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 GAZE TA SAMORZĄDOWA GMINY SITKÓWK A -  NOWINY    ISSN 1731 -  5352

Podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach już po raz ósmy  
wręczono nagrody „Świętokrzyskiej Victorii”. Nominację do Nagrody Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego w kategorii „Samorządność” po raz pierwszy w historii otrzymała  
Gmina Sitkówka-Nowiny. Znalazła się tym samym - jako jedna z zaledwie pięciu  

gmin województwa świętokrzyskiego - w zacnym gronie nominowanych.
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  Po podjęciu wszystkich przygotowanych uchwał  
obecni podczas sesji dyskutowali o nurtujących miesz-
kańców problemach. Poruszono między innymi sprawę 
dróg, chodników oraz oświetlenia ulicznego. W rozmo-
wę zaangażował się wicestarosta Powiatu Kieleckiego 
Zenon Janus, który podczas posiedzenia gościł wraz z 
radną Powiatu Kieleckiego, Bogumiłą Kowalczyk. Obo-
je złożyli deklaracje pomocy w rozwiązaniu problemów 
społeczności lokalnej, jakie poruszono w czasie spotka-
nia. 

    Bez wątpienia jednym z najważniejszych punktów 
ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny był ten mówiący o Strategii Rozwoju Gminy 
Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2025. Opracowywany 
dokument jest długookresowy planem działania, któ-
ry jasno określa główne cele rozwoju gminy, a także 
wyznacza działania niezbędne do ich realizacji. Przez 
kilka najbliższych lat będzie on najważniejszym do-
kumentem planistycznym gminy. - Strategia Rozwoju 
Gminy określa podstawowe wizje, misje oraz cele stra-
tegiczne mające na celu aktywizację różnych kierun-
ków jej rozwoju - podkreślał podczas sesji wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz, który 
podziękował wszystkim radnym, sołtysom oraz miesz-
kańcom zaangażowanym w stworzenie tego ważnego 
dokumentu. - W szczególności pragnę podziękować 
Witoldowi Mroczkowi - specjaliście ds. pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych, który z ramienia Urzędu Gmi-
ny koordynował prace nad Strategią Rozwoju Gminy 
Sitkówka-Nowiny. 
   Zanim powstał ostateczny szkic Strategii Rozwoju 
Gminy Sitkówka-Nowiny władze gminy przeprowadziły 
liczne konsultacje z mieszkańcami i analizy. Radni wi-
dząc słuszność wytyczonych zadań uchwałę w tej spra-
wie podjęli jednomyślnie.

Agnieszka Olech

    Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu  
z ostatniej sesji oraz sesji nadzwyczajnej wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił 
sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie mię-
dzysesyjnym oraz z realizacji inwestycji na terenie gmi-
ny 2015 roku. Zastępca wójta Łukasz Barwinek złożył 
sprawozdanie delegatów do związków i organizacji mię-
dzygminnych. Sprawozdanie złożyli także wszyscy prze-
wodniczący komisji z działalności poszczególnych komi-
sji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok. 

   Bez wątpienia jednym z najważniejszych punktów 
ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny był ten mówiący o Strategii Rozwoju Gminy 
Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2025. Opracowywany 
dokument jest długookresowy planem działania, który 
jasno określa główne cele rozwoju gminy, a także wy-
znacza działania niezbędne do ich realizacji. Przez kilka 
najbliższych lat będzie on najważniejszym dokumen-
tem planistycznym gminy. - Strategia Rozwoju Gminy 
określa podstawowe wizje, misje oraz cele strategiczne 
mające na celu aktywizację różnych kierunków jej roz-

woju - podkreślał podczas sesji wójt gminy Sitkówka-
Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz, który podziękował 
wszystkim radnym, sołtysom oraz mieszkańcom za-
angażowanym w stworzenie tego ważnego dokumen-
tu. - W szczególności pragnę podziękować Witoldowi 
Mroczkowi - specjaliście ds. pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych, który z ramienia Urzędu Gminy koordy-
nował prace nad Strategią Rozwoju Gminy Sitkówka-
Nowiny.
   Po przeprowadzeniu przez włodarzy gminy licznych 
konsultacji i analiz radni nie mieli wątpliwości co do 
słuszności wytyczonych zadań i konieczności przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2025. Uchwałę  
w tej sprawie podjęli jednomyślnie. 

   Równie ważną uchwałą przyjętą podczas posiedze-
nia sesji była ta mówiąca o uchwaleniu Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. - Opra-
cowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu 
wspierania rodziny należy do zadań własnych gminy. 
Pierwszy Program Wspierania Rodziny w gminie Sit-
kówka-Nowiny opracowano na lata 2013-2015 - poin-
formowała Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-No-
winy, Zofia Duchniak. - Przyjęcie Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 ma na celu 
wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka, zapobieganie na-
rastaniu kryzysu poprzez pracę z rodziną naturalną oraz 
zapenienie każdemu dziecki prawa do stabilnego, trwa-
łego i rodzinnego środowiska wychowawczego - wyja-
śniła Przewodnicząca Zofia Duchniak. Radni uchwałę 
przyjęli jednogłośnie.

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Edyta  
Giemza podczas sesji zwróciła się z wnioskiem do władz 
Gminy Sitkówka-Nowiny o podjęcie kroków w sprawie 
przywrócenia pełnoprawnego Posterunku Policji na te-
renie gminy Sitkówka-Nowiny. Jak tłumaczyła Radna 
Edyta Giemza, Posterunek został zlikwidowany w cza-
sie reformy policyjnej struktur. - Efekt jest taki, że po-
licjanci owszem dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, 
ale zdalnie, bo z oddalonej o kilkanaście kilometrów 
gminy Chęciny. Mając powyższe na względzie wniosku-
jemy o zwrócenie się do Komendanta Policji  Kielcach  
o przywrócenie do istnienia Posterunku Policji w gminie 
Sitkówka-Nowiny - wnioskowała radna Edyta Giemza. 
Władze gminy Sitkówka-Nowiny zapowiedziały, że  zwró- 
cą się ze stosownym pismem do Komendanta Policji  
w Kielcach.  

Strategia Gminy Sitkówka-Nowiny przyjęta 

Chcą przywrócić pełnoprawny Posterunek Policji

Pomogą potrzebującym rodzinom

Rozmawiali o nurtujacych problemach
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Agnieszka Olech

   „Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Woje-
wództwa, której celem jest promowanie najbardziej ak-
tywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw 
i osób – społeczników, działających na rzecz swoich śro-
dowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samo-
rządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.

   Zanim nastąpił kulminacyjny moment ogłoszenia wy-
ników, uhonorowano osoby, przedsiębiorstwa i samo-
rządy, które Kapituła Konkursu nominowała do nagrody. 
I tak, w kategorii „samorządność” wyróżnienie odebrał 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz 
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, 
Zofią Duchniak. Obok nich na scenie stanęli również 
inni nominowani w tej kategorii, a nominację otrzymali 
także: gmina Morawica, Bieliny, Daleszyce oraz Miasto 
i Gmina Połaniec. - To zaszczyt znaleźć się w gronie pię-
ciu najlepszych gmin województwa świętokrzyskiego. 
Już sama nominacja do „Świętokrzyskiej Victorii” jest 
ogromną nagrodą. Cieszę się, że Kapituła dostrzegła  
i doceniła naszą ciężką pracę na rzecz mieszkańców 
gminy - podkreslał wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Se-
bastian Nowaczkiewicz, tuż po odebraniu cennej no-
minacji z rąk marszałka województa świętokrzyskiego, 
Adama Jarubasa oraz Przewodniczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka. - Ta no-
minacja to już dla nas wielka wygrana. Ogromnie cie-
szy fakt, że doceniono nasz wspólny wysiłek dla dobra 
mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Ta nagroda 
będzie dla nas motywacją do kolejnych zadań, a po-
przeczkę postawiliśmy sobie wysoko - dodała Przewod-
nicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofia Duchniak.   

  Jak podkreślano podczas uroczystości, już wszyscy 
nominowani mogli czuć się zwycięzcami. - Sama no-
minacja i znalezienie się w ścisłym gronie najlepszych  
z całego wojewóztwa w swojej dziedzinie to bez wątpie-
nia wielki sukces - zaznaczył marszałek Adam Jarubas,  
a Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego, Arkadiusz Bąk dodał, że ta świętokrzyska nagro-
da, jak żadna inna buduje naszą świętokrzyską tożsa-
mosć i podkreśla więzi regionalne. 

   W ósmej edycji laureatem prestiżowej nagrody w 
kategorii „Samorządność” została gmina Morawica.  
W kategorii „Przedsiębiorczość” zwyciężył Effector S.A., 
natomiast w kategorii „Osobowość” statuetka Święto-
krzyskiej Victorii powędrowała do ks. Jan Oleszko - Rek-
tora Kościoła świętego Karola Boromeusza na kieleckiej 
Karczówce.

  W ósmej edycji laureatem prestiżowej nagrody w 
kategorii „Samorządność” została gmina Morawica.  
W kategorii „Przedsiębiorczość” zwyciężył Effector S.A., 
natomiast w kategorii „Osobowość” statuetka Święto-
krzyskiej Victorii powędrowała do ks. Jan Oleszko - Rek-
tora Kościoła świętego Karola Boromeusza na kieleckiej 
Karczówce.

  Podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Cen- 
trum Kultur w Kielcach już po raz ósmy wręczono 
nagrody „Świętokrzyskiej Victorii”. Nominację do 
Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  
w kategorii „Samorządność” po raz pierwszy w historii 
otrzymała Gmina Sitkówka-Nowiny. Znalazła się tym 
samym - jako jedna z zaledwie pięciu gmin wojewódz-
twa świętokrzyskiego - w zacnym gronie nominowa-
nych.



GŁOS NOWIN      LUTY 2016     AKTUALNOŚCI

4

Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny jako główną, nie-
zbędną drogę rozwoju wskazali rozwój infrastruktu-
ry drogowej. Zaraz po niej istnieje wyraźna potrzeba 
rozwoju kultury i oświaty – To dla nas drogowskaz,  
w którym kierunku mamy podążać – mówi wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz. – Mieszkańcy dali nam wy-
raźny sygnał, że powinniśmy rozszerzać infrastruktu-
rę drogową. Ponadto jest wiele osiedli i miejsc, gdzie 
powstała zabudowa jednorodzinna i tam brakuje 
nie tylko dróg, ale także kanalizacji i wodociągów. 

Te przyłącza muszą powstawać. Jeśli chodzi o kierun-
ki rozwoju, powinniśmy również mieć na uwadze ludzi 
młodych. Konsultacje społeczne wskazują, że istnieje 
potrzeba zapewnienia miejsc przedszkolnych. Dlate-
go już podjęliśmy kroki co do rozbudowy przedszkola  
w Nowinach, która ruszy jeszcze w tym roku - zapowie-
dział wójt Nowaczkiewicz. - Jak wykazały analizy, nie-
zwykle istotny jest także rozwój szkół podstawowych 
i szkół gimnazjalnych. Na pewno też strategicznym 
kierunkiem jest rozwój bazy dla młodzieży, gdzie bę-
dzie mogła spędzać wolny czas, czyli na pewno rozwój 
Gminnego Ośrodka Kultury. Podjęliśmy już działania 
zmierzające do rozbudowania GOK-u, składając fisz-
kę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. 
Podobnie jak na uporządkowanie terenów przemysło-
wych, które chcemy przygotować dla nowych inwesto-
rów. A ci, jak wiadomo, dadzą nowe miejsca pracy, co 
zniweluje w znacznym stopniu bezrobocie na terenie 
naszej gminy - podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

   Dokument Strategii Rozwoju Gminy Sitkówka-No- 
winy przez kilka najbliższych lat będzie najważniej- 
szym dokumentem planistycznym gminy. Określa on 
podstawowe wizje, misje oraz cele strategiczne mają-
ce na celu aktywizację różnych kierunków jej rozwoju. 

