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Niezwykły Piknik Historyczny odbył się
w Szewcach i Zgórsku

W NUMERZE:

Kochane pierwszaki w Nowinach
- ponad 1200 dzieci bawiło się

z księdzem biskupem Marianem Florczykiem

IV edycja Biegu Ulicznego
o Nowińskie Kominy za nami

OSP Kowala zajęła I miejsce w województwie
wśród OSP w ratownictwie wodnym
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Szanowni Czytelnicy,

  
  Oddajemy w Wasze ręce wrześniowe wydanie 
„Głosu Nowin”, w którym tradycyjnie znajdziecie szereg 
informacji na temat aktualnie realizowanych i zaplano-
wanych inwestycji, a także tych zakończonych, jak między 
innymi rozbudowa przedszkola w Nowinach. Realizacja tej 
inwestycji pozwoliła nam na przyjęcie do placówki przed-
szkolnej blisko pięćdziesięcioro dzieci więcej. Warto pod-
kreślić, że na dzień dzisiejszy swoją edukację rozpoczęło 
tu 250 przedszkolaków, a nowińskie przedszkole jest naj-
większe w powiecie kieleckim.
  Niezwykle ważnym wydarzeniem, jakie odbyło się 
we wrześniu na terenie naszej gminy, bez wątpienia był 
Piknik Historyczny w Szewcach i Zgórsku. Jego głównym 
punktem była rekonstrukcja bitwy partyzantów Armii Kra-
jowej z Niemcami z 18 września 1944 roku. To była praw-
dziwa lekcja historii, o której możecie Państwo przeczy-
tać ze szczegółami na kartach niniejszego numeru Głosu 
Nowin. Na kolejnych kartach miesięcznika informujemy o 
szczegółach budowy boiska do piłki siatkowej i plażowej, 
a także siłowni zewnętrznej przy szkole w Bolechowicach.
  Przypominamy, że we wrześniu na terenie gmi-
ny odbywa się cykl spotkań sołeckich, podczas których 
mieszkańcy decydują o funduszach sołeckich. O tym na co 
zostały przeznaczone pieniądze w poszczególnych sołec-
twach dowiecie się Państwo z bieżącego oraz z kolejnego 
numeru. 
  Zachęcamy także do przeczytania informacji o prze-
prowadzonej akcji pt. „Kochane pierwszaki”, którą w tym 
roku zorganizowano na placu festynowym przy pływalni 
„Perła” w Nowinach. Ks. Biskup Marian Florczyk tego dnia 
poświęcił tornistry blisko 1200 uczniów klas pierwszych. 
Na łamach naszego miesięcznika z dumą informujemy 
także o zdobyciu przez OSP Kowala I miejsca w wojewódz-
twie wśród OSP w ratownictwie wodnym. Poznacie także 
historię Janiny Niebudek ze Zgórska, która nie tak dawno 
świętowała swoje 104. urodziny. Wierzę, że zainteresują 
Państwa także relacje z IV edycji Biegu Ulicznego o Nowiń-
skie Kominy, a także z turnieju Bocce osób niepełnospraw-
nych, jaki odbył się w Zgórsku. Tradycyjnie zapraszamy 
także do wzięcia udziału w nadchodzących wydarzeniach.

Sebastian Nowaczkiewicz
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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 Przebudowa kotłowni na Osiedlu No-
winy, zagospodarowanie terenu działki po daw-
nym przedszkolu, rozbudowa budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, 
modernizacja gminnego stadionu, a także bu-
dowa amfiteatru przy Klubie Miniaturka – No-
winy zmienią się nie do poznania. Niebawem 
ruszą duże inwestycje. Na ich realizację wła-
dze gminy Sitkówka-Nowiny planują starać się 
o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.   

 Władze gminy Sitkówka-Nowiny mają
ambitne plany inwestycyjne na terenie całej gmi-
ny. Tylko w samych Nowinach już niebawem ruszą 
gigantyczne i długo wyczekiwane przez mieszkań-
ców inwestycje. Do takich bez wątpienia zalicza 
się przebudowa kotłowni w Nowinach. – Prze-
budowa kotłowni na Osiedlu Nowiny to jeden 
z priorytetów naszych działań – podkreśla wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz. Kompleksowa modernizacja kotłowni na 
Osiedlu Nowiny obejmie całkowity remont same-
go budynku kotłowni wraz z wymianą wszystkich 
urządzeń grzewczych. Zakupione zostaną nowe 
kotły, w tym dwa miałowe i jeden peletowy. Prze-
prowadzane obecnie prace projektowe wykonu-
je wyłoniony w drodze przetargu Instytu OZE za 
kwotę 114 tysięcy 390 złotych. Przypomnijmy, 
że zaplanowana do kompleksowej modernizacji 
kotłownia ogrzewa 22 bloki, w których znajdu-
je się 751 mieszkań, 27 domków na Zagrodach,
22 mieszkania przy ul. Szkolnej w Nowinach oraz
43 lokale użytkowe wraz z instytucjami, w tym 
m.in.: sklepy, Pocztę, Urząd Gminy czy Bibliotekę 
Gminną. – Po przeprowadzeniu tej inwestycji nie 
tylko będzie tu dużo bardziej ekologicznie, ale 

przede wszystkim oszczędniej, a to z całą pewnością 
ucieszy wszystkich użytkowników – zaznacza wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

Program rewitalizacji dla Gminy Sitkówka-Nowi-
ny w trakcie realizacji
 Gmina Sitkówka-Nowiny rozpoczęła pra-
ce nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023. 
- Umożliwi on efektywne pozyskiwanie środków 
unijnych na różne działania planowane do realizacji 
na terenie gminy w ramach „Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu 

W Nowinach zaplanowano
duże inwestycje

Wizualizacja nowej kotłowni na Osiedlu Nowiny
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jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki 
zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja ob-
szarów miejskich i wiejskich”. W ramach tego działania 
planujemy zrealizować na terenie Nowin kilka dużych 
inwestycji, w tym rozbudowę budynku GOK „Perła”
w Nowinach, zagospodarowanie terenu działki po daw-
nym przedszkolu, modernizację gminnego stadionu, 
zagospodarowanie placu pod targowisko czy budowę 
amfiteatru przy Klubie Miniaturka. Wszystkie te zada-
nia oszacowaliśmy wstępnie na około 15 milionów zło-
tych, z czego 11 milionów 250 tysięcy złotych będzie-
my chcieli pozyskać z funduszy unijnych – zapowiada 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. - Do tej pory, na prze-

strzeni zaledwie kilkunastu miesięcy udało nam się już 
pozyskać dofinansowanie na różnego rodzaju zadania
w wysokości blisko 12 milionów złotych, co na tle in-
nych gmin stawia nas bardzo wysoko. Przypomnę, że 
chociażby 4,5 miliona złotych dofinansowania pozyska-
liśmy na utworzenie i udostępnienie na terenie gminy 
nowych terenów inwestycyjnych. To dofinansowanie 
pozyskały zaledwie cztery gminy z całego województwa. 
Liczymy na to, że uda nam się pozyskać także dofinan-
sowanie na rewitalizację Nowin, w ramach której zapla-
nowaliśmy szereg znaczących inwestycji – mówi wójt.
   Program Rewitalizacji opracowywany zostanie 
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wy-
tycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakre-
sie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi in-
nymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze 
względu na merytoryczną treść tego dokumentu. 
Gmina ubiega się obecnie o dotację na sfinanso-
wanie opracowania Programu Rewitalizacji w ra-
mach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.

Ośrodek kultury będzie rozbudowany
     24 czerwca, władze gminy Sitkówka-Nowiny pod-
pisały umowę z firmą „VITARO”, która ma wykonać 
pełną dokumentację projektową rozbudowy budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz
z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kom-
pleksowych funkcji oraz przebudowy płyty boiska spor-
towego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach 
wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową 
bieżni wokół boiska. Projekt rozbudowy budynku GOK 
„Perła” w Nowinach zakłada dobudowanie skrzydła pro-
wadzącego w stronę trybun na stadionie i nadanie całości 
nowych, kompleksowych funkcji społecznych, kultural-
nych, edukacyjnych, rekreacyjnych i gospodarczych. Ma 
tu również powstać nowy parking i dojazd do budynku.

Nowe dwukondygnacyjne i podpiwniczone skrzydło 
budynku będzie swego rodzaju łącznikiem ze stadio-
nem. Każdy poziom budynku zostanie wyposażony
w łazienki, pomieszczenia techniczne i korytarze. W no-
wym budynku będzie mieścić się gminna biblioteka, za-
plecze dla klubu sportowego, kawiarnia z widokiem na 
kompleks sportowy, wielofunkcyjna sala konferencyjna 
na około 250 osób wraz ze sceną z przeznaczeniem na 
organizację konferencji, wystaw, koncertów i wydarzeń 
kulturalnych. Będą tu także pomieszczenia biurowe
i świetlica dla młodzieży. Kompleksowy i komfortowy 
dostęp do pełnej oferty również dla osób niepełno-
sprawnych bez wątpienia zapewnią nowoczesne windy.   
Kompleks sportowy przejdzie gruntowną modernizację
 Warto dodać, że zaplanowano do przebudo-
wania także płytę boiska sportowego na terenie GOK 
„Perła” w Nowinach. Wykonane zostaną urządzenia 
sportowe, a wokół boiska powstanie tartanowa bież-
nia lekkoatletyczna. W ramach inwestycji wymieniona 
zostanie płyta główna boiska i zamontowany system 
automatycznego nawadniania oraz drenażu. Wybu-
dowane będzie także boczne boisko ze sztuczną na-
wierzchnią. Cały kompleks sportowy zostanie oświetlo-
ny. Prace projektowe zakończą się jeszcze w tym roku.
 
Ławeczki, alejki i fontanny
 Równie ważną inwestycją, która diametral-
nie zmieni wizerunek Nowin bez wątpienia będzie 
zagospodarowanie terenu działki po dawnym przed-
szkolu. W ramach tego zadania ma powstać kom-
pleks sportowo-rekreacyjny z alejkami, ławeczkami, 

nowoczesnym placem zabaw i małym amfiteatrem. 
Wybudowane zostaną także fontanny, a całość zo-
stanie oświetlona stylowymi lampami. Przy Klu-
bie Miniaturka również ma powstać mały amfiteatr.

Agnieszka Olech

W Nowinach zaplanowano
duże inwestycje

Tak będzie wyglądał rozbudowany GOK „Perła” w Nowinach

Boisko sportowe w Nowinach po przebudowie będzie na
najwyższym poziomie

Wstępna wizualizaja kompleksu sportowo-rekreacyjnego robi 
wrażenie
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 Rekonstrukcja bitwy partyzantów Armii Krajo-
wej z Niemcami z 18 września 1944 r. była głównym 
wydarzeniem Pikniku Historycznego w Szewcach. To 
była prawdziwa lekcja historii, na którą zaprosił Świa-
towy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz z wójtem 
gminy Sitkówka-Nowiny. Partnerami wydarzenia byli: 
Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej oraz 
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

              Niesprzyjająca aura nie przeszkodziła setkom 
ludzi wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu - rekon-
strukcji historycznej słynnej bitwy pod Szewcami: ataku 
Armii Krajowej na oddziały niemieckiego Wermachtu, 
który miał miejsce dokładnie 72 lata temu. Piknik histo-
ryczny poprzedziła msza święta przed pomnikiem upa-
miętniającym bitwę oddziałów AK w Szewcach. Po mszy 
i złożeniu kwiatów pod pomnikiem udano się na polanę 
naprzeciwko osiedla domów jednorodzinnych Pod La-
sem w Zgórsku. Tu odbyła się wystawa uzbrojenia oraz 

sprzętu militarnego, a także koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej.
 Punktualnie o godzinie 17.00 rozpoczęło się 
niezwykłe widowisko – rekonstrukcja walk z czasów 
II wojny światowej, która była najważniejszą częścią 
pikniku historycznego. - Po czterech latach przerwy, 
dzięki współpracy z władzami gminy Sitkówka-Nowi-
ny, powracamy do Szewc, aby przedstawić rekonstruk-
cję wydarzeń sprzed 72 lat. W tym roku opowiadamy 
o walczących tu oddziałach AK, a konkretnie o bitwie, 
jaka rozegrała się dokładnie 18 września 1944 roku

w Szewcach. Bitwa pod Szewcami szczególnie zasługuje 
na upamiętnienie, ponieważ była to jedna z najwięk-
szych potyczek partyzanckich, która trwała cały dzień 
– mówi Dionizy Krawczyński, prezes Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”. - Szacuje się, że 
zginęło w niej około 100 Niemców, a tylko jeden Po-
lak. Mimo iż walka rozegrała się blisko dużego mia-
sta, polskie oddziały nie zostały rozbite. Tylko, że dziś 
mało osób o tym pamięta. Dlatego taka rekonstrukcja 
i zadbanie o autentyczność szczegółów, to chyba naj-
lepsza lekcja historii – podkreśla Dionizy Krawczyński

Żywa lekcja historii w Szewcach i Zgórsku
 - Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tam-
tych tragicznych wydarzeniach – mówił wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. - Znaj-
dujemy się dokładnie w miejscu, w którym toczyły 
się walki 17 i 18 września 1944 roku. W tym roku po 
raz pierwszy od czterech lat wracamy do formuły re-

konstrukcji historycznych, które mają na celu przy-
bliżyć prawdziwą historię naszym mieszkańcom, go-
ściom, młodzieży i uczniom szkół. Organizując piknik 
historyczny mogliśmy zaprezentować żołnierski strój, 
ekwipunek, wyposażenie, a jednocześnie przedsta-
wić chociaż namiastkę walk, jakie przed laty toczy-
ły się dokładnie na tych terenach. Dziś, w zgórskich 
lasach, ponownie mieliśmy okazję przenieść się
w czasy II wojny światowej. Bez wątpienia była to żywa 
lekcja historii – dodał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Niezwykły Piknik Historyczny odbył się
w Szewcach i Zgórsku
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Piknik historyczny poprzedziła msza święta przed pomnikiem upamiętniającym bitwę oddziałów AK w Szewcach



GŁOS NOWIN      SIERPIEŃ 2016     AKTUALNOŚCI

5

Powstała pierwsza strategiczna gra planszowa z histo-
rią w tle
 Przybliżenie historii walk w Szewcach z okre-
su II wojny światowej jest także celem gry planszowej, 
jaka została wydana przez stowarzyszenie „Jodła”, przy 
wsparciu finansowym gminy Sitkówka-Nowiny oraz 
Gminy i Miasta Chęciny. - Udało nam się stworzyć grę 
planszową „Szewce 1944”, opartą na podstawie bitwy 
AK. To ewenement w skali krajowej – mówi Dionizy 
Krawczyński, dodając, że jest to pierwsza ze strategicz-
nych gier planszowych z serii „Bitwy AK w okręgu Kiel-
ce”, jakie stworzyło stowarzyszenie „Jodła” w partner-
stwie z firmą NET System games. - Postanowiliśmy jako 
gmina wesprzeć finansowo powstanie tej gry. Dzięki 
niej w przystępny i niezwykle ciekawy sposób będzie 
można zapoznać się z historią bitwy w Szewcach. Gra 
„Szewce 1944” to swego rodzaju nauka poprzez za-
bawę – dodał wójt Sebastian Nowaczkiewicz, zachę-
cając do zakupu gry, której promocja miała miejsce 
w trakcie trwania pikniku historycznego w Szewcach.

