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Nowińska ścieżka turystyczna otwarta

Blisko 150 osób wzięło udział w rajdzie inaugurującym otwarcie Nowińskiej Ścieżki  
Turystycznej - projektu realizowanego przez Stowarzyszenie między Rajem a Piekłem.  

Rajd został zorganizowany w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.  
Uroczyste otwarcie ścieżki i pierwszy wspólny przemarsz trasą  

zakończony został ogniskiem integracyjnym.
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      W Krakowie zakończyły się obrady II Europejskiego 
Kongresu Samorządów. Cykl debat i spotkań poświę-
conych polskiej i europejskiej samorządności trwał 
dwa dni, a udział w nim wzięło ponad 1500 osób  
z całej Europy. Nie zabrakło tam również przedsta-
wicieli gminy Sitkówka-Nowiny, na czele z wójtem  
Sebastianem Nowaczkiewiczem. 

W Krakowie odbył się II Europejski Kongres  
Samorządów

  Organizatorem II Europejskiego Kongresu Samo-
rządów była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich 
– organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój, 
a partnerem i miastem gospodarzem już po raz drugi 
był Kraków.

     Na II Europejski Kongres Samorządów do Krakowa 
zjechało ponad 1500 osób z całej Europy, a wśród nich 
przedstawiciele samorządów terytorialnych, admini-
stracji publicznej, rządów i parlamentów, organizacji 
pozarządowych i biznesu z całej Europy. Gminę Sitków-
ka-Nowiny reprezentował wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz, wicewójt Łukasz Barwinek, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Michał Kurtek oraz kie-
rownik inwestycji Andrzej Waśko. 

    Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Samo-
rządów odbyła się pod hasłem „Współczesny samorząd 
– mieszkańcy, współpraca, innowacje”. – Europejski 
Kongres Samorządów jest nie tylko doskonałą okazją 
do wymiany poglądów i doświadczeń na wielu polach 
działalności samorządowej, ale także do nawiązania 
partnerskich kontaktów – zaznaczył wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. 

Najbardziej zainteresowały nas te, które dotyczyły wy-
miany poglądów na temat zwiększenia efektywności 
wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej. Zgłębialiśmy tematykę wdrażania środków 
unijnych z nadzieją, że uda nam się pozyskać ich jak naj-
więcej na realizację nowych przedsięwzięć w nadcho-
dzącej perspektywie finansowej – mówi wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. – Równie ciekawy był panel dotyczący 
zrównoważonego rozwoju mającego na celu poprawę 
życia mieszkańców, a także dyskusji na temat efektyw-
ności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

To bardzo ważne tematy dla naszej gminy. Dużo mó-
wiono również o idei „smart city”, czyli inteligentnych 
miejscowościach, które mają być przyjazne dla miesz-
kańców, wykorzystując przy tym szeroko rozumiane 
technologie informacyjno-komunikacyjne. Jak pod-
kreślano, mieszkańcy powinni w przyszłość mieć mię-
dzy innymi możliwość załatwiania spraw urzędowych 
przez Internet, czy rejestrowania się w przychodniach, 
a oficjalne strony internetowe gmin powinny na bieżą-
co przekazywać wszelkie niezbędne informacje. Warto 
zauważyć, że to, co ma być przyszłością, w naszej gmi-
nie już funkcjonuje. Strona internetowa na bieżąco 
informuje o wszelkich wydarzeniach, działa też u nas 
system powiadamiania sms, a do przychodni można  
zarejestrować się nie wychodząc z domu. Również 
niektóre sprawy urzędowe możemy załatwić poprzez 
użycie platformy e-PUAP. Staramy się na bieżąco wpro-
wadzać innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają 
mieszkańcom funkcjonowanie w naszej gminie. I cho-
ciaż w tej kwestii jesteśmy o krok do przodu, to już pla-
nujemy wprowadzać kolejne nowatorskie rozwiązania. 
Wszystko oczywiście z myślą o mieszkańcach – podkre-
śla wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Jeden z paneli dys-
kusyjnych mówił o równie ważnym i interesującym nas 
temacie dotyczącym termomodernizacji budownictwa, 
energetyce rozproszonej, czyli produkcji energii elek-
trycznej przez mikroinstalacje na budynkach użyteczno-
ści publicznej. Poruszono również kwestię rewitalizacji 
miejscowości i wyzwań, jakie stoją przed samorządami 
– dodał wójt.   Podczas Kongresu miały miejsce liczne spotkania  

i debaty, które dotyczyły tematyki siedmiu zagadnień: 
finansów, gospodarki, społeczeństwa, innowacji, śro-
dowiska, rewitalizacji i samorządu gospodarczego.  
– Podczas kongresu mieliśmy możliwość wzięcia udzia-
łu w wielu debatach, panelach dyskusyjnych, warszta-
tach, wykładach i prezentacjach. Agnieszka Olech

Na II Europejski Kongres Samorządów do Krakowa zjechało ponad 1500 
osób

„Współczesny samorząd - mieszkańcy, współpraca, innowacje” - pod takim 
hasłem odbył się tegoroczny kongres

W kongresie udział wzięli przedstawiciele gminy Sitkówka-Nowiny wraz z 
innymi samorządowcami z województwa świętokrzyskiego. 
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W Nowinach stawiają na rozwój edukacji
  W Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich  
w Nowinach właśnie oddano do użytku nową pracownię 
informatyczną. W ostatnim czasie to już trzecia taka 
w pełni wyposażona pracownia szkolna na terenie 
gminy. Dodatkowo uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
w Nowinach mogą cieszyć się tablicą interaktywną 
 w całości podarowaną przez firmę Lafarge. 

 Szkoła Podstawowa w Nowinach potrzebowała  
nie tylko kolejnej nowoczesnej pracowni komputerowej, 
ale również tablicy interaktywnej. I o ile na pracownię 
pieniądze przekazały władze gminy, o tyle tablicę inte-
raktywną zasponsorowała firma Lafarge Holcim.Obecny 
podczas uroczystego przekazania tablicy multimedial-
nej dyrektor Kopalni Radkowice Mariusz Adamek pod-
kreślał, jak ważna jest dla polityki jego firmy współpraca 
z lokalną społecznością. - Wkład finansowy, jaki firma 
Lafarge Holcim udzieliła na zakup nowoczesnej tablicy 
multimedialnej, jest absolutnie nieporównywalny z ra-
dością dzieci, jaką dzisiaj widziałem. Chcemy wspierać, 
pomagać i integrować się z mieszkańcami. Wsparcie edu- 
kacji jest dla nas bardzo ważne. Musimy pamiętać,  
że nasza przyszłość jest w rękach młodych pokoleń - za-
znaczył dyrektor Kopalni Radkowice Mariusz Adamek, 
na którego ręce podziękowania za zakup i montaż tabli-
cy interaktywnej złożyły władze gminy, dyrekcja szkoły 
oraz uczniowie. 
  - Sponsorem tablicy multimedialnej dla naszej szkoły  
była firma Lafarge Holcim, ale inicjatorem rozmów z dyre- 
ktorem Mariuszem Adamkiem był wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz, który wysłuchał naszych potrzeb na  
jednym z zebrań rodziców. Muszę powiedzieć, że spisał 
się w stu procentach, zarówno jako rodzic, jak i  gospodarz  
gminy - podkreślała dyretor szkoły Joanna Wojcieszyń- 
ska, która złożyła na ręce gospodarza gminy gorące 
 podziękowania za pomoc w rozmowach ze sponsorem.
    Swoją wdzięczność wyraziły również dzieci składając  
na ręce darczyńców podziękowania oraz drobne upo-
minki. - Jesteśmy ogromnie wdzięczni za nową tablicę 
interaktywną. Pracuje się na niej doskonale - zapewniał 
w imieniu pozostałych uczniów szkoły Piotr Szczepanik 
z klasy II c.
      Podczas uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi 
i tym sa mym otwarcia nowoczesnej pracowni kompu- 
terowej, a także przekazania nowoczesnej tablicy 
interaktywnej udział wzięły władze gminy Sitków- 
ka-Nowiny w osobach wójta Sebastiana Nowaczkiewi- 
cza, jego zastępcy Łukasza Barwinka oraz Przewodniczą- 
cej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofii Duchniak  
wraz z radnymi: Łukaszem Gryniem, Eugeniuszem 
 Czerwiakiem oraz Michałem Kurtkiem.

  Uroczyste przekazanie tablicy multimedialnej oraz  
otwarcie pracowni komputerowej miało miejsce 22 
marca w Szkole Podstawowej w Nowinach. - Na przestrze- 
ni ostatnich kilku miesięcy to już druga pracownia  
komputerowa, jaką oddaliśmy do użytku na terenie 
Szkoły Podstawowej w Nowinach, a trzecia na terenie 
gminy. Chcemy inwestować w rozwój edukacyjny dzieci  
z naszych szkół  - podkreślał wójt gminy Sitkó- 
wka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. - Każda inwesty- 
cja w młodzież i dzieci to inwestycja w przyszłość, a każda 
złotówka wydana na to jest nie do przecenienia. Ogrom-
nie się cieszę, że za przychylnością Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny udało nam się w ostatnim czasie całkowicie 
wyposażyć w najnowocześniejszy sprzęt komputero-
wy już trzy pracownie informatyczne. Na tym jednak  
nie koniec. Planujemy stworzyć kolejne pracownie in-
formatyczne, tym razem w szkołach w Kowali i Bolecho-
wicach - zapowiedział wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
Jego słowa potwierdziła obecna podczas uroczystego  
otwarcia sali komputerowej Zofia Duchniak, Przewod-
nicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. - Jeżeli chodzi  
o inwestycje, które trafiają do naszych dzieci, jesteśmy  
otwarci i życzliwi. Zmierzamy do tego, aby w każdej szkole  
powstała nowoczesna pracownia informatyczna - za-
pewniała przewodnicząca Zofia Duchniak w imieniu 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. - Cieszymy się, że możemy 
stworzyć naszym dzieciom odpowiednie warunki do edu-
kacji. Oby w dobie nowoczesności XXI wieku nasza mło-
dzież potrafiła dobrze to wykorzystać - wyraziła nadzieję. 
  Warto zaznaczyć, że kolejna już pracownia kompute-
rowa w Szkole Podstawowej w Nowinach kosztowała  
40 tysięcy złotych. Obie pracownie to koszt łącznie 90 
tysięcy złotych, które na realizację inwestycji przekazały 
władze gminy. - Pragnę złożyć serdeczne podziękowa-
nia na ręce wójta Sebastiana Nowaczkiewicza oraz całej  
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny za zrozumienie i przychyl- 
ność - dziękowała dyrektor szkoły, Joanna Wojcieszyńska. 
 

       Kolejna już nowa pracownia komputerowa liczy sobie 12  
stanowisk komputerowych posiadających nowoczesne  
oprogramowanie. - Ze względu na wymogi nie mog- 
liśmy wstawić tu większej liczby komputerów. 
Sala została pomalowana. Zakupiliśmy dodatkowo 
nowe stoliki i biurka dla nauczycieli, a to wszystko z 1%  
przekazanego przez rodziców na rzecz szkoły - poinfor- 
mowała dyrektor placówki, Joanna Wojcieszyńska. 
– Nowa pracownia informatyczna została wyposażo-
na w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Mamy 
dwanaście komputerów z zainstalowanym nowocze- 
snym oprogramowaniem, m.in. systemem operacyjnym 
Windows 10, a także pakietem Microsoft Office,  
służącym do tworzenia grafiki, tekstu oraz prezentacji 
multimedialnych – wymienia Robert Jedynak - nauczy-
ciel informatyki.

To już druga tak nowoczesna sala komputerowa  
w szkole

Nowa tablica interaktywna

Agnieszka Olech

Uczniowie składają podziękowania wójtowi Sebastianowi Nowaczkiewiczo-
wi i dyrektorowi Lafarge Mariuszowi Adamkowi.
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Z posiedzenia Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
      21 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sit-
kówka-Nowiny zebrali się nowińscy rajcy, aby wziąć 
udział w obradach. Podczas posiedzenia poruszono 
szereg istotnych kwestii dotyczących mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny.

  Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny rozpoczęła  
się od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
Radni przyjęli go jednogłośnie. Sprawozdanie z działal-
ności w okresie międzysesyjnym złożył wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

   Podczas posiedzenia sesji radni podjęli uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego w kwocie 45 tysięcy złotych na realizację 
zadania pn „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 
w miejscowości Kowala”, 45 tysięcy złotych na wyko-
nanie zadania pn. „Wykonanie odwodnienia drogi po-
wiatowej w Szewcach - ul. Dewońska na odcinku od 
drogi krajowej S7”, 45 tysięcy złotych na wykonanie za-
dania pn. „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej  
w Zgórsku - ul. Szewska na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Azaliową do skrzyżowania z drogą wojewódzką  
nr 762” a także 15 tysięcy złotych na przebudowę 
chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 
w Woli Murowanej i Bolechowicach. 

   Gościem ostatniego posiedzenia sesji był komen- 
dant Komisariatu Policji w Chęcinach, Łukasz Sarna, 
który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa 
na terenie gminy Sitkówka-Nowiny za miniony rok. 
Jak podkreślał, w stosunku do roku ubiegłego bezpie-
czeństwo na terenie gminy Sitkówka-Nowiny zdecydo-
wanie się poprawiło, a gmina jest jedną z najbardziej 
bezpiecznych gmin na terenie powiatu kieleckiego.  
- Jak wynika z policyjnych analiz, policjanci w znacz-
nym stopniu poprawili bezpieczeństwo między innymi  
na terenie działania gminy Sitkówka-Nowiny. Warto 
przypomnieć, że gmina finansuje służby ponadnorma-
tywne w kwocie nieco ponad 20 tysięcy złotych rocz-
nie. Dzięki temu, na terenie naszej gminy zwiększone 
są patrole policyjne, również piesze. Myślę, że policja 
dosyć szybko reaguje na każde zgłoszenie mieszkańców.  
Jak wynika z przedstawionego raportu,  zdarzeń w na-
szej gminie jest bardzo mało, a mieszkańcy mogą czuć 
się bezpieczni - mówił radny Marcin Wojcieszyński, 
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa. 
         Słowa te potwierdzł również druh Marcin Głogowski,  
Komendant Gminny Związku OSP RP w Sitkówce-Nowi-
nach. - Bezpieczeństwo na terenie gminy Sitkówka-No-
winy z punku widzenia ochotniczych straży pożarnych

kształtuje się bardzo dobrze. Straże są wyposażone 
w bardzo dobry, nowy sprzęt, wraz z najwyższej kla-
sy samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Druhowie  
są bardzo dobrze wyszkoleni, a przeprowadzone ostat-
nio kontrole stanu gotowości bojowej i sprawności 
sprzętu pożarniczego przez komendę miejską i woje-
wódzką PSP w jednostkach należących do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli OSP Kowala  
i OSP Wola Murowana, wypadły na ocenę bar-
dzo dobrą - poinformował druh Marcin Głogowski,  
Komendant Gminny Związku OSP RP w Sitkówce-No-
winach. - Z tak wyszkolonymi druhami wyposażonymi  
w najlepszy sprzęt mieszkańcy naszej gminy mogą czuć  
się bezpiecznie - podkreśla wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny, Sebastian Nowaczkiewicz. 
    Sesja tradycyjnie już zakończyła się interpelacjami  
i zapytaniami radnych, a także wnioskami i informacja-
mi o sprawach różnych.  