       Po kilku miesiącach badań, analiz, przeprowadzeniu 
wśród mieszkańców ankiety, a także licznych konsul-
tacjach z mieszkańcami powstał blisko stustronicowy 
dokument określający cele rozwoju gminy. – Strate-
gia Rozwoju Gminy to niezwykle ważny dokumentem 
pomocniczy, który wskazuje kierunki rozwoju. Zostały 
one wyznaczone po konsultacjach społecznych, czyli 
wyznaczyli je mieszkańcy naszej gminy – mówi pracow-
nik Urzędu Gminy w Nowinach - Witold Mroczek - spe-
cjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, który 
koordynował prace nad Strategią Rozwoju Gminy Sit-
kówka-Nowiny. – Strategia to także jasne przedstawie-
nie stanu obecnego gminy, czyli jej diagnoza społeczno-
gospodarcza. Ma ona służyć dwóm celom. Pierwszym  
z nich jest ukazanie włodarzom, jakie problemy ma na-
sze społeczeństwo. Drugim celem jest wskazanie kon-
kretnych działań prowadzących do realizacji założeń. 
Strategia jest bardzo ważnym dokumentem, wymaga-
nym do aplikowania o wszelkie środki unijne. Tak więc 
wszystkie inwestycje, które gmina chciałaby w przyszło-
ści przeprowadzić i starać się o dofinansowanie, muszą 
być w nim ujęte  – dodaje.

     Po przeprowadzeniu przez włodarzy gminy licznych 
konsultacji i analiz radni nie mieli wątpliwości co do 
słuszności wytyczonych zadań i konieczności przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2025. Uchwałę w 
tej sprawie podjęli jednomyślnie. - Konsultacje społecz-
ne prowadziliśmy od maja ubiegłego roku na podstawie 
ankiet oraz spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami 
stowarzyszeń, instytucji oraz specjalistami w zakresie 
rozwoju gmin i pozyskiwania funduszy zewnętrznych – 
mówi Sebastian Nowaczkiewicz wójt gminy Sitkówka-
Nowiny. - Podczas konsultacji mieszkańcy mogli wska-
zać silne i słabe strony gminy. Głos mieszkańców był dla 
nas bardzo ważny przy tworzeniu dokumentu Strategii 
Rozwoju Gminy - podkreśla wójt Nowaczkiewicz.  

      Podczas lutowej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowi-
ny radni przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Sitkówka-
Nowiny na lata 2016-2025. Opracowywany dokument 
to długookresowy plan działania, który jasno określa 
główne cele rozwoju gminy, a także wyznacza działa-
nia niezbędne do ich realizacji. 

Agnieszka Olech

Mieszkańcy mieli głos

Infrastruktura drogowa, rozbudowa przedszkola 
i GOK, a także nowe miejsca pracy 

Głos Nowin:
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         Stara kotłownia na Osiedlu Nowiny zostanie pod-
dana gruntownej modernizacji. W ramach inwestycji 
wymienione będą między innymi piece grzewcze na 
dwa miałowe i jeden peletowy. Koszt całej inwestycji 
szacuje się w granicach blisko ośmiu milionów złotych. 
Władze gminy na ten cel chcą pozyskać dofinansowa-
nie zewnętrzne. 

      Jeszcze w tym roku powstanie pełna dokumenta-
cja niezbędna do ogłoszenia przetargu na moderniza-
cję kotłowni na Osiedlu Nowiny. Najpierw jednak prze-
prowadzona zostanie inwentaryzacja starego budynku 
grzewczego. - Zanim ogłosimy przetarg musimy mieć 
sporządzoną inwentaryzację, na podstawie której bę-
dziemy mogli oszacować  wycenę kosztów. Dopiero 
wtedy będziemy mogli ogłosić przetarg na wykona-
nie zadania - tłumaczy wójt gminy Sitkówka-Nowiny,  
Sebastian Nowaczkiewicz. - Stare urządzenia grzewcze 
na Osiedlu Nowiny pochodzą z lat sześćdziesiątych.  
Nie ulega wątpliwości, że kotłownia musi zostać zmo-
dernizowana. Wstępnie oszacowaliśmy, że sama wy-
miana kotłów będzie kosztować w granicach 4 milionów 
złotych. Całość inwestycji pochłonie blisko 8 milionów 
złotych. Będziemy chcieli pozyskać na realizację tej in-
westycji dofinansowanie zewnętrzne z Funduszy Euro-
pejskich - zapowiada wójt. - Nie możemy w nieskończo-
ność dokładać do utrzymywania starej kotłowni. Koszty 
ponosi nie tylko gmina, ale też inni użytkownicy - mówi 
wójt Nowaczkiewicz.

    Warto dodać, że zaplanowana do kompleksowej 
modernizacji kotłownia ogrzewa 22 bloki, w których 
znajduje się 751 mieszkań, 27 domków na Zagrodach,  
22 mieszkania przy ul. Szkolnej w Nowinach oraz 43 lo-
kale użytkowe wraz z instytucjami, w tym m.in.: sklepy, 
Poczta, Urząd Gminy, GOPS, czy Biblioteka Gminna. 
    Kompleksowa modernizacja kotłowni na Osiedlu  
Nowiny to dla nas jedna z najważniejszych inwestycji. 
Liczymy na to, że po jej przeprowadzeniu nie tylko bę-
dzie tu dużo bardziej ekologicznie, ale przede wszystkim 
oszczędniej, a to z całą pewnością ucieszy wszystkich 
użytkowników - zaznacza wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz.  

    Kompleksowa modernizacja kotłowni na Osiedlu 
Nowiny obejmie całkowity remont samego budynku 
kotłowni wraz z wymianą wszystkich urządzeń grzew-
czych. Zakupione zostaną nowe kotły, w tym dwa mia-
łowe i jeden peletowy.
 - Modernizacja kotłowni musi być skrupulatnie  
zaplanowana, a prace muszą zostać przeprowadzone 
jeszcze przed sezonem grzewczym. W chwili obecnej je-
steśmy na etapie inwentaryzacji i szacowania kosztów. 
Samo przygotowanie dokumentacji technicznej, a na-
stępnie przeprowadzenie procedury przetargowej jest 
czasochłonne. Po wyłonieniu wykonawcy będzie moż-
na przystąpić do prac, które według naszych prognoz 
zakończą się nie później niż we wrześniu 2017 roku - 
mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 

Dyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Nowinach wraz z Nauczycielami,  

Młodzieżą i Radą Rodziców 

serdecznie zaprasza  
2 kwietnia 2016r.

na Dzień Otwarty Szkoły.
W programie znajdą się m.in.:

lekcje otwarte,
zwiedzanie szkoły,

konkursy z nagrodami,
warsztaty edukacyjne,

ciastka i grzaniec szkolny.
Początek imprezy o godz. 10:00

Agnieszka Olech
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     Osiemnaście nowym lamp ulicznych stanie na te-
renie osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej  
w Nowinach. Władze gminy Sitkówka-Nowiny już 
podpisały umowę z wykonawcą zadania. Zakończenie 
inwestycji przewidziano na koniec kwietnia bieżącego 
roku.  

   Mieszkańcy osiedla mieszkań socjalnych przy ul.  
Perłowej w Nowinach już z końcem kwietnia bieżącego 
roku będą mogli bezpiecznie dojść do swoich domów. 
To właśnie wtedy ma zakończyć się budowa oświetlenie 
ulicznego na ich osiedlu. - Brak oświetlenia na osiedlu 
mieszkań socjalnych w Nowinach powodował, że pano-
wały tu prawdziwe egispkie ciemności - przyznaje wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. 
- Postanowiliśmy jak najszybciej to zmienić i wykonać  
w tym miejscu oświetlenie, głównie po to, aby pod-
nieść komfort życia i bezpieczeństwo mieszkających tu 
rodzin - mówi włodarz gminy Sitkówka-Nowiny, wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. 
    Osiedle mieszkań socjalnych w Nowinach rozświe-
tli osiemnaście nowych lamp ulicznych. Władze gminy 
już podpisały umowę co do realizacji zadania z wyło-
nionym w drodze przetargu wykonawcą, którym zo-
stał Zakład Usług Elektroinstalacyjnych z Chęcin. Nowe 
oświetlenie uliczne będzie kosztować nieco ponad 136 
tysięcy złotych, a jego koszt zostanie pokryty z budżetu 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Zgodnie z warunkami umowy 
termin wykonania zadania przypada na dzień 30 kwiet-
nia bieżącego roku.

   Gmina Sitkówka-Nowiny jest przygotowana do  
nowego okresu programowania 2014-2020 i zamie-
rza starać się o dofinansowanie na szereg różnorod-
nych inwestycji. Już złożono dwa pierwsze wnioski 
o dofinansowania unijne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jeden  
z nich złożono na przygotowanie nowych terenów 
inwestycyjnych, a drugi na rozbudowę GOK „Perła”  
w Nowinach. Koszt obu inwestycji opiewa na kwotę 
18 milionów złotych, a wnioskowana łączna kwota 
dofinansowania to ponad 13 milionów złotych. 

      Teraz czekamy na ich ocenę formalną i merytorycz-
ną - poinformował wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz. - Jeżeli dofinansowania zostaną 
przyznane, będziemy mogli ruszyć z przetargami. Kon-
kurencja o te środki jest jednak duża, dlatego też mamy 
nadzieję, że uda nam się je pozyskać - dodaje wójt No-
waczkiewicz. 

   Pierwszym ze złożonych wniosków jest wniosek  
na „Utworzenie terenów inwestycyjnych na ul. Prze-
mysłowej w miejscowości Nowiny na terenie Gminy 
Sitkówka-Nowiny”. Koszt tego zadania opiewa na kwo-
tę 9 milionów 100 tysięcy złotych, z czego władze gmi-
ny Sitkówka-Nowiny wnioskowały o dofinansowanie  
w kwocie 5 milionów 915 tysięcy złotych. - Jest to jed-
no z najważniejszych zadań, jakie chcemy zrealizować 
w obecnym okresie programowania - przyznaje wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. - W ramach tego projektu 
chcemy przygotować nowe tereny inwestycje, obejmu-
jące tereny po byłej Fabryce Tlenku Glinu (FTG), czyli 
tereny znajdujące się  pomiędzy obecną firmą SOPRO 
Sp. Z o.o.,  a spółką CEMET S.A. - tłumaczy wójt No-
waczkiewicz.
    Projekt obejmuje oczyszczenie terenu, moderniza- 
cję drogi dojazdowej – odcinka ul. Przemysłowej na 
długości ok. 730 m, kompleksowe wykonanie instalacji 
wyposażenia w media, w tym  instalacji wodno-kana-
lizacyjnej oraz instalacji energetycznej wraz z budową 

    - Jesteśmy bardzo 
dobrze przygotowani, 
jeśli chodzi o wnioski, 
jakie chcemy złożyć 
na dofinansowania ze-
wnętrzne do szeregu 
zaplanowanych przez 
nas inwestycji na te-
renie gminy Sitkówka-

Nowiny. Będą to zarówno tzw. „twarde” projekty, czyli 
inwestycyjne, jak również „miękkie” czyli o charakterze 
innym niż inwestycyjny. Teraz czekamy tylko aż ruszą 
wszystkie programy, z których będziemy mogli zyskać 
dofinansowania. Na chwilę obecną złożyliśmy już dwa 
pierwsze wnioski do Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego.

Będą nowe tereny inwestycyjne w gminie

Agnieszka Olech
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stacji TRAFO oraz modernizację drogi wewnętrz-
nej, przebiegającej wzdłuż ul. Przemysłowej i wzdłuż  
całego terenu objętego projektem.- Efektem realizacji 
tego projektu będą gotowe tereny inwestycyjne prze-
znaczone do zagospodarowania przez firmy według 
ich potrzeb. Warto podkreślić, że tereny inwestycyj-
ne będą bardzo atrakcyjne dla przyszłych inwestorów  
ze względu na doskonałe skomunikowanie oraz świet-
nie zlokalizowanie. Już mamy pierwszych poważnie 
zainteresowanych inwestorów, z którymi prowadzimy 
rozmowy. Ogromnie nas to cieszy, bo nowe firmy dadzą 
nowe miejsca pracy, a na tym zależy nam najbardziej - 
podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.  

     Kolejnym już złożonym wnioskiem o dofinansowa- 
nie do Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego przez władze gminy Sitków-
ka-Nowiny jest ten na zagospodarowanie otoczenia  
i rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach przez nadanie mu nowych kom-
pleksowych funkcji. Łączny koszt inwestycji oszacowa-
no na kwotę 9 milionów złotych, z czego gmina liczy  
na dofinansowanie zadania kwotą rzędu 7 milionów 
200 tysięcy złotych. 

  W ramach projektu zaplanowano rozbudowę  
budynku GOK „Perła” przez dobudowanie skrzydła 
prowadzącego w stronę trybun na stadionie i nadanie 
całości nowych, kompleksowych funkcji społecznych, 
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i gospodar-
czych. Ma tu również powstać nowy parking i dojazd 
do budynku.