Oddali cześć pomordowanym żołnierzom AK i Polskie-
go Państwa Podziemnego
 Pomimo niesprzyjającej aury, w pikniku histo-
rycznym udział wzięły setki osób, które były świadkami 
widowiska rozpoczynającego się w 1939 roku od tra-
gicznego dla Polski sojuszu III Rzeszy z Rosją. Następnie 
organizatorzy przenieśli zebranych w czasy września 
1944 roku. Całość zakończyła się częścią poświęconą 
egzekucji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemne-
go. - Ta egzekucja została wykonana zaledwie kilkaset 
metrów od miejsca naszej rekonstrukcji. Dlatego też 
chcieliśmy również opowiedzieć o tym, co się działo
z żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego po 1945 
roku. W lasach zgórskich przeprowadzane były egze-
kucje. Zbiorowy grób odkryła tu Fundacja Niezłom-
ni. Stało się to możliwe dzięki zbieraniu informacji,
a potem fachowym poszukiwaniom, wykorzystują-
cym szereg metod, w tym także tych stosowanych
w nowoczesnej archeologii, łącznie z genetyką. W eks-
humacji pomordowanych wzięli także udział członko-

wie naszego stowarzyszenia – poinformował prezes 
stowarzyszenia „Jodła”. - Mieliśmy zaszczyt pomagać 
przy ekshumacjach – potwierdza jeden z członków 
stowarzyszenia „Jodła” Kacper Staszewski. - Odna-
leziono osiem ciał, a cztery z nich zidentyfikowano.
Pogrzeby Józefa Figarskiego ps. „Śmiały” oraz Cze-
sława Spadło ps. „Mały” odbyły się tydzień temu
w Wąchocku. Pogrzeb por. Aleksandra Życińskiego ps. 
„Wilczur” odbędzie się 24 września w Brześciu, a po-
grzeb ppr. Karola Łoniewskiego ps. „Lew” odbędzie się

2 października w jego rodzinnych stronach. Dla nas 
pomoc w ekshumacji to zaszczyt i ogromne szczęście, 
a przede wszystkim radość, że mogliśmy pomóc ro-
dzinom bestialsko pomordowanych w odnalezieniu 
ciał swoich bliskich. Po kilkudziesięciu latach naresz-
cie będą mogli zapalić świeczkę na ich grobach – po-
wiedział Kacper Staszewski. - Postawa tych młodych 
ludzi to jest właśnie prawdziwy patriotyzm we współ-
czesnym wydaniu. Podobnie jak wszystkich tych, któ-
rzy dzisiaj w strugach deszczu przyszli oddać cześć nie 
tylko pomordowanym w czasie II wojny światowej, 

ale także pomordowanym żołnierzom Polskiego Pań-
stwa Podziemnego – podkreślał Dionizy Krawczyński.
 W strugach deszczu zakończył się piknik hi-
storyczny „Szewce 1944 – Zgórsko 2016”. Pomimo 
niesprzyjającej aury, impreza przyciągnęła prawdziwe 
tłumy miłośników historii, a także mieszkańców oko-
licznych miejscowości.

Agnieszka Olech
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Koncert pieśni  patriotycznych w wykonaniu Gminno-Szkolnej
Orkiestry Dętej wprowadził w klimat wydarzenia

Pomimo niezbyt sprzyjającej aury rekonstrukcję przyszło podziwiać 
wiele osób

Organizatorzy zadbali o niezwykłe widowisko

Dionizy Krawczyński Prezes Rekonstrukcji Historycznych Jodła oraz
Wójt Sebastian Nowaczkiewicz promowali nową stategiczną grę
historyczną „Szewce 1944”
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Przedszkole w Nowinach rozbudowane!
  Końca dobiegła rozbudowa części dydaktycznej 
przedszkola w Nowinach. Dzięki zrealizowanej inwesty-
cji od września do placówki może uczęszczać blisko pięć-
dziesięcioro maluchów więcej. Na dzień dzisiejszy swoją 
edukację rozpoczęło tu 250 przedszkolaków. Nowiń-
skie przedszkole jest największe w powiecie kieleckim.

Przyjęto aż o pięćdziesięcioro dzieci więcej!
  Jest nowoczesny, przestronny, bardzo kolorowy
i przede wszystkim przyjazny dla dzieci – nowy blok 
przedszkolny, którego budowa zakończyła pod koniec 
sierpnia. Rozbudowane przedszkole w Nowinach już 
służy najmłodszym dzieciakom z gminy. Co ciekawe, 
wszystkie prace budowlane oraz formalności związane
z dopuszczeniem obiektu do użytku udało się wykonać
w ciągu czterech miesięcy. Planów nie zniszczyła nawet 
natura – pamiętamy, że w połowie czerwca, podczas silnej 
nawałnicy, runęła ściana rozbudowanego przedszkola.
 Dzięki realizacji inwestycji Przedszkole Samorządowe 
w Nowinach powiększyło się o dwa oddziały. Oznacza to, 
że powstały nowe miejsca dla pięćdziesięciorga dzieci. 
Rozbudowa była realizowana od strony zachodniej bu-
dynku. Powstał obiekt parterowy połączony łącznikiem 

z korytarzem przedszkola już istniejącego, z oddzielnym 
wejściem i szatnią, częściowo podpiwniczony. Rozbudo-
wa o powierzchni użytkowej ok. 310,0 m2 i kubaturze
ok. 1800,0 m3 została zaprojektowana w technologii tra-
dycyjnej o konstrukcji murowanej i żelbetowej, analogicz-
nie do istniejącego już budynku przedszkola. Architektura 
rozbudowy nawiązuje do architektury części istniejącego 
dotychczas budynku. Warto przypomnieć, że wykonawcą 
projektu było Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych (BIT) 
z Kielc, które sprawowało również nadzór autorski nad 
robotami, a wyłonionym w drodze przetargu wykonaw-
cą generalnym zadania była firma Czysta Polska z Kielc.
 – To była bardzo potrzebna inwestycja – mówi 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz. – Budynek przedszkola w Nowinach przestał
w pełni zaspokajać potrzeby mieszkańców. Musieliśmy 
rozbudować obiekt o dwie sale, aby zapewnić opie-
kę przedszkolną na jak najwyższym poziomie wszyst-
kim maluchom – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Przestronne i nowoczesne
 Do tej pory w Przedszkolu „Pluszowego Misia”
w Nowinach uczyło i bawiło się 8 grup, po 25. dzieci. 
Po rozbudowie powstały miejsca dla kolejnych 2. grup 
i od pierwszego września w placówce jest już 250 dzie-
ci. To największe przedszkole w całym powiecie kielec-
kim! W nowym oddziale dzieciaki mają rewelacyjne 

warunki. Żeby zaoszczędzić miejsce, zamontowano tu 
specjalne zasuwane szafy na materacyki do spania, 
a w kranach i toaletach dla najmłodszych zamonto-
wano czujniki ruchu, żeby woda sama się spłukiwała.

Inwestycja za milion złotych
  – Dwie nowe sale są już podpiwniczone, obecnie 
koszt remontu wyniósł 800 tysięcy złotych. Planujemy w 
przyszłym roku wykonać wykończenie piwnic i pozostałej 
części przedszkola, łączny koszt inwestycji wyniesie 1 mln 
40 tys. zł – mówił wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz, podkreślając jednocześnie, że gmina 
stara się także o dofinansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na kolejną rozbudowę obiektu. – Na-
sze przedszkole cieszy się ogromnym zainteresowaniem, 
dlatego jesteśmy niezwykle zadowoleni, że udało się je 
rozbudować – dodaje wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
Dyrektor przedszkola Alina Banasik mówi, że tak błyska-
wiczna rozbudowa placówki jest kolejnym dowodem na 
to, że marzenia się spełniają. – Początkowe problemy 
stanowiły dla nas mobilizację, żeby się nie poddawać
i cieszę się, że przedszkole tak pięknie wygląda, a dzieci są 
tutaj szczęśliwe – przyznała pani dyrektor. Zadowolenia 

z rozbudowy przedszkola nie kryją także rodzice. – Nowe 
sale są fantastyczne. Ogromnie cieszymy się, że nareszcie 
wszystkie dzieci mogły zostać przyjęte do nowińskiego 
przedszkola – mówią zgodnie rodzice przedszkolaków.
 Oficjalne i uroczyste otwarcie rozbudowanego Przed-
szkola Samorządowego im. „Pluszowego Misia” w No-
winach zaplanowano na październik.dowolenia z roz-
budowy przedszkola nie kryją także rodzice. - Nowe sale 
są fantastyczne. Ogromnie cieszymy się, że nareszcie 
wszystkie dzieci mogły zostać przyjęte do nowińskiego 
przedszkola – mówią zgodnie rodzice przedszkolaków. 
  Oficjalne i uroczyste otwarcie rozbudowanego
Przedszkola Samorządowego im. „Pluszowego Misia” 
w Nowinach zaplanowano na październik. 

Agnieszka Olech
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Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz nie kryje
satysfakcji, że 1 września dzieciaki mogły wrócić do nowego oddzia-
łu przedszkolnego

Maluchy w nowych salach czują się doskonale
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  Na terenie Szkoły Podstawowej w Bolecho-
wicach już zakończyła się budowa boiska do pił-
ki siatkowejplażowej i siłowni zewnętrznej. Obie 
inwestycje kosztowały łącznie 55 tysięcy złotych.
Dodatkowo wykonano tu także odwodnienie szkoły.  

  Projekt na wykonanie siłowni zewnętrznej oraz 
budowę boiska do piłki siatkowej plażowej na tere-
nie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach wykona-
no w ubiegłym roku. W tym roku, obydwa zadania 
weszły do realizacji. Koszt budowy siłowni zewnętrz-
nej opiewał na kwotę 30 tysięcy złotych, a budowa 
boiska do piłki plażowej na terenie szkoły koszto-
wała 25 tysięcy złotych. - Siłownie zewnętrzne stają 
się coraz bardziej popularne. Miejsca, w których po-
wstały do tej pory skupiają ludzi, aktywizując ich
ruchowo, ale przede wszystkim integrując – mówi wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz.
 
Aktywizować społeczeństwo
  Warto zaznaczyć, że mieszkańcy tej części gminy 
mogą bezpłatnie korzystać zarówno z siłowni zewnętrz-

nej, jak i boiska do piłki plażowej. - Chcemy, żeby plac 
za szkołą w Bolechowicach stał się miejscem nie tylko 
sportowo-rekreacyjnym, ale także integracyjnym. Poza 
siłownią zewnętrzną i boiskiem do piłki plażowej mamy 
tu także boisko do mini piłki nożnej, które planujemy 
gruntownie zmodernizować. Wymieniona zostanie
nawierzchnia, a ogrodzenie będzie odnowione. Koszt 
tych prac oszacowaliśmy na około 60 tysięcy złotych
– poinformował wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
- Oprócz tego, zgodnie z wolą mieszkańców, w ramach 
funduszu sołeckiego w przyszłym roku powstanie tual-
tana grillowa. Podczas ostatniego spotkania mieszkań-

cy jednogłośnie przekazali na ten cel 43 tysiące złotych 
z funduszu sołeckiego. Miejsca takie jak te w innych 
częściach naszej gminy pokazują jak bardzo są one 
potrzebne. Mogą z nich korzystać wszyscy mieszkań-
cy. Będą one stanowiły nie tylko fantastyczny element 
integracji dla dzieci szkolnej i młodzieży, ale przede 
wszystkim dla dorosłych mieszkańców Bolechowic
– podkreśla wójt, zaznaczając, że celem tworzenia 
miejsc takich, jak to, które właśnie powstało w Bole-
chowicach i ma nadal się rozwijać, jest przede wszyst-
kim zachęcenie mieszkańców do aktywnego stylu życia. 
- Zależy nam na tym, by ludzie wyszli ze swoich domów, 
poznawali się wzajemnie i integrowali. To podstawowy 
krok do budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Zależy nam, aby mieszkańcy byli naszymi partnerami. 
Chcemy słuchać ich potrzeb – dodaje gospodarz gminy. 

