
pierwsi pokłonili się Chrystusowi pastuszkowie, zaś 
po nich  trzej królowie złożyli mu dary. Uczestnicy 
wydarzenia mogli także wysłuchać koncertu kolęd
w wykonaniu Orkiestry Dętej z Nowin. – Orszak cie-
szy się rosnącą popularnością, nasi mieszkańcy z chę-
cią w nim uczestniczą. Wspólne kolędowanie sprzyja 
integracji – mowi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

• Orszak Trzech Króli.

• Anioły z Bolechowic...

• Maria i Józef, czyli radna Agnieszka Stępien i sekretarz Ryszard Kusak.

• ... i diabełki z nowińskiego przedszkola.
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6 594,37 zł i 4,29 euro – to kwota, jaką zebrali wolon-
tariusze wydarzenia Pierwszy Marszobieg – Nowiny 
dla WOŚP, jakie odbyło się w minioną niedzielę na 
stadionie w Nowinach. Organizatorami pierwszego 
w historii finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w gminie Sitkówka-Nowiny było Koło Gospo-
dyń Nowoczesnych.

Marszobieg został zorganizowany na terenie stadio-
nu w Nowinach. Dystans marszobiegu nawiązywał do 
28. Finału WOŚP: jego uczestnicy mogli pokonać 28 
m, 280 m, 2800 m. W happeningu, w którym nie było 
zwycięzców, wzięło udział ponad 200 osób. – Byli 
duzi i całkiem mali, osoby starsze i maleńkie dzieci 
w wózkach z biegającymi mamami. Nasz stadion
w Nowinach dziś był pokoleniowym świadectwem 
ludzi o wielkich sercach – mówiła na zakończenie 
prezeska koła Anita Dziwoń. Na trasie można było 
zobaczyć członków stowarzyszeń z terenu gminy: Ak-
tywny Senior, Siła Woli oraz same gospodynie nowo-
czesne, a także strażaków z OSP Kowala z butlami, 
karateków i młodych piłkarzy z klubu GKS Nowiny. 
Marszobieg poprzedził pokaz karate w wykonaniu 

• Pierwszy Marszobieg w Nowinach.

• Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach.

W organizację Orszaku Trzech Króli zaangażowali się 
pracownicy i uczniowie placówek edukacyjnych z tere-
nu gminy: Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, Szko-
ły Podstawowej w Nowinach, Szkoły Podstawowej
w Kowali oraz Przedszkola Samorządowego z Nowin, 
Orkiestra Dęta z Nowin, a także Ochotnicza Straż Po-
żarna z Kowali, zaś organizatorami Orszaku byli: Urząd 
Gminy Sitkowka-Nowiny, Gminny Ośrodek Kultury Per-
ła w Nowinach oraz Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela 
w Nowinach. •

28. Finał WOŚP w Nowinach
klubu Karate Kyokushin Chikara, którego uczestnicy 
przygotowali również rozgrzewkę dla startujących.

Każdy uczestnik, po ukończeniu marszobiegu otrzy-
mał pamiątkowy medal oraz gorący poczęstunek. 
Na wszystkich czekało pyszne ciasto i bezalkoholowy 
grzaniec.

Resuscytacja i… pokaz cięcia wraków
Imprezie towarzyszył pokaz resuscytacji w wyko-
naniu instruktora ratownictwa medycznego Artura 
Gajka – członka Ochotniczej Straży Pożarnej z Szewc.       
– Każda okazja, by nauczyć kogoś udzielania pierw-
szej pomocy, jest dobra. Dziś wspieramy Orkiestrę, 
ale i możemy zdobyć praktyczną wiedzę, jak poma-
gać drugiemu człowiekowi, gdy tego potrzebuje – 
mówił Artur Gajek.

Z kolei strażacy z OSP Kowala zaprezentowali pokaz 
cięcia wraków. Najpierw pokazali, w jaki sposób od-
bywa się ratowanie człowieka będącego uczestni-
kiem zdarzenia drogowego, a później, dosłownie, 
przekształcili samochód osobowy w kabriolet. – To 

• Pokaz karate - Klub Karate Kyokushin Chikara.
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Giemza. – To wspaniałe wydarzenie, cieszę się, że nie 
musimy już jeździć do Kielc, aby zagrać z Orkiestrą. 
Z całego serca wspieram takie akcje, liczę na to, ze 
spotkamy się za rok – mówiła Edyta Giemza, zapo-
wiadając przekazanie obrazu, jaki wylicytowała, na 
kolejny finał WOŚP.

Podziękowania dla sponsorów
Koło Gospodyń Nowoczesnych pragnie serdecznie 
podziękować sponsorom i darczyńcom bez których 
nie udałoby się zorganizować tego wydarzenia.

Z nowińską orkiestrą grali:
Gmina Sitkówka-Nowiny
Gminny Ośrodek Kultury w Nowinach
OSP Kowala
OSP w Szewcach
OchronaMedyczna.pl
Klub Karate Kyokushin Chikara sekcja SP Nowiny
GKS Zio-Max Nowiny
REMI-SERWIS-AUTO
Hotel Magnolia Państwo Edyta i Janusz Bugajscy
ZiB SP. z o.o Zbigniew Jaworski
Usługi Transportowo-Sprzętowe Kielce KARYŚ Witold 
Karyś
Dariusz Karyś Kielce
TCSolutions Tomasz Chudobiecki
SOBBUD Zakład Ogólnobudowlany Konstrukcji Stalo-
wych Paweł Sobczyk
MAGNUM Centrum Budowlane Pan Krzysztof Kubicki
PPHU BARTOSZ Nowiny Państwo Lucyna i Janusz 
Adamczyk
SKAL-MAR Zakład Kamieniarski Pan Artur Wierzbicki
PHU MARBUD – I s.c. M & M Pacholec
Usługi Remontowo – Budowlane Pan Jarosław Pawlik
Magnolit Grawer Laserowy Agnieszka Porzuczek
Pani Agnieszka Kulińska
Pani Anna Przybylska
Pan Łukasz Kwapisz
Gabinet Kosmetyczny Papillon
Klub Pływacki Koral Morawica •

nieprawdopodobne, jak latwo można pociąć samo-
chód, te nożyce tną go dosłownie jak masło – ko-
mentowala pani Elżbieta, która przybyła na pokaz 
wraz z wnuczkami.