Uchwała Nr RG-XVII/192/16 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny  
na 2016 rok;
Uchwała Nr RG-XVII/193/16 w sprawie zwolnienia 
samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 
za rok 2015 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny; 
Uchwała Nr RG-XVII/194/16 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
Uchwała Nr RG-XVII/195/16 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego; 
Uchwała Nr RG-XVII/196/16 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
Uchwała Nr RG-XVII/197/16 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
Uchwała Nr RG-XVII/198/16 w sprawie zbycia loka-
lu mieszkalnego Nr 15 znajdującego się w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Parkowej Nr 2, w miejsco-
wości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina 
Sitkówka-Nowiny;
Uchwała Nr RG-XVII/199/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie części nieruchomości grun-
towej z działki ewidencyjnej nr 441/16, położonej  
w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym 
Zagrody oraz odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy; 
Uchwała Nr RG-XVII/200/16 w sprawie nieodpłat-
nego nabycia działek od osób fizycznych w miejsco-
wości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny;
Uchwała Nr RG-XVII/201/16 w sprawie nieodpłat-
nego nabycia działek od osób fizycznych w miejsco-
wości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny;
Uchwała Nr RG-XVII/202/16 w sprawie uchwalenia 
„Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności 
Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-
Nowiny na 2016 rok”;
Uchwała Nr RG-XVII/203/16 w sprawie zmiany 
uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny;
Uchwała Nr RG-XVII/204/16 w sprawie zmiany 
uchwały Nr RG-IV/28/15 Rady Gminy Sitkówka-No-
winy z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania 
Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach;
Uchwała Nr RG-XVII/205/16 w sprawie zmiany 
uchwały Nr RG-XIV/152/15 Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwa-
lenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania 
Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 
2016. 

Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na gminne 
inwestycje 

PRAWO LOKALNE - UCHWAŁY RADY GMINY 
SITKÓWKA-NOWINY z dnia 21 marca 2016 r.

Rozmawiali o stanie bezpieczeństwa w gminie

Agnieszka Olech

Obrady sesji 
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Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
    25 kwietnia, w budynku Urzędu Gminy Sitków- 
ka-Nowiny odbyło się posiedzenie Sesji Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny. Podczas sesji gościli: Zenon Janus 
- Starosta Powiatu Kieleckiego, Bogumiła Kowalczyk 
i Kazimierz Bielecki - radni Powiatu Kieleckiego oraz 
Tomasz Zbróg - radny Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego.

        Po otwarciu posiedzenia sesji przez Przewodniczącą 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofię Duchniak i stwier-
dzeniu prawomocności obrad przedstawiono porządek 
i przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia sesji. 
Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności 
wójta gminy Sitkóka-Nowiny w okresie międzysesyj-
nym, sprawozdanie delegatów do związków i organiza-
cji międzygminnych, a także sprawozdania z działalno-
ści GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2015 r., działalności 
SZPOZ w Sitkówce-Nowinach za 2015 r.,  działalności 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2015 r. 
oraz sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowi-
nach za 2015 r.

     Po sesji odbyło się spotkanie z Piotrem Pawelec 
delegatem Pomorskiej Grupy Konsultingowej, opra-
cowującej plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
Sitkówka-Nowiny. Jak podkreślał, koncepcja tworzenia  
i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika  
z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynaro-
dowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cie-
plarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół  
z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest strate-
gicznym dla gminy dokumentem, mającym wpływ  
na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną.  
Realizacja tego zadania umożliwiła aktualną ocenę 
stanu powietrza na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.  
Dodatkowo analizie poddana została gospodarka ener-
getyczna Gminy. Dokument nakreśla działania w zakre-
sie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospo-
darki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych 
źródeł. Efektem końcowym Planu gospodarki niskoemi-
syjnej jest zestaw działań nakierowanych bezpośrednio 
i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
a także instrumentów, które wspomogą wszystkich 
uczestników realizacji Planu w przechodzeniu na go-
spodarkę niskoemisyjną. - Dzięki opracowaniu Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej indywidualni mieszkańcy 
oraz gmina będą mogli ubiegać się o dofinansowania na 
termomodernizację budynków oraz alternatywne źró-
dła energii. Unijne dotacje będą przyznawane również  
na oświetlenie ulic i placów, poprawę jakości dróg,  
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, wymianę 
starych kotłów i pieców na nowe i sprawniejsze, a także  
na zabezpieczenie energetyczne wszystkich mieszkań-
ców - poinformował Piotr Pawelec.  
   „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission 
economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą  
   

się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji ga-
zów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie 
poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.  
Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim 
na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii (OZE) i zastosowaniu technolo-
gii ograniczających emisję.

      Wykonawcą Planu dla Gminy Sitkówka-Nowiny jest 
firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy (85-021) Gdańska 76 www.pg-
ksa.pl .

       Podczas kwietniowego posiedzenia sesji radni pod-
jęli także szereg istotnych uchwał, które publikujemy 
poniżej.

Uchwała Nr RG-XVIII/206/16 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny 
na 2016 rok;
Uchwała Nr RG-XVIII/207/16 w sprawie zmiany 
uchwały Nr RG-IV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-No-
winy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny 
na lata 2016-2020;  
Uchwała Nr RG-XVIII/208/16 w sprawie przyjęcia 
rocznego sprawozdania 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej w 2015 roku;
Uchwała Nr RG-XVIII/209/16 w sprawie przyjęcia 
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Sit-
kówka-Nowiny za rok 2015;
Uchwała Nr RG-XVIII/210/16 w sprawie zmiany 
uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwale-
nia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sitkówce-Nowinach; 
Uchwała Nr RG-XVIII/211/16 w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny;
Uchwała Nr RG-XVIII/212/16 w sprawie przekaza-
nia w użytkowanie sieci wodociągowej stanowiącej 
mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Międzygminne-
go Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach;
Uchwała Nr RG-XVIII/213/16 w sprawie przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach poprzez likwidację oddziałów 
przedszkolnych;
Uchwała Nr RG-XVIII/214/16 w sprawie przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej 
w Kowali poprzez likwidację oddziałów przedszkol-
nych;
Uchwała Nr RG-XVIII/215/16 w sprawie likwidacji 
Liceum Profilowanego w Nowinach wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w No-
winach.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

PRAWO LOKALNE - UCHWAŁY RADY GMINY  
SITKÓWKA-NOWINY z dnia 25 kwietnia  
2016 r.

Agnieszka Olech
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    Sieć wodociągowa w Kowali została wybudowana  
w latach 70.  i 80. XX wieku. - Konieczność wymiany 
tego wodociągu wynika z faktu jego dużej awaryjności, 
złego stanu, a także rozwiązań nieuwzględniających  
lokalizacji w terenach narażonych na wstrząsy z uwa-
gi na bliskie sąsiedztwo zakładów powierzchniowej  
eksploatacji kamienia - mówi Łukasz Barwinek, 
zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny. Zakres 
rzeczowy zadania pn. „Przebudowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-No-
winy”, obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE  
o średnicy 160 i 125 mm oraz z rur z żeliwa sferoidal-
nego o średnicy 150 mm, a także budowę komory 
wodociągowej o wymiarach 272x172x200 mm. Łącz-
na długość projektowanej sieci wodociągowej wraz  
z przyłączami wynosi 3941,00 metrów. Przewiduje  
się, że koszt budowy wodociągu będzie oscylował  
w granicach 3 milionów 200 tysięcy złotych. 

ści Zagrody - działki nr ewid. 398/85, 398/94, 398/92, 
398/53, 398/54, 398/57, Gmina Sitkówka-Nowiny, 
woj. świętokrzyskie – odcinki F-I, B-E, C-L, D-H, J-D”, 
zakwalifikowane zostało do dofinansowania w ra-
mach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019”. - Jest to 
rządowy program, który w poprzednich latach po-
tocznie nazywano „schetynówkami” - poinformował 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz. - Będzie to już kolejna inwestycja dofinansowa-
na w połowie z pieniędzy rządowych. Zadanie obej-
mie przebudowę ponad 780 metrów dróg gminnych  
w miejscowości Zgórsko, w tym ul. Leszczynową,  
Jagodową, Borówkową i Poziomkową oraz drogę zloka-
lizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 398/57, 
jest to połączenie z drogą gminną prowadzącą do drogi 
powiatowej w Nowinach i do Trzcianek - mówi wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz.

     Umowę na realizację tak długo wyczekiwanej przez 
mieszkańców inwestycji podpisał wójt gminy Sitkówka-
Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz oraz Artur Piwowar  
z Zakładu Budowlano-Drogowego „DUKT”. Warto 
przypomnieć, że zadanie pod nazwą „Przebudowa
dróg gminnych, chodników i parkingów w miejscowo- 

Warto przypomnieć, że projekt budowlany przebudo-
wy wodociągu w Kowali wykonany został w 2014 roku.  
W tym też roku Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała de-
cyzję pozwolenia na budowę. Projekt obejmował jedy-
nie wymianę głównej sieci wodociągowej bez przyłączy.  
W tym roku przekazaliśmy całą dokumentację projek-
tową dotyczącą tego zadania do Spółki Wodociągi Kie-
leckie, która zajmie się realizacją robót budowlanych 
przebudowy wodociągu. Na realizację zadania kieleckie 
wodociągi planują wykorzystać dofinansowanie unijne 
- mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian No-
waczkiewicz i dodaje, że budowa wodociągu w Kowali 
to bardzo ważna, potrzebna i długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja. - Stary, wyeksploatowany wo-
dociąg zdecydowanie wymagał przebudowy już od wie-
lu lat. Mają zostać doprojektowane również przyłącza.  
Nie ukrywam, że to bardzo kosztowne zadanie, jednak 
wiedzieliśmy, że musimy je zrealizować. Kiedy po dłu-
gich rozmowach z władzami wodociągów kieleckich 
pojawiła się w końcu możliwość przekazania na ich bar-
ki realizacji tej inwestycji, nie zwlekaliśmy ani chwili.  
To dla nas ogromne odciążenie finansowe, dzięki któ-
remu będziemy mogli zrealizować wiele innych, równie 
potrzebnych mieszkańcom zadań - zaznacza wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz. 

      W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa 
konstrukcji jezdni z wykonaniem nawierzchni bitumicz-
nej i dostosowanie parametrów geometrycznych od-  
cinków dróg do istniejącego pasa drogowego wraz  
z budową zjazdów indywidualnych i ciągów pieszych  
w granicach pasa drogowego. Wykonane zostanie rów-
nież powierzchniowe odwodnienie drogi. Plac budowy 
już został przekazany wykonawcy.
       Celem przebudowy powyższych dróg jest nie tylko  
poprawa warunków ruchu w tym miejscu, ale  
przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytko- 
wników i docelowe zagospodarowanie tego terenu. 
 Inwestycja ma zakończyć się z początkiem września 
bieżącego roku.

Agnieszka Olech

Agnieszka Olech

Umowa na wykonanie drogi w Zagrodach podpisana 

Wodociąg w Kowali zostanie przebudowany 

    12 kwietnia, w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowi-
ny miało miejsce podpisanie umowy z wyłonionym  
w przetargu wykonawcą budowy drogi wraz z chodni-
kami i parkingami w miejscowości Zagrody. Inwesty-
cja kosztować będzie blisko 573 tysiące złotych i w po-
łowie uzyskała rządowe dofinansowanie. Prace mają 
zakończyć się we wrześniu bieżącego roku.  

      Wybudowany w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego 
wieku wodociąg w Kowali w końcu zostanie przebudo-
wany. Powstanie tu blisko 4 km sieci wodociągowej. 
Dokumentacja projektowa już została przekazana  
do Spółki Wodociągi Kieleckie, która to przewiduje  
realizację robót budowlanych przebudowy wodocią-
gu w miejscowości Kowala w ramach projektu pn:  
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckie-
go obszaru metropolitarnego” z wykorzystaniem dofi-
nansowania ze środków europejskich.        