Będą duże inwestycje przy szkole w Bolechowicach
  Budowa siłowni zewnętrznej i boiska do piłki 
plażowej, a także wykonanie odwodnienia już dobiegły
końca. W przyszłym roku powstanie tu wiata grillowa, 
a istniejące boisko do mini piłki nożnej przejdzie grun-

towną modernizację jeszcze w tym roku. To jednak nie 
koniec  zaplanowanych prac przy szkole w Bolechowi-
cach. Już wiadomo, że kolejny rok zdecydowanie będzie 
stał pod znakiem inwestycji. Władze gminy przewidziały 
w tym miejscu poszerzenie drogi wjazdowej do szkoły. 
Niebawem powstanie projekt tego zadania opiewający 
na kwotę około 15 tysięcy złotych, którego realizacja 
rozpocznie się w 2017 roku. W trakcie realizacji jest tak-
że kolejna duża inwestycja związana z wykonaniem pro-
jektu budowlanego dachu wraz z adaptacją pomiesz-
czeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły 
Podstawowej w Bolechowicach. Wartość prac projek-
towych opiewa na kwotę 50 tysięcy złotych, a realizacja 
robót zaplanowana została na 2017 rok. Kolejną rów-
nie dużą inwestycją, jaka zostanie zrealizowana w roku 
przyszłym jest termomodernizacja budynku szkolne-
go, której koszt opiewa na kwotę 250 tysięcy złotych.
Już wykonano konieczny audyt energetyczny, a nieba-
wem ruszą prace projektowe. - Na to zadanie pozyska-
liśmy dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Jest to inwestycja długofalowa podobnie 
jak remont dachu. Dzięki tym posunięciom zdecydo-
wanie zaoszczędzimy na ogrzewaniu budynku w latach 
następnych – podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 

Boisko i siłownia zewnętrzna w Bolechowicach
już gotowe

Agnieszka Olech
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Wójt Sebastian Nowaczkiewicz wraz z zastępcą Łukaszem Barwin-
kiem osobiście sprawdzają urządzeniami siłowni zewnętrznej

Boisko do piłki siatkowej plażowej jest już gotowe

Z siłowni „pod chmurką” mogą korzystać wszyscy mieszkańcy
zupełnie za darmo
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 W czwartek, 1 września, we wszystkich pol-
skich szkołach zabrzmiał powakacyjny dzwonek. 
W tym roku szkolnym w gminie Sitkówka-Nowiny 
w szkolnych ławach zasiądzie ponad  ponad 1200 
uczniów i przedszkolaków. Nowy rok szkolny to z całą 
pewnością dla wszystkich nie tylko nowe obowiązki
i wyzwania, ale i wiele ciekawych szkolnych inicjatyw.   

 Końca dobiegły dwa miesiące wakacji, podczas 
których uczniowie odpoczywali od sprawdzianów i od-
rabiania lekcji. 1 września powrócili do szkół i usłyszeli 
pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2016/2017.
 Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
w szkołach na terenie gminy Sitkówka-Nowiny po-
przedziły msze święte, w których wzięły udział dzie-
ci, młodzież szkolna, a także grono nauczycielskie. Po 

dwumiesięcznych wakacjach, w czwartek 1 września, 
uczniowie ponownie przekroczyli szkolne mury. Tra-
dycyjnie wprowadzono sztandary i odśpiewano hymn. 
Wypoczętą młodzież, dzieci i ich rodziców powitali dy-
rektorzy i grono pedagogiczne oraz władze gminy Sit-
kówka-Nowiny. - W czasie dwumiesięcznych wakacji
z całą pewnością odpoczęliście, nabraliście sił do dalszej 
nauki, a w waszych głowach zrodziło się wiele cieka-
wych pomysłów, które z pomocą życzliwych nauczycieli 
będziecie mogli zrealizować w swoich szkołach – mó-
wił wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowacz-
kiewicz. - W nowym roku szkolnym życzę wam dużo 
wytrwałości i zapału do nauki, a także doskonałych wy-
ników. Nauczycielom życzę wiary w lepsze jutro, cierpli-
wości i zdrowia, a rodzicom nieustającej dumy ze swo-
ich pociech. Niech ten rok szkolny będzie dla wszystkich 
uwieńczony osobistą satysfakcją – życzył wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. W imieniu Rady Gminy Sitkówka-No-
winy samych sukcesów dla uczniów i grona pedago-
gicznego życzyła Przewodnicząca rady Zofia Duchniak.
 
Warto podkreślić, że nowy rok szkolny przyniósł ze sobą 
również sporo nowości związanych z reformą polskie-
go szkolnictwa. Zmiany będą wprowadzane stopnio-
wo. Znikną gimnazja, kiedy tegoroczni pierwszoklasiści 
skończą trzyletnią edukację. Uczniowie, którzy w tym 

roku rozpoczną naukę w klasie VI szkoły podstawowej 
nie pójdą już do I klasy gimnazjum, a do klasy VII szko-
ły podstawowej. Co za tym idzie, nie będą już pisać 
sprawdzianu szóstoklasistów. Zamiast tego Centralna 
Komisja Egzaminacyjna udostępni szkołom narzędzia 
diagnostyczne, dzięki którym nauczyciele będą mogli 
dokonać wstępnej oceny poziomu wiedzy uczniów. 
Sześciolatkowie już nie muszą iść do szkoły podsta-
wowej. Obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od 
7 roku życia, a dzieci sześcioletnie mają obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego. W związku
z tym, do klasy pierwszej może pójść zarówno sześcio-
latek, jak i siedmiolatek. Natomiast wychowaniem 
przedszkolnym będą objęte dzieci trzyletnie. Z całą 
pewnością uczniów ucieszy informacja o krótszym 
roku szkolnym, który będzie mógł zakończyć się naj-

wcześniej 21 czerwca, ale nie później niż 27 czerwca.
 Na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny rok szkolny 
rozpoczęło łącznie 364 przedszkolaków i 864 uczniów, 
to o blisko 100 uczniów mniej niż w roku ubiegłym. 
We wszystkich szkołach podstawowych udało się jed-
nak utworzyć klasy I, chociaż są mniej liczne niż w la-
tach ubiegłych. Na tę sytuację wpłynął niż demogra-
ficzny oraz decyzje rodziców o pozostawieniu 6-cio 
latków w przedszkolach. I tak: w Szkole Podstawowej
w Nowinach naukę rozpoczęło 451 uczniów, w tym 33 
pierwszaków, w Publicznym Gimnazjum 244 uczniów, 
a w Zasadniczej Szkole Zawodowej 14. W Zespole Pla-
cówek Integracyjnych w Kowali w tym roku zgłębiać 
wiedzę będzie 111 uczniów, w tym 6 pierwszaków
i 44 przedszkolaków. W Zespole Placówek Oświato-
wych w Bolechowicach nowy rok szkolny powitało 164 
uczniów, w tym 10 pierwszaków i 76 przedszkolaków.
 

Wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 
życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom 

oświaty spokojnej i satysfakcjonującej pracy, a 
uczniom nieustającego zapału do nauki i wielu 

sukcesów.

Agnieszka Olech

Zabrzmiał pierwszy dzwonek - uczniowie wrócili
do szkół
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Poświęcenie tornistrów, nauka zasad bezpieczeństwa
w drodze do szkoły i niezapomniana zabawa – ponad
1200 dzieci z całego województwa wzięło udział w akcji 
„Kochane pierwszaki”, którą w tym roku zorganizowano 
na placu festynowym przy pływalni „Perła” w   Nowinach.
 
 Już po raz dziewiąty Komenda Wojewódzka 
Policji w Kielcach prowadzi wspólnie z Kurią Diece-
zjalną, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Woje-
wodą Świętokrzyskim i Marszałkiem Województwa 
akcję pod nazwą „Kochane Pierwszaki”. Tym razem 
dzieciaki z całego województwa spotkały się na pla-
cu festynowym przy pływalni „Perła” w Nowinach.
 Przybyłych do Nowin pierwszaków przy-
witał, z charakterystycznym dla siebie humorem, 
ksiądz biskup Marian Florczyk. - Chciałem wam po

wiedzieć, że wszyscy jesteście tacy piękni, tacy cud-
ni, dlatego bardzo was kochamy - mówił biskup Ma-
rian Florczyk, czym od razu zyskał sobie przychylność 
maluchów. Następnie wszystkie dzieciaki miały... 
zimny prysznic, ponieważ biskup tanecznym kro-
kiem poświęcił ich tornistry olbrzymią ilością wody.
 Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać 
podstawowe zasady bezpieczeństwa. Wiedzy nie prze-
kazano im jednak zza szkolnego biurka, lecz podczas fan-
tastycznej zabawy z policjantami. Najmłodszym najbar-

dziej podobały się pokazy tresury psa służbowego oraz 
sprzętu znajdującego na wyposażeniu policji. Z ogrom-
nym zaciekawieniem oglądały także sprzęt strażacki, 
jaki zaprezentowała jednostka OSP z Woli Murowanej.
 O tym, że dzieciakom najbardziej w pamięć 
zapada to, czego uczą się przez zabawę, mówił młod-
szy inspektor Artur Bielecki, zastępca komendan-
ta wojewódzkiego policji. - Dzieciaki mogą dziś nie 
tylko obejrzeć radiowóz i motocykl policyjny lecz 
także zrobić sobie zdjęcie i zwyczajnie porozma-
wiać z policjantem. Chodzi o to, żeby maluchy nie 
bały się policjantów, żeby wiedziały, że do policjan-
ta mogą się zawsze zwrócić, bo policja jest po to, 
żeby im pomagać - mówił inspektor Artur Bielecki.
 Taka forma rozpoczęcia edukacji szkolnej jest 
według wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana No-

waczkiewicza doskonałym pomysłem. - Cieszę się, 
że na organizację zabawy wybrano właśnie Nowiny. 
Dzieci powinny wiedzieć, że szkoła to nie tylko czas 
nauki, ale także dobrej zabawy, a dziś, tutaj w Nowi-
nach, o tym właśnie się przekonały – podkreślał wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz, który tuż po poświęceniu 
tornistrów ruszył do wspólnej zabawy z dziećmi wraz 
z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Ada-
mem Jarubasem i biskupem Marianem Florczykiem.

Kochane pierwszaki w Nowinach. Ponad 1200 dzieci
bawiło się z księdzem biskupem Marianem Florczykiem

Agnieszka Olech
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W Nowinach na pierwszaki, które zjechały z całego województwa czekało wiele atrakcji
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 240 ratowników z 76 drużyn wzięło udział
w jubileuszowych XV Otwartych Mistrzostwach Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Re-
agowania na Wodzie, które odbyły się nad zalewem
w Chańczy. W klasyfikacji generalnej, wysokie IV 
miejsce zajęła drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kowali, plasując się tym samym na pierwszym miej-
scu wśród drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.

 Do XV edycji Otwartych Mistrzostw Szyb-
kiego Reagowania na Wodzie zgłosiło się 76 drużyn,
z czego konkurencje ostatecznie ukończyło 61 z nich.
W mistrzostwach wystartowały czteroosobowe druży-
ny reprezentujące jednostki Państwowych Straży Pożar-
nych, Ochotniczych Straży Pożarnych, policji, Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Ośrodki 
Sportu i Rekreacji. Uczestnicy zawodów zmierzyli się 
ze sobą na wodzie w wyścigu równoległym na łodziach 
motorowych, w wyścigu drużynowym na łodziach 
motorowych, w wiosłowaniu łodzią na dystansie 100 
metrów, a także w wyścigu drużynowym na pontonie
z pagajami. Poza konkurencjami przeprowadzonymi 

na wodzie, zawodnicy musieli przeprowadzić reanima-
cję fantoma, a także wykonać rzut rzutką ratowniczą.  
 Drużynę OSP z Kowali reprezentowali druhowie: 
Marcin Głogowski - kapitan drużyny, Artur Bentkowski, 
Jarosław Głogowski oraz Mateusz Obarzanek. Trenowali 
oni pod czujnym okiem druhów Marcina Głogowskiego 
oraz Sylwestra Bentkowskiego. Druhowie długo przy-
gotowywali się do zawodów. – Treningi rozpoczęliśmy 
zaraz po Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. 
Trenowaliśmy dwa razy w tygodniu przez dwa miesią-
ce, chociaż bardzo ciężko było się nam zgrać, ponieważ 
dwóch z zawodników pracuje na trzy zmiany – mówi 
druh Marcin Głogowski, który był jednym z zawodni-
ków reprezentujących jednostkę OSP Kowala, a zara-
zem trenerem. - Zawody składają się z sześciu konku-
rencji i każdą z nich musieliśmy przećwiczyć. Pontonem 
pływaliśmy najczęściej na zbiorniku w Morawicy lub 
Lipowicy. Na zbiorniku w Cedzynie trenowaliśmy tzw. 
„bączki”, czyli pływanie małymi łodziami i opływanie 
bojek dookoła. Pozostałe dwie konkurencje typu rzutki 

czy reanimacje trenowaliśmy w naszej remizie. Nie tre-
nowaliśmy tylko pływania łodzią szybką, ponieważ jej 
nie posiadamy. Jednak moje doświadczenie w pływaniu 
tym typem łodzi pozwoliło nam na zaliczenie tej konku-
rencji całkiem wysoko – mówi druh Marcin Głogowski.
 Po zaciekłych zmaganiach nasi druhowie
z OSP w Kowali po raz kolejny okazali się być najlepszy-
mi wśród ochotniczych straży pożarnych, plasując się
w klasyfikacji generalnej na czwartym miejscu w woje-
wództwie. Na pierwszym miejscu w klasyfikacji gene-
ralnej znalazła się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP 
Nr 1 z Kielc. Miejsce drugie zajęła drużyna Stowarzy-
szenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Na miejscu trzecim uplasowała się drużyna 
WOPR Zamość z województwa lubelskiego. Miejsce IV 
zdobyła OSP z Kowali, miejsce V – OSP z Siedlec, miej-
sce VI - Nieetatowy Zespół Wodny w Chańczy repre-
zentujący Policję. Wśród drużyn kobiecych najlepsza 
okazała się być Kobieca Drużyna Pożarnicza z Chro-
brzy. - Każdego roku oczekiwania wobec samych siebie 
mamy duże. Dużo pracy wkładamy w utrzymanie goto-
wości bojowej i w treningi. Cieszymy się z tak wysokich 

miejsc, chociaż nie ukrywamy, że mieliśmy nadzieję na 
uplasowanie się w klasyfikacji generalnej nieco wyżej. 
Niemniej jednak, jako uczestnik zawodów, ale też tre-
ner czuję wielką satysfakcję, że nasza jednostka startu-
jąca w tych zawodach od dziesięciu już lat aż pięć razy 
zdobyła pierwsze miejsce wśród jednostek OSP, których 
w tym roku startowało aż 40. To dla nas wielki sukces 
– podkreśla druh Marcin Głogowski. - Jesteśmy bardzo 
dumni z naszych druhów, że od dziesięciu już lat pla-
sują się w czołówce najlepszych jednostek ratownictwa 
wodnego w województwie świętokrzyskim. Z takimi 
druhami możemy czuć się bezpieczni – zapewnia wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. 
Miałem ogromną przyjemność obserwować naszych 
druhów podczas zawodów i muszę przyznać, że czu-
łem wielką dumę patrząc na to jak doskonale sobie 
radzą z poszczególnymi konkurencjami. Są opanowa-
ni, precyzyjni, świetnie zgrani i błyskawiczni. Dzięki 
takim druhom, nasi mieszkańcy mogą spać spokojnie 
– mówi zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz 

OSP Kowala zajęła I miejsce w województwie wśród 
OSP w ratownictwie wodnym
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doradzali także jak pozyskać preferencyjne pożyczki dla 
przedsiębiorców na inwestycje z zakresu ochrony śro-
dowiska. Wszystkie te informacje można także uzyskać
w naszym Urzędzie Gminy, do czego serdecznie zachęcam 
wszystkich tych, którzy nie mogli dotrzeć na spotkanie – 
zaprasza Witold Mroczek z Urzędu Gminy w Nowinach.  
 Działanie zostało zrealizowane w ramach pro-
jektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla 
sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsię-
biorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz 

OZE”. Głównym celem projektu jest wsparcie przed-
sięwzięć przyczyniających się do realizacji pakietu kli-
matyczno-energetycznego UE 20/20/20. Wśród celów 
szczegółowych znajdują się takie obszary jak: zwiększe-
nie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki nisko-

Rozmawiali o gospodarce niskoemisyjnej
i efektywności energetycznej

Agnieszka Olech

 Dofinansowania zakupu i montażu przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, modernizacja indy-
widualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych 
źródeł energii, termomodernizacja budynków oraz 
preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców na inwe-
stycje z zakresu ochrony środowiska – to tematy kon-
ferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 
która odbyła się w auli Zespołu Szkół w Nowinach.