     Nowe dwukondygnacyjne i podpiwniczone skrzydło 
budynku będzie swego rodzaju łącznikiem ze stadio-
nem. Każdy poziom budynku zostanie wyposażony  
w łazienki, pomieszczenia techniczne i korytarze.  
W podpiwniczeniu zaplanowano miejsce wyłącznie pod 
usługi rekreacyjne. - Chcemy, aby w dolnej kondygnacji 
powstała kręgielnia i siłownia. Wydzielimy także miej-
sce na kawiarnię. Na parterze będzie mieścić się biblio-
teka, a na piętrze powstanie sala wielofunkcyjna, któ-
ra będzie mogła pomieścić nawet 200-250 osób. Sala  
ta będzie miała możliwość podziału na mniejsze sale te-
matyczne, które będą mogły pełnić funkcje edukacyjne, 
czy kulturalne. Te pomieszczenia będziemy także wyko-
rzystywać na organizację chociażby różnego rodzaju 
wystaw - mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Chcemy, żeby wszystko było w jed-
nym miejscu, co zapewni kompleksowy i komfortowy 
dostęp mieszkańcom do pełnej oferty ośrodka, również 
tym niepełnosprawnym, dla których zostanie wybudo-
wana specjalna winda - podkreśla wójt Nowaczkiewicz. 
Warto też dodać, że na poddaszu budynku powstaną 
pomieszczenia techniczne, a także pokoje dla zespołu 
biurowo – administracyjnego obsługującego budynek. 
W budynku nie zabraknie także bankomatu.
     Blasku nabierze również teren wokół GOK „Perła”. 
Powstaną tu nowe dojazdy, a także parking na 30 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych, w tym dwa 
dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo cały budy-
nek GOK-u wyposażony zostanie w pompę ciepła oraz 
system dogrzewający wodę użytkową ze źródeł energii 
odnawialnej.
  Obydwa wnioski złożone przez władze gminy  
Sitkówka-Nowiny do Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego czekają na ocenę 
formalną i merytoryczną.

Rozbudują Gminny Ośrodek Kultury „Perła”

Agnieszka Olech

   8 lutego, przed budynkiem Komisariatu Policji  
w Chęcinach miało miejsce uroczyste przekazanie 
kluczyków do nowego radiowozu marki Skoda Yeti  
z napędem na cztery koła. Został on sfinansowany  
z budżetów dwóch samorządów: Gminy i Miasta Chę-
ciny i Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Komendy Głównej 
Policji. 

Komisariat w Chęcinach ma nowy samochód
     Jak poinformowano podczas uroczystości przekaza-
nia nowego oznakowanego policyjnego samochodu ma 
on napęd na cztery koła i kosztował blisko 84 tysiące 
złotych, z czego koszty po połowie pokryła Komenda 
Głowna Policji oraz samorządy dwóch gmin, które prze-
kazały po 21 tysięcy złotych. - Taki samochód jest w po-
licji bardzo potrzebny. Komisariaty terenowe mają na 
swoim obszarze wiele lasów i pól. Teraz będziemy mieć 
ułatwiony dostęp do tych miejsc, szczególnie z uwagi 
na to, że to właśnie tam najczęściej zdarzają się zagi-
nięcia osób. Dzięki pojazdowi z napędem na cztery koła 
będziemy mogli dostać się w te trudne tereny, co za-
pewni prawidłową pracę komisariatu z ogromną oczy-
wiście korzyścią dla mieszkańców - mówi Komendant 
Komisariatu w Chęcinach, Łukasz Sarna.
     Uroczyste przekazanie kluczyków do nowego ozna-
kowanego samochodu odbyło się przed budynkiem 
Komisariatu Policji w Chęcinach. Klucze do nowego 
radiowozu odebrał podkomisarz Łukasz Sarna, komen-
dant Komisariatu Policji w Chęcinach. Klucze przekazali 
przedstawiciele dwóch samorządów: Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny Robert Jaworski oraz wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, a także 
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To wszystko dla dobra wspólnego mieszkańców - dodał 
komendant Artur Bielecki, który podkreślał, że nowy 
samochód terenowy to przede wszystkim dostosowa-
nie środków do warunków. - Nowy samochód terenowy 
ma napęd na cztery koła, co pozwoli mu bardzo dobrze 
poradzić sobie w terenach leśnych, czy polnych, któ-
rych tutaj nie brakuje. O taki właśnie samochód nam
chodziło. Z całą pewnością zostanie wykorzystany w stu 
procentach, głównie podczas np. zaginięć w lesie, gdzie 
inne samochody policyjne nie radziły sobie - podkreślał 
komendant Artur Bielecki.
      Samorządy obu gmin, zarówno Gminy i Miasta Chę-
ciny, jak i Gminy Sitkówka-Nowiny od dawna wspierają 
finansowo Komisariat Policji w Chęcinach, który swo-
im obszarem obejmuje trzy gminy: Chęciny, Sitków-
kę-Nowiny oraz Piekoszów. Jak podkreślał wójt Gminy 

Sitkówka-Nowiny, to nie pierwszy samochód przeka-
zany przez samorząd na rzecz chęcińskiego komisa-
riatu. - Tym razem wraz z Gminą Chęciny dołożyliśmy 
do zakupu nowego samochodu policyjnego po 21 ty-
sięcy złotych. Cieszy fakt, że jest to samochód tereno-
wy, którego bardzo tu brakowało. Myślę, że ten zakup 
zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, 
podobnie jak służby ponadnormatywne, które również 
są finansowane przez samorządy. Środki, jakie przezna-
czamy na wsparcie policji to środki przede wszystkim 
na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, na którym 
szczególnie nam zależy - podkreslał wójt Gminy Sitków-
ka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz.
   - Dbanie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców to 
nasz obowiązek – potwierdził Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski, przekazując wraz z wójtem 

Sebastianem Nowaczkiewiczem kluczyki do nowego, 
terenowego radiowozu. – Jestem przekonany, że nowy 
radiowóz przysłuży się do szybszego reagowania, a co 
za tym idzie podniesienia wskaźników bezpieczeństwa  
i w efekcie końcowym większego komfortu życia na-
szych mieszkańców – dodał włodarz Gminy i Miasta 
Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski. - Patrząc na sze-
rokie terytorium, które obsługuje Komisariat Policji  
w Chęcinach nie ulega wątpliwości, że policja musi być 
wyposażona w dobry sprzęt, ponieważ musi być sku-
teczna. Cieszę się, że przy wzajemnym porozumieniu 
udało nam się wygospodarować środki na zakup tego 
samochodu, który nie tylko zwiększy komfort pracy 
chęcińskich policjantów, ale również będzie służył dla 
dobra nas wszystkich - dodał Burmistrz Jaworski.

Komendant Miejski Policji w Kielcach mł. insp. Artur 
Bielecki, który podkreślał, że dobra, wzajemna współ-
praca samorządów z policją to przede wszystkim wzrost 
bezpieczeństwa mieszkańców. - Współpraca policji  
z samorządami zarówno Gminy i Miasta Chęciny, jak  
i Gminy Sitkówka-Nowiny układa się bardzo dobrze 
- zaznaczył podcza uroczystości przekazania kluczy-
ków do nowego radiowozu Komendant Miejski Po-
licji w Kielcach mł. insp. Artur Bielecki. - Widzimy 
ogromne zrozumienie ze strony obu gmin co do faktu 
konieczności stałego podnoszenia standardów bez-
pieczeństwa mieszkańców. Wzajemna współpraca 
polega na wsparciu finansowym przez samorządy,  
a z naszej strony na zwiększaniu częstotliwości patro-
li, głównie również dzięki środkom na służby ponad-
normatywne przekazywanym z budżetu samorządów.  

Agnieszka Olech
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Komisja pracowała w oparciu o plan pracy komisji oraz Rady 
Gminy przyjęty Uchwałą Nr RG- III/8/14Rady Gminy Sitkówka 
– Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 r.  w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015 roku oraz Uchwa-
łą Nr RG-IX/86/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 
lipiec 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Gminy na II półrocze 2015 roku .Tematyka posiedzeń wynika-
ła z  planu pracy, a także dotyczyła materiałów omawianych 
na sesjach Rady Gminy – uchwał, informacji oraz sprawoz-
dań.
W 2015 roku komisja odbyła 35 posiedzeń,  członkowie ko-
misji  brali aktywny udział w posiedzeniach, zgłaszali swoje 
uwagi i propozycje do omawianych tematów, a także zgłasza-
li Radzie Gminy, Wójtowi Gminy wnioski i postulaty swoich 
wyborców.
Komisja Rewizyjna formułowała do Rady Gminy i Wójta Gmi-
ny wnioski, opinie i pisma dotyczące omawianych spraw.
Komisja postulowała o przeprowadzenie kontroli Zespołu 
Obsługi  Szkół i Przedszkoli,  gdzie zgłaszała nieprawidłowości 
w rozliczeniach dowozu dzieci do szkół w latach 2013 i 2014.
Komisja rewizyjna zwróciła się również do Wójta Gminy o 
przeprowadzenie audytu wewnętrznego Referatu Infrastruk-
tury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska po 
komisji na której tematem było sprawdzenie czy organ prze-
strzega wymagania określone w przepisach ustawy KPA .

Najważniejsze tematy posiedzeń komisji w 2015 roku to :

Komisja pracuje w następującym składzie:
1. Marcin Wojcieszyński - przewodniczący komisji
2. Małgorzata Wójtowicz - członek komisji
3. Andrzej Kasperek - członek komisji
4. Łukasz Gryń - członek komisji
5. Artur Podczasiak - członek komisji
6. Zbigniew Pyk - członek komisji
   W lipcu 2015 roku nastąpiła zmiana w składzie ko- 
misji. Radną Zofię Duchniak, która została przewodniczącą 
Rady Gminy zastąpił nowo wybrany Radny Andrzej Kasperek.
      W trakcie roku sprawozdawczego członkowie komisji ob-
radowali na 15 posiedzeniach, na których zajmowali się na-
stępującymi zagadnieniami:

kontrola i rozpoznanie wniesionych w latach  2014- 2015 
przez mieszkańców skarg i wniosków do Urzędu Gminy
ocena oferty kulturalnej GOK „Perła” w 2015 r.
kontrola wydatków ponoszonych z rezerwy budżetowej 
Wójta w 2015 roku, 
omówienie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 
rok, sporządzenie opinii o sprawozdaniu oraz sporządze-
nie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 r,
realizacji inwestycji na terenie Gminy w 2014 i 2015  r,
Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku
funkcjonowanie świetlic oraz kół gospodyń wiejskich na 
terenie Gminy.
zapoznanie się z informacją o działalności Gminnego Ośro- 
dka Pomocy Społecznej za 2014 rok
zapoznanie się  z informacja dot. wydatkowania środków z 
budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową
zapoznanie się z protokółami pokontrolnymi audytu ze-
wnętrznego Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych 
Gminy za 2014 rok

działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych;
stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny;
inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa;
funkcjonowanie SZPOZ w Nowinach i filii w Sitkówce;
działalność GOPS na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny;
działalność Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła”;
analiza projektów budżetu na 2015 oraz 2016 rok; akcja 
,,Koperta Życia”;
formy pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę 
Sitkówka-Nowiny.

Komisja Rewizyjna została powołana Uchwała Nr RG-II/3/14 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w 
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie 
Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Komisja rewizyjna pracuje w następującym składzie:
1. Edyta Giemza – Przewodniczący 
2. Robert Mularczyk - Członek
3. Marian Wilk- Członek

Przewodnicząca Komisji
Edyta Giemza

Głos Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
    Informujemy, że począwszy od bieżącego numeru ru-
szamy z nową kolumną! Będziemy w niej przedstawiać in-
formacje z wypracowanych wniosków podczas posiedzeń 
komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Radni Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny będą też przedstawiać rozwiązania naj-
bardziej istotnych dla mieszkańców problemów. 

     Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące podsumo-
wania prac wszystkich komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowi-
ny za 2015 rok. Warto zaznaczyć, że komisje łącznie odbyły 
ponad 70 posiedzeń, podczas których wypracowano wiele 
wniosków, a także poruszono wiele ważnych kwestii zwią-
zanych z problemami mieszkańców i zaproszono kilkudzie-
sięciu gości na poszczególne komisje.  

    Przedstawiając powyższe sprawozdanie Przewodniczą-
cy Komisji oraz członkowie Komisji pragną podziękować 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organi-
zacyjnych,  osobom uczestniczącym w posiedzeniach Komi-
sji za efektywną współpracę na rzecz rozwoju gminy oraz 
Pani Alinie Jedynak  i Kamili Marzec pracownikom Biura 
Rady Gminy.