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz wraz z Prezesem firmy DUKT  
Arturem Piwowarem
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     W bieżącym roku przychodnia w Nowinach nie tyl-
ko będzie kontynuować wszystkie prowadzone do tej 
pory programy profilaktyczne, ale wprowadzi również 
kolejne nowe programy. - W tym roku realizujemy  
kilka nowych programów profilaktycznych, a wśród 
nich: program profilaktyki chorób płuc oraz program 
badań przesiewowych słuchu dla mieszkańców Gminy 
Sitkówka-Nowiny, program profilaktyki wad postawy 
z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej wśród dzie-
ci klas I-III uczęszczających do Szkoły Podstawowej  
w Nowinach, Bolechowicach i Kowali, program badań 
przesiewowych poziomu cholesterolu dla mieszkańców 
Gminy Sitkówka – Nowiny powyżej 18 roku życia, pro-
gram profilaktyki chorób związanych z powstawaniem  
niesprawności i ograniczeniem wielochorobowości 
dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny powyżej 50 
roku życia oraz program profilaktyki starzenia się dla 
mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny powyżej 60 roku 
życia - wymienia dyrektor placówki, Jacek Chudzicki. 
  - Serdecznie zapraszamy do korzystania z szerokiej 
gamy programów profilaktycznych wszystkich miesz-
kańców naszej gminy, zarówno tych najmłodszych, jak 
i najstarszych. Warto dbać o swoje zdrowie - przekonu-
je wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

W tym roku jeszcze więcej bezpłatnych  
programów profilaktycznych

Agnieszka Olech

      Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej w Sitkówce-Nowinach to nie tylko cenieni specja-
liści, pracownie diagnostyczne wyposażone w najwyż-
szej klasy sprzęt do badań specjalistycznych, takie jak: 
pracownia badań echokardiograficznych, pracownia 
badań metodą Holtera, pracownia EKG, pracownia  
badań audiometrycznych czy pracownia badań ultra-
sonograficznych, ale to również szeroko pojęta profi-
laktyka zdrowotna. - W trosce o zdrowie naszych pa-
cjentów stawiamy przede wszystkim na profilaktykę, 
realizując od 2007 roku programy profilaktyczne pod 
hasłem „ZDROWIE TO MÓJ SKARB”. Programy profilak-
tyczne możemy realizować dzięki ogromnemu wsparciu 
władz gminy Sitkówka-Nowiny, które nie szczędzą pie-
niędzy na wsparcie zdrowia naszych pacjentów - mówi 
Jacek Chudzicki, dyrektor SZPOZ w Sitkówce-Nowinach. 
Programy profilaktyczne poza gminą Sitkówką-Nowiny 
wspiera także miasto Kielce i Narodowy Fundusz Zdro-
wia.

    - Profilakytyka to podstawa - podkreśla wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz, zaznaczając 
jednocześnie, że wczesne wykrycie choroby, a także od-
powiednia profilaktyka zwiększa możliwość szybszego 
powrotu do zdrowia, a nawet zapobiegania chorobom. 
– Nasi mieszkańcy są dla nas bardzo ważni. Chcemy 
stworzyć im w naszym ośrodku zdrowia jak najlepsze 
warunki do leczenia i możliwości wykonywania badań. 
Dzięki nowoczesnemu sprzętowi medycznemu, który 
mają tu na miejscu, nie muszą jeździć do Kielc i czekać 
w długich kolejkach do specjalistów. Mogą też dbać  
o zdrowie dzięki licznym programom profilaktycz-
nym, do korzystania z których serdecznie zachęcam.  
Zdrowie, bezpieczeństwo i komfort życia naszych miesz-
kańców to dla nas priorytety – zapewnia wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. 

      W nowińskiej przychodni w roku 2015 zrealizowano 
dwa nowe programy profilaktyczne finansowe ze środ-
ków Gminy. Był to pilotażowy program profilaktyczny dla 
kobiet w okresie poporodowym, a także program profi-
laktyczny w zakresie zapobiegania próchnicy, w ramach  
którego przebadano blisko 600 dzieci ze szkół z terenu  
gminy Sitkówka-Nowiny.
     Do bezpłatnych dla pacjentów programów profilak-
tycznych finansowanych z budżetu gminy Sitkówka-No- 
winy należą także: program szczepień przeciwko grypie 
u osób od 55 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy 
Sitkówka–Nowiny i u osób od 55 roku życia zameldowa-
nych na terenie Miasta Kielce i zapisanych do przycho-

dni w Nowinach, Program profilaktyki zakażeń me-
ningokokowych, Program profilaktyki zakażeń pneu- 
mokokowych, Program profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt zameldo-
wanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, Program 
profilaktyki wad postawy z zastosowaniem gimnastyki 
korekcyjnej wśród dzieci z klas IV, V, VI uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej w Nowinach, Bolechowicach  
i Kowali oraz Program zmniejszenia występowania 
otyłości i jej powikłań z zastosowaniem gimnasty-
ki ogólnousprawniającej wśród pacjentów – miesz-
kańców Gminy Sitkówka-Nowiny, w ramach którego 
prowadzone są także zajęcia na basanie. Program 
ten w roku 2015 został zmodyfikowany i dostoso-
wany do pacjentów, którzy wcześniej z powodu sta-
nu zdrowia nie mogli być do niego kwalifikowani. 
  Do programów finansowanych przez Narodowy  
Fundusz Zdrowia należą: Program profilaktyki gruźlicy, 
Program profilaktyki chorób układu krążenia oraz Pro-
gram profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy.

Programy profilaktyczne w przychodni  
w Nowinach na najwyższym poziomie 

     Blisko 120 tysięcy złotych gmina Sit-
kówka-Nowiny przeznaczyła w 2015 roku 
na realizację programów zdrowotnych  
i promocji zdrowia. W roku bieżącym 
kwota, dzięki której wsparte zostaną pro-
gramy profilaktyczne sięgnie aż 150 tysię-
cy złotych. 

W nowińskiej przychodni dbają o zdrowie swoich 
pacjentów 

Tu stawia się na profilaktykę 

Szanowni Pacjenci !

W przychodni został uruchomiony  
nowy nr telefonu 41 347 56 00  

wraz z  centralą obsługującą rozmowy oczekujące. 
Pozostałe nr telefonów nadal są  aktualne.  

Zachęcamy do korzystania  
z nowej linii telefonicznej.
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  Uroczyste otwarcie targów Agrtavel odbyło się  
8 kwietnia. W oficjalnej ceremonii otwarcia udział wzięli  
między innymi Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki,  
Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  
Rolnictwa oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej 
– Wojciech Fedyk. Nie zabrakło również przedstawi-
cieli władz gminy Sitkówka-Nowiny w osobach wójta  
Sebastiana Nowaczkiewicza oraz jego zastępcy Łukasza 
Barwinka.

    Po zakończeniu ceremonii otwarcia obaj Panowie  
udali się na stoiska promujące gminę Sitkówka-No-
winy, gdzie osobiście zachęcali odwiedzających targi  
do odwiedzenia gminy. - Podczas trzech dni najważ-
niejszej wyspecjalizowanej imprezy wystawienniczej  
w Polsce, integrującej branżę turystyczną, chcieliśmy 
pokazać wszystko to, co w gminie Sitkówka-Nowiny jest 
najciekawsze dla turystów. Mamy wspaniałe szlaki tury-
styczne, rowerowe, a prawdziwą gratką bez wątpienia 
jest szlak kajakowy biegnący malowniczą rzeka Bob-
rzą i oczywiście basen „Perła” w Nowinach z wieloma 
atrakcjami, jakich w regionie nie ma żaden inny basen 
- wymienia wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian  
Nowaczkiewicz. O wszystkich atrakcjach gminy Sitków-
ka-Nowiny zainteresowani mogli przeczytać w nowym 
folderze promującym gminę.- Folder promujący gminę 
Sitkówka-Nowiny przedstawia nie tylko wszystko to,  
co mamy najpiękniejsze, ale promuje także między  
innymi nowe tereny inwestycyjne i przedstawia naszą 
rodzimą kulturę. U nas warto inwestować, warto do nas 
przyjechać i warto u nas żyć - zachwalał obecny podczas 
targów zastępca wójta, Łukasz Barwinek.
     Podczas trzech dni najbarwniejszych i najsmaczniej-
szych targów w Kielcach pracownicy Urzędu Gminy Sit-

kówka-Nowiny oraz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” 
w Nowinach promowali gminę, udzielalając szczegóło-
wych informacji na temat oferty atrakcji turystycznych 
regionu, w szczególności atrakcji, które oferuje gmina 
Sitkówka-Nowiny. - Rozdawaliśmy foldery promocyjne, 
a także gadżety promujące gminę Sitkówka-Nowiny.  
Zainteresowanie było bardzo duże - mówi Edyta Bo-
bryk, kierownik ds. kultury GOK „Perła” w Nowinach.  
- Największe, najbardziej kolorowe i najsmaczniejsze 
targi w Polsce, czyli targi AGROTRAVEL stanowią znako-
mitą okazję do różnego rodzaju spotkań, nawiązywania  
kontaktów partnerskich oraz wymiany doświad-
czeń. Mamy się czym pochwalić i ogromnie się cieszę,  
że mogliśmy prowować się aż na dwóch stoiskach:  
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz Świę-
tokrzyskiej Regionalnej Organizacji Turystystycznej - pod-
kreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz, który osobiście  
zachęcał gości do odwiedzania gminy Sitkówka-Nowiny. 

                              Organizatorami VIII Międzynarodowych Targów Turys- 
tyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL byli: Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Regionalna Organizacja Turystyczna Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i Targi Kielce. Wydarzeniu to-
warzyszyły XXIII Ogólnopolskie Targi Materiałów Budow- 
nictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM,  
XXIII Targi Ogrodnicze i Działkowe OGRÓD i TY oraz Inter- 
national Home and Garden Accessories Expo HOME & 
GARDEN.

    W miniony weekend, blisko 130 wystawców z kraju 
i zagranicy zaprezentowało się podczas VIII edycji Mię-
dzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agrotury-
styki AGROTRAVEL. Wśród nich nie mogło zabraknąć 
również gminy Sitkówka-Nowiny, która promowała  
się na dwóch stoiskah: Lokalnej Grupy Działania „Perły 
Czarnej Nidy” oraz Regionalnej Organizacji Turystycz-
nej. Tegoroczne największe i najbardziej kolorowe  
targi w Polsce odwiedziła rekordowa liczba ludzi. 

Agnieszka Olech

Sitkówka-Nowiny promowała się na targach 
Agrotravel 

Nowy folder promocyjny Gminy Sitkówka-Nowiny cieszył się dużym 
powodzeniem

Wójt gminy Sitkówka-Nowiny wraz z pracownikami podczas targów  
promowali gminę

Stoisko LGD „Perły Czarnej Nidy”, gdzie również promowała się gmina 
Sitkówka-Nowiny było oblegane  
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Nowińska ścieżka turystyczna otwarta 
      Blisko 150 osób wzięło udział w rajdzie inauguru-
jącym otwarcie Nowińskiej Ścieżki Turystycznej - pro-
jektu realizowanego przez Stowarzyszenie między Ra-
jem a Piekłem. Rajd został zorganizowany w ramach 
programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.  
Uroczyste otwarcie ścieżki i pierwszy wspólny prze-
marsz trasą zakończony został ogniskiem integracyj-
nym.
      „Nowińskie ścieżki turystyczne” to projekt realizo-
wany przez Stowarzyszenie między Rajem a Piekłem 
z inicjatywy przewodniczącej stowarzyszenia Kornelii 
Bem-Kozieł oraz zastępcy przewodniczącego Izabeli 
Mroczek. - Głównym celem projektu było przygoto-
wanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu tu-
rystycznego - mówi przewodnicząca stowarzyszenia  
Kornelia Bem-Kozieł. - Trasa powstałej ścieżki turystycz-
nej jest bardzo ciekawa. Prowadzi lasem na całej dłu-
gości. Uczniowie mogą obserwować naturalne siedliska 
roślin i zwierząt, jak również poznać ciekawe miejsca 
związane z historią regionu. Zajęcia przeprowadzone na 
naszej ścieżce mogą stać się niezapomnianą lekcją przy-
rody czy historii - dodaje.     

     Warto zaznaczyć, że jednym z założeń projektu pn. 
„Nowińskie ścieżki turystyczne”  było także  opracowa-
nie gotowych scenariuszy zajęć przyrodniczych do reali-
zacji na nowopowstałej ścieżce dydaktyczno-przyrodni-
czej. Scenariusze dedykowane zostały do trzech grup 
wiekowych: klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VI 
szkół podstawowych oraz gimnazjów. Autorem scena-
riuszy jest nauczyciel dyplomowany ze Szkoły Podsta-
wowej w Nowinach – Bogumiła Kowalczyk, pełniąca 
również funkcję radnej Powiatu Kieleckiego. - Każdy, 
kto chce wybrać się z klasą na zajęcia terenowe ścież-
ką turystyczną może skorzystać z naszych gotowych 
scenariuszy. W każdym z nich przedstawiamy zadania  
i ćwiczenia, których wybór należy do nauczyciela - mówi 
przewodnicząca stowarzyszenia Kornelia Bem-Kozieł.

    Ścieżka historyczno-przyrodnicza ma kształt pętli, 
której początek i koniec znajduje się przy leśniczówce  
w Szewcach. Długość całkowita ścieżki wynosi około  
7 km, a jej przejście zajmuje około 3,5 godzin. Na trasie 
usytuowanych jest 9 przystanków, na których znajdują 
się tablice z opisem wydarzeń historycznych i zagadnień 
przyrodniczych. Trasę ścieżki wskazują drogowskazy.  
- Ścieżka powstała dzięki wsparciu otrzymanemu przez 
Stwarzyszenie Między Rajem a Piekłem na realizację 
projektu pn. „Nowińskie ścieżki turystyczne” w ramach 
programu „Góry Świetokrzyskie naszą przyszłoscią” 
współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków 
Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi kraja-
mi członkowskimi UE. Realizacja projektu była możliwa 
dzięki wsparciu Lasów Państwowych, Gminy Sitkówka-
Nowiny oraz Sołectwa Szewce-Zawada - poinformowa-
ła przewodnicząca stowarzyszenia Kornelia Bem-Kozieł. 
   Pomysł stworzenia „Nowińskiej ścieżki turystycz- 
nej” chwalił obecny podczas otwarcia rajdu wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. - Mamy 
piękne tereny na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, któ-
re warte są pokazania. Ogromnie się cieszę, że dzięki 
stowarzyszeniu Między Rajem a Piekłem powstała  
ta ścieżka turystyczna, która pozwala nie tylko na
ciekawe spędzenie czasu na łonie natury, ale posiada 
także wartości edukacyjne zarówno historyczne,jak 
i przyrodnicze, czyli florę i faunę Pasma Zgórskiego 
Gór Świętokrzyskich. Poszerzenie oferty turystycznej  

gminy o ścieżkę turystyczno – edukacyjną bez wątpie-
nia było strzałem w dziesiątkę - zaznaczyl wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz, a jego słowa potwierdził leśniczy 
Mariusz Wertka. -”Nowińska ścieżka turystyczna” od-
znacza się bogactwem flory i fauny. Na jej trasie mo-
żemy napotkać wiele gatunków roślin, również tych 
chronionych, a także zwierząt. Trasa została oczyszczo-
na, uporządkowana, dokładnie oznaczona i opisana. 
To bardzo dobry pomysł. Powinno być takich więcej - 
chwalił leśniczy Mariusz Wertka, a zastępca wójta, Łu-
kasz Barwinek, nie szczędził pochwał w kierunku stowa-
rzyszenia Między Rajem a Piekłem. - To bardzo aktywne 
i kreatywne stowarzyszenie. Cieszymy się, że na terenie 
naszej gminy są społecznicy, którzy robią wiele warto-
ściowych rzeczy na rzecz mieszkańców, a ta ścieżka tu-
rystyczna bez wątpienia do takich należy - podkreślał 
zastępca wójta, Łukasz Barwinek. - Wierzę, że „Nowiń-
ska ścieżka turystyczna” pozwoli zaszczepić w młodych 
ludziach chęć poznawania zasobów lokalnych i pielę-
gnowania wartości historyczno-przyrodniczych - dodał 
zastępca wójta, Łukasz Barwinek.