 W ramach spotkania informacyjnego do gminy 
Sitkówka-Nowiny przyjechał wiceprezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach (WFOŚiGW) Marek Gos wraz z doradcami 
energetyczni. Spotkanie informacyjne było adresowa-
ne do mieszkańców, radnych, przedsiębiorców prowa-
dzących działalność na terenie gminy oraz przedstawi-
cieli urzędów gmin. Przeszkoleni doradcy energetyczni  
w ramach zorganizowanego spotkania omówili kwestie 
związane z gospodarką niskoemisyjną, efektywno-
ścią energetyczną oraz odnawialnymi źródłami ener-
gii. - Udział w spotkaniu był też okazją do zapoznania 
się z mechanizmami wsparcia rozwoju zrównoważo-
nej energii w ramach różnych dostępnych programów 
pomocowych w tym, m.in.: ze środków WFOŚiGW
w Kielcach – poinformował Witold Mroczek z refera-
tu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. - Każdy kto 
chciał dowiedzieć się jak pozyskać dofinansowanie na 
zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, na 
modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż 
odnawialnych źródeł energii, czy termomodernizację 
budynków miał ku temu niepowtarzalną okazję pod-
czas spotkania. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

Barwinek, który podczas trwania zawodów cały czas 
dopingował i mocno wspierał jednostkę OSP z Kowali.
 Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym dru-
żyna OSP z Kowali zajęła piąte miejsce w klasyfikacji 
generalnej w Mistrzostwach Województwa Święto-
krzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie 
i pierwsze wśród jednostek OSP. W roku 2014 nasi 
druhowie zajęli miejsce drugie w klasyfikacji general-
nej, a ich czas od miejsca pierwszego dzielił zaledwie 
jedną sekundę. Wtedy również druhowie z Kowali 
byli najlepsi wśród jednostek OSP, a tych trzeba pod-
kreślić tylko w samym powiecie kieleckim jest aż 114.
 Wyposażeni w odpowiedni sprzęt i doskonale 
przygotowani druhowie z Kowali brali udział w wie-
lu akcjach ratownictwa wodnego. – Przygotowania 
do zawodów zajmują wiele czasu, ale to także czas na 
podniesienie i udoskonalenie naszych umiejętności, 
które wykorzystujemy później w czasie akcji ratowni-
czo-gaśniczych, jak np. właściwa reanimacja, za którą 
każdy z nas otrzymał najwyższą liczbę punktów. Wie-
le razy braliśmy także udział w akcjach powodziowych, 
zarówno podczas podtopień lokalnych, jak i podczas 
wielkiej powodzi w Sandomierzu w roku 2010, gdzie 
nasza jednostka stacjonowała przez kilka dni niosąc 
pomoc powodzianom – mówi druh Marcin Głogowski.
 

 Na zakończenie XV Otwartych Mistrzostw Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowa-
nia na Wodzie wręczono puchary i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez wojewodę świętokrzyskiego dla 
sześciu pierwszych miejsc. Puchary dla najlepszej dru-
żyny PSP i najlepszej drużyny OSP, którą została OSP 
w Kowali, ufundował Świętokrzyski Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej. Najlepsze druży-
ny otrzymały w nagrodę kołowroty ratownicze z linką, 
pasy ratownictwa i rzutki rękawowe, a każda z drużyn 
biorących udział w mistrzostwach dostała boje ratun-
kową ufundowaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
 Organizatorami Mistrzostw Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wo-
dzie był Wojewoda Świętokrzyski we współpracy ze 
Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim PSP, Za-
rządem Wojewódzkim WOPR oraz Świętokrzyskim Od-
działem Okręgowym PCK. Koordynatorem mistrzostw 
był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
ŚUW w Kielcach. Jak podkreślali organizatorzy, celem 
mistrzostw jest sprawdzenie umiejętności ratowników 
oraz popularyzacja ratownictwa i ochrony ludności. 
To także doskonały sposób na wymianę doświadczeń 
oraz podniesienie poziomu wyszkolenia ratowników.
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Agnieszka Olech

 22 września, w Nowinach odbyły się wy-
bory uzupełniające na Przewodniczącego  Zarzą-
du Osiedla Nowiny. Dotychczasowa Przewod-
nicząca Jolanta Kubacka zrzekła się mandatu
z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zgod-
nie z wolą mieszkańców, nową Przewodniczącą 
Zarządu Osiedla Nowiny została Krystyna Janiec. 

 Zebranych na spotkaniu wyborczym miesz-
kańców powitała Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Nowiny Jolanta Kubacka wraz z zastępcą wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny Łukaszem Barwinkiem i Przewodni-
czącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofią Duchniak. 
Jak poinformowano, uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Osiedla Nowiny jest 1794 osoby. Aby 

 Krystyna Janiec nową przewodniczącą Osiedla Nowiny

Podczas odbywających się 28 sierpnia w Masłowie Doży-
nek Powiatu Kieleckiego, jednym z najważniejszych punk-
tów imprezy był wybór najpiękniejszego wieńca dożyn-
kowego. Miło nam poinformować, że III miejsce w tym 
konkursie zajął wieniec reprezentujący gminę Sitkówka-
Nowiny, który został przygotowany przez Panie z Zespołu 
Obrzędowego „Kowalanki”. 

 Tegoroczne Dożynki Powiatu Kieleckiego odbyły się na 
płycie lotniska w Masłowie. Uroczystości rozpoczęły się 
tradycyjną Mszą Świętą dożynkową odprawioną w ma-
słowskim kościele, której przewodniczył ks. Piotr Motyka, 
proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Masło-
wie. – Jakże prawdziwe jest powiedzenie: „od myszy po 
cesarza, wszyscy żyją z gospodarza” – podkreślił w swojej 
homilii proboszcz, dziękując Bogu za chleb, a ludziom pra-
cującym na roli i w różnych branżach przemysłu spożywcze-
go za trud pracy. Po Mszy Świętej barwny korowód ruszył 
na płytę lotniska w Masłowie, gdzie przedstawicieli gmin 
oraz gości powitali gospodarze dożynek: starosta kielecki 
Michał Godowski oraz wójt gminy Masłów, Tomasz Lato 
wraz ze starostami dożynek – Krystyną Grzegolec z Masło-
wa Pierwszego i Romanem Popisem z Obic. Po przekazaniu 
symbolicznego chleba przez starostów na ręce gospodarzy 
bochenki podzielono wśród uczestników dożynek. 

III miejsce dla wieńca z Kowali
 Jednym z najważniejszych punktów imprezy było wy-
branie najpiękniejszego wieńca dożynkowego, który bę-
dzie reprezentować powiat na dożynkach wojewódzkich. 
W konkursie udział wzięło dziewiętnaście wieńców, pro-
mujących poszczególne gminy powiatu kieleckiego. Wień-
ce prezentowały się bardzo okazale, a komisja konkursowa 
miała nie lada orzech do zgryzienia, wybierając ten naj-
ładniejszy. Oceniając wieńce, jury brało pod uwagę formę 
oraz tradycyjne wykonanie. Prezentujący gminę Sitków-
ka-Nowiny wieniec przygotowany przez Zespół Obrzędo-
wy „Kowalanki” zdobył III miejsce. – Nie spodziewałyśmy 
się wygranej – przyznaje Jadwiga Brzoza z „Kowalanek”. 
- Zboże i trawę na wieniec zbierałyśmy wspólnie z pania-
mi z „Kowalanek” już od maja. Konstrukcję wieńca zapro-
jektował i wykonał Edward Bugajski. Ja plotłam wieniec, 
a Panie z „Kowalanek” wspólnie ze mną dekorowały go 

kwiatami, jarzębiną i ziołami wcześniej przygotowanymi
– mówi Jadwiga Brzoza, która wieńce dożynkowe plecie już 
od trzydziestu lat. Warto dodać, że panie z „Kowalanek” 
nie raz zdobywały pierwsze nagrody w gminie za uplecione 
wieńce. - Wieniec naszych Pań „Kowalanek” wyróżniał się 
zdecydowanie na tle innych wieńców. Widać było w nim 
kunszt pracy i precyzję wykonania. Wszyscy jesteśmy pod 
wrażeniem talentów Pań „Kowalanek”. Bardzo im dzięku-
jemy za ogromny wkład w promowanie gminy Sitkówka-
Nowiny podczas dożynek powiatowych – dziękował wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, który 
osobiście wspierał reprezentację gminy Sitkówka-Nowiny 
na święcie plonów w Masłowie. Kciuki za wieniec „Kowa-
lanek” mocno trzymali również obecni podczas dożynek: 

zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofia Duch-
niak oraz radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk, 
radni Rady Gminy Sitkówka-Nowiny: Eugeniusz Czerwiak 
i Łukasz Gryń, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry „Perła” w Nowinach Jacek Kania. - Jesteśmy ogromnie 
wdzięczne za przyznanie III miejsca podczas powiatowych 
dożynek za wieniec, w zrobienie którego włożyłyśmy wiele 
pracy. Tego dnia odebrałyśmy wiele słów uznania. Mówio-
no też, że nasz wieniec prezentował się pięknie – powie-
działy dumne panie z Zespołu Obrzędowego „Kowalanki”.

Agnieszka Olech

Mocny akcent gminy Sitkówka-Nowiny
na powiatowych dożynkach 

emisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu 
PGN, a także wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu 
inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) 
i OZE. - Gorąco wszystkich zachęcamy do odwiedzania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach w celu uzyskania wszel-
kich niezbędnych informacji, których zadaniem będzie 
pomoc Państwu przede wszystkim w pozyskaniu środ-
ków na realizację zaplanowanych inwestycji. Udzielamy 
wszelkich niezbędnych porad i doradzamy – zapewnił 

Marek Gos, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 Podczas spotkania w Nowinach mieszkańców 
najbardziej interesowała możliwość dofinansowania 
wymiany starego pieca na nowy i ekologiczny. Często pa-
dały też pytania o przydomowe oczyszczalnie ścieków, a 
także o możliwości dofinansowania docieplenia domów. 
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przedstawiła zebranym procedury głosowania, a miesz-
kańcy mogli rozpocząć zgłaszanie swoich kandydatów 
na nowego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowi-
ny. Jak się okazało, zgłoszono tylko jednego kandydata
w osobie Panie Krystyny Janiec. Pomimo tego, wybory 
musiały być tajne. Mieszkańcy kolejno oddawali swo-
je głosy, wrzucając je do urny wyborczej. Głosowało 
62 osoby, z czego 51 z nich opowiedziało się za kan-
dydaturą Pani Krystyny. Ta informacja została przyjęta 
przez mieszkańców brawami. - Dziękuję za obdarzenie 
mnie zaufaniem. Chciałabym być łącznikiem pomiędzy 
mieszkańcami Osiedla Nowiny a władzami gminy. Będę 
starała się realizować wszelkie potrzeby mieszkańców
i deklaruję współpracę – zapowiedziała Krystyna Janiec, 

nowa Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny, która 
korzystając z okazji zachęcała mieszkańców Osiedla do 
aktywności. Gratulacje na ręce Przewodniczącej złożył 
zastępca wójta Łukasz Barwinek oraz Przewodnicząca 
Rady Zofia Duchniak. - Pani Krystyna Janiec jest społecz-
nikiem i doświadczonym samorządowcem, pracującym 
jako radna przez cztery kadencje. Życzymy wielu pomy-
słów i zapału do pracy na rzecz mieszkańców Osiedla 
Nowiny, a z naszej strony deklarujemy wszelką pomoc
– gratulował zastępca wójta, Łukasz Barwinek. Na zakoń-
czenie zebrania Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny, Zofia Duchniak, złożyła wniosek o utworzenie 
nowego statutu Zarządu Osiedla Nowiny, który został 
jednomyślnie przyjęty przez obecnych mieszkańców.  

Mieszkańcy sołectwa Szewce-Zawada ustalili
przeznaczenie funduszu sołeckiego na 2017 rok

Agnieszka Olech

 Projekt rozbudowy drogi i oświetlenia przy 
ulicy Kwarcytowej, zakup strojów dla Koła Gospodyń 
Wiejskich Szewczanki oraz zakup kosiarki - ciągnika 
na potrzeby sołectwa – to zadania, jakie wejdą do 
realizacji w 2017 roku w ramach funduszu sołectwa
Szewce-Zawada.

 Przypomnijmy, że fundusz sołecki to pieniądze 
dla poszczególnych sołectw zagwarantowane w budżecie 
gminy. Mieszkańcy mogą je przeznaczyć na wykonanie 
przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. 