Godzinę w zimnej wodzie – dla dzieciaków
Podczas finału WOŚP w Nowinach można było sko-
rzystać z basenu strażackiego i... zamorsować. Wśród 
miłośników kąpiel i w zimnej wodzie znalazł się wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, 
który spędził w niej aż 60 minut. – Morsuję od roku, 
ale dopiero w tym sezonie robię to dość regular-
nie, rad, dwa razy w tygodniu. Przyznam, szczerze, 
że do pobicia swojego rekordu i podwojenia czasu 
przebywania w wodzie zmotywowała mnie obecność 
rekordzistów Guinnessa w morsowaniu: Piotra Mar-
czewskiego i Mateusza Zegadło. Wraz z nami godzinę        
w basenie spędzili jeszcze Adrian Daleszak i Karol Ku-
bicki – mówi Sebastian Nowaczkiewicz.

Licytacje na Facebooku
Przez cały tydzień poprzedzający finał na stronie wy-
darzenia można było wylicytować fanty ofiarowane 
przez darczyńców, między innymi obraz, vouchery 
kosmetyczne czy koszulki WOŚP. Łącznie udało się 
zebrać 1465 zł. Jedną z licytujących była radna Edyta 

• Pokaz cięcia wraków w wykonaniu druhów z OSP Kowala.

• Morsowanie dla dzieciaków.

• Koło Gospodyń Nowoczesnych.
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Za nami święta Bożego Narodzenia, czas radości
i szczęścia. W tradycji chrześcijańskiej to okres prze-
pełniony zadumą, ale i radosnym oczekiwaniem, to 
czas nadziei i pokory. Także w gminie Sitkówka-No-
winy w ostatnim czasie daje się zauważyć przygo-
towania do świąt, ale i wspólne  oczekiwanie na te 
dni.

W placówkach edukacyjnych
W nowińskich szkołach, jak w całej Polsce, uczniowie 
przedstawiali jasełka przepełnione świąteczną ma-
gią. Opowieść o narodzeniu Chrystusa sprzed ponad 
2000 lat pozwoliła na zaprezentowanie umiejętności 
uczniów, ale i wprowadziła świąteczną atmosferę. 
Swoje role odegrali zarówno najmłodsi – przedszko-
laki, jak i ich nieco starsi koledzy. Dźwięk najpiękniej-
szych kolęd i pastorałek rozbrzmiał  w szkołach w No-
winach, Bolechowicach i Kowali oraz w nowińskim 
przedszkolu.

Wigilia dla samotnych
Tegoroczne spotkanie wigilijno-opłatkowe dla osób 
samotnych miało miejsce 19 grudnia. – Jak co roku 

• Jasełka w Bolechowicach.

Miłość jest w nas
spotykamy się w gościnnych progach ZSP w No-
winach, by spędzić ze sobą trochę czasu – mówił   
Marcin Król kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach.           
W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Sitkówka-No-
winy Sebastian Nowaczkiewicz, radni, kierownicy 
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, radny 
powiatu kieleckiego Zenon Janus.

Na scenie zaprezentowali się uczniowie Zespołu Pla-
cówek Integracyjnych w Kowali, którzy przedstawi-
li współczesną wersję jasełek, a podczas wigilijnej 
wieczerzy  czas umilał zespół muzyczny pod prze-
wodnictwem Pani Agaty Strzeszkowskiej. W spotka-
niu uczestniczyło ponad 170 osób, a jego uczestnicy 
otrzymali ekologiczne ozdoby świąteczne przygoto-
wane przez uczniów, które wzięły udział w  konkursie  
zorganizowanym przez gminę Sitkówka-Nowiny. Nie 
zabrakło osobistych życzeń i chwil wzruszenia.

W kołach gospodyń, wśród strażaków, w stowarzy-
szeniach
Tradycją jest, że swoje przedświąteczne spotkania 
organizują także koła gospodyń, strażacy czy stowa-
rzyszenia. Jedno z nich odbyło się w nowej remizie 
w Szewcach. – To pierwsze takie spotkanie, odkąd 
jestem sołtyską, od ponad 20 lat – mówiła sołtyska 
sołectwa Szewce-Zawada Ewa Fudali – Na jednej 
sali spotkały się panie z kola gospodyń wiejskich 
Szewczanki, nasi strażacy z OSP w Szewcach, radne, 
pan wójt – wyliczała, nie kryjąc wzruszenia.

Gminny akcent na Świętym Krzyżu
Wśród ozdób świątecznych, jakie pojawiły się na 
Świętym Krzyżu, znalazły się również te przygoto-
wane przez koło gospodyń wiejskich „Kowalanki”. 
Bibułowe łańcuchy zawisły na choinkach, które przy-
strajają sanktuarium w ten świąteczny czas. •• Jasełka w Kowali.

• Wigilia dla samotnych.
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Wieści ze szkoł i przedszkoli
z oszczędzania, przedstawiono historię i znaczenie 
pieniądza, a także ciekawostki związane z bankiem 
i jego funkcjonowaniem. Z tematyką dotyczącą pro-
jektu związane były także pozalekcyjne zajęcia koła 
SKO. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób połą-
czyć przedsiębiorczość z technologią informatyczną. 
Dzieci projektowały plakaty reklamowe w edytorze 
tekstu oraz przygotowywały kartki świąteczne w 
programach graficznych. Starannie wykonane kartki 
sprzedawane były podczas Nowińskiego Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego. 
Zagadnienia związane z przedsiębiorczością rozwi-
jali również starsi uczniowie naszej szkoły. Klasa VII 
c wzięła udział w prelekcji przeprowadzonej przez 
młodych przedsiębiorców z firmy "Animalki". Jest to 
projekt przygotowany przez grupę młodzieży uczą-
cej się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza 
Słowackiego w Kielcach. Firma zajmuje się produkcją 
ekologicznych koców i mat węchowych dla zwierząt. 
Dzięki prelekcji nasi uczniowie mogli dowiedzieć się 
jakie kroki powinno się podjąć, aby założyć przedsię-
biorstwo, w jaki sposób nawiązać współpracę z inny-
mi firmami i jak powinien wyglądać wzorowy podział 
obowiązków w grupie. Siódmoklasiści przeprowadzili 
także własne inicjatywy dotyczące tematyki progra-
mu SKO. Jedną z nich było przygotowanie kiermaszu 
smakołyków pod nazwą „Akcja SchroniSKO – pomoc-
na słodycz”.  Przyrządzone wypieki cieszyły się dużą 
popularnością wśród uczniów  i pracowników szkoły. 
Ku uciesze młodych przedsiębiorców wszystkie przy-
smaki rozeszły się w ekspresowym tempie, a praca 
uczniów zaowocowała nagrodą w postaci zarobio-
nych pieniędzy. 