Z posiedzeń komisji Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 
2015 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa, 
Polityki Społecznej i Zdrowia za 2015 rok

Oprócz powyższych zagadnień członkowie komisji na bieżąco 
omawiali projekty uchwał, sprawozdania oraz inne materia-
ły przygotowywane na sesje Rady Gminy. Zgłaszali również 
swoje uwagi i propozycje do omawianych tematów oraz 
uwagi i postulaty swoich wyborców.
      Wypracowane opinie to:

Opinia dotycząca autopoprawek do projektu budżetu 
Gminy na 2015 rok;swoich wyborców.
Opinia dotycząca autopoprawek do projektu budżetu 
Gminy na 2015 rok – plany finansowe i dotacje dla jed-
nostek organizacyjnych;
Pozytywna opinia nt. projektu budżetu Gminy na 2015 
rok i projektu WPF (po autopoprawkach);
Pozytywna opinia dotycząca projektu budżetu Gminy Sit-
kówka-Nowiny na 2016 rok.

      Wnioski:
Wniosek dotyczący cyklicznego zamieszczania w „Głosie 
Nowin” informacji nt. szkodliwości używek stosowanych 
wśród młodzieży szkolnej;
Wniosek dotyczący zaplanowania w budżecie Gminy Sit-
kówka-Nowiny na 2016 rok środków finansowych na sfi-
nansowanie akcji ,,Koperta Życia”
Wniosek dotyczący poprawnego oznakowania skrzyżo-
wania ulicy Przemysłowej i Perłowej (obok KCMB) 

Przewodniczący Komisji                                                                           Marcin Wojcieszyński



GŁOS NOWIN      LUTY 2016     AKTUALNOŚCI

10

Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Go-
spodarki Komunalnej w 2015 roku obradowała w składzie:      
1. Artur Podczasiak – przewodniczący;
2. Eugeniusz Czerwiak – członek;
3. Waldemar Kasprzyk – członek;
4. Michał Kurtek – członek;
5. Zbigniew Pyk – członek.
Na posiedzeniach komisji w 2015 roku zajmowano się nastę-
pującymi tematami:

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
Działalność ZGKiM w Nowinach.
Mienie i gospodarka komunalne w Gminie.
Stan dróg na terenie Gminy.
Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie.
Plany i inwestycje w Gminie.
Przegląd obiektów szkolnych.
Analiza i ocena prac publicznych.
Podsumowanie przedsięwzięcia Eternit w Gminie.
Analiza wniosków i projektu budżetu Gminy na 2016 rok.
Opracowanie planów pracy Komisji. Skład komisji:

1. Renata Krzysiek - Nowakowska - przewodnicząca
2.Euganiusz Czerwiak - członek 
3. Łukasz Gryń - członek
4. Marcin Wojcieszyński - członek
5. Małgorzata Wójtowicz - członek
Na posiedzeniach komisji w 2015 roku:
1. Omawiano:

2. Analizowano: 

3. Zapoznano się z :

Działalność  Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowi-
nach.
Działalność i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Ko-
wali
Działalność i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bo-
lechowicach
Działalność i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w  No-
winach
Działalność i funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach.
Działalność i funkcjonowanie Samorządowego Przed-
szkola w Nowinach i punktu przedszkolnego w Szewcach
Działalność  SKS- ów i UKS -ów na terenie gminy
Działalność Krytej Pływalni „Perła”
Działalność i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła”
Działalność GKS Nowiny
Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Materiały na sesję - projekty uchwał

projekt budżetu na 2015 rok a w szczególności placówek 
oświatowych
sprawozdanie finansowe szkół, przedszkola  i ZOSiP
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 
2015
projekt budżetu na 2016 rok a w szczególności placówek 
oświatowych

harmonogramem zajęć podczas ferii zimowych i kalen-
darzem imprez sportowych na 2015 rok
organizacją szkół i przedszkola na rok szkolny 2015/2016
planem remontów w placówkach oświatowych w okresie 
wakacji
harmonogramem zajęć dla dzieci podczas wakacji
realizacją zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

Racjonalizacja, wykorzystanie i ochrona istniejących za-
sobów wodnych.
Melioracja.
Konkursy Gminne: Przegląd posesji na terenie Gminy 
w ramach konkursów: „Piękna i bezpieczna zagroda – 
Przyjazna środowisku”, „Najpiękniejsze podwórko lub 
obejście w domkach jednorodzinnych”, „Najpiękniejsze 
otoczenie bloku mieszkalnego”, wyłonienie zwycięzców 
– (komisja wyjazdowa).
Gospodarka nieruchomościami.
Analiza „Programu Ochrony i Zapobieganie bezdomności 
zwierząt domowych na terenie Gminy.
Edukacja ekologiczna w Gminie.
Analiza wniosków do budżetu na 2016 rok.
Projekt budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
Ochrona środowiska w Gminie.
Działanie i funkcjonowanie PSZOK.
Opracowanie planów pracy Komisji.

Skład komisji do lipca 2015 roku:
1. Michał Kurtek – przewodniczący;
2. Waldemar Kasprzyk – członek;
3. Renata Krzysiek-Nowakowska – członek;
4. Renata Posłowska – członek. 
Skład komisji od lipca 2015 roku:
1. Waldemar Kasprzyk – przewodniczący;
2. Andrzej Kasperek – członek;
3. Renata Krzysiek-Nowakowska – członek;
4. Renata Posłowska – członek. 
Na posiedzeniach komisji w 2015 roku zajmowano się nastę-
pującymi tematami:

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
Projekt budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok.
Działania na rzecz aktywizacji rolników i społeczno-
ści wiejskiej w 2015 roku a także dopłaty dla rolników  
w 2015 roku.
Program i realizacja zadań związanych z usuwaniem 
azbestu.
Oddziaływanie na środowisko zakładów przemysłowych 
funkcjonujących na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ko-
misja wyjazdowa).
Gminy system gospodarowania odpadami i dzikie wysy-
piska śmieci.
Gospodarka wodnokanalizacyjna oraz stan sieci wodo-
ciągowej w Gminie.

Przewodniczący Komisji                                                                           Artur Podczasiak

Przewodnicząca Komisji                                                                          Renata Krzysiek-Nowakowska

Przewodniczący Komisji                                                                            Waldemar Kasprzyk 

Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej działają-
cej przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami działającej przy 
Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu za 2015 rok

Lp. Treść Ilość
1. Zaplanowane w planie pracy

posiedzenia komisji
17

2. Odbyte posiedzenia komisji 17
3. Wypracowane wnioski komisji 9
4. Wypracowane opinie komisji 2
5. Osoby zaproszone 44

Lp. Treść Ilość
1. Zaplanowane w planie pracy posiedzenia 

komisji
14

2. Odbyte posiedzenia komisji 16
3. Wypracowane wnioski komisji 2
4. Wypracowane opinie komisji 4
5. Osoby zaproszone 32

Lp. Treść Ilość
1. Zaplanowane w planie pracy posiedzenia 

komisji
14

2. Odbyte posiedzenia komisji 16
3. Wypracowane wnioski komisji 1
4. Wypracowane opinie komisji 7
5. Osoby zaproszone 50
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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.

Opłaty za wodę i ścieki bez podwyżek
W 2016 roku za wodę i ścieki zapłacimy tyle samo, co w roku 2015. Podwyżek nie będzie! Taryfy  

zatwierdziło Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, złożone z przedstawicieli 
samorządów Kielc, Sitkówki-Nowiny, Masłowa i Zagnańska, któremu przewodniczy Łukasz Barwinek,  

zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny. 
Zarząd Wodociągów Kieleckich nie zaplanował podniesienia opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków. - Po analizie 
sytuacji finansowej spółki Zarząd podjął decyzję o pozostawieniu taryfy na takim poziomie, jak dotychczas. Żadnych 

podwyżek nie przewidzieliśmy – poinformował Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

WIOSENNA ZBIÓRKA ODPADÓW  
WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU  
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 2016 ROK

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, że w dniach od 12 marca do 5 kwietnia 2016 r., w ramach  
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie gminy Sitkówka-Nowiny zostanie  

przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych. 

     Zbiórka odbędzie się zgodnie z załączonym harmonogramem. Odpady muszą być wystawione do godziny 600 w dniu 
wskazanym  w harmonogramie.
     Właściciele budynków jednorodzinnych powinni wystawić odpady przed posesję, natomiast mieszkańcy budynków 
wielorodzinnych odpady będą umieszczać w specjalnie w tym celu podstawionych kontenerach.
     W ramach zbiórki odbierane będą następujące odpady wielkogabarytowe: meble domowe (stoły, szafy, krzesła, 
sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, 
walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.), ramy okienne bez 
szyb, meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, 
itp.), wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiader-
ka, itp.), zużyte opony z pojazdów jednośladowych oraz samochodów osobowych (niewskazujące na pochodzenie z 
prowadzenia działalności gospodarczej).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie tylko kompletny, sprzęt niekompletny, zdemontowany i 
rozebrany nie będzie podlegał zbiórce.

Agnieszka Olech

Agnieszka Olech

Z całą pewnością to bardzo dobra informacja nie tylko dla mieszkańców Kielc, ale także gminy Sitkówka-Nowiny  
oraz gmin Masłów i Zagnańsk. W 2015 roku nie będzie podwyżek cen wody. Warto podkreslić,  

że Wodociągi Kieleckie już czwarty raz z rzędu nie podnoszą opłat.

Ze zbiórki wyłączone są odpady szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. 
oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady remontowe (gruz budowla-

ny, wata szklana, papa itp.), części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.).

Kowala, Kowala Mała, Bolechowice, Wola Murowana - 12 marca 2016 r. (sobota)
Zgórsko – całe, w tym Osiedle Pod Lasem - 1 kwietnia 2016 r. (piątek)

Sitkówka, bloki Sitkówka 33 i 38, Trzcianki, Słowik, Zagrody, Szewce, Zawada - 2 kwietnia 2016 r. (sobota)
Nowiny (kontenery ustawione będą w sąsiedztwie bloków Białe Zagłębie 1 i 13, Perłowa 6, Perłowa osiedle mieszkań 

socjalnych) - od 29 marca do 5 kwietnia 2016 r.

UWAGA!! ZMIANY OD 01.01.2016 R.
OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMU-

NALNYMI, NASTĘPUJE RÓWNIEŻ ZMIANA TERMINU WNOSZENIA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Formularz deklaracji do pobrania i wydruku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
Formularz załącznika do deklaracji do pobrania i wydruku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.

Podstawa prawna: Uchwała RG-XIII/131/15 z dnia 27 listopada 2015 r.Od 01.01.2016 r. opłatę należy uiszczać w następujących terminach:
 I kwartał – do 15 marca
II kwartał – do 15 maja

III kwartał – do 15 września
IV kwartał – do 15 listopada

Podstawa prawna: Uchwała RG-XIII/130/15 z dnia 27 listopada 2015 r.

UWAGA!

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
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   Delegacja z Gminy Sitkówka-Nowiny odwiedziła 
zaprzyjaźnioną gminę Płoty. Była to rewizyta poprze-
dzona listopadowymi odwiedzinami delegacji z nad-
morskiej gminy w Sitkówce-Nowinach. Celem wyjaz-
du było zacieśnianie więzi i dalszy rozwój współpracy 
pomiędzy obiema gminami.

Z rewizytą w Płotach

Agnieszka Olech

     Po drodze do nadmorskiej gminy Płoty przedstawi-
ciele gminy Sitkówka-Nowiny odwiedzili siedzibę jednej 
z dużych firm w Pile, która jest zainteresowana wybu-
dowaniem zakładu w Nowinach na przygotowywanych 
terenach inwestycyjnych. - Przedstawiciele firmy już 
odbyli z nami pierwsze rozmowy, odwiedzili też tere-
ny, które przygotowujemy pod inwestycje. Jest to duża 
firma, która chce zainwestować na naszym terenie. Po-
tencjalnie może stworzyć u nas nawet sto miejsc pracy 
- poinformował wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Jadąc z delegacją do naszej partner-
skiej gminy Płoty postanowiliśmy spotkać się z inwe-
storami bezpośrednio w ich zakładzie, aby dokładnie 
przyjrzeć się ich pracy. Muszę przyznać, że to bardzo 
obiecujący inwestor, który jest żywo zainteresowany 
wybudowaniem zakładu na naszych terenach inwesty-
cyjnych. Rozmowy na temat powstania nowej inwesty-
cji nadal prowadzimy. Najważniejsze dla nas jest to, że 
nowa firma da zatrudnienie wielu ludziom - podkreśla 
wójt Nowaczkiewicz.