Aktualnie w gminie Sitkówka-Nowiny każde sołectwo 
otrzymuje do własnej dyspozycji środki z budżetu gminy, 
w wysokości ustalonej ustawowo. Pieniądze z funduszu 
sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację zadań 
gminy, które posłużą mieszkańcom danego sołectwa.
 9 września, odbyło się pierwsze z cyklu pięciu 
przewidzianych na ten miesiąc spotkań z mieszkańca-
mi poszczególnych sołectw w sprawie podziału plano-
wanych wydatków z funduszów sołeckich. W miniony 
piątek mieszkańcy sołectwa Szewce-Zawada zadecydo-
wali, że w 2017 roku ze swojego funduszu sołeckiego 

uzyskać quorum na spotkaniu powinna być obec-
na 1/5 uprawnionych do głosowania wyborców, czyli 
359 osób. W zebraniu wzięły udział 63 osoby. Zgodnie
z przepisami, brak uzyskania quorum spowodowało 
konieczność ogłoszenia drugiego terminu zebrania, 
które odbyło się pół godziny później tego samego dnia.
 W oczekiwaniu na drugi termin zebrania, za-
stępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek 
zapoznał zebranych z zaplanowanymi w Nowinach in-
westycjami, przedstawiając szczegóły dotyczące zago-
spodarowania terenu działki po dawnym przedszkolu, 
budowy osiedlowej kotłowni, wymiany oświetlenia, 
a także rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w No-
winach. - Będziemy chcieli zagospodarować teren po 
dawnym przedszkolu. Chcemy, aby powstało tu miejsce 
rekeracyjno-wypoczynkowe. Będą alejki, fontanny, no-
woczesny plac zabaw dla dzieci, a także mały amfiteatr. 
W ramach inwestycji powstanie także plac targowy na 
Osiedlu w Nowinach. Już mamy wizualizację zadania, 
którego koszt oszacowaliśmy na blisko 2 miliony zło-
tych. Blisko 8 milionów złotych będzie kosztowała bu-
dowa nowej kotłowni, a prawie 12 milionów pochłonie 
rozbudowa GOK „Perła” w Nowinach. Na te wszystkie 
duże inwestycje będziemy chcieli pozyskać dofinan-
sowanie zewnętrzne – poinformował zastępca wójta, 
Łukasz Barwinek, przypominając jednocześnie o re-
alizacji szeregu mniejszych inwestycji, jak rozbudowa 
sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa dróg, chodni-
ków i oświetlenia. Podczas spotkania padło skierowa-
ne do władz gminy pytanie od mieszkańców o możli-
wość zainstalowania monitoringu na Osiedlu Nowiny. 
- Wiem, że zdania na ten temat są podzielone. Zanim 
podejmiemy decyzję z całą pewnością przeprowadzi-
my konsultacje społeczne – zapowiedziała Przewodni-
cząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofia Duchniak, 
która objęła prowadzenie zebrania po złożeniu rezy-
gnacji z funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla No-
winy, Jolanty Kubackiej. - W imieniu samorządu Gminy 
Sitkówka-Nowiny składam serdeczne podziękowania 
na ręce Pani Jolanty Kubackiej za wspaniałą i meryto-
ryczną współpracę. Bardzo wysoko oceniam kompe-
tencje Pani Przewodniczącej, a także zaangażowanie 
w dbałość o sprawy mieszkańców – dziękował zastęp-
ca wójta, Łukasz Barwinek, a Jolanta Kubacka złożyła 
sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla w okresie 
od 22 kwietnia 2015 roku do 22 września 2016 roku.
 W dalszej części spotkania dokonano wybo-
ru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny, w skład 
której weszli: przewodnicząca – Elżbieta Antoniak, 
oraz członkowie – Anna Imiołek i Anna Słoma. Komisja 
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Przewodnicząca Rady Zofia Duchniak wraz z zastępcą wójta Łuka-
szem Barwinkiem jako pierwsi złożyli gratulacje nowej przewodni-
czącej Osiedla Nowiny Krystynie Janiec
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wykonają projekt rozbudowy drogi i oświetlenia przy 
ulicy Kwarcytowej za kwotę 40.750,00 złotych, zaku-
pią stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich Szewczanki za 
kwotę 3 tysięcy złotych, a także zakupią kosiarkę - cią-
gnik na potrzeby sołectwa, na co zaplanowano 15 ty-
sięcy złotych. Sołectwo Szewce-Zawada na 2017 rok 

do dyspozycji będzie miało łącznie 58.750 złotych.
 Podczas spotkania, mieszkańcy ustali-
li także na co przeznaczą tegoroczne oszczędności.
– W ubiegłym roku mieszkańcy sołectwa Szewce-Za-
wada w całości przeznaczyli fundusz sołecki na 2016 
rok na projekt rozbudowy remizy. Z tej kwoty wy-
korzystano 22 tysiące złotych, w związku z czym po-
wstały oszczędności w wysokości 34 tysięcy złotych 
– tłumaczy wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz. Jednogłośnie ustalono, że tegorocz-
ne oszczędności zostaną przeznaczone na projekt 
budowy drogi i oświetlenia przy ulicy Wapieniowej.
 Spotkanie w sprawie podziału funduszu sołec-
kiego stało się także doskonałą okazją do podsumo-
wania inwestycji przeprowadzonych na tym terenie
w ostatnim czasie, a także do omówienia tych zapla-
nowanych. - Na różnego rodzaju inwestycje na terenie 
sołectwa Szewce-Zawada do tej pory przeznaczyliśmy 
z budżetu gminy około 750 tysięcy złotych – poinfor-
mował wójt Sebastian Nowaczkiewicz. I tak, w roku 
2015 wykonano siłownię zewnętrzną na terenie świe-
tlicy wiejskiej za około 30 tysięcy złotych, modernizację 
dwóch sztuk wiat przystankowych za około 18 tysięcy 
złotych, oświetlenie ulicy Ołowianej za około 100 ty-
sięcy złotych, przebudowę odcinka drogi powiatowej 
Osiedle Pod Lasem do Leśniczówki wraz z oświetleniem 
ulicznym za 1 milion 200 tysięcy złotych – zadanie zo-
stało wykonane przez samorządy gminy Sitkówka-No-
winy oraz powiatu kieleckiego przy dofinansowaniu 
rządowym. W 2015 roku wykonano także dokumenta-
cję projektową przebudowy ulicy Dolomitowej za oko-
ło 34 tysiące złotych – realizację przebudowy tej drogi 

przewidziano na 2017 rok za kwotę około 500 tysięcy 
złotych. W 2016 roku wykonano rozbudowę oświetle-
nia ulicznego terenu świetlicy wiejskiej za kwotę około 
84 tysięcy złotych, zamontowano dodatkowe 20 lamp 
oświetlenia ulicznego na terenie Szewc i Zawady za oko-
ło 15 tysięcy złotych, wykonano wymianę piłkochwy-

tów przy boisku rekreacyjnym na terenie świetlicy wiej-
skiej za około 5 tysięcy złotych – planowane jest jeszcze 
wykonanie dodatkowych piłkochwytów przy boisku
i zakup oraz montaż bramek za około 15 tysięcy złotych. 
W chwili obecnej wykonywany jest projekt przebudo-
wy budynku Remizy OSP w Szewcach, której realizację 
zaplanowano na 2017 rok. Trwa wykonanie projektu 
budowlanego zaplanowanej na lata 2017 – 2018 prze-
budowy ulicy Ołowianej. Koszt wykonania projektu to 
około 24 tysiące złotych. Koszt samej inwestycji szacuje 
się w okolicach 1 miliona 400 tysięcy złotych. W 2017 
roku planowane jest także wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ulic: Kwarcytowej, Wapienio-
wej, Rajskiej i przedłużenia ulicy Marmurowej w stronę 
Czerwonej Góry za około 150 tysięcy złotych oraz wy-
konanie projektu budowy drugiej nitki sieci magistral-
nej wodociągowej do miejscowości Szewce i Zawada
z realizacją tej budowy w latach 2017 – 2018 za kwotę 
pół miliona złotych. Jeszcze w 2016 roku zaplanowano 
rozbudowę odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na 
terenie Szewc i Zawady w ramach Grup Inicjatywy Lo-
kalnej za około 200 tysięcy złotych. Warto też dodać, 
że realizowane były i nadal będą bieżące naprawy na-
wierzchni dróg tłuczniowych na terenie Sołectwa. Jak 
do tej pory wykonano m.in. naprawę nawierzchni ulicy 
Wapieniowej i Dolomitowej, a jeszcze w tym roku pla-
nowana jest naprawa nawierzchni ulicy Kwarcytowej. 
Na te zadania przeznaczono około 70 tysięcy złotych.
 Zebranie sołectwa Szewce-Zawada zakończyło 
się omówieniem spraw bieżących.

Fundusz sołecki dla Bolechowic zagospodarowany
 16 września odbyło się drugie z cyklu za-
planowanych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
wrześniowych spotkań z mieszkańcami w sprawie 
ustalenia przeznaczenia funduszów sołeckich po-
szczególnych miejscowości. Tym razem, o prze-
znaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na 
2017 rok zadecydowali mieszkańcy Bolechowic. 

 Spotkanie dotyczące przeznaczenia przyszło-
rocznego funduszu sołeckiego odbyło się 16 września 

w Szkole Podstawowej w Nowinach. Przewodnicząca 
Rady Sołeckiej Bolechowic, Eugenia Lange, poinformo-
wała zebranych, że na 2017 rok sołectwo Bolechowice 
do rozdysponowania ma kwotę 45 tysięcy 648 złotych 
i 28 groszy. - Wysokość funduszu sołeckiego określa się 
na podstawie liczby mieszkańców danej miejscowości 
– poinformowała przewodnicząca Eugenia Lange, która 
przypomniała, że środki z funduszu sołeckiego na ten rok 
sołectwo Bolechowice wykorzystało w stu procentach. 

Agnieszka Olech
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jest modernizacja kotłowni olejowej na gazową. Wła-
śnie powstaje projekt budowlany zadania, a koszt mo-
dernizacji oszacowano na około 50 tysięcy złotych. Re-
alizacja tego zadania rozpocznie się na przełomie 2016 
i 2017 roku. Szkoła w Bolechowicach w przyszłym roku 
przejdzie gruntowną termomodernizację, której koszt 
opiewa na kwotę 250 tysięcy złotych. Już wykonano ko-
nieczny audyt energetyczny, a niebawem ruszą prace 
projektowe. - Dzięki termomodernizacji budynku szkoły 
z całą pewnością w latach następnych zaoszczędzimy na 
ogrzewaniu. Na inwestycję otrzymamy dofinansowanie 
z RPO w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-

nych. - poinformował wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
Na terenie gminy, w tym w Bolechowicach wykonano 
także już audyt energetyczny. W przyszłym roku nastą-
pi modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na 
wymianie opraw oświetleniowych na ledowe, a także 
na częściowej wymianie słupów. Na to zadanie gmina 
Sitkówka-Nowiny również otrzyma dofinansowanie
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Jak poinformowani zostali mieszkańcy, w trakcie re-
alizacji jest procedura planistyczna dotycząca zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy dla terenu w Odpadkach. Prace zakończą się
w pierwszej połowie 2017 roku. - Inne wnioski o do-
konanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
terenów w miejscowości Bolechowice wymagają
w pierwszej kolejności dokonania zmian w obowiązu-
jącym Studium Uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy, a dopiero później, po 
uchwaleniu zmian studium, możliwe będzie rozpoczę-
cie procedur planistycznych zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie złożone 
do tej pory wnioski w tej sprawie z terenu sołectwa Bo-
lechowice, są rozpatrywane w trwającej właśnie proce-
durze planistycznej zmiany Studium, która zakończy się
w pierwszej połowie przyszłego roku. Po uchwaleniu 
studium rozpoczęte zostaną sukcesywnie procedury 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, których okres trwania może wynieść około
1,5 roku. W związku z tym, zakończenie wszystkich pro-
cedur dotyczących zmian zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zajmie około dwóch lub nawet trzech 
lat – poinformował wójt Sebastian Nowaczkiewicz.    
 Na zakończenie spotkania sołeckiego w Bolecho-
wicach mieszkańcy podjęli do przedyskutowania jeszcze 
szereg istotnych tematów. Po zebraniu udano się na plac 
rekreacyjno-sportowy przy szkole w Bolechowicach, 
aby w terenie przedyskutować najlepsze umiejscowie-
nie mającej powstać w przyszłym roku altany grillowej.        