Podczas podsumowania zrealizowanych działań, 
wszystkie grupy zaproponowały, aby środki uzyska-
ne ze sprzedaży przeznaczyć na cele charytatywne. 
Przedstawiciele koła Szkolnej Kasy Oszczędności 
odwiedzili dwa miejsca, które uwzględnili w swoich 
przedsiębiorczych planach. Pierwszym było Schroni-
sko dla psów w Nowinach. 

Jasełka dla wyjątkowych gości
Historia o Bożych Narodzinach w ubogiej stajence,
o pastuszkach wyrwanych ze snu przez anioły, o wędru-
jących za betlejemska gwiazdą królach, wciąż na nowo 
rozpala wyobraźnię nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

13.12.2019r. mali aktorzy z grupy „Kotki” Przedszko-
l a  S a m o r z ą d o w e g o  i m .  „ P l u s zo w e g o  M i s i a ”
w Nowinach, pod czujnym okiem p. Edytki i p. Ani, 
przedstawiły Jasełka dla zaproszonych dzieci wraz
z opiekunami z Niepublicznego Przedszkola specjal-
nego dla dzieci z autyzmem „Słowicza Ferajna”.
Przedszkolaki z grupy „Kotki” z dużym przejęciem
i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, 
prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne, 
wprowadzając wszystkich w atmosferę świąt Bożego 
Narodzenia, a na koniec wraz z gośćmi zaśpiewali ko-
lędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
„Pluszowy Miś” już od kilku lat współpracuje ze „Sło-
wiczą Ferajną”, uczestnicząc w szczególnych wyda-
rzeniach i uroczystościach obu placówek.
 
Przedsiębiorczość od najmłodszych lat
Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów 
jest jednym z podstawowych kierunków realizacji 
polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020. 
Szkolna Kasa Oszczędności to program, który daje 
dzieciom możliwość edukacji w tym właśnie aspek-
cie. Grudzień w Szkole Podstawowej w Nowinach 
upłynął pod hasłem przedsiębiorczości w ramach 
projektu SKO, a przeprowadzone działania miały na 
celu promocję inicjatyw, docenienie samodzielności 
oraz pomysłowości uczniów. 
Zadania projektowe realizowane były wśród naj-
młodszych i tych troszkę starszych uczniów naszej 
szkoły. Dzieci z klas I-III wzięły udział w zajęciach 
edukacji finansowej, przeprowadzonych  przez pra-
cowników banku PKO BP. Celem spotkania było 
przedstawienie najważniejszych informacji dotyczą-
cych bankowości w sposób przystępny najmłodszym. 
W trakcie lekcji zwrócono uwagę na korzyści płynące 

• Jasełka w Przedszkolu Samorządowym w Nowinach.

• Zajęcia SKO w Szkole Podstawowej w Nowinach.
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Z pieniędzy uzyskanych podczas akcji, zakupiono           
i przekazano tam transportery dla szczeniaków, matę 
węchową oraz karmę. Drugim punktem było Schro-
nisko PCK dla kobiet ofiar przemocy. Nasi uczniowie 
postanowili sprawić prezent dla dziewczynek, które 
przebywają tam ze swoją mamą. Przekazane pod 
choinkę, kolorowe pudełka SKO, wypełnione zostały 
różnego rodzaju zabawkami, książkami i przyborami 
szkolnymi. 
W ramach grudniowych działań programu SKO
w naszej szkole odbyło się wiele różnorodnych przed-
sięwzięć, które pokazały dzieciom, że kreatywne po-
mysły i zespołowa praca mogą przynieść nadspodzie-
wane efekty. Podsumowując wszystkie inicjatywy 
należy podkreślić, że uczniowie wykazali się dużym 
entuzjazmem, zdecydowaniem w działaniu oraz em-
patią, dzięki której udowodnili, że los innych nie jest 
im obojętny.

Robert Jedynak
opiekun SKO

SP Nowiny

Uczniowie z Bolechowic dla WOŚP
Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Bole-
chowicach wzięli udział w 28. Finale Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Wzięli udział w Pierwszym 
marszobiegu w Nowinach zorganizowanym prez Koło 
Gospodyń Nowoczesnych,  a później  udal i  s ię
do Kielc, gdzie zbierali datki do puszek. Łącznie udało 
im się zebrać 1600,59 zł. 

Konkurs "Twoje wirtualne okno na świat"
Eryk Januszek, uczeń klasy I b Szkoły Podstawowej 
im. Orląt Lwowskich w Nowinach, otrzymał wyróż-
nienie w Wojewódzkim Finale Konkursu Internet - 
Twoje wirtualne okno na świat, który odbywał się       
w ramach projektu Szybuj bezpiecznie w Interneto-
wej chmurze.
Głównym celem projektu było upowszechnienie 
wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i roz-
sądnego korzystania z zasobów Internetu. W ramach 
programu uczniowie brali udział w zajęciach kom-
puterowych dotyczących bezpiecznego korzystania 
z sieci, odbyli spotkanie z funkcjonariuszami policji, 

a także mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie 
plastycznym "Internet - Twoje wirtualne okno na 
świat". Trzy najlepsze prace szkolnego etapu zostały 
zgłoszone do finału wojewódzkiego. Miło nam poin-
formować, że jedna z nich, wykonana przez ucznia 
klasy Ib Eryka Januszka, znalazła się w grupie prac 
docenionych przez Wojewódzką Komisję Konkurso-
wą. Nasz uczeń otrzymał dyplom i nagrodę rzeczo-
wą, a jego praca uwzględniona została w specjalnie 
przygotowanym kalendarzu na rok 2020.

Robert Jedynak
SP Nowiny

Konkurs Kolęd w Kowali
15 stycznia w naszej szkole odbył się ,,II Szkolny 
Konkurs Konkurs Kolęd i Pastorałek”. Udział wzięli 
uczniowie klas: I-III . Dzieci uczestniczące w Konkur-
sie pięknie zaśpiewały kolędy i pastorałki. Spotkanie 
swoją obecnością uświetniła Pani Renata Posłowska 
sołtys Kowali i radna Gminy Sitkówka Nowiny, która 
dołączyła do wspólnego kolędowania. Na sali, gdzie 
miał miejsce konkurs zapanowała rodzinna atmosfe-
ra. Śpiewanie kolęd zbliża ludzi.