7 km wśród malowniczej przyrody

Są scenariusze zajęć związanych ze ścieżką 

150 rajdowiczów zainaugurowało otwarcie 
ścieżki turystycznej
    8 kwietnia, miało miejsce uroczyste otwarcie „No-
wińskiej ścieżki turystycznej”. Władze gminy Sitkówka-
Nowiny w osobach wójta Sebastiana Nowaczkiewicz 
oraz jego zastępcy Łukasza Barwinka, złożyły gratulacje 
i podziękowania za realizację projektu na ręce prze-
wodniczącej stowarzyszenia Między Rajem a Piekłem, 
Kornelii Bem-Kozieł. Do gratulacji dołączył się także 
leśniczy Mariusz Wertka. Po uroczystym otwarciu bli-
sko 150 uczniów z nowińskich i kieleckich szkół ruszyło 
trasą rajdu inaugurującego otwarcie nowej trasy tury-
styczno-edukacyjnej upowszechniającej wiedzę i popu-
laryzującej walory Gór Świętokrzyskich. Na zakończenie 
rajdu odbyło się ognisko. Agnieszka Olech

Tablica informacyjna na szlaku

Uczestnicy rajdu
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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.

Informacja dot II raty 2016
Upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny przypomina o terminie II raty  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, która nastąpi 15.05.2016 r. 

Jednocześnie informujemy, iż termin I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego upłynął 15.03.2016 r.

Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana zasad dotyczących kolejności zaliczania  
wpłat dokonanych przez podatnika. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 62 § 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 

 – Ordynacja podatkowa: (...) jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia,  
dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.

UWAGA !

Wpłat można dokonywać:
przelewem internetowym na rachunek Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy w Kielcach, Filia w Nowinach
Nr 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002

w Banku Spółdzielczym Filia w Nowinach
na gotowych blankietach, bez dodatkowych opłat

w kasie Urzędu Gminy (tylko opłata za śmieci) w dniach:
poniedziałek w godz. 8:00 – 15:15

wtorek – piątek w godz. 7:15 – 14:40

do rąk inkasenta (sołtysa)

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
zaprasza do udziału

w Konkursach Gminnych 2016

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie  
na odpowiednim druku uczestnictwa do Urzędu Gminy  

lub Sołtysa do końca czerwca 2016 roku.

Przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody!

„Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” 
„Najpiękniejsze podwórko lub obejście w domkach jednorodzinnych”

„Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego”

Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska          
  (pok. 33; tel. 041 347-50-73 lub 347-50-77) 

Sołtysi

Regulamin i druki zgłoszeń dostępne są w:
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  Nieruchomość lokalowa oznaczona Nr 22, położona  
w miejscowości Nowiny, przy ul. Białe Zagłębie Nr 10 obręb 
geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny wraz z pomie- 
szczeniem przynależnym i udziałem w części wspólnej. W skład 
lokalu mieszkalnego o powierzchni 49,80 m2 wchodzą trzy po- 
koje, kuchnia, przedpokój, łazienka oraz pomieszczenie przy- 
należne – piwnica o powierzchni 9,50 m2. Przedmiotowy 
lokal stanowi własność Gminy Sitkówka-Nowiny, usytuowany 
jest na I piętrze w budynku wielorodzinnym, znajdującym 
się na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji  
gruntów jako działka Nr 533/153 o powierzchni 0,1109 ha, 
dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach 
księga wieczysta nr KI1L/00060627/6. Przedmiotowa nie-
ruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób 
trzecich, a wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące 
na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na zwią-
zanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytko-
waniu wieczystym. Dział IV księgi wieczystej (hipoteka), do-
tyczący przedmiotowej nieruchomości nie zawiera wpisów.
Cena wywoławcza wynosi:  131 000,00 złotych (słownie: sto 
trzydzieści jeden tysięcy złotych).
Wadium w wysokości: 14 000,00 złotych (słownie: czterna-
ście tysięcy złotych).
          Nieruchomość lokalowa oznaczona Nr 1, położona w miej- 
scowości Nowiny, przy ul. Białe Zagłębie Nr 15 obręb geode-
zyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny wraz z pomieszcze-
niem przynależnym i udziałem w części wspólnej. W skład 
lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,70 m2 wchodzi jeden 
pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka oraz pomieszczenie 
przynależne – piwnica o powierzchni 3,90 m2. Przedmiotowy 
lokal stanowi własność Gminy Sitkówka-Nowiny, usytuowany 
jest na parterze w budynku wielorodzinnym, znajdującym się 
na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działki Nr 443/151 i 443/146 o łącznej powierzchni 
0,1145 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy  
w Kielcach księga wieczysta nr  KI1L/00062370/3. Przedmio- 
towa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na 
rzecz osób trzecich, a wszelkie prawa, roszczenia i ograni-
czenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości 
ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub 
współużytkowaniu wieczystym. Dział IV księgi wieczystej (hi-
poteka), dotyczący przedmiotowej nieruchomości nie zawie-
ra wpisów.
Cena wywoławcza wynosi:  68.000,00 złotych (słownie: 
sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Wadium w wysokości:  7 000,00 złotych (słownie: siedem 
tysięcy złotych).
             Nieruchomość lokalowa oznaczona Nr 15, położona w miej- 
scowości Nowiny, przy ul. Parkowa Nr 2 obręb geodezyjny 
Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny wraz z pomieszczeniem 
przynależnym i udziałem w części wspólnej. W skład lokalu 
mieszkalnego o powierzchni 53,40 m2 wchodzą trzy pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka oraz pomieszczenie przyna-
leżne – piwnica o powierzchni 4,50 m2. Przedmiotowy lokal 
stanowi własność Gminy Sitkówka-Nowiny, usytuowany jest 
na III piętrze w budynku wielorodzinnym, znajdującym się na 
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka Nr 533/157 o powierzchni 0,0518 ha, dla której 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach  księga wie-
czysta nr KI1L/00065246/6. Przedmiotowa nieruchomość

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
  Przedmiotem przetargów ustnych nieograniczonych jest 
sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność 
Gminy Sitkówka-Nowiny, opisanych poniżej:

jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich,  
a wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na loka-
lach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych 
z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu 
wieczystym. Dział IV księgi wieczystej (hipoteka), dotyczący 
przedmiotowej nieruchomości nie zawiera wpisów.
Cena wywoławcza wynosi:  123.000,00 złotych (słownie: 
sto dwadzieścia trzy tysiące złotych).
Wadium w wysokości:  13 000,00 złotych (słownie: trzyna-
ście tysięcy złotych).
      Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny wszyst-
kie ww. nieruchomości położone są w terenach oznaczonych 
symbolem B.MW - przeznaczenie podstawowe: istniejąca 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska (do 5 kondy-
gnacji); przeznaczenie uzupełniające: usługi wolnostojące 
lub wbudowane nie zakłócające funkcji podstawowej tere-
nu, tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, urządzenia 
budowlane, garaże, parkingi, dojścia, dojazdy, place zabaw 
dla dzieci, mała architektura, zieleń. 
Przetargi ustne nieograniczone zostaną przeprowadzone w sie- 
dzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (sala konferencyjna) 
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 w dniu 7 czerwca 2016 
roku w następującej kolejności i godzinach:

       Z uwagi, iż sprzedaży podlega kilka nieruchomości loka-
lowych, wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do 
licytacji tylko tej nieruchomości, na którą dokonano wpłaty. 
Uczestnicy, którzy chcą brać udział w licytacji więcej niż jed-
nej nieruchomości powinni dokonać wpłaty wadium za każdą 
nieruchomość osobno.
     Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, 
odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wyni-
kiem negatywnym przelewem na wskazane konto, z wyjąt-
kiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał. Wadium tego uczestnika zalicza się na po-
czet ceny nieruchomości.
    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie po-
danym przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, celem spisania 
umowy w formie aktu notarialnego, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi na-
bywca. Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu 
określone zostały w Regulaminie Przetargu.
Informacje w tej kwestii można uzyskać w Urzędzie Gminy Sit-
kówka-Nowiny, Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nierucho- 
mości i Ochrony Środowiska, pokój 33 lub pod numerem tel. 
(0-41) 347 50 70, (0-41) 347 50 71.

      Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest 
wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości określonej powy-
żej na konto Gminy Sitkówka-Nowiny Nr 82-8493-0004-0040-
0429-2160-0006 do dnia 1 czerwca 2016 r., z dokład-nym 
opisem przedmiotu przetargu, którego dotyczy oraz wpła- 
cającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpły- 
wu wadium na wskazane konto. W przypadku wpłacenia wa- 
dium w formie przelewu bankowego wpłata winna być do-
konana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 1 czerwca 
2016 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora 
przetargu. 

9.00 – 9.30 – nieruchomość lokalowa z pozycji 1 (ul. Białe  
Zagłębie 10/22), 
9.30 - 10.00 – nieruchomość lokalowa z pozycji 2 (ul. Białe  
Zagłębie 15/1),
10.00 - 10.30 – nieruchomość lokalowa  z pozycji 3 (ul. Par- 
kowa 2/15).
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Agnieszka Olech

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku  
OSP RP wybrany
      9 kwietnia, w Nowinach po pięcioletniej kadencji 
wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy sitków-
ka-Nowiny. Na jego czele stanął wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz, wybrany jedno-
głośnie przez delegatów zjazdu. Ustępujący po pięciu 
latach Zarząd otrzymał jednogłosne absolutorium.

   Walny zjazd gminny delegatów Związku Ochotni- 
czych Straży Pożarnych odbył się w auli budynku gim-
nazjum w Nowinach. Zanim udzielono absolutorium 
ustępującemu po pięciu latach Zarządowi przedstawio-
no sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału, a tak-
że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału i Komisji 
Mandatowej. - Na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny 
działają 3 stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożar-
nych, a są to Kowala, Szewce-Zawada i Wola Murowa-
na, o łącznej liczbie 206 członków, w tym: zwyczajnych 
156 (mężczyzn 138, kobiet 18), wspierających 4, hono-
rowych 2, MDP 44 (chłopców 27, dziewcząt 17). Licz-
ba drużyn pożarniczych wynosi 9. OSP Kowala i Wola 
Murowana należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego, natomiast OSP Szewce-Zawada działa poza 
jego strukturami. Nasze jednostki są bardzo dobrze

chęć w niesieniu pomocy na rzecz drugiego człowie-
ka w pięcioletniej kadencji. Po złożeniu wszystkich 
sparwozdań jednogłośnie udzielono absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. Dokonano również wyboru 
noweg Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.  
I tak, na jego czele stanął wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz zostając prezesem na kolej-
ne pięć lat. - Dziękuję wszystkim za obdarzenie mnie 
zaufaniem. Ze swojej strony deklaruję wszelką pomoc 
i wsparcie dla druhów strażaków, zarówno jako wójt 
gminy, jak i prezes Zarządu Gminnego Związku OSP - 
mówił wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Wiceprezesem 
wybrano druha Michała Kasperka. Komendantem 
Gminnym został Marcin Głogowski. Sekretarzem Anita 
Dziwoń, Skarbnikiem Janusz Szymkiewicz, a członkami: 
Marcin Wojcieszyński, Andrzej Kasperek, Czesław Bent-
kowski, Jerzy Wierzbicki, Marek Szymonek oraz Ryszard 
Fudali. Dokonano także wyboru Komisi Rewizyjnej 
Oddziału Związku OSP, a na której czele stanął Paweł 
Buras, obejmując tym samym stanowisko Przewod-
niczącego Komisji. Zastępcą Przewodniczącego został 
Mieczysław Misztal, a członkiem Zbigniew Zawadzki.
     Po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu Gminne-
go OSP zaproszeni goście pospieszyli z gratulacjami.  
- Gmina Sitkówka-Nowiny może pochwalić się jedny-
mi z najlepiej wyposażonych i wyszkolonych jednostek  
w powiecie. Siła OSP jest ogromna. Najważniejszą spra-
wą w każdej jednostce jest działalność młodych ludzi. 
Bez nich niestety wiele jednostek OSP zamyka swoją 
działalność. U was to nie grozi. Macie świetnie wyszko-
lonych młodych ludzi, którzy będą w przyszłości waszą 
siłą. Pamiętajmy, że to właśnie jednostki OSP najszyb-
ciej docierają do akcji - podkreślał Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP RP, dh Ireneusz Żak, gratulując 
wyboru nowemu Zarządowi. - Druhowie są bardzo po-
trzebni mieszkańcom, a sprzęt, jaki posiadają nie jest dla 
nich. Ten sprzęt jest dla ludzi. Służy do ratowania życia 
i mienia ludzkiego. Ogromne podziękowania składam  
na ręce władz gminy Sitkówka-Nowiny za zrozumienie 
potrzeb podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców  
- dziękował wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon 
Janus, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP 
RP. Do gratulacji dołączył się także druh Marian Tworek, 
wiceprzewodniczący Sądu Krajowego OSP RP oraz prze- 
wodniczący Sądu Wojewódzkiego, a także druh Miro-
sław Pawlak, który również podkreślał rolę OSP w spo-
łeczeństwie. - To wy jesteście chyba ostatnią organizacją  
w kraju, która całkowicie społecznie niesie pomoc dru-
giemu człowiekowi i jest tak wrażliwa na krzywdę ludz-
kom. Dzięki doskonałej współpracy z władzami gmi-
ny osiągacie tak doskonałe efekty i ściągacie w swoje 
szeregi młodych ludzi, zaszczepiając im chęć niesienia 
bezinteresownej pomocy. Nowemu przezydium życzę, 
aby pokierowało pracą jednostek na terenie gminy Sit-
kówka-Nowiny jak najlepiej. Życzę jedności i wytrwa-
łości w działaniach - podkreślał druh Mirosław Pawlak.
    Na zakończenie obrad zjazdu gminnego delegatów 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz wraz z Przewodniczącą Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny Zofią Duchniak jeszcze raz 
złożyli podziękowania za pięcioletnią kadencję ustępu-
jącemu Zarządowi Gminnemu i pogratulowali nowe-
mu, deklarując przy tym wszleką pomoc i współpracę  
w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

wyposażone. Rada Gminy na 2015 rok uchwaliła  
w budżecie Gminy Sitkówka–Nowiny kwotę ponad 
600 tysięcy złotych na działalność Ochotniczych Straży  
Pożarnych, z czego 300 tysięcy złotych przeznaczono 
na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Kowala. Pozostała kwota na zakup samochodu 
pochodziła ze Związku OSP RP, Komendy Wojewódz-
kiej PSP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska oraz środków własnych OSP - poinformowała Anita  
Dziwoń, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP 
RP. Warto też podkreślić, że w ubiegłym roku jednostki 
OSP zostały poddane kontroli gotowości bojowej i kon-
troli sprawności sprzętu przez Komendę Miejską PSP  
w Kielcach otrzymując ocenę bardzo dobrą. Bardzo 
dobre wysokie miejsca zajmują też nasi druhowie pod-
czas zawodów powiatowych. W 2015 roku zarówno 
MDP dziewcząt, jak i chłopców zajęła 1 miejsce, KDP 
zajęła miejsce 5, a męska drużyna pożarnicza miejsce 3.  
W 2015 roku druhowie ze wszystkich trzech jedno-
stek wyjeżdżali do akcji łącznie 120 razy, w tym 97 razy  
do pożarów - zaznaczyła sekretarz Anita Dziwoń,  
a wójt gminy Sitkówka-Nowiny złożył na ręce dele-
gatów poszczególnych jednostek podziękowania dla 
wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
i działaczy Związku OSP za pracę oraz za nieocenioną