 
 Podczas spotkania padły dwie propozycje prze-
znaczenia funduszu sołeckiego. - Ponieważ ze strony 
obecnych mieszkańców nie wyłonił się żaden inny po-
mysł co do przeznaczenia funduszu sołeckiego, Rada 
Sołectwa Bolechowice przedstawiła pod głosowanie 
dwie propozycje, a mianowicie wybudowanie altany 
grillowej oraz wsparcie działalności zespołu „Bolecho-
wiczanie” – poinformowała Eugenia Lange. Miesz-
kańcy poparli obie propozycje jednogłośnie. Wskazali 
oni, że w 2017 roku na placu rekreacyjno-sportowym 
za budynkiem Szkoły Podstawowej w Bolechowicach 
wybudowana zostanie altana grillowa. - Na ten cel 
wspólnie  przeznaczyliśmy 43 tysiące złotych z fundu-
szu sołeckiego na przyszły rok. Podobne wiaty grillowe 
powstały już w Kowali i Szewcach. Mogą z nich korzy-
stać wszyscy mieszkańcy. Będą one stanowiły nie tylko 
fantastyczny element integracji dla dzieci szkolnej, ale 
przede wszystkim dla dorosłych mieszkańców Bole-
chowic – podkreślała Eugenia Lange. Pozostałą kwotę 
2 tysięcy 648 złotych i 28 groszy mieszkańcy przekażą 
na rzecz Zespołu Ludowego „Bolechowiczanie”. - „Bo-
lechowiczanie” wspaniale promują nie tylko sołectwo  
Bolechowice, ale przede wszystkim całą gminę Sit-
kówka-Nowiny, zdobywając wiele nagród i wyróżnień
w różnego rodzaju ogólnopolskich konkursach. Kulty-
wują tradycje ludowe i są nieocenioną skarbnicą wie-
dzy. Warto i trzeba wspierać ich działalność, dlatego 
też ogromnie się cieszę, że mieszkańcy część pieniędzy
z funduszu sołeckiego przekazali na ich wsparcie – mó-
wił wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowacz-
kiewicz. Jak zapowiedzieli „Bolechowiczanie” prze-
kazane środku przeznaczą na zakup nowych strojów. 
 Spotkanie w sprawie ustalenia przeznaczenia 
funduszu sołeckiego na 2017 rok stało się także dosko-
nałą okazją do zapoznania mieszkańców z planowa-
nymi inwestycjami zarówno na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny, jak i na terenie sołectwa Bolechowice. Jak 
poinformowały władze gminy Sitkówka-Nowiny do tej 
pory na terenie szkoły w Bolechowicach zakończono 
budowę siłowni zewnętrznej za kwotę 30 tysięcy zło-
tych i boiska do piłki plażowej na terenie szkoły za około 
25 tysięcy złotych. W trakcie realizacji jest remont drogi 
powiatowej na odcinku od remizy OSP Wola Murowa-
na do Szkoły Podstawowej w Bolechowicach z udziałem 
finansowym gminy w formie dotacji dla Powiatu Kielec-
kiego w wysokości około 420 tysięcy złotych. W trakcie 
realizacji jest także kolejna duża inwestycja związana
z wykonaniem projektu budowlanego dachu wraz
z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyj-
ne w budynku Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. 
Wartość prac projektowych opiewa na kwotę 50 tysię-
cy złotych, a realizacja robót zaplanowana została na 
2017 rok. Powstaje także projekt budowlany przebudo-
wy drogi w Bolechowicach na działce nr 521 (Odpad-
ki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość prac 
projektowych opiewa na kwotę 105 tysięcy złotych. 
Realizację robót również przewidziano na przyszły rok. 
Jeszcze w tym roku ma powstać projekt przebudowy 
zjazdu z terenu działki nr 256 (Szkoła Podstawowa) 
na drogę powiatową w Bolechowicach. Wartość prac 
projektowych będzie opiewać na kwotę około 15 ty-
sięcy złotych, a ich realizacja rozpocznie się w 2017 
roku. Również w tym roku zostanie przeprowadzona 
modernizacja boiska do mini piłki nożnej na terenie SP
w Bolechowicach. Wymieniona zostanie nawierzchnia 
i odnowione będzie też ogrodzenie. Koszt prac oszaco-
wano na około 60 tysięcy złotych. Kolejną inwestycją 
zaplanowaną do przeprowadzenia na terenie szkoły Agnieszka Olech
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 3 września, na placu przed Urzędem Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny odbyło się Narodowe Czy-
tanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Frag-
ment ponadczasowej powieści zatytułowany 
„Winicjusz, Ligia – odcienie miłości” czytały władze 
samorządowe wraz z nauczycielami oraz ucznia-
mi szkół z terenu gminy. Organizatorem wydarze-
nia była Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach.

 Akcję Narodowego Czytania zapoczątkował
w 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski wspól-
na lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł 
Aleksandra Fredry, a rok później „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza. W ubiegłym roku prezydent Andrzej 
Duda z małżonką zainaugurowali Narodowe Czytanie 
„Lalki” Bolesława Prusa. Lekturą Narodowego Czytania, 
w tym roku został „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. 

Tak zadecydowały głosy internautów, którzy wybrali 
powieść spośród pięciu propozycji. Głosy można było 
oddawać także na: „Chłopów” Władysława Reymonta, 
„Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego  oraz „Popioły” Stefana Żeromskiego.  
 Według Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dzieło 
Henryka Sienkiewicza to: „Piękna, cudowna powieść 
o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszyst-
kim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić.” 
 O tym, która z lektur wygrała tegoroczną edy-
cję ogłoszonego przez kancelarię prezydenta konkur-
su Narodowego Czytania poinformowano 22 lutego 
bieżącego roku. „Podczas ubiegłorocznej edycji Naro-
dowego Czytania zaproponowałem, aby utwór do ko-
lejnej wspólnej lektury wybrali wszyscy Polacy – mo-
żemy czytać na stronie kancelarii prezydenta państwa.
– W wyniku konsultacji przeprowadzonych z wydzia-
łami filologicznymi uniwersytetów oraz Radą Języka 
Polskiego powstała lista wybitnych dzieł polskiej lite-
ratury. Znajdują się na niej: „Chłopi” Władysława Sta-
nisława Reymonta, „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Popioły” Stefa-
na Żeromskiego, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Każde stanowić może lekturę Narodowego Czytania. 
Zaproponowane utwory są nie tylko doskonałym przy-
kładem bogactwa polszczyzny, ale również ważnym 
elementem naszej polskiej tożsamości, kształtowanej 
przez wielkie dzieła narodowej kultury – napisał w li-

ście inaugurującym akcję Prezydent RP Andrzej Duda.
 Stało się już tradycją, że gmina Sitkówka-Nowi-
ny bierze udział w narodowym czytaniu – mówił wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz, 
witając zebranych przed Urzędem Gminy w Nowi-
nach, gdzie w tym roku odbyła się akcja Narodowego 
Czytania. - Wartka akcja powieści Henryka Sienkiewi-
cza „Quo Vadis”, a także niezwykle plastyczne wpisy 
sprawiają, że przy lekturze tego utworu nie sposób 
się nudzić. Mimo upływu lat „Quo Vadis” nadal pod-
bija serca nowych czytelników – podkreślał wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz, dodając, że „kto czyta książki, 
żyje podwójnie” i tym samym dziękując wszystkim za 
przybycie. - Na tegoroczną edycję Narodowego Czy-
tania adaptację powieści przygotował Tomasz Burek
– krytyk literacki, literaturoznawca i eseista. Adaptacja 
składa się z 12 odcinków, które tworzą spójną całość. 
Nasi szanowni goście zaprezentują część VI adapta-

cji noszącą tytuł: „Winicjusz, Ligia – odcienie miłości
 – zapowiedziała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
Julita Zając. W role narratorów i bohaterów powieści 
wcielili się: wójt Sebastian Nowaczkiewicz, przewod-
nicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofia Duchniak, 
radna Renata Posłowska, dyrektor Gminnej Bibliote-
ki Publicznej Julita Zając oraz dyrektorzy, nauczycie-
le i uczniowie szkół z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.
 Na zakończenie władze gminy podziękowa-
ły wszystkim za udział w tym jakże ważnym przed-
sięwzięciu. - Dziękujemy za tę literacką ucztę.
W imieniu wszystkich uczestników dzisiejszego wy-
darzenia składam wszystkim lektorom serdeczne po-
dziękowania za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału
w tej wspaniałej inicjatywie – podsumował wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz, który wraz z dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej Julitą Zając wręczył wszystkim 
uczestnikom pamiątkowe długopisy oraz dyplomy. 
Tego dnia każdy, kto miał ze sobą egzemplarz powie-
ści „Quo Vadis” mógł go ostemplować specjalną pie-
częcią przysłaną przez Kancelarię Prezydenta RP. 
 Akcja Narodowego Czytania ma na celu 
przede wszystkim popularyzację czytelnictwa, zwró-
cenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę 
oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Agnieszka Olech

Na placu przed Urzędem Gminy w Nowinach
czytali „Quo Vadis”
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Agnieszka Olech

104 lata Janiny Niebudek ze Zgórska 
 Były kwiaty i moc życzeń dwustu lat życia w niega-
snącym zdrowiu – tak swoje 104. urodziny świętowała 
Janina Niebudek ze Zgórska. Życzenia z okazji ukończe-
nia tak pięknego wieku jako pierwsi złożyli szanow-
nej jubilatce wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz wraz z Przewodniczącą Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny Zofią Duchniak oraz radną Małgorza-
tą Wójtowicz.

    Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz odwiedził jubilatkę z bukietem pięknych kwiatów, 
by osobiście złożyć jej życzenia podczas urodzin obcho-
dzonych w gronie najbliższej rodziny. - Z okazji wyjątko-
wego jubileuszu, jakim są 104. urodziny pragnę złożyć 
Pani w imieniu władz samorządowych Gminy Sitków-
ka-Nowiny najserdeczniejsze gratulacje. Proszę przyjąć 
życzenia wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, spokoju 
oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Boża 
Opatrzność pozwoliła Pani osiągnąć wiek, którego życzy-
my sobie wzajemnie w szczególnie uroczystych chwilach 
– mówił wójt Sebastian Nowaczkiewicz. - Swym długo-
letnim życiem wpisała się Pani na karty historii Gminy 
Sitkówka-Nowiny. Jubileusz ten jest okazją do podzię-
kowania Pani za pracę na rzecz społeczności lokalnej. 
W imieniu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny życzę, aby ko-
lejne lata mijały Pani wśród najbliższych, w atmosferze 
miłości i wsparcia. Niech szczęście, jakim obdarzył Panią 
los przyniesie wiele radości z życia codziennego – życzy-
ła przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofia 
Duchniak. Z życzeniami pośpieszyła także radna Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny Małgorzata Wójtowicz. – Z oka-
zji jubileuszu 104. urodzin proszę przyjąć najserdeczniej-

sze gratulacje oraz życzenia zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności i łask Bożych w dalszym życiu, a także szczęścia 
w gronie najbliższych – mówiła radna Małgorzata Wójto-
wicz, a do życzeń przyłączyli się wszyscy obecni tego dnia 
wraz z rodziną stulatki – córką Ireną Lis oraz wnukiem 
Marianem Lis.

 Sędziwa jubilatka doczekała się jednej córki, Ireny Lis, 
z którą obecnie mieszka. Ma także troje wnucząt: wnuka 
Mariana i dwie wnuczki – Danutę i Zofię. Pani Janina ma 
również trzech prawnuków i trzy praprawnuczki.
 Pani Janina Niebudek jest mieszkanką Gminy Sitków-
ka-Nowiny. Przez całe swoje życie ciężko pracowała na 
roli i była gospodynią domową. – Mama zawsze bardzo 
dbała o rodzinę. Zbudowała szczęśliwy dom wraz z moim 
ojcem Józefem, który zmarł blisko 26 lat temu – opo-
wiada Irena Lis, córka Pani Janiny. – Mama zawsze była 
bardzo ciepłą i dobrą osobą. Scalała rodzinę. Była niesa-
mowicie pracowita. Kiedy miała piętnaście lat zmarł jej 
ojciec i sama musiała pracować na gospodarstwie, po-
magając matce utrzymać rodzinę. Pracy jest nauczona 
od dziecka – mówi Pani Irena. - Jeszcze dwa lata temu, 
kiedy miała 102 lata, potrafiła wyjść na pole i nakopać 
ziemniaków na obiad. Doradzała też co i kiedy siać. Zna 
się na tym doskonale. Całe życie zajmowała się gospo-
darką. Siała owies, żyto, proso, buraki. Hodowała też 
krowy, świnie i kury. Miała nawet konia. Ciężko pracowa-
ła. Z mężem też prowadziła gospodarstwo rolne. Mama 
umiała sobie poradzić w życiu i nas tego uczyła. Uczyła 
przede wszystkim pracy – podkreśla córka jubilatki Pani  
Irena. - Mama nigdy nikomu nie wchodziła w drogę. Jest 
spokojna i opanowana, ale z drugiej strony nie pozwoli 
sobie w kaszę dmuchać. Umie zadbać o siebie i rodzinę. 
W końcu tego była nauczona od dziecka – dodaje Pani 
Irena, która zapytana o receptę na długowieczność roz-
kłada ręce. - Mama jest pierwszą osobą w naszej rodzi-
nie, która tak długo żyje. Jej bracia umarli dosyć młodo, 
a siostra w wieku 70 lat. Kiedyś ludzie na wsi nie mieli 
dużo, ale na pewno wszystko było zdrowsze niż dzisiaj. 
Mama stroniła od alkoholu, ale lubiła sobie zapalić. Paliła 
przez kilka lat. Nigdy nie chorowała. Raz tylko miała małą 
narośl na oku, którą jej usunięto. I tyle. Całe życie była 
szczupła. Kiedy przychodzi do niej lekarz na kontrolne 
badania, to mówi, że nie jeden mógłby jej pozazdrościć 
zdrowia. Co prawda od dwóch lat trzeba już mamie po-
magać w najprostszych czynnościach, przestała też czy-
tać, ale humor jej nie opuszcza. Uwielbia żartować. Może 
to właśnie poczucie humoru, uczynność, a także ciężka 
praca fizyczna i ruch na świeżym powietrzu są receptą na 
długowieczność – zastanawia się Pani Irena.

 
Z okazji ukończenia 104. lat życia składamy
Pani Janinie Niebudek ze Zgórska gratulacje

i życzymy dalszych długich lat w zdrowiu
i pomyślności.
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Pani Janina Niebudek w dniu swoich urodzin odebrała specjalne
życzenia od władz gminy Sitkówka-Nowiny

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofia Duchniak

oraz Radni, Sołtysi i Pracownicy Urzędu
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Wierszem pisane
Zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych lokalnych twórców. Zachęcamy również wszystkich tych, którzy tworzą 

do podzielenia się ze swoją twórczością z czytelnikami „Głosu Nowiny”. Wiersze prosimy wysyłać na adres Redakcji.