Grono Pedagogiczne
ZPI w Kowali

Kubusiowi Przyjaciele Natury
Przedszkole Samorządowe w Nowinach dołączyło do 
realizacji  programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. 
jest to największy ogólnopolski program edukacyj-
ny  o tematyce ekologicznej  dla przedszlkoli od 2007 
roku, organizowany przez markę Kubuś, w ktorym 
co roku bierze udział 60% przedszkoli  z całej Polski. 
Akcja objęła zasięgiem już 4 miliony dzieci.  Celem 
programu jest zachęcenie najmłodszych do dbania 
o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przy-
rody, ale także kształcenie dobrych nawyków w za-
kresie  odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu 
i ruchu.
Dzięki programowi edukacyjnemu Kubusiowi Przy-
jaciele Natury nauczyciele będą rozszerzać proeko-
logiczna edukację, przygotowując ciekawe i pasjo-
nujące zajęcia umożliwiające dzieciom poznawanie 
świata przyrody.
W ramach realizacji programu, przedszkolaki nauczą 
się segregowac odpady, wybierać odpowiednie for-
my ruchu oraz rozpoznawac korzyści, jakie płyna ze 
spożywania warzyw i owoców. •

Alina Banasik
dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Nowinach

• Uczniowie z Bolechowic w Kielcach.



GŁOS NOWIN  • STYCZEŃ 2020 

16

Wierszem pisane

W Starym Testamencie - Oto Księga Chioba
Przyznam Wam się szczerze, że mi chłopa szkoda
Żył On jak należy, bardzo kochał Boga
To normalne, że się Szatanowi wcale nie podobał
Diabeł postanowił założyć się z Bogiem
Tamten wnet się zgodził, przemyślał to sobie:
"Wiara w Nim ustanie! Oddam Go ja Tobie!"
Demon szczerzy zęby: "OK, zakład stoi!"
"Zobaczymy czy Twa Owca Nieszczęścia się boi!"
Tak się rozegrała "tragedia antyczna"
A mina gościa z rogami nader sarkastyczna
Dawno o Twą Duszę taki zakład poszedł
I tak oto Dobro ze Złem bawi się Twym Losem!
Dokonuj wyborów, podążaj za Głosem
Uchylając głowę przed kolejnym ciosem!
Kiedy mały człowiek pierwsze kroki stawia
Diabeł już zaczyna sidła swe zastawiać!
O Ironio! Ale beznadziejnie wpadłem...
Do Licha! Między młotem a kowadłem!
Dobra nie unikam. Od Zła wciąż nie padłem!
Skazany na wędrówkę między Bogiem a Szatanem
Człowiek... powiadam: ma na prawdę przerąbane!
Jest jak marionetka w antycznej tragedii
A Bóg sobie wraz z Szatanem skórę na nim dzieli!
Denzel

Ludzki Los

Dlaczego
Dlaczego masz dręczące sny

Dlaczego los cię nie oszczędza
Czy sprawcą tego jesteś ty

Czemu złych snów mi nie odpędzasz

Dlaczego na świecie jest tyle zła
Przemocy złości i nieszczęścia

Tak wielu ludzi przemoc zna
Oni chcę odrobinę szczęścia

Przecież są w życiu lepsze dni
Czasami gorsze lub nijakie

Postaraj się z problemu wyjść
Poszybuj w niebo z ptakiem

Z góry zobaczysz inny świat
Bez zła przemocy złośliwości

Zamień więc życie swoje w kwiat
Kwiat piękna i miłości

Irena Kostrzewska

Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

Babciu – Dziadku
Jak chcesz życie swe poprawić,

weź się do nauki.
Na to nigdy nie za późno,

gdy nawet, masz wnuki.

Masz nadrobić, jak nie chciałeś
uczyć się za młodu.

Teraz więcej masz też czasu.
Ucz się tak dla siebie, bez powodu.

Szkoła tobie  nie zaszkodzi.
Dziś nie masz pod górkę.

Jak chcesz teraz to naprawić?
Spytaj syna –córkę.

Może oni ci doradzą,
jak masz to uczynić,

jakiej szkoły gdzieś poszukać,
by swe życie zmienić.

Na naukę nie jest późno,
chociaż czas upływa.

Większe tylko są trudności,
kiedy lat przybywa.

Jak co więcej się nauczysz,
to będziesz mądrzejszy.

Czy kto wtedy tobie powie?

Jesteś niedzisiejszy!
Henryk Skowerski

zimowo 
kryształki zmrożonego śniegu

przywarły do chodników. skrzypią 
pod butami. wciąż biel

i zamglone niebo.
oszronione drzewa, 

powyginane mrozem liście
na kształt kamieni.  

wcześnie mrok się ścieli 
i wciska w każdą grudę ziemi. 

cisza zastyga i trwa. wtedy 
wracają chwile zawieszone w pamięci,

oczy nasiąkają wilgocią.
 

Lidia Jędrocha-Kubicka
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Co słychać u gminnych artystów
Nasza reprezentantka w The Voice of Kids
Martyna Stępień trafiła do drużyny Cleo w programie 
The Voice Kids. Została wybrana podczas przesłuchań 
w ciemno jako jedna z 55 finalistów na ponad 1000 
osób, które zgłosiły się do programu. The Voice Kids 
to polski program telewizyjny typu talent show, emi-
towany na antenie TVP2 od 1 stycznia 2018, oparty na 
n ider landzk im formac ie  o  te j  samej  nazwie .
W programie biorą udział osoby w wieku 8-15 lat.             
W tej edycji programu uczestnicy mieli okazję dostać 
się do zespołu Cleo, Dawida Kwiatkowskiego oraz 
Tomsona i Barona.

Sukcesy w konkursach kolęd
Chór Nowina, zespół obrzędowy Kowalanki, ze-
spół ludowy Bolechowiczanie oraz zespół śpiewaczy 
Szewczanki znalazły się w finale XXVII Świętokrzyskie-
go Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 
we Włoszczowie. W dniu 19 stycznia 2010 r. podczas 
eliminacji w Jędrzejowie Rada Artystyczna po wysłu-
chaniu 35 podmiotów wykonawczych, postanowiła 
nominować do udziału w Finale XXVII Świętokrzyskie-
go Konkursu Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2020 trzy-
nastu wykonawców, wśród nich Chór Nowina, zespół 
obrzędowy Kowalanki, zespół ludowy Bolechowicza-
nie oraz zespół śpiewaczy Szewczanki.