   Podczas spotkania samorządowcy obu gmin mieli 
okazję do zapoznania się oraz wymiany doświadczeń 
i poglądów. – Podczas wizyty odwiedziliśmy również 
jednostkę OSP w Niechorzu, gdzie mogliśmy wymienić 
doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa, które jest 
dla nas niezwykle istotne - mówi  zastępca wójta gmi-
ny Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek, a wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz dodaje,  że współpraca pomiędzy obie-
ma gminami partnerskimi w tym roku nabierze tempa. 
- Chcemy kontynuować naszą współpracę głównie na 
polu wymiany młodzieży szkolnej, zespołów folklory-
stycznych i druhów strażaków. 

Nadmorska gmina Płoty jest bardzo atrakcyjną gminą, 
młodzież z naszego terenu będzie mogła spędzać tam 
np. wakacje. My też mamy się czym pochwalić i w ra-
mach współpracy chętnie zapewnimy młodzieży z mia-
sta i gminy Płoty wakacyjny pobyt w naszej gminie. Poza 
tym, planujemy wymieniać wzajemne doświadczenia 
zarówno na polu kulturalnym, jak i na polu bezpieczeń-
stwa zapowiedział wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
    Warto przypomnieć, że do tej pory z wzajemnej 
wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami obu 
gmin skorzystali druhowie strażacy, dzieci oraz grupy 
młodzieżowe, a także Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta 
w Nowinach, która w gminie Płoty gościła na zapro-
szenie wielokrotnie. – Chcemy wspólnie wymieniać się 
doświadczeniami, ale też podpatrywać rozwiązania w 
różnych dziedzinach. Temu służą przede wszystkim wi-
zyty studyjne, które dla nas wszystkich są ogromnym 
doświadczeniem – mówili zgodnie samorządowcy obu 
gmin. 
       Jednym z punktów wizyty delegacji gminy Sitkówka-
Nowiny w gminie Płoty była wycieczka do Kołobrzegu, 
gdzie partnerskie delegacje spotkały się z ministrem 
spraw wewnętrznych Mariuszem Błaszczakiem oraz 
Wicemarszałkiem Sejmu RP Kornelem Morawieckim. 

     Po wizycie u potencjalnego, dużego inwestora no-
wińska delegacja udała się do miasta i gminy Płoty.  
W ramach partnerstwa władze obu gmin stworzyły 
plan współpracy na najbliższy rok, który obejmuje mię-
dzy innymi wymianę młodzieży. - W trakcie wizyty omó-
wiliśmy między innymi zaplanowaną na 3 maja wizytę 
orkiestry z Płotów w Nowinach, a także wymianę mło-
dzieży z naszej gminy i gminy Płoty w okresie wakacji 
oraz wyjazd zespołu sportowego na otwarcie hali spor-
towej planowanej w Płotach na jesień tego roku - po-
informował zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny Łu-
kasz Barwinek. Poza władzami gminy Sitkówka-Nowiny 
w skład delegacji weszli również: Jacek Kania - dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, Jacek 
Chudzicki - dyrektor SZPOZ w Sitkówce-Nowinach oraz 
Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, In-
westycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Odwiedzili potencjalnego inwestora

Odwiedzili potencjalnego inwestora

Wymiana doświadczeń na wielu polach
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     W sobotę, 6 lutego, Zespół Obrzędowy Kowalan-
ki reprezentował gminę Sitkówka-Nowiny podczas  
41 Ogólnopolskiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Te-
atralnych, który odbył się w Tarnogrodzie w woje-
wództwie lubelskim. Na widowni tarnogrodzkiego 
teatru znalazły się również panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich Szewczaki wraz z radnym Gminy Sitkówka-
Nowiny Panem Łukaszem Gryniem. 

41 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich 
Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie

Łukasz Gryń

      Na deskach tarnogrodzkiego teatru swój bogaty do-
robek artystyczny zaprezentowało blisko 16 zespołów 
ludowych z całej Polski . Zespół Obrzędowy Kowalanki 
przedstawiły obrzęd „ Prządki”- przędzenie lnu i wełny, 
które odbywało się na wsiach zwykle zimą w czasie dłu-
gich wieczorów. Kobiety z kądzielami spotykały się w 
jednym z domów. Przy przędzeniu opowiadano różne 
opowieści, a miejsca w których odbywało się przędze-
nie stawały się swoistego rodzaju ośrodkami życia spo-
łecznego wsi. Wybór spektaklu jaki dokonali kowalań-
scy artyści ukazał nie tylko bogactwo kultury, lecz także 
tradycję regionu świętokrzyskiego.

    Widzowie bardzo entuzjastycznie reagowali na hu-
morystyczne opowieści nagradzając zespół gromkimi 
brawami. Rada artystyczna podczas omówienia spek-
taklu doceniła profesjonalizm, znajomość gwary, zapre-
zentowane stroje. Jak podkreślało jury, obrzęd był nie   
zwykle autentyczny, zadbano nawet o najdrobniejsze 
szczegóły jak eksponaty znajdujące się na scenie. 
Wyniki konkursu nie są jeszcze znane – zwycięzcy zimo-
wego przeglądu wrócą do Tarnogrodu jesienią.

    Patronat Honorowy nad imprezą objęło Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek 
Województwa Lubelskiego, Starosta Biłgorajski, Woje-
wódzki Ośrodek Kultury w Lublinie a także Burmistrz 
Tarnogrodu. Występy ludowych twórców oceniała rada 
artystyczna w osobach prof. Lecha Śliwonik, dr hab. 
Katarzyny Smyk, dr  hab. Bożeny Suchockiej i dr hab. 
Edwarda Wojtaszek.
   Polskie tradycje ludowe są niezwykle ciekawe, są  
odzwierciedleniem naszej historii i obyczajowości. Wie-
le z nich już odeszło w zapomnienie, jednak warto się 
czegoś o nich dowiedzieć, by w ten sposób móc zanu-
rzyć się choćby odrobinę w naszą narodową przeszłość 
i tradycję. Tam tkwią przecież nasze korzenie. Mam 
nadzieję, że dzięki pielęgnowaniu tych tradycji, poka-
zywaniu ich szerszej publiczności, te niezwykłe czasem 
obrzędy staną się nieco bliższe nam wszystkim.

      Z tego miejsca serdecznie dziękuję Paniom z Zespo-
łu Obrzędowego Kowalanki za przygotowanie, chęci i 
bardzo cenną promocję Gminy Sitkówka-Nowiny w tak 
ważnym środowisku ludzi kultury, w przeglądzie jakim 
jest Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Te-
atralnych. Szczególne podziękowania dla Szewczanek 
– za obecność, solidarność i trzymanie kciuków za jak 
najlepszy wynik. 

Z całego serca dziękuję.

Erasmus+ w ZSP w Nowinach
     Siedem wspaniałych dni pełnych nowych doznań, 
nowych znajomości, bogatych w walory edukacyjne, 
wspomagających rozwój umiejętności językowych, 
uczących otwartości, to i wiele innych rzeczy było 
udziałem uczniów ZSP w Nowinach dzięki progra-
mowi Erasmus + w ramach którego szkoła w dniach 
03.02.2016-10.02.2016 gościła grupę 23 uczniów i 11 
nauczycieli z 5 różnych krajów europejskich. Ucznio-
wie ZSP w Nowinach gościli w swoich domach rówie-
śników z Niemiec, Włoch, Portugalii, Francji i Litwy.

     Natomiast pięciu nauczycieli z ZSP w Nowinach sze-
roko otwarło podwoje swoich domów dla jedenastu 
przedstawicieli grona pedagogicznego ze szkół partner-
skich. Wszyscy goście zastali uroczyście powitani na in-
augurującej spotkanie kolacji przez Panią Dyrektor Kor-
nelię Bem- Kozieł oraz Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny 
Pana Sebastiana Nowaczkiewicza.
   Spotkanie w Polsce było pierwszym uczniowskim  
spotkaniem związanym z realizacją projektu dotyczą-
cego zmian klimatycznych. Kolejne spotkania odbędą 
się we Włoszech, Litwie i Niemczech. Weźmie w nich 
udział 15 uczniów z naszej szkoły.
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     Spotkanie projektowe TTLA C1 w Nowinach za na- 
mi. Przed nami kolejne prace w ramach projektu: zbie-
ranie danych przy pomocy amatorskiej stacji pogodo-
wej. I już w kwietniu uczniowie ZSP w Nowinach: Anna 
Kołomańska kl. 2a, Magdalena Ganczarek kl. 1a, Iwona 
Niewiadomska kl. 1a oraz Krzysztof Orawiecki kl. 1b 
będą uczestniczyć w drugim międzynarodowym spo-
tkaniu projektowym TTLA we Włoszech, w miejscowo-
ści Gela na Sycylii. Czas kolejnych wyzwań przed naszą 
młodzieżą! Powodzenia!

Rozstanie było bardzo wylewne, dużo uścisków, płaczu 
i obietnic.
  10 lutego o godz. 6.00 wyjechali nasi przyja- 
ciele z Francji, Włoch i Portugalii. Natomiast o godz. 
8.00 Niemcy i Litwini. Pomimo wczesnych godzin wszy-
scy uczestnicy pierwszych międzynarodowych warsz-
tatów młodzieżowych typu TTLA wstawili się licznie 
przed budynkiem naszego gimnazjum. Jako organiza-
torzy uzyskaliśmy odpowiedź na nurtujące nas pyta-
nia: Czy wszystko się udało? Czy młodzież cieszyła się 
ze wspólnie spędzonego czasu?; Czy zostały nawiąza-
ne nowe przyjaźnie? Po obserwacji pożegnania śmiało 
można stwierdzić, że na wszystkie pytania odpowiedź 
jest twierdząca. Obraz ostatnich spędzonych wspólnie 
chwil, płacz i żal z tak krótkiego pobytu, podziękowania 
dla rodzin, na zawsze pozostanie w sercach młodych lu-
dzi i organizatorów.

    W ramach projektu odbędą się cztery spotkania  
warsztatowe z udziałem młodzieży, tzw. Learning/ Te-
aching/ Training Activities, w których weźmie udział 15 
uczniów naszej szkoły. Najistotniejszym elementem re-
alizowanego przez Gimnazjum projektu Erasmus+ jest 
badanie zmian klimatycznych i ich wpływu na życie. 
Uczniowie podczas projektu będą dokonywać pomia-
rów meteorologicznych, porównywać wyniki uzyskane 
w różnych krajach, próbować określić jak zmienia się 
klimat, jak to wpływa na ich życie i jak rozwiązać poja-
wiające się z tym problemy.

   Z dniem 1 września 2015 roku Publiczne Gimna- 
zjum im. św. Jadwigi Królowej w Nowinach rozpoczęło 
pracę w ramach programu Erasmus+. Realizacja zadań 
jest zaplanowana na 2 lata, a całkowita kwota przy-
znanego budżetu to 21.240 euro. Tytuł projektu brzmi 
„ Climate changes vs today’s lifestyles: A new chal-
lenge for European youths”. Projekt realizowany jest  
w partnerstwie ze szkołami z Niemiec, Włoch (Sycylii), 
Litwy, Francji i Portugalii (Azory). Szkoły partnerskie to: 
Gymnasium Neue Oberschule, Braunschweig, Niemcy; 
Scuola Secondaria di primo grado „Ettore Romagnoli”, 
Gela, Włochy; Prienu „Azuolo” progimnazja, Prienai, 
Litwa; College Edgar Quinet, Saintes, Francja; EBI Fran-
cisco Ferreira Drummond oraz Angra do Heroismo, Por-
tugalia.