POMNIK
PARTYZANTÓW
Na skraju lasu pomnik stoi
Jest on symbolem Hedy Antoniego
Tutak walczyli dzielni partyzanci
Słuchając rozkazów dowódcy swojego

To partyzanci walczyli w tym lesie
Bronili nas przed wrogiem złym
Za spokój nasz i naszych dzieci
Tu zapłacili życiem swym

Walczyli tutaj z okupantem
Żebyśmy mogli spokojnie spać
By nasze dzieci rosły w spokoju
I nie musiały sie nigdy bać

Pod tym pomnikiem jest ziemia z lasu
Na której partyzant krew swą przelewał
Wśród drzew gdzie śpiewa mu chór ptaków
Nie leży tu sam lecz przy kolegach

Koledzy im grób tu usypali
Z tej ziemi przesiąkniętej krwią
Jeszcze piosenkę im zaśpiewali
I poszli walczyć za wolność Twą

Oni tu dzisiaj razem z dowódcą
Przy tym pomniku na warcie stoją
Walczyli dzielnie tu w szewskim lesie
Las w szewcach został ich ostoją

Gdy będziesz w tym lesie stań przy pomniku
Pomódl się za tych co tu walczyli
Nie pozwól historii o nich zapomnieć
Spraw aby w naszych sercach wciąż żyli

PAMIĘCI ANTONIEGO  HEDY 
ps ”SZARY” ORAZ JEGO POLEGŁYM
 PARTYZANTOM SKŁADAMY HOŁD

Irena Kostrzewska

WRZEŚNIOWE
WSPOMNIENIA

JESIEŃ

JESIEŃ

NADCHODZI JESIEŃ

Kwitnące wrzosy
skąpane w porannej rosie
magicznie przyciągają wzrok
po niebie leniwie
przesuwają się obłoki
nitki białego lata
fruwają bezwiednie
wrzesień
budzi wspomnienia
wojennej tragedii

na skraju lasu stoi mogiła
usypana z ziemi zmieszanej z krwią
z krzyżem porośniętym mchem
szyszkami spadającymi z drzew
leśnymi kwiatami

tam spoczywają
bezimienni bohaterzy

nastrój niezmąconej ciszy
przerywa szelest liści 
śpiew ptaków
trzask łamanych gałęzi
zmagających się z wiatrem

czas  zaciera  wspomnienia
pamięć je wskrzesza
wywołuje z zapomnienia

Lidia jędrocha

Ostatnie letnie obłoki
leniwie po niebie płyną, 
a tuż za progiem jesień
czerwieni się jarzębiną

W dywany sypią się liście
czerwienią, żółcią purpurą.
Kasztany gradem spadają
i w rudej trawie nocują.

Choć jeszcze muzykę świerszczy
wieczorem można usłyszeć,
zakwitly już wrzosowiska
na fioletowo – to jesień.

Śmieją się z ognisk dymy
palonych na kartofliskach
Czarne wrony krakają za 
oraczami na rżyskach

Choć w ciepłych promykach słonka, 
pająk tka pajęczynę,
to tiulem mgła nad polami
wieczorem otula ziemię.

Sady pachną jabłkami
w złotych promieniach słonka
idąc w stronę jesieni 
babie lato z drzew strącam

A wokół mnie błoga cisza,
zmrok już zapada powoli.
Trochę tęsknie za latem, 
patrzę w oczy jesieni.

Renata Posłowska

Patrzysz! Nadchodzi jesień.
Liście na drzewach się złocą
Przecież minął już wrzesień.
Ptaki skrzydłami trzepocą,

Chcą oczywiście swe pióra
by się nie bały chłodu.
Jesień się robi ponura.
Zimno nadciąga od wschodu.

Niedługo nadejdą deszcze,
Słońce coraz mniej grzeje.
Przyjdą jesienne chłody,
Zmieni się wygląd przyrody.

Jesień się zbliża
dużymi krokami.
W sercu jakieś zmartwienie.
Widocznie to tęsknota
za letnimi dniami.
O letnich dniach to wspomnienie.

Liście spadają 
piękne, złociste.
Na ziemi leżą zwiędłe.
Drzewa liści się pozbywają.
Same są teraz smutne,
bo liści już swoich nie mają.

Tak jesień jest piękna.
Snuje się babie lato.
Rozciąga swe nici przez pola.
Czy potrzeba narzekać na to?
Więc wykorzystaj ciepło do końca
I łap te ostatnie promienie słońca!

Henryk Skowerski

Oj jesieni, kochana, lubiana jesieni,
wiatr narzucał mi liści do sieni,
i kasztanów dużo leży pod drzewami,
kiedy lato odeszło nie wiemy,

Babie lato szybuje nad polami,
topole odziały się złotymi sukniami,
ścierniska już dawno poorane,
i zboża ozime już dawno zasiane,

Jeszcze tylko na zimiaczyskach
suche łęciny płoną w ogniskach,
dojrzałe gruszki pachną dokoła
a nad nimi osy brzęczą dokoła i z wesoła

barwnie dokoła złoto i bogato
która to już jesień drogi mój tato
rozem podziwiamy z naszego podwórka
tato mama i ja córka

Henryka Brzoza

POMNIK
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W ZGÓRSKU
Tu w Zgórskim lesie stoi krzyż
W tym grobie partyzanci leżą
Ty zapamiętaj kto pod nim spi
Tu las partyzantów swoich strzeże

Oni tu stoją na apelu
Tak jak przystało się nie boją
Dzisiaj nikogo się nie boją
Bo tak ich wielu tutaj leży

Dziś nie jesteście już wyklęci
Nigdy już nie będziecie sami
Bo w naszych myślach – słowach – sercach
Na zawsze zostaniecie z nami

Historia nigdy nie zapomnienia
O waszej przelanej w tym lesie krwi
Niech dzieci i wnuki o tym wiedzą
A przekaźnikiem bądźmy my

Niech w niebie będzie zapisane
Złotymi pięknymi zgłoskami
Że już na zawsze zostaniecie
w myślach i sercach razem z nami

Partyzantom poległym w Zgórsku

Irena Kostrzewska 
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723 192 235 – to nr interwencyjny na policję
Jeżeli jesteście świadkami łamania prawa

 możecie dzwonić pod nr telefonu:
723 192 235

Nie przechodźcie obojętnie obok zjawiska chuligaństwa i wandalizmu.
Szybka reakcja pozwoli na szybsze ustalenie sprawców.

Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać bezpośrednią łączności z załogą radiowozu
 szczególnie wtedy, gdy policjanci z Komisariatu Policji w Chęcinach, pod który należy 

Gmina Sitkówka-Nowiny, znajdują się w terenie.

SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców
 Przypominamy, że na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny działa System Powiadamiania Mieszkańców, który został 

wdrożony w lipcu 2012 roku. Mieszkańcy gminy mogą w bardzo łatwy sposób na bieżąco i zupełnie za darmo dowiadywać 
się o wszystkich ważnych sprawach. Wystarczy wysłać jeden rejestrujący SMS (opłata według stawek operatora), aby otrzy-
mywać darmowe informacje na przykład o wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy, o przerwach w dostawie prądu, czy 

wszelkiego rodzaju zagrożeniach pogodowych.

 „Dziś w nocy na Bobrzy spodziewane jest nadejście fali powodziowej” – sms takiej treści mogą otrzymać w przypadku zagrożenia mieszkańcy Słowi-
ka i Trzcianek. „Z powodu awarii wodociągu na terenie Szewc i Zawady dostępna będzie woda z beczkowozów” – tak zostaną powiadomieni w razie awarii inni 

zainteresowani. W Sitkówce-Nowinach sms-owy System Powiadamiania Mieszkańców został wdrożony w lipcu 2012 roku.
 Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do korzystania z powiadamiania przez sms. Cały koszt to cena jednego sms, który musimy wysłać do 

gminy na początku korzystania z usługi. Opłata jest liczona według standardowej stawki danego operatora. Wszystkie wiadomości z cennymi informacjami są 
przesyłane na telefony mieszkańców całkowicie za darmo.

Jak prawidłowo zarejestrować się do systemu Powiadomienia SMS
 Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie 

informatycznym Powiadomienia SMS. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym i zgoda na Powiadomienia SMS polega na wysłaniu przez osobę 
wiadomości SMS z nazwą miejscowości gminy Sitkówka-Nowiny na numer 799 599 522: Uwaga! W treści sms nie używamy polskich znaków np. „ó” czy „ł”!

 Nazwy miejscowości powinny być wpisane w następujący sposób: NOWINY, ZGORSKO, ZAGRODY, TRZCIANKI, SITKOWKA, KOWALA, WOLA (dla 
mieszkańców Woli Murowanej), BOLECHOWICE, SZEWCE, ZAWADA, SLOWIK.

Jak prawidłowo wyrejestrować się z systemu Powiadomienia SMS
 W bardzo prosty sposób użytkownicy mogą też zrezygnować z korzystania z usługi, dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu 
informatycznego Powiadomienia SMS. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS polega na wysłaniu wiadomości SMS 

o treści miejscowosc.stop np. Nowiny.stop na numer 799 599 522. System prześle SMS-em potwierdzenie poprawnego wyrejestrowania się.

O czym możemy się dowiedzieć poprzez wiadomość SMS
 Gmina Sitkówka-Nowiny zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przesyłać wyselekcjono-

wane przez siebie treści dotyczące następujących zagadnień:
- Alarmy i zagrożenia – treści z dziedziny Alarmy i zagrożenia wysyłane są w przypadku wprowadzenia przez odpowiednie, uprawnione do tego władze, stanów                      
   alarmowych i stanów zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia na danym terenie informacje zostaną wysłane do wszystkich użytkowników
    przypisanych do zagrożonych miejscowości bez względu na wybraną tematykę informowania prowadzoną w systemie Powiadomienia SMS.
- Wydarzenia kulturalne – treści z dziedziny Wydarzenia kulturalne dotyczą wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
- Komunikaty urzędowe – treści z dziedziny Komunikaty urzędowe wysyłane są w razie potrzeb i przygotowywane są na podstawie oficjalnych decyzji,
   zarządzeń i ogłoszeń Gminy Sitkówka-Nowiny
- Wydarzenia sportowe – treści z dziedziny Wydarzenia sportowe, dotyczą wydarzeń sportowych, które są organizowane na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

 Zachęcamy gorąco do korzystania z SMS-owego System Powiadamiania Mieszkańców.

Agnieszka Olech

POMNIK
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W ZGÓRSKU
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specjalnie do tego wyznaczonych miejsc, co pozwoliło 
uniknąć niebezpiecznych sytuacji i groźnych wypadków. 
Nasz tor jest świetnie przygotowany do spotkań tego 
typu, dlatego cieszymy się, że jest aż tylu jego sympaty-
ków chętnych do aktywnego udziału i kibicowania – do-
daje. Słowa te zgodnie potwierdzali wszyscy czołowi za-
wodnicy z kraju, zapewniając, że tor w Kowali jest jednym 
z najlepszych torów w Polsce. - Ogromnie nas cieszy, że 
mamy taki obiekt na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. 
Sporty ekstremalne cieszą się coraz większą popularno-
ścią, a za sprawą tych zawodów możemy także promo-
wać naszą gminę na skalę ogólnopolską – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz, który wraz ze swoim za-
stępcą Łukaszem Barwinkiem osobiście przyglądał się 
zmaganiom zawodników. - Wysokie skoki na podjaz-
dach robią niesamowite wrażenie – przyznał zastęp-
ca wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek.  

 

Pod wrażeniem umiejętności zawodników był także 
sędzia główny zawodów Grzegorz Rybus. – Umiejęt-
ności zawodników podczas dzisiejszych rund są bar-
dzo zróżnicowane. Mamy tu cały przekrój sprawności.
Począwszy od początkujących zawodników po czołówkę 
krajową. Na starcie stanęły także sześcio i siedmiolatki, 
w tym dwie dziewczynki i czterech chłopców. Wszyscy 
wyposażeni w odpowiedni sprzęt i ubranie robili nie-
samowite wrażenie, a jeżdżąc po specjalnie przygoto-
wanej dla nich trasie ściągnęli wielu kibiców. Warto 
też podkreślić, że na tor do Kowali zjechała dzisiaj czo-
łówka polskich zawodników. Kibice mają na co popa-
trzeć – mówił Grzegorz Rybus, sędzia główny zawodów.
 W organizację tegorocznych zawodów włączy-
ło się wielu sponsorów. - Z tego miejsca pragnie-
my wszystkim podziękować za ufundowane nagro-
dy pieniężne i rzeczowe. Ogromne podziękowania 
składamy także na ręce wójta gminy Sitkówka-No-
winy, Sebastiana Nowaczkiewicza, za wsparcie po 
raz kolejny naszych zmagań. Ukłony należą się tak-
że dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kowali za nieocenioną pomoc w trakcie zawodów
– dziękował Marcin Znojek z Klubu Moto-Max Kielce.

 Mocne, sportowe emocje, niesamowite ewolucje 
i niezapomniane wrażenia towarzyszyły przedostat-
niej rundzie Mistrzostw Strefy Polski Południowej
w Motocrossie, która odbyła się na Torze MX w Kowali. 

 Trzeba przyznać, że to była bardzo widowisko-
wa niedziela dla fanów sportów motocyklowych. 
V  Rundę Mistrzostw Strefy Południowej w Moto-
crossie zaplanowano na 18 września. Organizato-
rem był klub Moto-Max Kielce. - Trasa o długości 
nieco ponad 1,5 kilometra z dziesięcioma skokami 
gwarantuje widowiskowy przebieg zawodów. Do-
datkowym atutem jest jej ukształtowanie, dzięki 
któremu fani, którzy nie zawiedli pomimo nie naj-
lepszej aury, mogli łatwo śledzić przebieg rywaliza-
cji – mówi Marcin Znojek z klubu Moto-Max Kielce. 

 

Przedostatnia Runda Mistrzostw Strefy Południowej 
w Motocrossie przyciągnęła na start blisko stu czoło-
wych zawodników z całej Polski. - Tor w Kowali jest 
torem piaszczystym, a co za tym idzie dosyć wyma-
gającym. Był bardzo dobrze przygotowany – mówili 
aktualni Mistrzowie Polski bracia Karol i Łukasz Kę-
dzierscy. Podczas zawodów obaj stanęli na podium. 
Karol Kędzierski został najszybszym zawodnikiem 
zdobywając nagrodę pieniężną i puchar, a jego brat 
Łukasz Kędzierski wygrał w klasie MX OPEN. Fani mo-
gli także podziwiać najwyższej klasy popisy mistrzów
– Damiana Kojsa, Łukasza Papieża, czy Dariusza Rapa-
cza, którzy zapewnili widzom sporą dawkę adrenaliny. 
 Na sprawdzonym i dobrze przygotowanym torze
w Kowali zostało rozegranych 12 wyścigów w dwóch 
seriach w klasach MX 65, MX 85, MX 2J, MX 2C, MX 1C
+ MX MASTERS i MX OPEN i MX kobiet. Sympatycy tego 
sportu mogli oglądać zmagania w specjalnie do tego 
celu przygotowanych, bezpiecznych miejscach. Do ich 
dyspozycji były również stoiska gastronomiczne, gdzie 
po dużej dawce mocnych emocji mogli się pożywić – 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawody przebiegły 
w bezpiecznej atmosferze – mówi Marcin Znojek czło-
nek klubu Moto-Max Kielce. – Ponieważ jest to sport 
kolizyjny, zadbaliśmy, aby kibice oglądali zmagania ze Agnieszka Olech

V Runda Mistrzostw Strefy Południowej
w Motocrossie za nami
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Na tor motocrossowy do Kowali zjechali najlepsi zawodnicy w kraju, 
również ci najmłodsi

Podczas zawodów nie zabrakło mocnych sportowych emocji
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 20 września, w Domu Pomocy Społecznej w Zgór-
sku spotkały się osoby niepełnosprawne z całego 
województwa, aby wziąć udział w Wojewódzkim 
Letnim Turnieju Bocce dla Osób Niepełnosprawnych. 
Wydarzenie było współfinansowane z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, a zostało zorganizowane przez 
DPS w Zgórsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Amabilis”.