28 grudnia w parafii pw. Św. Antoniego z Padwy od-
był się XIII Świętokrzyski Festiwal Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Piotra Klimczyka „Oj Maluśki, Maluśki”.  Trzecie 
miejsce w kategorii soliści zdobyła Sylwia Lasota. Z ko-
lei wyróżnienie wśród zespołów ludowych trafiło do 
zespołu obrzędowego Kowalanki.

Podczas Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
„Hej Kolęda, Kolęda” w Małogoszczu dwa wyróżnienia  
trafiły do Magdaleny Belickiej i Anny Wierzbickiej.

15 grudnia 2019 r. w Łopusznie odbył się I Powiatowy 
Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie wystąpiło 
ponad 400 artystów. W kategorii soliści powyżej 12 lat 

docenione zostały dwie solistki. Martyna Stępień za-
jęła II miejsce, a Wiktoria Basiak zdobyła wyróżnienie. 
W drugiej kategorii Gminę Sitkówka-Nowiny repre-
zentował chór Nowina pod kierunkiem Krzysztofa Joń-
czyka oraz Zespół Szewczanki pod kierunkiem Feliksa 
Korbana. Chór Nowina zdobył III-miejsce, dyplom i 
nagrodę rzeczową natomiast Szewczanki otrzymały 
wyróżnienie, dyplom i nagrodę rzeczową. 

Koncertowali w Wolicy
12 stycznia 2020r. na zaproszenie ks. kanonika Jac-
ka Dąbka chór "Nowina" pod kierunkiem dyrygenta 
Krzysztofa Jończyka wykonał oprawę muzyczną Mszy 
Świętej w Sanktuarium Świętego Maksymiliana Marii 
Kolbego w Wolicy-Tokarni. Podczas odprawionej Mszy 
Świętej przez księdza kanonika wierni uczestniczący 
we Mszy Świętej mogli wysłuchać pięknych kolęd i pa-
storałek w wykonaniu chórzystów z Nowin. Chórzyści 
zaśpiewali między innymi: Z narodzenia Pana, Wśród 
nocnej ciszy, Cicha noc, Gdy się Chrystus rodzi, Dzieci-
no słodka, Hej, w dzień narodzenia, 'Cicho śpij, Przy-
stąpmy do szopy, Narodził się Jezus Chrystus, Zaśnij 
dziecino, Złota Jerozolima, Triumfy Króla Niebieskie-
go. Wierni po wysłuchaniu słowa Bożego i utworów 
zaśpiewanych przez chórzystów z Nowin podziękowali 
artystom oklaskując dużymi brawami.
Krystyna Janiec

Koncert kolęd w Brzezinach

W dniu 29 grudnia 2019 r.  w kościele p. w. Wszystkich 
Świętych w Brzezinach z inicjatywy sołtyski Kowali 
Renaty Posłowskiej odbył się koncert kolęd i pastora-
łek „Kolędowanie przy stajence”. W koncercie uczest-
niczyły zespoły Nidzianecki, Kowalanki i Brzezinianki 
oraz Kabaret Jeszcze Nie Starszych Panów oraz Renata 
Posłowska, która Ja prowadziła koncert. We wspólne 
kolędowanie włączyli się wierni, którzy wraz z artysta-
mi wspólnie śpiewali pieśni na chwałę Chrystusowi. •

• Laureatki konkursu "Hej Kolęda, Kolęda".

• Koncert kolęd w Brzezinach.
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Konferencja dla trenerów
W dniu 20 grudnia 2019 r. w auli Szkoły z Klasami 
Mistrzostwa Sportowego w Nowinach odbyła się 
konferencja dla trenerów piłki nożnej.

Na zaproszenie organizatorów – Tomasza Wilmana     
z SMS Nowiny oraz Przemysława Cichonia z GKS No-
winy przyjechali do Nowin trenerzy z jednej w wio-
dących Akademii Piłkarskich w Europie – MSK Żilina: 
Jaroslav Bacik – dyrektor Sportowy Młodzieży w MSK 
Żilina oraz Pavol Stano – trener drużyny MSK Żilina 
"B". Podczas zajęć zaprezentowali filozofię szkolenia 
w MSK wraz z konkretnymi przykładami mikrocyklu 
szkoleniowego. Omówili także zagadnienia związane 
z wprowadzaniem młodych zawodników do pierw-
szej drużyny w Żilinie a także funkcjonowanie pro-
jektu w ich klubie w ramach którego zawodnicy
z drużyn U19 oraz Żilina B (rywalizuje na drugim po-
ziomie rozgrywkowym w Słowacji) doskonalą swoje 
umiejętności w ramach dodatkowych treningów in-
dywidualnych. Jest to etap łączący piłkę juniorską
z seniorską  a dzięki realizacji "Projektu" młodzi za-
wodnicy są przygotowywani do wymagań stawianych 
na poziomie słowackiej Ekstraklasy. Dla trenerów
z naszego regionu była to wyjatkowa okazja poznania 
detali związanych z filozofią szkolenia tego cenione-

go słowackiego klubu. Na koniec konferencji relację 
ze stażu w MSK Żilina zaprezentowali trenerzy: To-
masz Wilman, Przemysław Cichoń oraz Mariusz Lu-
dwinek, którzy dzięki uprzejmości Pavola Stano pod-
czas tygodniowego stażu przyglądali się pracy drużyn 
młodzieżowych oraz pierwszej drużyny MSK.

Konferencja organizowana była przez SMS Nowiny 
oraz  GKS Nowiny. Działająca od września br.w Nowi-
nach szkoła sportowa z Klasami Mistrzostwa Sporto-
wego w Nowinach była organizatorem już kolejnego 
przedsięwzięcia związanego z edukacją trenerów – 
we wrześniu o szkoleniu w Benfice Lizbona opowia-
dali ( i prowadzili zajęcia) trenerzy: Carlos Fernandes 
oraz Bartosz Kubica. 

Organizatorzy (Zespół Szkół Ponadpodstawowych         
z Klasami Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka 
nożna oraz GKS Nowiny)  składają serdeczne podzię-
kowania Wójtowi Gminy Nowiny – Panu Sebastiano-
wi Nowaczkiewiczowi,  ŚWIĘTOKRZYSKIEMU Związ-
kowi Piłki Nożnej,  firmie RS Active oraz Asystent 
Trenera  za pomoc w organizacji konferencji. •

Turniej Noworoczny Karate Kyokushin
W Turnieju Noworocznym Karate Kyokushin, jaki od-
był się 18 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Kielcach wzięło udział 385 karateków, z czego aż 26 
z Nowin.