Wybrano nowy Zarząd Gminny OSP
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    Organizatorami przeglądu byli Wójt i Rada Gminy 
Nowa Słupia, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  
na Świętym Krzyżu przy współpracy z Centrum Dziedzic-
twa Gór Świętokrzyskich na czele z dyrektorem Piotrem 
Sepioło. Laureaci przeglądu zostali wyłonieni podczas 
eliminacji, które miały miejsce 12 marca, w święto-
krzyskiej bazylice. Jury w składzie: dr Maria Zawartko  
i dr Iwona Polak (Akademia Muzyczna im. Karola Lipiń-
skiego z Wrocławia) oraz Michał Stachurski (Wojewódzki 
Dom Kultury z Kielc) dokonało wyboru spośród 46 pod-
miotów wykonawczych, liczących w sumie 530 osób.

  Gminę Sitkówka-Nowiny reprezentował Chór 
„Nowina” pod kierownictwem Krzysztofa Jończyka, 
Zespół Śpiewaczy „Bolechowiczanie” pod kierowni- 
ctwem Krzysztofa Korbana, Zespół Śpiewaczy „Szew- 
czanki” i Zespół Obrzędowy „Kowalanki” pod kiero- 
wnictwem Feliksa Korbana.
   W wykonaniu chórzystów z Nowin usłyszeliśmy  
„Ty któryś gorzko na krzyżu umierał” i „ Krzyżu Święty 
nade wszystko”. Zespół Śpiewaczy „Bolechowiczanie” 
zaprezentował „Już ma być zamordowany” i „Gdy widzę 
Ciebie”. Zespół Śpiewaczy „Szewczanki” zaprezentował 
się w utworach „Stary Krzyż” oraz „Ogrodzie Oliwny” 
zaś w wykonaniu Zespołu Obrzędowego „Kowalanki” 
usłyszeliśmy pieśni „Pan Jezus grzechy nasze” i „Lament 
serdeczny”.
     W kategorii chóry dorosłe chór „Nowina” otrzymał 
III miejsce. W kategorii zespoły ludowe wyróżnienie 
otrzymał Zespół Obrzędowy „Kowalanki”. Dodatkowo 
jury przyznało wyróżnienie dla akompaniatora Zespołu 
„Bolechowiczanie” pana Krzysztofa Korbana.
     Celem przeglądu była popularyzacja pieśni pasyjnej  
i pokutnej, odkrywanie wartości chrześcijańskich przez 
śpiew pieśni wielkopostnych i pokutnych, a także od-
krywanie tajemnicy wiary katolickiej - Męki Śmierci 
i Zmartwychwstania Pańskiego. Z roku na rok liczba 
uczestników przeglądu wzrasta. Atmosfera jaka pano-
wała zarówno podczas eliminacji, jak i koncertu głów-
nego, pozwoliła wszystkim uczestnikom i słuchającym 
na przeżycie duchowej uczty. Treść, tematyka i wysoki 
poziom wykonania prezentowanych utworów pozwoliły 
niewątpliwie jeszcze bardziej zgłębić tematykę pasyjną 
i pokutną, jaka towarzyszy okresowi Wielkiego Postu, 
który jest czasem przygotowania do Świąt Paschalnych.

Łukasz Gryń

Nasze Zespoły zaprezentowały się na Świętym 
Krzyżu 
            W piątą niedzielę Wielkiego Postu w bazylice mniej- 
szej pw. Trójcy Świętej w sanktuarium relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego odbył się Koncert Galowy III Regio-
nalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej.

Chór „Nowina” III Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej  
- Święty Krzyż 

Zespół Śpiewaczy „Szewczanki” III Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej  
i Pokutnej - Święty Krzyż 

Zespół Obrzędowy „Kowalanki” III Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej  
i Pokutnej - Święty Krzyż 
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   Danuta Kilakiewicz urodziła się  
1 stycznia 1932 roku w Białymstoku,  
gdzie spędziła swoją młodość. 
W 1969 roku - razem z rodziną- przyje- 
chała do Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Mąż podjął pracę w pobliskiej 
cementowni, a Pani Danuta w biu- 
rze projektów Naftoprojekt. karierę 
zawodową zaczynała na stanowisku 
kreślarza, potem asystenta, wreszcie  

projektanta dróg. Pomogło jej to w zaprojektowa- 
niu i wybudowaniu własnego domu. Od 1992 
roku Śp. Danuta Kilakiewicz była na emeryturze. Zajmo- 
wała się domem, ogrodem i ... pisała wiersze. O swojej 
twórczości sama mówiła tak: „Zadaję sobie pytanie, 
dlaczegopiszę wiersze. Piszę je dla przyjaciół,znajo- 
mych i dla samej siebie, oraz z samej przyjemności 
pisania. A jeżeli któryś z tych wierszy spodoba się i przy- 
padnie do serca choć jednej osobie, będzie to dla 
mnie największą nagrodą, jaką otrzymałam”. - Wier-
sze Śp. Danuty Kilakiewicz są wspaniałe w swojej  
prostocie i niezwykle trafnie obrazują rzeczywi-
stość. Jej odejście to wielka strata - mówi wójt gminy  
Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz.- Bardzo  
wymowne wiersze Pani Danuty w prosty sposób  
docierają do odbiorców, niosąc ze sobą radość 
i nadzieję. Zawsze będziemy nosić w sercach 

twórczość naszej rodzimej Poetki i zawsze będziemy o 
Niej pamiętać - podkreśla Przewodnicząca Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Zofia Duchniak.

        Śp. Danutę Kilakiewicz pożegnano 22 kwietnia towa- 
rzysząc jej w ostatniej drodze. A tak, żegnają ją poeci: 

    Wdzięczni za piękną twórczość i lata wspaniałej współ- 
pracy poniżej publikujemy wybrane utwory Śp. Danuty 
Kilakiewicz i zapewniamy wszystkich miłośników Jej  
poezji, że jeszcze wielokrotnie będziemy o Niej przypo-
minać na łamach naszego miesięcznika poprzez twór-

Redakcja

      Z przykrością zawiadamiamy, że 19 kwietnia 2016  
roku odeszła znana i ceniona poetka Danuta Kilakie- 
wicz. Była autorką dwóch tomów wierszy zatytuło- 
wanych „Takie sobie wierszyki” oraz wydanego 
przez Gminę Sitkówka-Nowiny tomiku pt. „Wiersze”.  
Jej wiersze są bezpretensjonalne, ciepłe, pełne uroku 
i humoru. Mieszkańcy Gminy Sitkówka-Nowiny mogli 
systematycznie śledzić twórczość Pani Danuty na ła-
mach miesięcznika „Głos Nowin”.   

Z żalem żegnamy naszą rodzimą Poetkę  
Danutę Kilakiewicz

Pamięci Danuty Kilakiewicz

KONDOLENCJE
Rodzinie zmarłej Danuty Kilakiewicz 

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy 

  Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny       
Zofia Duchniak

wraz z Radnymi Gminy

Moje wiersze
Moje myśli, moje słowa,
te złociste i te szare,
te w szeregu, te w nieładzie.
Spisywane na papierze,
te nieważne, niepoważne
i ważne. 

Złota nigdy nie dosięgną,
Układanki, jakich wiele.
Ale powiem Ci po cichu,
to najlepsi przyjaciele.

Możesz do nich się wyżalić,
ból i smutek w strofach zamknąć.
Przyjmą wszystkie tajemnice
i osłodzą Twoje życie.

To nieważne, że z błędami,
to nieważne, że koślawe.
Może nie są tak jak trzeba.
Najważniejsze, że te wiersze
wciąż prowadzą mnie do nieba.

Danuta Kilakiewicz

Życie
Życie to nie bajka,
to codzienny zwykły dzień.
Czasami odświętny.
Zawsze inny, nie ten sam,
to czarodziejski sen.

Na życie nie ma recepty.
Od nas zależy, jakie będzie,
czy dobre, czy złe,
czy szczęśliwe, czy nie.

Życie to świeżość poranka,
to gorące usta kochanka,
to dom pełen krzyku dzieci,
to czas, co nam wspólnie leci.

Cieszy nas każdy następny dzień,
bo nawet po burzy nadchodzi
dzień, pełen ciepła i słońca.
Niech takie życie trwa bez końca.

Danuta Kilakiewicz

Podziękowanie
Dostałam od życia
wszystko to, co trzeba.
Trochę gwiazd spadających z nieba.
Trochę radości dużych i małych.
Trochę chwil cennych, wyśnionych.
Trochę przyjaźni wymarzonych.

Dostałam dnie i noce całe,
różne, szczęśliwe, niebywałe.
Dostałam łzy, co w poduszkę spływały,
lecz z poranną mgłą się rozwiewały.

Dostałam od życia
wszystko to, co trzeba.
Była to fajna zabawa.
Z podziękowaniem!
Przybijam piątkę
i biję brawa.

Danuta Kilakiewicz

Odeszła; cicha, skromna i wrażliwa
Zostawiła: smutek, płacz, cierpienie bliskich
Poszła do Boga jedynego
Była Panu potrzebna
Będzie pisać Panu swoje piękne wiersze
Prawdziwe, radosne i wzruszające
Poszła do lepszego Świata
Do krainy wiecznej szczęśliwości
A tutaj zostawiła - kartki zapisane wierszami
Których nikt nie zapomni
Piękne - pełne barw radości i smutku
Prawdziwe
Zostawiła pamięć po sobie na zawsze
Już Cię Pani Danusiu nic nie boli
Jesteś szczęśliwa i wolna
Jesteś u Pana
ODPOCZYWAJ W SPOKOJU

autor Irena Kostrzewska
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„REGNAVIT DOMINUS” 
   Pod takim tytułem w kościele parafialnym pw. 
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach odbył się I Prze-
gląd Pieśni Wielkanocnej i do Miłosierdzia Bożego. 
Wystąpiły zespoły z Gminy Sitkówka-Nowiny, a także 
z Chęcin, Kielc i Zagnańska. Organizatorami przeglądu 
byli: Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, 
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Parafia pw. Chry-
stusa Odkupiciela w Nowinach.

    Pierwsza niedziela kwietnia w nowińskim kościele 
rozbrzmiała pieśniami wielkanocnymi oraz do Miło-
sierdzia Bożego. Gościom zaprezentowały się zespo-
ły nie tylko z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, ale też 
z Chęcin, Kielc i Zagnańska. - Ogromnie cieszymy się, 
że na nasze zaproszenie odpowiedziało aż tylu arty-
stów - podkreślała Edyta Bobryk, kierownik ds. kultu-
ry Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach. 

religijnej w rozwoju kultury nie tylko na terenie Gminy 
Sitkówka-Nowiny, ale i województwa świętokrzyskiego.
    Po wysłuchaniu wszystkich pieśni, słowa podzięko-
wania do występujących artystów skierował włodarz 
gminy Sitkówka-Nowiny, wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz. - To była wspaniała uczta duchowa. Dziękuję 
artystom za zaangażowanie, a także za dostarczone 
nam wszystkim tu obecnym chwile pełne wzruszeń, 
które sprawiły, że pewnie nie jedna tu osoba pochyliła  
się nad sensem Zmartwychwstania Pańskiego - mó-
wił wójt Sebastian Nowaczkiewicz, który wraz ze swo-
im zastępcą Łukaszem Barwinkiem, Przewodniczącą 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofią Duchniak, a także 
z Wicestarostą Powiatu Kieleckiego Zenonem Janusem  
i księdzem Tomaszem Gocelem, wręczyli na zakończe-
nie pamiątkowe grawertony dla wszystkich zespołów 
artystycznych. Po niezapomnianej uczcie duchowej nie 
mogło zabraknąć również i czegoś dla ciała. Organiza-
torzy przeglądu zaprosili gości na ciepły poczęstunek.