Rodzice uczniów grupy Erasmus+ pomogli w przygoto-
waniu wspólnego ogniska. Czas upłynął na tańczeniu 
belgijki, wspólnym śpiewaniu oraz rozmowach. Wszy-
scy uczestnicy cieszyli się z możliwości wspólnego spę-
dzenia czasu w tak miłej atmosferze. Uczniowie nie 
mieli zajęć w niedzielę, ale to nie znaczy, że nie spędzili 
czasu bardzo aktywnie. Nasi wspaniali rodzice wykazali 
się pomysłowością w zorganizowaniu czasu dla dzieci, 
którzy pozostawali pod ich opieką. Były wizyty na zam-
ku w Chęcinach, pobyt w Centrum Nauki Leonardo Da 
Vinci, wypady na pizzę itp. Wspólnie z gośćmi udaliśmy 
się także do Geoparku „Wietrznia”. Zajęcia szlifowania 
kamieni, jak zwykle cieszyły się dużym powodzeniem. 
Bardzo dużą atrakcją ku naszemu zdziwieniu były opa-
dy śniegu, których niecierpliwie wyczekiwali nasi goście  
z Portugalii i Włoch. Mieli okazję po raz pierwszy w 
swoim życiu dotknąć śniegu oraz zachwycać się opada-
jącymi płatkami.
    Podczas warsztatów uczniowie prezentowali swo-
je prace poświęcone typowym porom roku w danych 
państwach partnerskich oraz anomaliom pogodowym 
na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Przygotowane 
prezentacje multimedialne, krótkie filmy, prace arty-
styczne w ciekawy i wyczerpujący sposób przedsta-
wiały temat. Odbyły się także prezentacje oraz wybór 
najlepszego logo projektu. Ponadto uczniowie wzięli 
udział w dyskusji na temat obowiązkowej lektury fil-
mu Al Gore „An Inconvenient Truth”. Pracując w gru-
pach pokazali jak zmiany klimatyczne mają wpływ na 
styl życia współczesnej młodzieży. Sprecyzowali także 
jakie wyzwania stoją przed młodymi Europejczykami.
  Realizując założenia harmonogramu punkt po  
punkcie niezauważalnie dotarliśmy do końca naszego 
spotkania. Niestety uświadomienie sobie tego faktu  
nie należało do miłych elementów warsztatów. Pani  
Dyrektor Kornelia Bem-Kozieł przygotowała upomin-
ki zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Uczniowie w  
koszulkach Erasmus+ chętnie pozowali do wspólnych  
zdjęć. Po części oficjalnej uczniowie uczestniczyli w 
dyskotece, po której zostali zabrani do domów rodzin 
goszczących. 

       Przygotowany harmonogram zawierał zarówno kon-
ferencje dla młodzieży i nauczycieli pracujących w ra-
mach projektu, jaki i zajęcia integracyjne oraz wyciecz-
ki. Uczniowie ZSP w Nowinach mieli okazję nauczyć 
swoich kolegów z grupy Erasmus+ tzw. belgijki. Był to 
strzał w dziesiątkę, wszyscy zachwycili się możliwością 
wspólnego tańca, którego dźwięki jeszcze niejedno-
krotnie gromadziły młodzież chętną do wspólnych plą-
sów. Wyruszyliśmy także na wycieczkę do Kopalni Soli 
w Wieliczce, a następnie zwiedzaliśmy Stare Miasto w 
Krakowie. Goście zachwyceni architekturą Krakowa, 
z chęcią kupowali pamiątki na Starówce. Ponadto na-
uczyciele zostali zabrani na wycieczkę do Warszawy, 
gdzie pierwszym punktem było odwiedzenie Muzeum 
Powstania Warszawskiego, a następnie z przewodni-
kiem odbyliśmy spacer po Starym Mieście. 

SŁÓW PARE O PROJEKCIE

Redakcja
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NIESPEŁNIONE   UCZUCIE

MIŁOSNA   SZAMOTANINA

wdarło się
w szczelinę serca
marząc o szalonej miłości
niczym chochoł przed deszczem
skryć się chciało
splątało
nicią życiowej pajęczyny
opłakiwało
wierzbowymi łzami
rozrywało głębię duszy
krzykiem bólu 

szarą codziennością stłamszone
obarczone ciężarem grzechów 
osaczone lękiem
niespełnione

jak kamienny głaz
niczym nie wzruszone
w sercu skonało

LIDIA   JĘDROCHA-KUBICKA

LIDIA   JĘDROCHA-KUBICKA

BURZLIWE   UCZUCIE
w labiryncie serca skryte
budzi się
miota 
kiełkuje
wciska do duszy
opanowuje ciało 

roztańczone
rozśpiewane miłości nutą
tuli się w pieszczotach

narasta namiętność
potężnieje zadowolenie
oczy świdrują
lico żarem płonie
usta łakną
gorących pocałunków

parzy
iskierka nadziei

LIDIA   JĘDROCHA-KUBICKA

Nasze Panie                             
Nasze drogie Panie kochane
Życie wasze różami usłane
A róże też są z kolcami
Nikt nie wie ile dni waszych było ze łzami

Ze łzami co ból czasem koją 
By wrócić do zgody z rodziną swoją
A ból co przez bliskie osoby zadany
Odszedł w niepamięć i był już nie znany

By miłość w rodzinie wróciła
Urazę problemy i ból ukoiła
By radość wróciła do domu
Nie czyniąc nic złego nikomu

Niech słońce wam w życiu zaświeci
I znikną problemy swych dzieci
Mężowie by zawsze kochali
Radość i szczęście dodali

Dziś chcę wam przynieść chwilę radości
Wręczając kwiatek, znak swej życzliwości 
Aby ten dzień był dla was szczęśliwy
I każdy z mężczyzn był także życzliwy.

Henryk Skowerski
toczy się walka 
z samym sobą
wewnętrzna szarpanina
duchowa potyczka
ze wspomnieniami
za utraconą miłością
rozżarzona krew
płynie w żyłach

oczy wpatrzone w dal
na ustach grymas
lawina niezadowolenia
serce już nie bije
w rytmie miłości

czas się przebudzić
z marzeń

schwycić powiew
szczęśliwego wiatru
jak liść jesienią
pofrunąć w nieznane

PRZYJŚCIE WIOSNY
JA, PERŁA I ŁATEK
Śpiewają biedronki i śpiewają ptaki,                                 
Bo mamy teraz marzec,
A to miesiąc taki,
Kiedy wiosna przychodzi i nam ładnie śpiewa,
A swój czar wiosenny na cały świat rozsiewa
To taki czas ,kiedy śpiewają kwiaty i szumią drzewa,
Kiedy pachną łąki i lekki wiatr powiewa.
Zajączki i sarny biegają po lesie,
A po słonecznym dworze, aż biegać chce się.
Aż poszłoby się nad strumyk do lasu,
A na spacer z pieskiem także starczy czasu.

Magdalena Rajkiewicz

PRZYSZŁA  WIOSNA

Wiosna, wiosna, już przyszła wiosna,                              
Ta pora radosna.
Co sieje kwiecie po polach i łąkach,
Co budzi zapał w pszczołach, w pająkach.
Otwiera serce na leśne zwierzęta,
Zazielenia wąwozy, o wszystkim pamięta.
Teraz, każda buzia jest radosna,
A co my zrobimy jak się skończy wiosna? 

Magdalena Rajkiewicz

       Zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych lokal-
nych twórców. Zachęcamy również wszystkich tych, którzy 
tworzą do podzielenia się ze swoją twórczością z czytelni-
kami „Głosu Nowiny”. Wiersze prosimy wysyłać na adres 
Redakcji. 
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Mnóstwo atrakcji i zero nudy – tak wyglądały 
ferie zimowe w gminie Sitkówka-Nowiny
    Ferie zimowe w województwie świętokrzyskim do-
biegły końca. O to, aby były to wyjątkowe dwa tygo-
dnie dla dzieci spędzających ten czas na terenie gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, zadbali: Stowarzyszenie Między 
Rajem a Piekłem wraz z gminą Sitkówka-Nowiny, 
Gminny Ośrodek Kultury „Perła” oraz Szkoła Podsta-
wowa w Nowinach. Na „Ferie z pasją” złożył się szereg 
warsztatów: tanecznych, plastycznych, muzycznych 
i teatralnych. Były gry zespołowe, zabawy ruchowe, 
konkursy, ciekawe spotkania i rozmowy, a także wy-
cieczka i zajęcia na basenie. Nikt nie narzekał na nudę.

   Ostatnie dwa tygodnie w gminie Sitkówka-Nowiny 
minęły pod hasłem „Ferie z pasją”. Od 18 stycznia do 
29 stycznia w świetlicy w Nowinach odbywały się za-
jęcia, w ramach których oferowana była opieka nad 
dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 
do 16:00. Organizatorzy zapewnili ciepły posiłek oraz 
całe mnóstwo ciekawych zajęć. – „Ferie z pasją” roz-
poczęły się zajęciami plastycznymi i warsztatami gry na 
bębnach – powiedział Sebastian Nowaczkiewicz, wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny. – Dzieci wzięły także udział w 
spotkaniu tanecznym i warsztatach teatralnych. Bardzo 
ciekawy i pouczający wykład przygotowali policjanci z 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach. To tylko mała część ze wszystkich atrakcji, 
jakie przygotowaliśmy dla naszej młodzieży. Zajęcia 
zaplanowaliśmy tak, aby każdy mógł znaleźć tu coś dla 
siebie i nikt nie narzekał na nudę. Ogromne zaintereso-
wanie zajęciami świadczy o tym, że tak zorganizowana 
forma wypoczynku jest dla naszej młodzieży bardzo cie-
kawa i o wiele atrakcyjniejsza niż tak bardzo popularny 
ostatnimi czasy internetowy świat. Wspólne zajęcia są 
doskonałą okazją do zdobycia nowych umiejętności, a 
także zawierania prawdziwych znajomości i przyjaźni. 
Jestem przekonany, że minione ferie pozostaną w pa-
mięci ich uczestników na wiele lat – dodał wójt.

   Pierwszy tydzień „Ferii z pasją” został zwieńczony 
wycieczką dzieci do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kiel-
cach. – Uczestnicy wycieczki udali się do największego 
i najstarszego muzeum zabawek w Polsce – powiedział 
wójt Nowaczkiewicz. - Obejrzeli kilkanaście wystaw, 
między innymi lalki z całego świata, zabawki historycz-
ne i ludowe, modele samochodów, samolotów, statków 
oraz kolejkę elektryczną. Prosto z Kielc dzieci udały się  
do Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. 
Tam miały okazję obejrzeć kolekcję minerałów z całego 
świata. To był bardzo intensywny, bo obfitujący w wiele

atrakcji i emocji dzień. Na jego zakończenie dzieci wzię-
ły udział w zajęciach muzealnych i wykonały rysunki na 
kamieniach – podsumował wójt.
     Kolejny tydzień ferii w gminie Sitkówka – Nowiny to 
dalszy ciąg wielu atrakcji i ciekawych zajęć. - Gry zespo-
łowe, zabawy ruchowe, zagadki i łamigłówki, rozwiązy-
wanie rebusów, czy malowanie twarzy, a to tylko nie-
które z nich – wyliczał wójt. - Dzieci wzięły także udział 
w balu karnawałowym i kolejnej wycieczce. Tym razem 
uczestnicy „Ferii z pasją” odwiedzili Energetyczne Cen-
trum Nauki. Młodzież biorąca udział w zorganizowa-
nych przez nas feriach nie mogła oczywiście zapomnieć 
o święcie babć i dziadków. Specjalnie na tą okazję przy-
gotowała teatrzyk kukiełkowy pod tytułem „Czerwony 
Kapturek”. Ostatni dzień nowińskich „Ferii z pasją” był 
prawdziwą gratką dla młodych cukierników, którzy pie-
kli przepyszne maślane ciasteczka – podsumował wójt.

   Minione dwa tygodnie w gminie Sitkówka-Nowiny 
były czasem dobrej zabawy i ciekawych zajęć. Cudowna 
atmosfera i fantastyczne nastroje towarzyszyły uczest-
nikom „Ferii z pasją” każdego dnia, nikt nie narzekał na 
nudę. Już za rok kolejne zimowe ferie w naszej gminie!  

Agnieszka Olech
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    Zanim rozpoczął się walentynkowy koncert ogłoszo- 
no wyniki konkursu fotograficznego „Zimowa szata 
Gminy Sitkówka-Nowiny” i wręczono nagrody dla naj-
lepszych. Nagrodę główną zdobyła Aleksandra Ćwik. 
Wyróżnienia przypadły Monice Gozdek, Magdalenie 
Tutaj, Elżbiecie Ludwickiej i Jakubowi Molendzie. Fun-
datorami nagród byli: wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Se-
bastian Nowaczkiewicz oraz firma BIURO MARKET.

  Zaraz po wręczeniu nagród konkursowych artyści 
krakowskiej sceny muzycznej oraz nasi lokalni arty-
ści zabrali tłumnie zebranych gości w miłosną podróż  
w czasie. Klasycznie i nastrojowo zaaranżowane utwory 
oddały niezwykły klimat przedwojennych eleganckich 
lokali - gwarnych, zadymionych i tajemniczych. Trzeba 
przyznać, że udało się oddać nastrój i tradycję muzy-
kowania dla eleganckich pań i panów, a wszystkich słu-
chaczy zabrać w podróż w czasie do słynnej Cafe Fogg.