Rywalizacja odbywała się w 24 kategoriach wiekowych 
z podziałem na stopnie zaawansowania. Dzięki temu
do rywalizacji mogły przystąpić nawet najmłodsze
i początkujące dzieci. Sędziowie oceniali w głównej 
mierze prawidłowa technikę walki: zawodnicy wyko-
nywali techniki podstawowe (tzw. kihon) oraz „walkę          
z cieniem” w sytuacjach wymagających przeprowadze-
nia dogrywki. W klasyfikacji medalowej zwyciężyła sek-
cja Klubu Karate Kyokushin Chikara - Dojo Kielce. Drugie 
miejsce zajęła grupa karateków ze Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Brus. Trzecie miejsce przypadło karate-
kom z Nowin, którzy wywalczyli dwa złote, dwa srebrne 
i cztery brązowe medale. W poszczególnych katego-
riach wiekowych zawodnicy z Nowin odnieśli indywidu-
alne sukcesy: Starz Martyna i Mazurczak Klaudia zajęły 
pierwsze miejsca, Adamczyk Karol i Skrzyniarz Wiktor 
uplasowali się na drugich miejscach, a Zabłocka Gabrie-
la, Łuczak Gabriel, Kołaczkiewicz Wojciech, Giełżecki Ja-
kub zajęli trzecie miejsca w swoich kategoriach. Dobry 
występ zaliczyli również zawodnicy: Simonowicz Anto-
nia (4 miejsce), Adamczyk Jakub (4 miejsce), Waliłko 
Rafał (5 miejsce), Sennik Nicolas (5 miejsce), Mochocki 
Bruno (6 miejsce).

• Turniej Noworoczny Karate Kyokushin.

 
Turniej odbył się pod honorowym patronatem Prezy-
denta Miasta Kielce Bogdana Wenty, Wojewody Świę-
tokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

Organizatorem zawodów był Klub Karate Kyokushin 
Chikara. •
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Bogumiła Kowalczyk. Zgłoszenia przyjmuje Pani Mie-
czyslawa Piwowarczyk, tel. 534 096 130. 

Stowarzyszenie „Aktywny Senior” zaprasza wszyst-
kich chętnych na zajęcia nordic walking w każdy 
wtorek o godz. 10.00 przed Urząd Gminy Sitkówka-
-Nowiny, a w czwartki o godz. 9.00 na zajęcia zumby               
w sali lustrzanej  ZSP w Nowinach. Zajęcia odbywają 
się bezpłatnie. •

Od kilku miesięcy stowarzyszenie „Aktywny Senior” 
organizuje zajęcia ruchowe dla osób powyżej 60 
roku życia z terenu naszej gminy. – Postanowiliśmy 
kontynuować projekt „Jesienna aktywizacja senio-
rów”, gdyż cieszył się on dużym powodzeniem. Za-
praszamy w każdy wtorek i czwartek na zajęcia nor-
dic walking i zumby wszystkich tych, którzy nie chcą 
bezczynnie siedzieć w domu, którzy chcą zdrowo       
i aktywnie spędzać czas – zachęca prezeska stowa-
rzyszenia „Aktywny Senior” Bogumiła Kowalczyk.

Dotychczas w każdych zajęciach brało udział po kil-
kanaście osób. – Spotykaliśmy się regularnie raz                    
w tygodniu, dodatkowo, jako stowarzyszenie wzięli-
śmy udział w  marszu niepodległościowym 11 listopa-
da w ramach projektu „Niepodległa to my!”, którego 
byliśmy współorganizatorem, a także w marszobiegu 
z okazji 28. Finału WOŚP, jaki odbył się na nowińskim 
stadionie – wylicza Bogumiła Kowalczyk. – Dużą po-
pularnością cieszyły się też zorganizowane przez nas 
andrzejki,  dlatego postanowiliśmy, że również
w karnawale seniorzy będą mogli potańczyć. Wspól-
nie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Perła” w Nowi-
nach już 15 lutego zapraszamy na zabawę karnawa-
łową, jaka odbędzie się w stołówce Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach. Liczba miejsc 
jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, koszt 
udziału w zabawie dla jednej osoby to 15 zł – mówi 

Aktywni Seniorzy znowu w akcji

• Zajęcia nordic walking.

Dotacje dla sportowców
Na początku każdego roku gmina Sitkówka-Nowiny 
ogłasza konkurs na szkolenie sportowe zawodników 
klubów sportowych, w tym organizowanie trenin-
gów, zawodów, turniejów i meczów. W roku 2020 
gmina przeznaczy na ten cel ponad 300 tys. zł.

 – Sport to jeden ze sposobów, by młodzi ludzie prze-
stali ślęczeć nad tabletami i telefonami. Jest to o tyle 
ważne, że z każdym rokiem nasze społeczeństwo, 
zwłaszcza młodzi, staje się coraz bardziej otyłe i coraz 
mniej sprawne. W gminie Sitkówka-Nowiny robimy 
wszystko, by temu zapobiec – mówi wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. Wsparcie dla klubów sportowych to 
niejedyny sposób na upowszechnianie sportu w gmi-
nie. Należy pamiętać o rozbudowie infrastruktury 
sportowej poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych
i siłowni zewnętrznych w sołectwach, a w samych 
Nowinach rozbudowę i modernizację stadionu. – 
Myślimy o kolejnych inwestycjach, mam nadzieję, że 
uda nam się pozyskać na to środki zewnętrzne. Nie 
ukrywam, że mamy aspiracje, by być sportową sto-
licą regionu, do tego jeszcze długa droga, ale konse-
kwentnie realizujemy nasze plany – mówi wójt. 

 

W ramach udzielonych dotacji kluby sportowe zor-
ganizują szkolenia sportowe zawodników, w tym 
treningi, zawody, turnieje i mecze. Będą to GKS No-
wińska Akademia Futsalu, GKS Futsal Nowiny, GKS 
Nowiny oraz UKS Fukutenjin. •

• Od lewej: Piotr Lichota - GKS Futsal Nowiny, Sebastian 
Nowaczkiewicz.
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Wszystko zaczęło się od zumby
12 stycznia minęło dokładnie dwa lata od formal-
nego zaistnienia Stowarzyszenia „Siła Woli” na polu 
działalności społecznej w Gminie Sitkówka-Nowiny. 
A wszystko zaczęło się od zajęć zumby zorganizowa-
nych w remizie OSP w Woli Murowanej. Cykliczne 
zajęcia ruchowe zintegrowały grupę mam z naszej 
gminy, którym przyświecał ten sam cel i chęć dzia-
łania.