    Wśród zespołów zaprezentowały się: Chór NOWI-
NA, Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta, Zespół BOLECHO-
WICZANIE, Zespół Obrzędowy KOWALANKI, Zespół 
SZEWCZANKI, Zespół Wokalny A CAPELLA z Kielc, Chór 
Parafialny Kościoła Św. Józefa z Zagnańska, Chór Para-
fialny Kościoła Św. Bartłomieja w Chęcinach, a także 
Chór Kameralny OREMUS z Chęcin. Wszyscy zapre-
zentowali się na najwyższym poziomie wokalnym, jed-
nak bez wątpienia największą atrakcją byli najmłodsi 
i najbardziej wdzięczni uczestnicy Przeglądu „REGNA-
VIT DOMINUS” - dzieci z Przedszkola Samorządowego 
im. Pluszowego Misia w Nowinach z grup Słoneczka  
i Biedroneczki. Grupa Biedroneczek pod opieką Aga-
ty Strzeszkowskiej oraz Urszuli Mularczyk zaśpiewała 
„Piosenkę Wielkanocną”, a grupa Słoneczek pod opieką 
Beaty Pawlusek i Edyty Kasprzyckiej wykonała piosenkę  
pt. „Wielkanoc”. - Maluchy zachwyciły swoim występem. 
Mamy prawdziwe talenty w naszej gminie - przyznał 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. 
      Jak podkreślano podczas koncertu, głównym celem 
pierwszego w historii gminy Sitkówka-Nowiny przeglą-
du jest konfrontacja artystycznego dorobku zespołów 
i solistów oraz promowanie udziału polskiej tradycji

Przegląd zgromadził w kościele wielu mieszkańców gminy

Zaproszeni goście byli pod wrażeniem wszystkich występów

Uczestnicy przeglądu
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   Tomasz Wróblewski w kategorii szkół podstawo-
wych i Michał Kuta w kategorii szkół gimnazjalnych 
będą reprezentować gminę Sitkówka-Nowiny podczas 
eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega 
pożarom”. To właśnie oni wykazali się największą wie-
dzą w zakresie pożarnictwa podczas eliminacji gmin-
nych. 

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej za nami 

    Tradycyjnie już gminne eliminacje turnieju wiedzy  
pożarniczej odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu  
Gminy Sitkówka-Nowiny. Honorowy patronat nad  
przedsięwzięciem objął wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz. W turnieju uczestniczyły
reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny.

      Turniej rozpoczął się od testu składającego się z za-
dań zamkniętych, w których uczestnicy musieli wykazać 
się nie lada wiedzą pożarniczą. - Uczniowie musieli znać 
przepisy przeciwpożarowe, zasady postępowania na wy-
padek pożaru oraz historię i tradycję ruchu strażackiego 
- poinformował kpt. Marcin Korytnicki z PSP w Kielcach, 
który pełnił funkcję przewodniczącego komisji oceniają-
cej uczniów. Eliminacje gminne zostały przeprowadzone 
w dwóch grupach wiekowych: grupa I - uczniowie szkół 
podstawowych oraz grupa II – uczniowie gimnazjum. 

rytnicki – Komenda Miejska PSP w Kielcach oraz druh 
Marcin Głogowski - Komendant Gminny Związku OSP 
RP w Sitkówce-Nowinach, a także Anita Dziwoń i Graży-
na Górecka z ramienia Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.

      Nagrody ufundował Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Opiekunowie z poszczególnych szkół z terenu Gminy 
Sitkówka-Nowiny pełnili funkcję obserwatorów. Nad 
właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komi-
sja w składzie: Przewodniczący Komisji kpt. Marcin Ko-

      Po zapoznaniu uczestników z regulaminem turnieju 
wiedzy pożarniczej, rozdano pytania testowe i ucznio-
wie mogli przystąpić do pracy. Jak się później okazało, 
wykazali się bardzo dużą wiedzą. W kategorii Szkół Pod-
stawowych najlepszy okazał się Tomasz Wróblewski.  
Na miejscu drugim w tej kategorii uplasował się Michał 
Milcarz, a na miejscu trzecim Klaudia Krzysztofek. W ka-
tegorii szkół gimnazjalnych na miejscu pierwszym zna-
lazł się Michał Kuta. Miejsce drugie zajęła Julia Wypych. 
Trzecie miejsce przypadło  Konradowi Wojtasińskiemu. 
Jak zgodnie mówili uczestnicy turnieju, wiedza zdobyta 
w czasie nauki bez wątpienia przydaje się w sytuacjach 
zagrożenia. Zachęcali również gorąco do pogłębiania 
swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa, a zdobywcy 
pierwszych miejsc zapewnili, że dołożą wszelkich sta-
rań, aby godnie reprezentować Gminę Sitkówkę-No-
winy podczas eliminacji powiatowych. Po nich zwy-
cięzców czekać będą jeszcze eliminacje wojewódzkie  
i w końcu ogólnopolskie. Za naszych mistrzów trzymamy 
kciuki i życzymy, aby znaleźli się jak najwyżej na podium.

             Na zakończenie turnieju wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz pogratulował laureatom oraz 
wszystkim uczestnikom chęci do nauki, a ich opiekunom 
złożył podziękowania za trud włożony w przygotowanie 
wychowanków. Kapitan Marcin Korytnicki z Komendy 
Miejskiej PSP w Kielcach wraz z Marcinem Głogowskim, 
Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Sitkówce-
Nowinach złożyli podziękowania organizatorom za do-
skonałe zorganizowanie tegorocznych eliminacji gmin-
nych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, a uczest-
nikom turnieju pogratulowali wiedzy i umiejętności.
   Uczestnicy turnieju otrzymali honorowe dyplomy  
i nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny. Gratulujemy wszystkim laureatom  
i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych eliminacjach.

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe
I miejsce Tomasz Wróblewski

II miejsce Michał Milcarz
III miejsce Klaudia Krzysztofek

II grupa wiekowa – gimnazja
I miejsce Michał Kuta

II miejsce Julia Wypych
III miejsce Konrad Wojtasiński

 Poniżej przedstawiamy miejsca na podium 
 w poszczególnych grupach wiekowych:

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą

Nagrodzili najlepszych
Na zakończenie wręczono nagrody dla najlepszych

Uczniowie nowińskich szkół wykazali się ogromną wiedzą pożarniczą
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Niezwykle ciekawy dzień otwarty w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach
    Lekcje otwarte, zwiedzanie szkoły, konkursy z na-
grodami, warsztaty edukacyjne, a także pyszny poczę-
stunek - tak wyglądał dzień otwarty w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach. 

      Na dzień otwarty do Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach wszystkich zainteresowanych szkołą 
zaprosiła dyrekcja placówki wraz z nauczycielami, mło-
dzieżą i Radą Rodziców. O tym, że warto się tu uczyć 
przekonywała dyrektor szkoły Kornelia Bem-Kozieł. - 
Powodów do kontynuowania nauki po szkole podsta-
wowej właśnie w naszej szkole jest wiele. Mamy bar-
dzo nowoczesne zaplecze, świetnie wyposażoną halę 
sportową, salę informatyczną z najnowocześniejszym 
sprzętem, bardzo dobrą kadrę nauczycielską, o czym 
świadczą wyniki, jakie uzyskują nasi uczniowie w róż-
nego rodzaju konkursach przedmiotowych - wymiania 
dyrektor placówki, Kornelia Bem-Kozieł. - Nasze gim-
nazjum jest jednym z pięciu najlepszych w powiecie.

      Już od godziny 10:00 wszystkich przybyłych zapro-
szono do szoklnej auli, gdzie odbyły się niezwykłe lekcje 
chemii i fizyki. Doświadczenia przeprowadzane przez 
uczniów pod okiem doświadczonych nauczycieli wzbu-
dziły ogromne zainteresowanie oraz gromkie brawa 
licznie przybyłych gości. - W naszej szkole lekcje zawsze 
są ciekawe, a atmosfera, jaka tu panuje jest fantastycz-
na - przekonywali uczniowie Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach. - Nasza szkoła jest bardzo cie-
kawa pod każdym względem. Jest tu biblioteka, mamy 
nowoczesne komputery. Po prostu raj dla ucznia. Wszy-
scy uczniowie są mili i pomocni. Nauczyciele są wspa-
niali i uczą nas bardzo dobrze, organizując niezwykle 
ciekawe lekcje - podkreśla Jakub Gorzelski z klasy IIc, 
który gorąco zachęcał do podjęcia nauki w nowińskim 
gimnazjum. - Każdy w naszej szkole jest mile widziany. 
Zachęcam wszystkich do przyjścia tu. Mamy cztery kla-

sy profilowane: ogólną, sportową, angielską i niemiec-
ką. Jest w czym wybierać - przekonywał Jakub Gorzelski.

    Przyjazna i rodzinna atmosfera, opieka na najwyż-
szym poziomie, wysoko wykwalifikowana kadra, wspa-
niale wyposażone pracownie informatyczne, dosko-
nale prowadzone zajęcia przedmiotowe z naciskiem 
na naukę języków obcych, uczestnictwo w różnego 
rodzaju programach oświatowych, a także zajęcia do-
datkowe, również z zakresu wychowania fizycznego, 
do którego w szkole przywiązuje się szczególną wagę -

Mamy bardzo dobry poziom nauczania językow ob-
cych, co w dzisiejszych czasach jest ogromnie ważne. 
Oprócz tego, położenie szkoły jest jej wielkim atu-
tem. Z całą pewnością u nas jest bardziej bezpiecz-
nie niż w większych szkołach. Uczy się tu około 250 
uczniów. Ryzyko związane z używkami jest mniejsze. 
Dzięki temu, ze jest nas tu mniej możemy stwarzać at-
mosferę bardziej przyjazną i rodzinną. Organizujemy 
także wiele pikników plenerowych i różnego rodzaju 
wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, nie zapo-
minając oczywiście przy tym, że priorytetem szkoły 
jest nauka i zapewnienie dzieciom dobrego startu  
na kolejne szczeble edukacji - podkreśla dyrektor szkoły.

Pokazali się z jak najlepszej strony 

Nowińskie gimnazjum w pierwszej piątce  
najlepszych szkół w powiecie 

Uczniowie nowińskiego gimnazjum zachęcali do nauki języka niemieckiego Gimnazjaliści odnoszą wiele sukcesów na polu nauki i sportu

Ciekawe eksperymenty wzbogacają lekcje chemii i fizyki, o czym można 
było się przekonać podczas dni otwartych szkoły

Stoły uginały się od pyszności podczas dnia otwartego szkoły
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z całą pewnością to wszystko przyczynia się do tego, 
że nowińskie gimnazjum jest oceniane jako jedno  
z pięciu najlepszych w powiecie kieleckim. - Ktokolwiek 
odwiedził w ostatnim czasie Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach wie, że jest to nowoczesna 
placówka edukacyjna, która w indywidualny sposób 
podchodzi do każdego ze swoich uczniów i dba o ich 
wszechstronny rozwój - mówi wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. - Jeżeli chodzi 
o gimnazjum w Nowinach, to zdecydowanie mamy 
się czym chwalić. Szkoła świetnie sie rozwija, dosko-
nale się prezentuje, a mało tego ma świetne wyniki.
Warto tutaj wspomnieć o tym, że jest jednym z pię-
ciu najlepszych gimnazjów w powiecie kieleckim.
Poza tym, że szkoła jest świetnie zorganizowana, osią-  

ga doskonałe wyniki w nauce. Również dzięki nauczy-
cielom, a trzeba podkreślić, że mamy tu doskonałą 
kadrę pedagogiczną. Szkoła jest także bardzo dobrze 
wyposażona. Nie tak dawno przekazaliśmy nową salę 
informatyczną z 26 nowoczesnymi komputerami.  
Jest tu również doskonale wyposażone zaplecze spor-
towe ze wspaniałą halą - wymienia wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz i przekonuje, że zdecydowanie war-
to się tutaj uczyć. - Zachęcam uczniów klas szóstych 
do odwiedzenia naszego gimnazjum i zapoznania  
się z ofertą szkoły, a także z opiniami uczniów. Moż-
na tu nie tylko fajnie spędzić czas w miłej atmosferze, 
ale przede wszystkim uczyć się w doskonałych warun-
kach. Warto tu kontynuować swoją naukę po klasie 
podstawowej - zachęca wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Agnieszka Olech

Gmina Sitkówka-Nowiny promowana podczas 
Wiosennej Biesiady Poetyckiej w Zakopanem              

GKS NOWINY ZNÓW WYGRYWA !!!     

     W pierwszy weekend kwietnia w Zakopanem od-
była się Wiosenna Biesiada Poetycka z udziałem  
35 poetów z całej Polski. Poetka Lidia Jędrocha-Ku-
bicka promowała podczas wydarzenia nie tylko swoją 
twórczość, ale też gminę Sitkówka-Nowiny.

     3 kwietnia, w ramach 18. kolejki rozgrywek o mi-
strzostwo ligi okręgowej doszło do pojedynku na 
szczycie tabeli, pomiędzy GRANATEM SKARŻYSKO-KA-
MIENNA (3. miejsce), a naszą drużyną GKS NOWINY 
(2. miejsce). Zwycięsko z tego pojedynku wyszli nasi 
zawodnicy, którzy mogli wracać do Nowin w dobrych 
humorach po bardzo dobrze rozegranym meczu. 