    W repertuarze koncertu znalazły się niezapomniane 
piosenki śpiewane niegdyś przez Mieczysława Fogga, 
Ordonkę, Adama Astona, Marlenę Dietrich. Można było 
usłyszeć utwory takie jak: „Jesienne róże”, „Ta ostatnia 
niedziela”, „Na pierwszy znak”, „Miłoś
 ci wszystko wybaczy”, czy „Już nigdy”. W koncercie wy-
stąpili krakowscy artyści - Urszula Makosz, Jan Szlach-
ta, Michał Półtorak i Paweł Pierzchała, doświadczeni 
artyści scen krakowskich, zarówno rozrywkowych jak 
i operowych, wywodzący się z krakowskiego kabaretu 
Piwnica pod Baranami.

    Podczas koncertu nie zabrakło też naszych rodzimych 
artystów. Dla wszystkich przybyłych zaśpiewali laure-
aci tegorocznego IV Wojewódzkiego Konkursu Kolęd, 
Pastorałek i Piosenek Świątecznych, który odbył się w 
Nowinach. W aranżacjach o tematyce miłosnej wystą-
pili: Chór Nowina, Zespół Bolechowiczanie oraz Gmin-
no-Szkolna Orkiestra Dęta z Nowin.

      Atrakcją wieczoru bez wątpienia był również kącik za-
kochanych, gdzie na potrzeby tego wydarzenia zostało 
utworzone mini studio fotograficzne. Tutaj każda para 
mogła zrobić sobie profesjonalne zdjęcie na „ławeczce 
zakochanych”, które otrzymała na pamiątkę udziału w 
imprezie walentynkowej.

Bisy, owacje na stojąco i niezwykła, gorąca atmosfera 
- ten koncert z całą pewnością na długo wpisze się w 
pamięć uczestników.

    14 lutego, w auli przy ZSP w Nowinach odbył się 
niezwykły walentynkowy koncert, podczas którego 
można było posłuchać niezapomnianych piosenek 
śpiewanych niegdyś ́przez Mieczysława Fogga, Ordon-
kę, Adama Astona, czy Marlenę Dietrich. Wszystko to 
w wykonaniu krakowskich artystów: Urszuli Makosz, 
Jana Szlachty, Michała Półtoraka i Pawła Pierzchały. 
Zaprezentowali się także lokalni artyści: Chór NOWI-
NA, Zespół BOLECHOWICZANIE oraz Gminno-Szkolna 
Orkiestra Dęta z Nowin, a wszyscy zakochani mogli 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na ławeczce miłości. 

Walentynkowa podróż w czasie w Nowinach

Agnieszka Olech

Aleksandra Ćwik wygrała konkurs 
fotograficzny

Romantyczny klimat Cafe Fogg

Krakowscy artyści znowu wystąpili  
w Nowinach

Nowińscy artyści w miłosnych aranżacjach

Kącik zakochanych cieszył się 
zainteresowaniem
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Karnawałowo na zakończenie ferii
     W Szewcach odbył się bal karnawałowy, który był 
doskonałym podsumowaniem ferii. Dzieci wzięły 
udział w wielu konkursach z nagrodami, nie zabrakło 
też słodkich niespodzianek i wspaniałej zabawy po-
prowadzonej przez profesjonalnego DJ Karola Stanic-
kiego.

Agnieszka Olech

  Na bal karnawałowy kończący ferie w gminie  
Sitkówka-Nowiny dzieci zaprosił wójt gminy Sitkówka-
Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz oraz Przewodniczą-
ca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofia Duchniak wraz 
z radnymi:

Edytą Giemzą i Renatą Krzysiek-Nowakowską, a także 
sołtysem Szewc i Zawady Ewą Fudali. - Bal dla najmłod-
szych na zakończenie ferii organizujemy już od pięciu 
lat - poinformował wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Seba-
stian Nowaczkiewicz. - Ta zabawa stała się już tradycją, 
a także wspaniałą okazją do integracji lokalnej społecz-
ności. Przychodzą tu całe rodziny i wszyscy bardzo chęt-
nie włączają się we wspólną zabawę - podkreślał wójt 
Nowaczkiewicz.
     Urocze księżniczki, piękne królewny i wróżki, a tak-
że odważni rycerze, spider-meni, policjanci i strażacy, 
a nawet motylki i postacie z Gwiezdnych Wojen – to 
tylko niektóre ze strojów, jakie można było podziwiać 
podczas Balu karnawałowego w świetlicy w Szewcach. 
Uczestnicy balu wzięli udział w licznych konkursach, jak 
ten z balonami, czy karnawałową wstążką. Dzieci odga-
dywały też trudne zagadki, z którymi radziły sobie do-
skonale, a także wspólnie bawiły się np. w kaczuszki czy 
pociąg. - Do wspólnej zabawy dołączyli też rodzice, co 
nas ogromnie cieszyło. 

Chcemy, aby nasze doroczne spotkania karnawałowe 
integrowały nas wszystkich - powiedziała jedna z orga-
nizatorek balu karnawałowego, radna Renata Krzysiek-
Nowakowska. 
  Z całą pewnością największe emocje wzbudził  
wśród dzieci konkurs na najpiękniejszy strój karnawało-
wy. - Wszystkie dzieci wyglądały pięknie. Pomysłowość 
na stroje karnawałowe była ogromna. Mieliśmy bardzo 
trudny wybór - przyznała współorganizatorka balu kar-
nawałowego, a zarazem radna gminy Sitkówka-Nowiny, 
Edyta Giemza, która wraz z wójtem Sebastianem 

Nowaczkiewiczem oraz Mirosławą Gorsks zasiadła w 
komisji konkursowej na najpięknieszy strój tegorocz-
nego balu. Jak się okazało, po długich naradach, wśród 
dziewczynek najładniejszy strój miała Nadia Jantura, 
która była przebrana za księżniczkę Elzę, a wśród chłop-
ców zwyciężył Mikołaj Szymonek, który przebrał się za 
spidermana. Warto dodać, że uczestnicy wszystkich 
konkursów otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane 
przez organizatorów balu karnawałowego oraz GOK 
„Perła” w Nowinach. 
    Tegoroczne karnawalowe szaleństwo trwało ponad 
trzy godziny. - To była wspaniała zabawa. Bardzo nam 
się podobało - zgodnie przyznały maluchy, w których 
pamięci ten bal z całą pewnościa zapadnie na długo.
   Bez wątpienia zabawa karnawałowa to najlepsze  
podsumowanie mijającego czasu wypoczynku zimo-
wego, a uśmiech dzieci i radość podczas niej były naj-
lepszym co mogło spotkać opiekunów i organizatorów 
wspaniałej zabawy.
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Agnieszka Olech

XI Edycja Nowińskiej Ligi Futsalu imienia Michała 
Panasa DREWKOM MISTRZEM XI EDYCJI NLF!

Nie wypuszczaj psa samopas !

      Dobiegły końca rozgrywki Nowińskiej Ligi Futsalu 
imienia Michała Panasa. W tegorocznej już jedenastej 
edycji wzięło udział 27 drużyn (13  w pierwszej i 14 w 
drugiej lidze), uczestniczyło ponad 300 zawodników, 
w ciągu dwóch i pół miesiąca  rozegrano 169 meczów.

    W pierwszej lidze zwyciężyła sensacyjnie drużyna 
Drewkomu, który to zespół w tym roku awansował z 
drugiej ligi i od razu został mistrzem. O drugie i trze-
cie miejsce walka toczyła się do ostatniej kolejki. Osta-
tecznie wicemistrzem NLF została drużyna Piekarni 
Kwiatkowski (jest to drużyna, która jest z nami od po-
czątku istnienia rozgrywek od roku 2005). Na trzecim 
miejscu podium uplasował się Kuwejt Parkiett. Dopie-
ro na piątym miejscu ligę zakończył mistrz sprzed roku 
Ekom Futsal Nowiny. Najlepszym bramkarzem wybrano 
zawodnika Drewkomu Mariusza Trelę, Najlepszym Za-
wodnikiem: Dominika Szymkiewicza z Ekomu, a Naj-
lepszym Strzelcem okazał się Mateusz Dziubek (Drew-
kom) – zdobywca 22 bramek. Organizatorzy wyróżnili 
również Grzegorza Włosińskiego z Cannabinios, który 
został Odkryciem Ligi i Adama Ogonowskiego – wyróż-
nionego tytułem Najbardziej Wartościowego Piłkarza 
powyżej 35 roku życia. Pierwszą ligę opuszczają druży-
ny FC PES Zajączków i Victoria. Organizatorzy nagrodzili 
również drużynę Victorii, która uzbierała najmniej żół-
tych i czerwonych kartek.

     W rozgrywkach drugoligowych drużyny, które zna-
lazły się „na pudle” uzyskały awans do pierwszej ligi, 
a są to kolejno: Morawica, Ślichowice i KKN Zagnańsk. 
Najlepszym zawodnikiem został Łukasz Zawadzki z Mo-
rawicy, Najlepszym Bramkarzem Łukasz Piwowar z KKN, 
a Najlepszym Strzelcem Wojciech Banasik ze Ślichowic. 

     Warto podziękować osobom, dzięki którym ta liga 
istnieje i utrzymuje wysoki poziom: Bożenie Marzec – 
obsłudze medycznej oraz sędziom: Szymon Ubożak, 
Rafał Kowalski, Szymon Woźniczka i Sylwester Gos. Dla 
Wójta Gminy Sitkówka Nowiny Sebastiana Nowaczkie-
wicza za objęcie patronatem rozgrywek ligowych. 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w No-
winach Pani Kornelii Bem Kozieł – gospodarzowi obiek-
tu  oraz Dyrektorowi Pływalni Perła w Nowinach Jacko-
wi Kani za ufundowanie dla uczestników wejściówek na 
basen. Warto również wymienić sponsorów technicz-
nych: Soccer City, Puchary Victory i Footbal Factory.
  Na koniec warto wspomnieć Michała Panasa,  
nauczyciela, trenera futsalu, kolegę, pomysłodawcę  
i wieloletniego organizatora bez którego ta liga nie roz-
winęła by się tak bardzo. Wszystkim kibicom, zawodni-
kom i przyjaciołom ligi serdecznie dziękujemy i zapra-
szamy za rok na XII Edycję Nowińskiej Ligi w Futsalu.

AWANS MORAWICY, ŚLICHOWIC I KKN

PRZYJACIELE NLF

     Policja apeluje do mieszkańców o to, aby nie wy-
puszczali psów z terenów swoich posesji. - Psy puszcza-
ne samopas stanowią zagrożenie nie tylko dla pieszych, 
ale również dla zmotoryzowanych - mówi Komendant 
Komisariatu w Chęcinach, Łukasz Sarna.

Przypominamy wszystkim właścicielom psów o obowią- 
zującym ustawowym zakazie puszczania psów  
poza teren prywatny, bez możliwości ich kontroli  
i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację  
właściciela lub opiekuna. Jeżeli pies porusza się swobo- 
dnie po terenie prywatnej posesji, to musi być  
ona ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu  
wyjście na zewnątrz. 

Psy biegające po drodze mogą być poważnym  
zagrożeniem dla poruszających się tam pojazdów,  
ponadto mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i innych 
zwierząt. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy jest za-
grożone karą nagany lub grzywny. Grzywna może być 
nałożona w drodze mandatu karnego przez Policję. - Nie-
przestrzeganie przez właścicieli psów powyższych naka-
zów i zakazów jest kwalifikowane jako niezachowanie 
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia i w myśl art. 77 kodeksu wykroczeń jest zagrożone 
karą grzywny do 250 zł lub karą nagany - poinformował 
Komendant Komisariatu w Chęcinach, Łukasz Sarna. 
- Apelujemy do wszystkich właścicieli czworonogów  
o przestrzeganie obowiązujących przepisów i zachowa-
nie wszelkich zasad bezpieczeństwa sąsiedzkiego - ape-
luje Komendant, Łukasz Sarna. 
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II ZIMOWY SPORTOWY OBÓZ JUDO

GKS „Nowiny” ma nowy Zarząd

     W dniach 25-30.01.2016 roku UKS „FUKUTENJIN” 
zorganizował II ZIMOWY SPORTOWY OBÓZ JUDO. 
Środki finansowe pozyskane w celu jego zorganizowa-
nia pochodziły z projektu napisanego przez p. Walas 
- z budżetu gminy Sitkówka –Nowiny oraz z wpłat do 
rodziców. 