Połączyła nas potrzeba zorganizowania w naszej 
miejscowości miejsca, w którym mogą spotykać się 
młode mamy, gdzie mogą wymieniać doświadcze-
nia czy choćby pobyć ze sobą. Dzięki zajęciom wiele 
mam wyszło z domu i miało okazję poznać i zinte-
grować się nawzajem. Potrzeba powołania formal-
nego stowarzyszenia była więc naszym następnym 
naturalnym krokiem. 5 grudnia, w światowy dzień 
wolontariusza odbyło się Zgromadzenie Założyciel-
skie Stowarzyszenia „Siła Woli”. Uchwaliliśmy statut 
organizacji, bo każdy z członków miał taki sam cel. 
Chcieliśmy zrobić coś razem dla naszej społeczności 
lokalnej.

Warto podkreślić, że każdy z członków stowarzysze-
nia angażuje się w realizację zadań dając od siebie to, 
co potrafi najlepiej. A ponadto każda z osób pracuje 
zawodowo, więc organizacja i jej działania stały się 
sposobem spędzania wolnego czasu. Nie jesteśmy 
biznesową organizacją i nie mamy w szeregach kil-
ku pracowników, którzy zrobią to co zaplanujemy. 
Wszystko co robimy – angażujemy się samodzielnie 
i robimy bez jakiejkolwiek pomocy. Nie stoi za nami 
sztab ekspertów, czasem zdarza się że jesteśmy zmę-
czeni czy popełniamy błędy. Staramy się jednak re-
alizować zaplanowane działania najlepiej jak potra-
fimy!

Jednym z pierwszych podjętych działań było zorgani-
zowanie zbiórki dziecięcych przedmiotów dla Domu 
Dziecka w Nagłowicach. Mieszkańcy odpowiedzie-
li na nasz apel bardzo chętnie i dzięki uprzejmości 
władz gminy pełen samochód wyjechał z zabawka-
mi, artykułami szkolnymi i ubraniami do dzieci, które 
tego bardziej potrzebują.

Kolejnym projektem z pozyskanych środków był 
projekt „Mamy wyjście” dofinansowany ze Stowa-
rzyszenia Integracja i Rozwój. Były to zajęcia zumby 
dla mam i animacje na świetlicy dla dzieci realizowa-
ne jednocześnie w remizie OSP w Woli Murowanej. 
Każda mama, które nie miała z kim zostawić dziecka 
mogła przyjść na zajęcia zostawiając pociechę pod 
opieką profesjonalnych animatorów czasu wolnego.

Podjęliśmy współpracę z Bankiem Żywności w Kiel-
cach włączając się w organizowane przez nich 
ogólnopolskie zbiórki żywności. Zbiórkę żywności                 
w nowińskim „Lewiatanie” zawsze chętnie wspierają 
wolontariusze i opiekunowie ze szkół z terenu gminy: 

Szkoły Podstawowej w Nowinach, Zespołu Placówek 
Oświatowych w Bolechowicach, Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych w Nowinach. Serdecznie dzięku-
jemy nauczycielom-opiekunom, którzy szerzą wśród 
uczniów ideę wolontariatu, pomagając w realizacji 
zbiórki. W listopadzie zorganizowaliśmy akcję po raz 
piąty i ponownie udało się zebrać około 400 kg żyw-
ności, która trafiła potem do ok. 30 rodzin z terenu 
naszej gminy.

Dzięki rejestracji organizacji w KRS i posiadaniu 
osobowości prawnej mogliśmy rozpocząć starania              
o środki na realizację naszych potrzeb i marzeń. Wy-
startowaliśmy w konkursie Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy” pozyskując grant na realizację 
projektu „3..2…1 Start – z ekologią na TAK!” W ra-
mach tych działań zrealizowaliśmy cykl zajęć ekolo-
gicznych dla dzieci z terenu gminy min. Warsztaty 
LEGO, warsztaty wytwarzania naturalnych kosmety-
ków, warsztaty naukowe w Centrum Nauki Leonardo 
da Vinci, wyjazd do Nadleśnictwa w Kielcach. Zorga-
nizowaliśmy piknik ekologiczny i integracyjną zaba-
wę karnawałową w Woli Murowanej.

Pozyskaliśmy środki w ogólnopolskim konkursie Na-
rodowego Instytutu Wolności – Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 2019 na realizację projek-
tu „Klub Rodziny W-spólnie O-rganizujemy L-okalną 
A-ktywność”. W konkursie złożono 3276 wniosków, 
z czego dofinansowanie uzyskało 141 organizacji. 
Znaleźliśmy się w piątce pomysłów dofinansowanych 
w województwie świętokrzyskim (w priorytecie 2). 
W ramach tego projektu utworzyliśmy w Woli Mu-
rowanej miejsce wspólne dla rodzin z dziećmi, miej-
sce gdzie zawsze mogą przyjść, spotkać się i pobyć 
razem. Zaadaptowaliśmy świetlicę, wykonaliśmy 
drobny remont, zakupiliśmy niezbędne wyposaże-
nie. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie wielu 
cyklicznych zajęć min. Zumby dla mam, warsztatów 
kreatywnych po angielsku, zajęć aquaerobicu dla 
mam, nauki pływania dla dzieci, rodzinnych space-
rów nordic walking. Odbyły się także rodzinne szko-
lenia z pierwszej pomocy, samoobrony, zdrowego 
odżywiania. W Klubie Mam spotykałyśmy się ze spe-
cjalistami-mamami, które chętnie dzieliły się swoją 
wiedzą i doświadczeniem min. Położna Ula Stańczuk, 
fizjoterapeutka Anna Majcher-Stawiarz, stylistka 
Żaneta Lurzyńska. Odbyły się spotkania z psycholo-
giem i psychoterapeutą wzmacniające kompetencje 
wychowawcze. Odbyły się także warsztaty dogote-
rapii, sensoplastyki, robotyki LEGO, warsztaty foto-
grafowania, mini-lab chemiczny. Zorganizowaliśmy                                      
w 2019 roku 64 różnych aktywności dla mieszkań-
ców gminy Sitkówka-Nowiny. Zorganizowaliśmy tak-
że maraton zumby na placu przed remizą i wyjazd do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Nasze zajęcia 
zawsze cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, 
nie tylko mieszkańców naszego sołectwa, ale całej 
gminy. W założeniu w projekcie miało wziąć udział 
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100 osób natomiast w zajęciach wzięło udział prawie 
200 osób.