        Podczas tegorocznej Wiosennej Biesiady Poetyckiej 
35 poetów z całej Polski miało możliwość zaprezentowa-
nia swojej twórczości oraz regionu, z którego pochodzi. - 
Gmina Sitkówka-Nowiny posiada wiele walorów przyrod-
niczych i turystycznych. Podczas poetyckiego spotkania 
mówiłam o całym naszym bogactwie, jakie posiadamy. 
     Zebrani byli zachwyceni - mówi poetka Lidia Jęd-
rocha-Kubicka, która zaprezentowała również swój bo-

   - Zwycięstwo sprawiło, że odzyskaliśmy nadzieję na 
awans. W tym momencie do liderującej Moravii traci-
my już tylko 7 punktów, a bez wątpienia jest to stra-
ta, którą można zniwelować w kolejnych spotkaniach 
- mówią zawodnicy GKS NOWINY. - Ogromnie się cie-
szę, że nasza drużyna tak szybko pnie się w górę tabe-
li. Trzymam kciuki za naszych sportowców i życzę im 
kolejnych spektakularnych sukcesów - podkreśla wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.
          W kolejnym meczu GKS NOWINY podejmował zespół  
z MIEDZIANEJ GÓRY, z którego zwycięsko wyszli nasi 
zawodnicy wygrywając aż 2-6 (wynik do przerwy 1-4). 
Po bardzo wyrównanym początku meczu zawodnicy  
z Nowin przejęli inicjatywę w środkowej części boiska 
i kontrolowali przebieg spotkania. W kadrze meczowej 
znalazło się aż 3 zawodników z juniora starszego, którzy 
zostali włączeni do kadry pierwszego zespołu z Nowin 

(Sebastian Siarek, Karol Wijas oraz Kewin Skowron). 
Oglądając mecz, można stwierdzić, że zawodnicy z Nowin 
bardzo sumiennie przepracowali okres przygotowawczy, 
co było widać na boisku pod każdym aspektem. Dla na- 
szych dwóch zawodników znalazło się miejsce w jede- 
nastce kolejki - są nimi Adrian Solnica i Przemysław  
Cichoń. Serdecznie gratulujemy.
     17 kwietnia, GKS NOWINY zmierzył się z POLANA-
MI PIERZCHNICA. Mecz odbył się w Pierzchnicy i był 
niezwykle emocjonujący. Nowińscy zawodnicy wygrali 
1:0. Była to 20. kolejka o mistrzostwo klasy okręgowej. 
Początek meczu należał do zawodników z Nowin, co po-
twierdza strzelona bramka już w 5 minucie meczu przez 
kapitana drużyny – Łukasza Górala.
     W 19. kolejce o mistrzostwo klasy okręgowej GKS 
NOWINY mierzył się przed własną publicznością z dru-
żyną z Chmielnika. Po bardzo zaciętym i wyrównanym 
pojedynku nasi zawodnicy wygrali 1-0 po bramce Łuka-
sza Górala. O jakości spotkania przesądziły trudne wa-
runki atmosferyczne.
      W meczu 21. kolejki o mistrzostwo klasy okręgowej 
GKS NOWINY podejmował przed własną publicznością 
zespół z Nowego Korczyna. Drużyna Trenera Mariusza 
Ludwinka rozgromiła ekipę przyjezdnych aż 6-0 (wynik 
do przerwy 4-0).

gaty dorobek poetycki oraz Grupę Literacką „Bocianie-
Gniazdo”, do której należy. - W sali kominkowej odbył 
się konkurs jednego wiersza. Potem rozpoczęła się pra-
ca w grupach, polegająca na napisaniu wiersza do gra-
fiki - poinformowała poetka Lidia Jędrocha-Kubicka. - 
Grupa, której przewodniczyłam zajęła pierwsze miejsce 
- dodaje. Na zakończenie pierwszego dnia wysłuchano 
referatu pt. „Twórczość literacka Karola Wojtyły”. Odbył  
się też wykład z edytorstwa na temat powstawania
książek. 
   Drugiego dnia spotkania uczestnicy wzięli udział  
w mszy świętej na Harendzie w intencji poetów, a na-
stępnie wszyscy udali się do muzeum Jana Kasprowicza, 
gdzie wysłuchali wykładu. Agnieszka Olech

Redakcja
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   Celujące roczne oceny klasyfikacyjne z  języka 
angielskiego oraz zwolnienie z drugiej części spraw-
dzianu w klasie VI, a także medale Laureata Konkur-
su otrzymali dwaj uczniowie Szkoły Podstawowej  
z Nowin - szóstoklasista Kacper Kubicki i piątoklasi-
sta Maksymilian Dąbek, którzy zostali laureatami te-
gorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu z Języka  
Angielskiego dla Szkół Podstawowych. Bardzo wyso-
ko w finale konkursu znalazł się także piątoklasista  
Maciej Pędzich.

      Jak widać, w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach języka angielskiego uczy się na 
najwyższym poziomie. Świadczą o tym zajmowane 
przez uczniów szkoły najwyższe miejsca w wojewódz-
twie świętokrzyskim w konkursie przedmiotowym.

    Organizowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach  
wojewódzki etap Konkursu Języka Angielskiego dla 
szkół podstawowych odbył się 24 lutego i 2 marca 
bieżącego roku. Za finalistów konkursu kciuki trzymali 
wszyscy. Jak się okazało, aż dwóch z nich zostało lau-
reatami konkursu. Na bardzo wysokim, bo aż siódmym 
miejscu w województwie uplasował się KacperKubic-
ki z klasy VIA. Kacper uzyskał łącznie 112 punktów, 
w tym 86 punktów z części pisemnej i 26 punktów  
z części ustnej. Drugim laureatem został Maksymi-
lian Dąbek z klasy VA, który również spisał się na me-
dal, uzyskując łączą liczbę punktów 101, w tym z czę- 

ści pisemnej 71 punktów, a z części ustnej aż 30. Tym 
samym zajął osiemnaste miejsce w województwie. 
Obu laureatów do konkursu przygotowywała na-
uczycielka języka angielskiego, Ilona Przybysławska. 
- Nasi uczniowie włożyli ogrom pracy w przygotowa-
nie się do konkursu. Swój sukces osiągnęli nie tylko
dzięki pracy nad dosłownie tysiącami ćwiczeń z gra-
matyki i słownictwa, ale również dzięki zamiłowaniu  

do języka angielskiego - mówi Ilona Przybysławska, 
nauczyciel języka angielskiego. - Nasi laureaci mówią, 
a nawet czasami myślą po angielsku. Czytają angielską 
literaturę i oglądają filmy anglojęzyczne. Tak wysoko 
w województwie uplasowali się dzięki pracowitości  
i ciekawości poznania języka angielskiego - podkreśla.
          Warto dodać, że jednym z finalistów wojewódzkiego 
etapu konkursu był jeszcze jeden uczeń ze Szkoły Pod-
stawowej w Nowinach, piątoklasista Maciej Pędzich. 
- Maciek w Konkursie z Języka Angielskiego zaszedł 
bardzo wysoko, bo aż do trzeciego etapu wojewódz-
kiego, zdobywając aż 83 punkty. Jesteśmy ogromnie 
dumni z jego sukcesu i wkładu pracy w przygotowania 
do konkursu - mówi Iwona Majchrzyk, nauczycielka ję-
zyka angielskiego przygotowująca Maćka do konkursu.
   Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej laureaci konkursu otrzymali celującą roczną  
ocenę klasyfikacyjną z języka angielskiego, a także  
zostali zwolnieni z drugiej części sprawdzianu w klasie VI,  
która obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. 
Laureaci konkursów otrzymali także pamiątkowe  me- 
dale Laureata Konkursu.  
   Młodzi angliści ze Szkoły Podstawowej im. Orląt 
Lwowskich z Nowin nagrody odebrali osobiście pod-
czas uroczystej gali, która odbyła się 1 kwietnia. - Je-
steśmy ogromnie dumni, że mamy takich utalentowa-
nych uczniów i tak wspaniałych nauczycieli - podkreśla  
dyrektor SP w Nowinach, Joanna Wojcieszyńska.

Kacper Kubicki i Maksymilian Dąbek laureatami 
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

Agnieszka Olech

Maksymilian Dąbek z dumą prezentuje zdobyty tytuł jednego z najlepszych 
młodych anglistów w województwie

Kacper Kubicki również został jednym z laureatów wojewódzkiego  
konkursu z języka angielskiego
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UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD W MINISTERSTWIE 
EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
     Uczennica klasy IC Publicznego Gimnazjum w No-
winach Kinga Kamińska otrzymała nagrodę za zajęcie 
II MIEJSCA w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
dla uczniów gimnazjum zorganizowanym przez Sekcję 
Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej Budownictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej. 

   7 kwietnia, w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Kielcach prezentowało się ponad 200 wykonawców  
w IV „POJEDYNKU NA GŁOSY”. To była rekordowa edy-
cja konkursu wokalnego dla świętokrzyskich uczniów 
zorganizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury  
w Kielcach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nu-
mer 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach. 

       Uroczyste wręczenie nagród laureatom tego konkur- 
su odbyło się 6 kwietnia 2016 r. podczas Ogólnopolskiej 
Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowni-
czej Szkół Budowlanych  i Zawodowych, zorganizowa-
nej w gmachu MEN w Warszawie. Zwycięzcy konkursu 
otrzymali nagrody z rąk Teresy Wargockiej – wicemini-
ster i Sekretarz Stanu w MEN. Kinga Kamińska wykonała 
pracę konkursową pod czujnym okiem nauczycielki pla-
styki Alicji Lasoty. Uczennica starała się za pomocą środ-
ków plastycznych pomysłowo, czytelnie i estetycznie 
zapromować branżę budowlaną. Najwidoczniej udało  
się jej to osiągnąć, gdyż prace oceniane były przez artystów 
plastyków, a druga lokata w Konkursie Ogólnopolskim 
jest nie lada osiągnięciem. Po odbiór nagrody do MEN  

    Rolą edukacyjną konkursu było popularyzowanie 
muzyki polskiej - wykonywanej w języku ojczystym, 
autorstwa rodzimych kompozytorów,  promowanie 
postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich oraz 
promocji świętokrzyskich talentów. Zespoły liczące do  
10 osób przygotowały po 2 utwory muzyczne wykonane 
w języku polskim, z których jeden musiał być piosenką 
patriotyczną, legionową lub żołnierską. Gościnnie wy-
stąpili uczestnicy programu Must Be The Music - Mar-
cin Patrzałek  z Kielc (zwycięzca 9 edycji) oraz Katarzyna 
Góras (finalistka 9 edycji z Linowa koło Sandomierza). 

    Mając na uwadze fakt, że był to pierwszy występ 
tej edycji zespołu TU I TERAZ na profesjonalnej sce-
nie, dziewczętom należą się serdeczne podziękowa-
nia za zapał i ogrom pracy na próbach wokalnych oraz 
gratulacje za uzyskanie takiego osiągnięcia na starcie. 

   Nasze gimnazjum prezentowała grupa wokalna  
TU I TERAZ, którą przygotowała instruktor zespołu 
Alicja Lasota. Podczas pojedynku dziewczęta w 10-cio 
osobowym składzie wykonały zgodnie z regulaminem 
najpierw utwór patriotyczny „Tango na jeden głos, orkie-
strę i jeszcze jeden głos”, a następnie piosenkę  „Dach”.  
Po każdej prezentacji od razu wysłuchały na scenie 
opinii jury, które były bardzo pozytywne i nawiązywały  
do czystego, emisyjnego i dynamicznego śpiewania ze-
społu w wielogłosie wcale niełatwych utworów, jak na 
wiek gimnazjalny. Warto było usłyszeć tyle miłych, krze-
piących słów chociażby dlatego, że dziewczęta śpiewają 
w tym składzie od miesiąca i do ostatniej chwili w zespole 
następowały zmiany i roszady w głosach. W POJEDYNKU 
NA GŁOSY zespół otrzymał I WYRÓŻNIENIE (IV miejsce). 

w Warszawie Kinga wybrała się pod opieką nauczycielki  
i taty. To było bardzo przyjemne przeżycie dla wszystkich. 

Alicja Lasota

Alicja Lasota

IV EDYCJA „POJEDYNKU NA GŁOSY” W WDK KIELCE              

W IV „Pojedynku na głosy” zaprezentowało się ponad 200 wykonawców

Zespół „Tu i Teraz” zaprezentował się znakomicie

Uczennica klasy IC Publicznego Gimnazjum w Nowinach Kinga Kamińska 
wraz ze swoją nauczycielką Alicją Lasotą
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MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA  
W FUTSALU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Mistrzostwa Futsalowe Gimnazjalistów!

       Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Szkoła Podsta- 
wowa w Nowinach były organizatorem  Mistrzostw 
Województwa w Futsalu Szkół Podstawowych.   
17 marca, do Nowin przyjechały drużyny z Małogosz-
czy, Mniowa, Łopuszna, Kielc i gospodarz Szkoła Pod-
stawowa w Nowinach. 

     Pierwsze Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Fut-
salu odbyły się 22 marca w hali Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach. Do Nowin przyjechały 
drużyny gimnazjalne z Pińczowa, Buska Zdroju, Mało-
goszcza, Kielc, Łopuszna, Piekoszowa, Chęcin oraz go-
spodarz Gimnazjum w Nowinach. 

   Rozgrywki o tytuł najlepszej drużyny w futsalu  
w województwie świętokrzyskim były bardzo zacięte  
i emocjonujące. Mecze obfitowały w piękne akcje 
zakończone efektownymi strzałami i interwencjami 
bramkarzy. Impreza przede wszystkim ma populary-
zować futsal wśród dzieci i uczyć zasad gry w tą mło-
dą dyscyplinę sportu. Nie przez przypadek turniej 
jest rozgrywany w Nowinach. To właśnie tutaj jest 
jedyna w województwie drużyna pierwszoligowa. 
Rywalizację drużynową wygrała Szkoła Podstawowa  
w Łopusznie, wyprzedzając Malogoszcz i ubiegłoro- 
cznego mistrza Szkołę Podstawową w Nowinach. Najle- 
pszym bramkarzem został wybrany Bartek Łyczek 
z SP Nowiny, Najlepszym zawodnikiem Bartek Szczepa- 
ńczyk z SP Małogoszcz, a najlepszym strzelcem 
Dawid Chudzik z SP w Łopusznie.

    Drużyny w wyniku losowania podzielono na dwie 
grupy. Z grupy pierwszej awans do półfinałów uzyska-
ły drużyny Łopuszna i Nowin, z grupy drugiej Pińczów 
i Busko Zdrój. Bardzo zacięte okazały się mecze półfi-
nałowe. W pierwszym z nich gimnazjum w Łopusznie 
minimalnie 3-2 pokonało Gimnazjum nr 1 w Pińczowie. 
W drugim półfinale gospodarz Gimnazjum w Nowinach 
uległ Gimnazjum Samorządowemu nr 1 w Busku Zdroju 
1-2. Mecze o I i III miejsce zakończyły się takim samym 
wynikiem 2-1. W pierwszym Łopuszno pokonało Bu-
sko Zdrój, a w drugim Nowiny wygrały  z Pińczowem. 
   Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Dawi-

da Dorowskiego z Nowin, Najlepszym Strzelcem został 
Paweł Rogula z Łopuszna, a Najlepszym Bramkarzem 
Michał Bydłosz z Buska Zdroju. Bardzo dobrze mecze 
sędziował Sebastian Dobrodziej bramkarz pierwszoli-
gowego GKS Ekom Futsal Nowiny. Wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali pamiątkowe medale ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Sitkówka Nowiny Sebastiana 
Nowaczkiewicza. Wicestarosta kielecki Zenon Janus 
ufundował trzy piłki dla najlepszych drużyn zawodów. 
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej ufundował statuetki 
jeżeli chodzi o wyróżnienia indywidualne, które wręczy-
li Sławomir Trybek V-ce prezes ŚZPN I Zbigniew Klimek 
Członek Zarządu ŚŻPN. Puchary dla drużyn ufundowała 
dyrektor ZSP w Nowinach Kornelia Bem – Kozieł, która 
serdecznie podziękowała i zaprosiła wszystkich za rok 
na jeszcze lepszą imprezę. Patronat nad wydarzeniem 
objął również GKS Ekom Futsal Nowiny oraz Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. 