    12 stycznia, podczas Walnego Zgromadzenia Człon-
ków Gminnego Klubu Sportowego „Nowiny” wybrano 
nowy Zarząd. Prezesem Klubu został Tomasz Siarek.

     Całość przedsięwzięcia miała miejsce w Nowinach: 
zakwaterowanie w schronisku „VENTUS”. Posiłki w na 
stołówce gimnazjum w Nowinach, a zajęcia sportowe 
judo – w salce lustrzanej przy hali sportowej w ZSP w 
Nowinach. Opiekę medyczną zapewniał ośrodek zdro-
wia w Nowinach- gdzie dzięki Bogu nie musieliśmy ko-
rzystać z jego usług. Treningi judo odbywały się dwa 
razy dziennie w sesji dopołudniowej i popołudniowej, 
mieliśmy również możliwość korzystania z hali sporto-
wej na poranny rozruch. wieczorem każdego dnia ko-
rzystaliśmy z zajęć na pływalni „PERŁA” w Nowinach.  
W czasie wolnym dzieci mogły brać udział w grach sto-
likowych, grać w tenisa stołowego, układać puzle, ba-
wić się klockami logicznymi - czteroelementowe klocki,  
z których można układać różne figury np. literkę T, do-
mek, żaglówkę ,cyfrę 1, grać w „piłkarzyki”, malować  
i rysować itp. 

  W obozie uczestniczyło 17 dzieci, zaplanowa- 
nych było 20 uczestników, jednak troje z nich rozcho-
rowało się, co potwierdzają stosowne zwolnienia le-
karskie znajdujące się w dokumentacji obozu. Kadrę 
opiekuńczo - trenerską zapewnili specjaliści: opieku-
nem- wychowawcą była p. Karolina Lach – pedagog  
z SP w Kowali, trenerem- wychowawcą był p. Leopold 
Morzyk, a obowiązki kierownika obozu pełniła p. Stani-
sława Polowczyk-Walas- nauczyciel wychowania fizycz-
nego z SP w Kowali. 

     W skład nowego Zarządu Gminnego Klubu Sporto- 
wego „Nowiny” weszli: Prezes - Tomasz Siarek, Wice-
prezes – Stanisław Petelicki, Sekretarz – Roman Pła-
czek, Członek Zarządu- Czesław Bzymek oraz Członek 
Zarządu-Marian Maziarek. Jednocześnie funkcję Preze-
sa GKS „NOWINY” przestał pełnić Adam Wróbel.

   Jak podkreślał nowo wybrany Zarząd jego celem  
nadrzędnym jest odbudowa przyjaznej atmosfery wo-
kół Klubu, upowszechnianie sportowego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży oraz awans sportowy. - Liczy-
my na dobrą współpracę z Władzami Gminy Sitkówka 
- Nowiny oraz na wsparcie Klubu przez lokalnych przed-
siębiorców - mówił prezes GKS „Nowiny” Tomasz Sia-
rek, zapraszając jednocześnie do czynnego udziału w 
budowaniu tego przedsięwzięcia wszystkich członków 
Klubu oraz jego sympatyków.

   Wszyscy uczestnicy II ZIMOWEGO SPORTOWEGO 
OBOZU JUDO na jego zakończenie zdawali egzamin na 
kolejny stopień KJU – na który składała się część prak-
tyczna i część teoretyczna. Wszyscy zdali pomyślnie 
i mogą cieszyć się ze zmiany koloru paska do kimona. 
Aby nie było tylko sportowo każdy z uczestników otrzy-
mał „mądry” upominek- zestawy geometryczne: linijka, 
2 ekierki, 2 kątomierze, ołówek, długopis i czteroele-
mentowe klocki – dla doskonalenia swojego umysłu, bo 
treningi judo zapewniają doskonalenie ciała.
     Wszyscy cali, zdrowi lekko zmęczeni, ale bardzo za-
dowoleni wrócili do domów, aby od poniedziałku z du-
żym zapasem energii zabrać się za naukę w II semestrze 
roku szkolnego.  Serdeczne podziękowania składamy 
wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania, zor-
ganizowania i przeprowadzenia tego obozu. Szczegól-
ne podziękowania dla PAŃ przygotowujących posiłki. 
Ze sportowym pozdrowieniem – do zobaczenia może 
na letnim obozie, a na pewno na treningach judo i tur-
niejach.

Prezes UKS „FUKUTENJIN” 
Stanisława Polowczyk-Walas

Redakcja
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Michał Kędzierski na turnieju siatkarskim 
w Kowali
       Rozgrywający Effectora Kielce Michał Kędzierski 
sędziował mecze siatkówki w Szkole Podstawowej 
im. gen. Antoniego Hedy „SZAREGO” w  Kowali w cza-
sie Gminnego Turnieju Mini- Piłki Siatkowej w dniu 
16.01.2016.                

    Pomimo młodego wieku Michał ma już na koncie 
kilka znaczących sukcesów. W 2015 roku brał udział 
w Igrzyskach Europejskich w Baku. Z reprezenta-
cją Polski zdobył brązowy medal. W kadrze Andrze-
ja Kowala odgrywał równorzędną rolę razem z Paw-
łem Woickim. Kędzierski swoje pierwsze siatkarskie 
kroki stawiał w Asseco Resovii Rzeszów, ale debiut  
w najwyższej klasie rozgrywkowej zaliczył w barwach 
Cerrad Czarnych Radom, w którym spędził dwa lata. 
W Effectorze pozycja pierwszego rozgrywającego.                                             
Numer: 7     Wzrost: 195 cm       Zasięg w ataku: 330 cm

10 pytań do Michała Kędzierskiego:                                                                                         
Dlaczego siatkówka? -  Od zawsze lubiłem oglądać me-
cze reprezentacji. W wieku 10 lat rodzice zaprowadzili 
mnie na trening i tak już zostało.                                                                     
Twój sportowy autorytet? Niekoniecznie siatkarski. - 
Michael Jordan i Nikola Grbić                          
Miejsce do którego zawsze chętne wracasz? - Góry.                                                                            
Co byś chciał osiągnąć jako zawodnik, Twoje cele? - 
Chciałbym kiedyś wystąpić w Igrzyskach Olimpijskich.                                                                                                                        
Mecz, który najbardziej zapadł Ci w pamięci? - Mecz 
półfinałowy na Igrzyskach Europejskich z Bułgarią, nie-
stety przegrany 3:2                                                                                                 
Twoje ulubione miejsce w Kielcach? - Moje miesz-
kanie, bo zawsze mogę w nim odpocząć po treningu  
i oczywiście hala.                                                                                                                             
Jak spędzasz wolny czas?  - Jeśli chodzi o wolny czas po 
treningu to staram się jak najszybciej zregenerować np. 
przez sen. A jeśli chodzi o wolny czas poza sezonem to 
staram się go maksymalnie wykorzystać. Lubię spędzać 
wakacje aktywnie.                                                           
Jakie jest Twoje poza siatkarskie marzenie? - Wyjazd 
w Alpy                                                                             
Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Wolisz tradycję 
czy innowację w kuchni?  Pizza. Zawsze lubię zjeść coś 
nowego i innowacyjnego ale nie ma to jak schabowy  
i pierogi.
Jaki film ostatnio obejrzałeś?- Django  

      Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza w minio-
nym sezonie zajęli w rozgrywkach 12 miejsce w PlusLi-
dze. 
       Zanim rozpoczęły się zawody nasi uczniowie przygo-
towali drobną niespodziankę dla naszego gościa- złożyli 
swoje czytelne podpisy na kalendarzu, który później zo-
stał wręczony rozgrywającemu Effectora Kielce.   
Z niewielkim opóźnieniem rozpoczęły się rozgrywki. 
Mecze rozegrano w kategorii dziewcząt i chłopców, 
rozgrywano do dwóch wygranych setów do 25 pkt, w 
przypadku remisu – dodatkowy set – do 15 pkt. Uczest-
niczyli uczniowie ze szkół z Nowin, Bolechowic i Kowali.
W  czasie przerw między setami krótka narada z nauczy-
cielem i do boju po zwycięstwo. Radość  z wygranego 
seta oraz całego meczu i turnieju była ogromna. Gru-
pa kibiców też była dobrze przygotowana, mieli hasła 
narysowane na kartkach- aby stale zachęcać i wspierać 
naszych zawodników, skandowanie innych haseł było 
tak głośne, że chwilami niektórzy zatykali uszy.

    Wyniki sportowe przedstawiały się następująco: w 
kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła drużyna z 
Nowin, drugie – z Kowali i trzecie z Bolechowic. Wśród 
chłopców klasyfikacja była następująca- PIERWSZE 
MIEJSCE DRUŻYNA z KOWALI, drugie z Nowin i trzecie 
z Bolechowic. Na zakończenie turnieju jednak wszyst-
kie drużyny otrzymały dyplomy z pierwszym miejscem. 
Siatkówka na poziomie szkół podstawowych ma być 
zabawą a nie rywalizacją. Dyplomy podpisał jako sę-
dzia główny-  i wręczał sam Michał Kędzierski.

    Tradycyjnie na zakończenie krótka sesja fotograficz-
na z naszym mistrzem. Dodatkowo dla każdej ze szkół 
przygotowano wydruk ze zdjęciem znanego siatkarza, 
który złożył autograf- myślę że to fajna sprawa nie tylko 
dla dzieci. Łatwiej pokochać siatkówkę jak ma się takie 
wsparcie.
       Zawodnicy ze szkoły w Kowali, jako gospodarze mieli 
dodatkową, indywidualną sesję zdjęciową.
     Gospodarz gminnego turnieju w mini- siatkówkę- 
nauczyciel wychowania fizycznego p. Stanisława Po-
lowczyk – Walas  wręczyła rozgrywającemu Effectora 
Kielce- wcześniej przygotowany przez uczniów- upomi-
nek w postaci kalendarza reklamującego naszą gminę  
i złożyła serdeczne podziękowania Panu Kędzierskie-
mu, że zechciał uczestniczyć w naszych rozgrywkach.  
Serdeczności należą się również p. Aleksandrze Górajskiej  
i jej synowi Jakubowi za zaproszenie naszego gościa.

   Ze sportowym pozdrowieniem – do zobaczenia 
na kolejnych zawodach sportowych. Tekst i zdjęcia : 
S. Polowczyk- Walas
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„Zimowa szata Gminy Sitkówka-Nowiny”
  Pod takim hasłem odbyła się już kolejna  
edycja konkurs fotograficznego „ROK W OBIEKTY-
WIE”! Tym razem najlepsza okazała się być Aleksandra 
Ćwik, która zdobyła nagrodę główną.                            

      Zima to wspaniały czas… To wycinek z całego roku, 
kiedy w zwykłym świecie zaczynamy dostrzegać ma-
gię... Oszronione drzewa, skrzący śnieg, świąteczne 
dekoracje, trzaskający mróz, kuligi, barwny karnawał… 
To wszystko sprawia, że nasze serca stają się większe 
i przepełnia nas radość. Zimową aurę udało się wspa-
niale uchwycić wszystkim biorącym udział w konkursie, 
toteż komisja konkursowa nie miała wcale łatwego za-
dania, aby wybrać najlepszych. 

    Z kilkudziesięciu nadesłanych prac, jury konkursu  
postanowiło przyznać nagrodę główną Aleksandrze 
Ćwik. Wyróżnienia otrzymali: Monika Gozdek, Elżbieta 
Ludwicka, Kuba Molenda oraz Magdalena Tutaj.

    Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, 
Starosta Powiatu Kieleckiego – Michał Godowski oraz 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny – Sebastian Nowaczkie-
wicz. - Nadesłane prace pokazują piękno naszej przyro-
dy zimą. Jestem zauroczony tymi chwilami zatrzymany-
mi w kadrze - podziwiał umiejętności młodych artystów 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz, gratulując jednocześnie wszystkim nagrodzonym. 

Agnieszka Olech

Pierwszy śnieg - Aleksandra Ćwik, nagroda główna.

Zima nad Bobrzą  - Magdalena Tutaj, wyróżnienie.

Berberys zimą - Kuba Molenda, wyróżnienie.

Biało-błękitna kraina - Elżbieta Ludwicka, wyróżnienie. 

Rzeka Bobrza w Trzciankach - Monika Gozdek, 
wyróżnienie
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