 Wojewódzki Letni Turniej Bocce dla Osób Niepeł-
nosprawnych w Zgórsku został zorganizowany po raz 
pierwszy, a odbył się na obiektach sportowych od-
danych do użytku w minionym roku. - W ubiegłym 
roku uroczyście oddaliśmy do użytku kompleks re-
habilitacyjno – rekreacyjny, wybudowany w ramach 
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, które 
udzieliło bezzwrotną pomoc finansową na ten cel. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 mln 675 
tys. zł. Kwota dotacji to 2 mln 274 tys. zł. Pozostałą 
część w wysokości 401 tys. zł sfinansowało Starostwo 
Powiatowe w Kielcach. W ramach zadania dostoso-
waliśmy wewnętrzne ciągi komunikacyjne na tere-
nie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, powstała 
także ścieżka zdrowia oraz terenowe urządzenia do 
kinezyterapii i boisko wielofunkcyjne o sztucznej 
nawierzchni, w tym boisko właśnie do gry w Bocce. 
Postanowiliśmy wykorzystać ten obiekt i zorganizo-
wać kolejne rozgrywki, tym razem Letni Turniej Boc-
ce – poinformował dyrektor DPS w Zgórsku, Zbigniew 
Szybalski, który otworzył uroczyście turniej wraz 
z dyrektorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Andrzejem Michalskim. 
 W zmaganiach wystartowali zawodnicy z niepełno-
sprawnością intelektualną. Na turniej przyjechali re-
prezentanci 14 zespołów, a wśród nich dwa Warsztaty 
Terapi Zajęciowych z Kielc, a także z Buska-Zdroju, Sta-
nisławic, Gnojna, Jędrzejowa, Kałkowa-Godowa, Osiń, 
Ostrowa, Skarżyska-Kamiennej i Zgórska oraz Dom Po-
mocy Społecznej ze Zgórska i Gnojna, a także filia  DPS 
w Rudzie Strawczyńskiej. Łącznie w Letnim Turnieju 
Bocce Osób Niepełnosprawnych w Zgórsku wystarto-
wało siedemdziesięciu niepełnosprawnych zawodni-
ków, którzy zmagali się drużynowo oraz indywidualnie. 
 - Była to nie tylko wspaniała integracja środo-

wiska niepełnosprawnych w całym województwie, 
ale zarazem popularyzacja gry w bocce. Najbardziej 
liczył się udział, chociaż jak obserwowałem rywa-
lizacja była zacięta i emocjonująca – mówił Łukasz 
Barwinek, zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny.
 Warto wyjaśnić, że bocce to rzutowa gra w kule, 
a jej nazwa pochodzi z języka włoskiego. Zawodni-
cy starają się umieścić swoją kulę najbliżej kuli pi-
lotującej. Większość krajów przyjęła nazwę bocce.
Od 1985 roku gra zaistniała w Polsce, a Towarzystwo 

Gry w Bocce Warszawa uznało, że przyjmie taką samą 
nazwę jak w pozostałych krajach. Bocce to niezwykle 
popularna gra w krajach południowych. Mogą grać 
w nią wszyscy z sukcesami, również niepełnosprawni, 
co udowodnili podczas ostatniego turnieju w Zgórsku. 
- Jesteśmy z Was dumni za to, że potraficie przełamać 
bariery związane ze swoją niepełnosprawnością - mó-
wił tuż po zakończeniu turnieju zastępca wójta, Łu-
kasz Barwinek, który po zakończeniu turnieju wręczał 
puchary, medale i nagrody dla najlepszych wraz ze 
Zbigniewem Szybalskim, dyrektorem DPS w Zgórsku.
 I tak, po długich zmaganiach okazało się, że pierw-
sze miejsce na podium w kategorii drużynowej zdo-
był WTZ ze Skarżyska-Kamiennej. Miejsce drugie za-
jął WTZ Ostrów, a miejsce trzecie zdobył WTZ z Kielc 
mieszczący się przy ulicy Kryształowej. W kategorii in-
dywidualnej na miejscu pierwszym uplasował się Da-
mian Łukawski z WTZ w Osinach. Miejsce drugie zajął 
Adam Zaśko z filii DPS w Rudzie Strawczyńskiej, a miej-
sce trzecie zdobył Michał Jakubczyk z WTZ w Zgórsku. 

Agnieszka Olech

Turniej Bocce osób niepełnosprawnych w Zgórsku 
za nami
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 W sobotę 10 sierpnia w Nowinach odbyła się 
IV edycja Biegu Ulicznego o Nowińskie Kominy. Tym 
razem na starcie stanęło ponad 140 biegaczy. Najlep-
szym z nich okazał się Łukasz Woźniak z KKL, który 
trasę 5 kilometrów i 150 metrów przebiegł w czasie 
15 minut i 40 sekund ustanawiając tym samym re-
kord czasowy w historii nowińskiego biegu. Pierwszą 
kobietą na mecie była Sabina Jarząbek z KKL Kielce
z czasem 19 minut i 40 sekund. Równolegle o puchar 
zwycięzcy rywalizowali najmłodsi zawodnicy, któ-
rzy pobiegli w XIII Memoriale Jana Bieńkowskiego.

Najmłodsi na start
 Zanim rozpoczął się bieg uliczkami Nowin, na 
starcie stanęli najmłodsi zawodnicy, którzy rywalizowa-
li ze sobą w czterech kategoriach: biegu przedszkolaka 
na dystansie 100 metrów, biegu małolata na dystansie 
400 metrów, biegu mistrza podstawówki na dystansie 
700 metrów i biegu mistrza gimnazjum na dystansie 
1200 metrów. Łącznie do rywalizacji w XIII Memoria-
le Jana Bieńkowskiego stanęło 300 młodych biegaczy. 

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe 
medale, a dla najlepszych ufundowano puchary i na-
grody. Sędzią głównym zawodów była Dorota Woś.

IV edycja Biegu Ulicznego o Nowińskie Kominy za nami
 Biegi uliczne „O Nowińskie Kominy” to wielo-
letnia tradycja. - Odbywały się już w latach sześćdzie-
siątych z okazji Dnia Budowlanych – mówi Jacek Kania, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowi-
nach. - Cztery lata temu postanowiliśmy reaktywować 

biegi, które z roku na rok cieszą się coraz większą po-
pularnością. Jak sama nazwa wskazuje, symbolizują 
one pięć kominów dawnych Zakładów Cementowo-
-Wapienniczych, które przez długie lata były symbolem 
gminy Sitkówka-Nowiny. To od nich wzięła się nazwa 
biegów, a także długość pięciokilometrowej trasy – tłu-
maczy dyrektor Jacek Kania. -  Organizowane od czte-
rech lat biegi uliczne w Nowinach cieszą się dużą po-
pularnością zarówno wśród wytrawnych biegaczy, jak 
i amatorów. W tym roku na starcie stanęło ponad 140 
zawodników z różnych miejsc województwa święto-
krzyskiego. Te zawody to przede wszystkim propagowa-
nie zdrowego stylu życia, ale też doskonała promocja 
naszej gminy – podkreśla wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny Sebastian Nowaczkiewicz, który w sobotnie, upalne 
południe dał biegaczom sygnał do startu w zawodach.
 Trasa wiodła uliczkami Nowin. - Początek 
był dosyć ciężki. Trzeba biec około 700 metrów pod 
górkę. Później już szło całkiem gładko. Udało mi się 
pokonać dystans w 15 minut i 40 sekund – mówił
Łukasz Woźniak z KKL, który na metę dobiegł pierw-

szy, ustanawiając tym samym rekord czasowy w hi-
storii nowińskiego biegu. Drugi był Aleksander Dragan
z Kielc, a trzeci Dawid Kubiec ze Starachowic. Wśród 
kobiet wygrała Sabina Jarząbek z KKL Kielce z czasem 
19 minut i 40 sekund. Druga na mecie była Wioletta 
Jaśkowska z wynikiem 21 minut i 8 sekund, a miejsce 
trzecie zdobyła Wioletta Jończyk. Postanowiono także 
wręczyć puchary i nagrody dla najlepszych mężczyzn, 
którym przypadły miejsca tuż za podium w kategorii 
open. I tak, miejsce pierwsze w tej kategorii zdobył 

Łukasz Woźniak wygrał Bieg Uliczny o Nowińskie 
Kominy
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Patryk Wypych, który na metę dobiegł jako czwarty 
w kategorii open. Miejsce drugie przypadło Aleksan-
drowi Mazurkiewiczowi, który w kategorii open był na 
mecie piąty. Miejsce trzecie zdobył Arkadiusz Kraus, 
który na metę w kategorii open wbiegł jako szósty.
 Wszyscy, którzy przebiegli pięciokilometrową 
trasę, otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi - pu-
chary i nagrody z rąk wójta Sebastiana Nowaczkiewi-
cza, zastępcy wójta Łukasza Barwinka, wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Michała Kurtka, 
radnego Eugeniusza Czerwiaka, dyrektora GOK „Perła” 
w Nowinach Jacka Kani oraz Kornelii Bem-Kozieł - dy-

rektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
 Warto podkreślić, że najmłodszym uczestni-
kiem Biegu Ulicznego o Nowińskie Kominy była dzie-
sięciomiesięczny Franciszek Szymański, który „pobiegł” 
w specjalnie przystosowanym do biegu wózku wraz
z tatą Andrzejem Szymańskim i mamą Jolantą. Jak 
zdradzili rodzice małego Franka, swoje „bieganie” 
rozpoczął w wieku czterech miesięcy. - Biegać może 
każdy, nawet z dziećmi, ucząc je od małego zdrowego
i aktywnego trybu życia – przekonuje Andrzej Szymański.

Agnieszka Olech
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Bieg Przedszkolaka

Bieg Małolata  (klasy I-III)

Bieg Mistrza Podstawówki (klasy IV-VI)

Bieg Mistrza Gimnazjum

Dziewczęta:

Dziewczęta:

Dziewczęta:

Dziewczęta:

1. Amelia Dekiel - Szewce
2. Maja Bernacka - Nowiny
3. Adela Moskal - Nowiny

1. Monika Kołodziej - SP Nowiny 
2. Zuzanna Sikorska - SP w Brzeście
3. Julia Kopolovets - SP Nowiny

1. Anna Skowronek - SP Nowiny 
2. Julia Miś - SP Nowiny
3. Julia Jakubczyk - SP Brzeście

1. Patrycja Giełżecka - Gimnazjum Nowiny 
2. Natalia Kaczor - Gimnazjum Nowiny 
3. Dominika Król - Gimnazjum Nowiny

Chłopcy:

Chłopcy:

Chłopcy:

Chłopcy:

1. Kacper Wencel - Nowiny
2. Marcel Młynarczyk - Kielce
3. Maciej Salwa - Kielce

1. Bartosz Mazur - SP 28 Kielce
2. Marcel Wanat - SP 15 Kielce
3. Bartosz Huk

1. Dawid Krzak - SP Brzeście
2. Jakub Chynek - SP Brzeście
3. Piotr Salwa - SP 27 Kielce

1. Łukasz Łakomiec - ZSP Łączna
2. Łukasz Salwa - Gimnazjum nr 16 Kielce
3. Cezary Nawrot - Gimnazjum Nowiny

WYNIKI KLASYFIKACJI XIII MEMORIAŁU JANA BIEŃKOWSKIEGO
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• Chmielnickie Centrum Kultury 
• Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach
• Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie
• Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach
• Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie
• Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
• Gminny Ośrodek Kultury „Perła”

Oczaruj nasOczaruj nas

Szczegółowe informacje w ,,Echu Dnia” i na www.echodnia.eu. Zapisy na casting: bilska@echodnia.eu, tomusiak@echodnia.eu, tel.: 500-330-007, 697-770-583

Specjalnie dla Ciebie. Dla amatorów i zawodowców, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Śpiewasz, tańczysz, parodiujesz, robisz rzeczy, które wymagają wyjątkowego talentu

Weź udział w drugiej edycji wielkiego show

Kielecki 2016

swoim talentem

Przyjdź na casting
ale zgłoś się już dziś

Wielki Finał

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATOR SPONSOR

PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Beata Gosiewska
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego

Dominik Tarczyński
Poseł na Sejm

Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

Sebastian Nowaczkiewicz
Wójt Gminy 

Sikówka-Nowiny

Michał Godowski
Starosta Kielecki

Adam Jarubas 
Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny

Urząd Miasta 
Kielce

Gminny Ośrodek Kultury 
w Nowinach

Laura Olchawa
Zwyciężczyni Talentu 

Powiatu Kieleckiego 2015

TALENTY KIELECKIE WSPIERAJĄ

Kamil Suchański
Prezes

piątek, 30 września, 
godzina 15
Kieleckie Centrum Kultury, 
mała scena, plac Moniuszki 2B

sobota, 29 października, 

godzina 17
Aula przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach

SPONSOR STRATEGICZNY

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady 
Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A.

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY TALENTU KIELECKIEGO

Kielecki 2016Kielecki 2016

swoim talentem

Nagrody!
pieniężne powiat kielecki

Nagroda specjalna!Wycieczka
do Brukseli

I miejsce - 2000 złotychII miejsce - 600 złotychIII miejsce - 400 złotych