W marcu ubiegłego roku założyliśmy klub technolo-
giczny dla dzieci pod auspicjami Fundacji CoderDojo 
Polska. Prowadzimy cotygodniowe zajęcia z robotyki 
i programowania oraz warsztaty projektowania i dru-
ku 3D dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Dyspo-
nujemy narzędziami do prowadzenia zajęć tj. klocki 
LEGO Mindstorms, LEGO WeDo, laptop, drukarka 3D, 
Ozoboty, Micro:bit, Kano computer kit touch.

W grudniu podpisaliśmy umowę partnerską z fir-
mą SOLIDEXPERT POLSKA. W ramach nawiązanej 
współpracy otrzymaliśmy czasowe licencje na pa-
kiety oprogramowania inżynierskiego SOLIDWORKS 
Student Edition, który będziemy wykorzystywać do 
nauki projektowania parametrycznego w trzech wy-
miarach dla dzieci i młodzieży.

Wzięliśmy udział w ogólnopolskim tygodniu kodo-
wania realizując wydarzenie „Meet and Code” pod 
nazwą „Dziewczyny budują i programują komputer”. 
A także poprzez udział naszych dzieci z klubu Coder-
Dojo w SuperDojo w Warszawie.

Z pokazem zumby brałyśmy udział w wielu wydarze-
niach: Dniu Kobiet, Święcie Gminy Sitkówka-Nowiny, 
Chęcińskiej majówce.  W ramach akcji „ARiMR wspie-
ra dzieci” pozyskaliśmy zestaw gier planszowych dla 
naszej świetlicy. Kwestowaliśmy dla Kubusia zbiera-
jąc pieniądze na leczenie dla chłopca z naszej gminy 
podczas Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prokuratora 
Okręgowego z Kielc.

Po feriach rozpoczniemy realizację projektu nagro-
dzonego w ramach konkursu Fundacji ORLEN „Moje 
miejsce na ziemi”. Zorganizujemy zajęcia z robotyki 
dla dzieci i rodziców. Zakupimy odpowiednie narzę-
dzia do ich przeprowadzenia.

Nie przestajemy starać się o pozyskanie środków na 
realizację kolejnych, nawet najbardziej szalonych po-
mysłów. Dziękujemy władzom gminy za wspieranie 
naszych działań i umożliwienie realizacji inicjatyw 
wykorzystując gminną infrastrukturę.

Kamila Piotrowicz
prezeska stowarzyszenia Siła Woli
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Wielka walka małej Hani
Hania Terlecka heroicznie walczy z nowotworem 
splotu naczyniowego. Rak nie odpuszcza.  - Stoimy 
na krawędzi. Od kilku dni wydzieramy każdą godzi-
nę życia córeczki z bezlitosnych szponów choro-
by"– napisali na stronie zbiórki charytatywnej ro-
dzice dziewczynki. Hania ma dopiero 18 miesięcy. 

Walka Hani rozpoczęła się od zwykłej infekcji. 
Hania czuła się coraz słabsza, wymiotowała. Roz-
począł się proces długotrwałej diagnostyki, który 
zakończył się 26 listopada. Wtedy też rodzice usły-
szeli druzgocącą diagnozę: nowotwór. W takich 
przypadkach czas ma ogromne znaczenie. Tego 
samego dnia została przetransportowana do Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Przeszła operację usunię-
cia guza. Jednak choroba nie powiedziała jeszcze 
ostatniego słowa. 

Badanie histopatologiczne wykazało, że Hania 
cierpi na złośliwy nowotwór splotu naczyniowego. 
Przeszła jedną chemię, włączono morfinę. Kolejne 
badanie rezonansem wykazało kolejne niepokoją-
ce zmiany. Przed rodziną stanął dylemat: kolejna 
chemia mogła zabić dziewczynkę. Ale mała Hania 
nadal walczy. 7 stycznia zakończyła leczenie.
– Chemia niszczy i to co złe, i to co dobre. Hania 
jest bardzo osłabiona, wymiotuje, ciągle śpi. Wal-
czy – mówi tata Hani Bartek Terlecki.

Jedyną szansą na wyzdrowienie Hani jest leczenie 
w Stanach Zjednoczonych. Rodzice dziecka są w 
kontakcie ze szpitalem w USA, czekają na ostatecz-
ną wycenę leczenia. Już teraz wiadomo, że będą 
to miliony złotych. – Nadzieję na wyleczenie Hani 
daje "mega chemia", która jest stosowana tylko w 
tej placówce. To będą ogromne środki finansowe, 
ale walczymy – dodaje Bartek Terlecki.

Dlatego nie możemy tracić czasu – pieniądze trze-
ba zbierać już dziś! 

W imieniu Bartka – naszego kolegi z pracy, taty 

małej wojowniczki prosimy o pomoc. Leczenie po-
chłonie ogromne środki finansowe i tylko dzięki 
Państwa wsparciu, jesteśmy w stanie wygrać życie 
Hani.

Pomóc można na wiele sposobów. Będziemy 
wdzięczni za każdą wpłatę i zaangażowanie w ak-
cję. Hania jest pod opieką Fundacji Kawałek Nie-
ba oraz Fundacji Siepomaga.

Fundacja Siepomaga
Alior Bank: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
Tytułem: 21379 Hania Terlecka darowizna

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Ka-
wałek Nieba
Santander Bank: 31 1090 2835 0000 0001 2173 
1374
Tytułem: 2482 pomoc dla Hani Terleckiej

Wpłaty zagraniczne:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Ka-
wałek Nieba
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Title: “2482 Help for Hania Terlecka”

Aby przekazać 1% podatku dla Hani:
KRS 0000382243
’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ 
wpisać “2482 pomoc dla Hani Terleckiej
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atrakcyjna okolica
blisko centrum
media
pzp
wielkość  działki: ok. 0,1 ha 

WADIUM: do 13. 02. 2020
PRZETARG: 18. 02. 2020

SZCZEGÓŁY:
http://bit.ly/dzialki_zgorsko



GŁOS NOWIN  • STYCZEŃ 2020 

24

 