     Oprócz meczów futsalowych organizatorzy przygo-
towali również konkursy na najlepszy trik futsalowy, 
najlepszego żonglera i strzelca rzutów karnych. Bramkarz 
pierwszoligowej drużyny GKS Ekom Futsal Nowiny 
Sebastian Dobrodziej przeprowadził dla wszystkich 
bramkarzy występujących w turnieju pokazowy bardzo 
ciekawy trening bramkarski. 
    Najlepsze trzy drużyny otrzymały okazałe pucha-
ry ufundowane przez gospodarza turnieju Korne-
lię Bem–Kozieł, dyrektor ZSP w Nowinach  i Joannę 
Wojcieszyńską, dyrektor SP w Nowinach. Statuetki 
dla wyróżniających się zawodników ufundował Świę-
tokrzyski Związek Piłki Nożnej, który objął patronat 
nad imprezą. Wszystkim uczestnikom turnieju pa-
miątkowe medale ufundował wójt gminy Sitkówka 
Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz – patron hono-
rowy Mistrzostw Województwa. Imprezę Wspierał 
również klub GKS Ekom Futsal Nowiny. Organizato-
rzy serdecznie wszystkim dziękują i zapraszają za rok!

Michał Ziernik
Szymon Ubożak

mz

Uczestnicy turnieju
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      Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” 
z siedzibą w Jędrzejowie zakończyła realizację zada-
nia publicznego pod nazwą „Ochrona interesów osób 
starszych – akcja informacyjna” dofinansowanego ze 
środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
w 2016 r.

    Działanie skierowane było do 20-tu osób w wieku 
60+ z powiatu jędrzejowskiego i kieleckiego. Zajęcia 
odbywały się w Jędrzejowie oraz w gminie Sitkówka-
Nowiny. - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, pra-
gnęliśmy podjąć działania zmierzające w kierunku za-
spokojenia potrzeb i pragnień osób starszych, a także 
okaza większe zainteresowanie i wsparcie dla tej grupy 
społecznej. W dzisiejszych czasach coraz częściej osoby 
starsze padają ofiarami kradzieży czy agresji. Głównym 
założeniem realizacji zadania jest podniesienie świa-
domości seniorów na temat bezpieczeństwa, prze-
mocy oraz oszustw w życiu codziennym - mówi Mal-
wina Sobczyk Dyrektor Biura Fundacji Miśka Zdziśka.
    Fundacja Miśka Zdziśka wspólnie z Komendą Po- 
wiatową Policji w Jędrzejowie oraz z terenu gminy Sit-
kówka-Nowiny zorganizowała spotkanie w ramach pro-
jektu ,,Ochrona Interesów Osób Starszych „ z seniorami  
i młodzieżą odnośnie bezpieczeństwa w sieci. Mówiono 
o tym, jak się ustrzec przed wyłudzeniami i oszustwami 
w sieci, a także o tym, jak się obroni przed napastni-
kiem na ulicy. Funkcjonariusze Policji omówili rów-
nież mapy bezpieczeństwa z uczestnikami spotkania.

   -  Bardzo dziękujemy Fundacji Miśka Zdziśka z Jędrze-
jowa oraz władzom Gminy Sitkówka-Nowiny za zor-
ganizowanie nam możliwości uczestnictwa w tych tak 
bardzo potrzebnych dla nas seniorów zajęciach. Dzię-
kujemy wszystkim instruktorom za fantastyczną atmos-
ferę, za profesjonalne przekazywanie nam wiadomości 
oraz naukę. Bardzo się cieszymy, że pomyślano o naszej 
grupie społecznej, czyli o seniorach. Dziękujemy wszyst-
kim – powiedziała Krystyna Janiec uczestniczka zajęć. 

   Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” 
z siedzibą w Jędrzejowie od 20 kwietnia rozpoczęła  
realizację kolejnego zadania publicznego skierowanego 
do seniorów pod nazwą: „Przyszła pora na seniora”  
dofinansowanego ze środków Samorządu Woje- 
wództwa Świętokrzyskiego. Działanie skierowane jest  
do 25 osób w wieku 60+ z powiatu jędrzejowskiego. 
 W ramach działania przewidziane są:  
Zajęcia z arteterapii, czyli terapia przy udziale sztuk pla-
stycznych i technik związanych z plastyką, rękodziełem 
artystycznym. Zajęcia z Nordic Walking - zajęcia teore-
tyczne i praktyczne, Warsztaty usprawniające pamięć  
z elementami języka angielskiego, techniki usprawniające 
pamięć i koncentrację. Wsparcie psychologiczne – dyżur.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt 
pod nr. tel. 41 386-65-69, e-mail biuro@blekitnypro-
myknadziei.pl, lub osobiście w biurze projektu przy  
ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie, formularze zgło- 
szeniowe dostępne na stronie internetowej  
i w siedzibie  Fundacji. Udział w działaniu jest bezpłatny.

Zajęcia komputerowe, które miały na celu naukę ob-
sługi komputera. Wykłady na temat przemocy inter-
netowej, prelekcje z policją, wolontariat senioralny, 
wsparcie prawnika: wykład trenera o przemocy w sieci 
pn.  „Bezpieczny Senior” , bezpieczeństwo w życiu co-
dziennym, prelekcje o wolontariacie senioralnym, dy-
żur prawnika dla uczestników projektu. 
Kurs samoobrony: szkolenie z zakresu metod  
samoobrony przed agresją fizyczną oraz procedur 
ograniczonego zaufania.
  Projekt dofinansowany ze środków Samorządu  
Województwa Świętokrzyskiego, a przeprowadzony  
w Jędrzejowie i gminie Sitkówka-Nowiny przez Funda-
cję Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei z Jędrzejowa 
pod nazwą ,, Ochrona osób starszych” już został zakoń-
czony. - Miałem zaszczyt i przyjemność osobiście złoży
 podziękowania władzom Gminy Sitkówka-Nowiny 
oraz wszystkim uczestnikom naszych zajęć, fantastycz-
nym, bardzo ciepłym osobom za pomoc i fantastycz-
ną współpracę za udział w zajęciach i fantastyczną 
atmosferę. Podziękowania kieruję również do Wójta 
Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza 
oraz Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Nowinach Jacka Chudzickiego, jak 
również do Anity Dziwoń z Wydziału Ewidencji Ludno-
ści Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Kornelii Bem-
Kozieł Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Nowinach za możliwość przeprowadzenia kursu oraz 
za profesjonalną współpracę i pomoc. Dziękuję z całego 
serca w imieniu swoim i pracowników naszej fundacji - 
powiedział Dariusz Lisowski Prezes Fundacji Miśka Zdzi-
śka z Jędrzejowa.

Projekt dla seniorów zakończony
W ramach działania przewidziane były i zostały 
zrealizowane :

Redakcja

Uczestnicy projektu
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  - Mecze były niezwykle ciekawe. Pierwszego dnia 
dzieciaki grały w strugach deszczu i trzeba przyznać,  
że dały z siebie wszystko. Jestem pełen podziwu dla 
ich zaangażowania i wytrwałości. Myślę, że ten turniej  
będzie początkiem piłkarskiej kariery dla wielu przy- 
szłych piłkarzy, bo widać było podczas rozgrywek 
prawdziwe talenty piłkarskie - podsumował święto- 
krzyski finał największych dziecięcych rozgrywek 
piłkarskich w Europie wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz, który podczas finału z rąk 
organizatorów odebrał specjalne podziękowania 
za wsparcie i pomoc w organizacji wojewódzkiego 
finału turnieju. Warto też dodać, że Wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz otrzymał Brązową Odznakę Zasłużone- 
go Działacza ŚZPN za wybitne zasługi położonedla rozwo- 
ju piłki nożnej w regionie świętokrzyskim. - To dla mnie 
bardzo ważne odznaczenie. Jestem bardzo zaskoczony,  
ale jednocześnie szczęśliwy, że moje zaangażowanie na  
rzecz rozwoju piłki nożnej zostało dostrzeżone  
- powiedział wójt Sebastian Nowaczkiewicz odbierając 
zaszczytną odznakę.   
     Zwycięzcy finałów wojewódzkich w kategorii U-10 
i U-12 zagrają w finale ogólnopolskim, który już po raz trzeci  
rozegrany zostanie w Warszawie w dniach 30 kwietnia 
– 2 maja. Najlepsze drużyny XVI edycji poznamy 2 maja  
na Stadionie Narodowym bezpośrednio przed Fina- 
łem Pucharu Polski. Nagrodą Główną XVI edycji jest 
 Puchar Tymbarku oraz wyjazd na mecz Polska-Holandia 
rozgrywany 1 czerwca w Gdańsku, a także spotkanie 
z piłkarzami reprezentacji Polski. Natomiast w kategorii 
U-8 rywalizacja o Puchar Tymbarku, zakończyła się wła-
śnie na poziomie wojewódzkim. 
     Patronat honorowy nad XVI edycją Turnieju spra-
wuje Prezydent RP Andrzej Duda. Patronat nad roz-
grywkami objęły również: Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji  
Narodowej, a także UEFA Grassroots.

Mecze rozegrano na najwyższym poziomie

Agnieszka Olech

Turniej o Puchar Tymbarku województwa  
świętokrzyskiego rozstrzygnięty!

      W pierwszy weekend kwietnia murawa nowińskiego 
stadionu stała się areną zmagań młodych piłkarzy, któzy 
walczyli o mistrzostwo województwa świętokrzyskiego  
w turnieju piłkarskim „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” do 8, 10 i 12 lat. Był to świętokrzyski finał naj-
większych dziecięcych rozgrywek piłkarskich w Europie.  
Do XI edycji Turnieju zgłoszono łącznie ponad 320 ty-
sięcy dzieci z całej Polski.
     Choć pierwszego dnia turnieju, który rozpoczął się  
w Nowinach na boiskach klubu sportowego GOK 
„Perła” w Nowinach, młodych piłkarzy nie powitała 
przyjazna aura, to atmosfera była naprawdę gorąca, 
a zawodnicy dali z siebie wszystko. Powitał ich na 
nowińskim stadionie gospodarz gminy Sitkówka-No- 
winy, wójt Sebastian Nowaczkiewicz wraz z prze- 
wodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofią 
Duchniak oraz organizatorami i gigantyczną maskotką 
Kubusia.

    Po pierwszym dniu turnieju wyłoniono mistrzów wo-
jewództwa w kategorii do lat 8. I tak, w kategorii dziew- 
cząt najlepszą drużyną okazała się drużyna SP Kunów.  
W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna SP Baćko- 
wice. W rywalizacji do 10 lat w kategorii dziewcząt 
wygrała drużyna SP Chlewice, a najlepszą drużyną wśród  
chłopców okazała się być Galakitkos Ostrowiec Świę- 
tokrzyski. Obie drużyny zarówno dziewcząt, jak i chłop- 
ców w kategorii do 10 lat już w maju zmierzą się  
w finale ogólnopolskim w Warszawie. 
          Drugiego dnia turnieju już wyszło słońce, a rywalizo-
wały ze sobą drużyny w kategorii do lat 12. W kategorii 
chłopców w finale turnieju wojewódzkiego na murawie 
nowińskiego stadionu spotkały się drużyny z Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Ostrowca Świętokrzyskiego i UKS 
Celsium Skarżysko-Kamienna. W tym starciu 3:1 zwyzię-
żyła drużyna z Ostrowca, która otrzymała tym samym 
awans do finału ogólnopolskiego. Wiele emocji było 
również podczas rozgrywek dziewcząt. W finale zagrała 
drużyna z SP Baćkowice i SP Kołaczkowice. W tym star-
ciu 3:0 zwyciężyła drużyna SP Baćkowice i to ona wła-
śnie zagra podczas ogólnopolskiego finału w Warszawie.

       W finale wojewódzkim turnieju w każdej z kategorii 
wyłoniono również najlepszego bramkarza, zawodnika  
i króla strzelców. W kategorii do 8 lat wśród chłop-
ców najlepszym bramkarzem został Igor Szafrański - 
SP Baćkowice, najlepszym zawodnikiem okrzyknięto 
Bartosza Kośmidera - FA Jędrzejów, a królem strzel-
ców został Jakub Pakuła - AMO Kielce, który strzeliło

osiem bramek. Wśród dziewcząt najlepszym bram-
karzem została Marlena Salwa - SP Kunów, najlep-
szymzawodnikiem Krystyna Waczyńska - SP Chlewice,  
a królem strzelców okrzyknięto Martynę Migdal-
ską - SP Kunów, która strzeliła siedemnaście bra-
mek. W kategorii do 10 lat wśród chłopców 
najlepszym bramkarzem został Michał Niedbała - Ga-
laktikos Ostrowiec, najlepszym zawodnikiem okrzy- 
knięto Patryka Bugalskiego - Hetmanik Włoszczo-
wa, a królem strzelców został Kornel Toboła - Sokoły 
Dalszyce, który strzelił 13 bramek. Wśród dziewcząt 
najlepszym bramkarzem została Nicola Chudalla - SP 
Łopuszno, najlepszym zawodnikiem Zuzanna Zaród - 
SP Pacanów, a królem strzelców Karolina Wojdała - SP 
Chlewice, która strzeliła 7 bramek. W kategorii do lat 
12 wśród chłopców najlepszym bramkarzem okrzyk-
nięto Igora Dudę z UKS Celsium, najlepszym zawodni-
kiem został Krystian Kolasa z PSP 1 Ostrowiec, a naj-
lepszym strzelecem Bartłomiej Juszczyk z SP 27 Kielce, 
który strzelił aż 26 bramek. Wśród dziewcząt najlep-
szą bramkarką została Ewa Wcisło - SP Kołaczkowi-
ce, najlepszą zawodniczką okrzyknięto Amelię Bień 
- SP 7 Ostrowiec Świętokrzyski, a królem strzelców 
została  Aleksandra Grzyb - SP Baćkowice, która strzeliła 

Finały ogólnopolskie odbędą się w Warszawie

Wybrano najlepszych zawodników

Wójt Sebastian Nowaczkiewicz odebrał podczas turnieju Brązową Odznakę 
Zasłużonego Działacza ŚZPN 
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