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Na basenie „Perła” w Nowinach  
zagrali w szachy w… wodzie

Basen „Perła” w Nowinach był miejscem, gdzie już po raz czternasty  
odbyły się rozgrywki szachowe w wodzie.  Są to jedyne tego typu rozgrywki  

w Europie, a nagrodą główną był rower górski ufundowany przez Wodociągi Kieleckie. 
Szachy wodne były częścią rozgrywającego się tego samego dnia  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach XIV Międzynarodowego  
Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.
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Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski 
promował program „Rodzina 500+”
 Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski 
odwiedził gminę Sitkówka-Nowiny, gdzie promował 
rządowy program „Rodzina 500+”. Wraz z wójtem Se-
bastianem Nowaczkiewiczem, sekretarz gminy Izabe-
lą Dziewięcką oraz kierownikiem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowinach Marcinem Królem 
wręczył osobiście decyzję o przyznaniu świadczeń wy-
chowawczych dla najliczniejszej rodziny z gminy. 

	 Rodzina	 z	 ośmiorgiem	 dzieci,	 z	 których	 siedmioro	
zakwalifikowało	się	do	rządowego	programu	„Rodzina	
500+”	odebrała	z	rąk	Wicewojewody	Świętokrzyskiego	
Andrzeja	Bętkowskiego	oraz	wójta	Sebastiana	Nowacz-
kiewicza	decyzję	o	przyznaniu	świadczenia	wychowaw-
czego.	 Dziesięcioosobowa	 rodzina	 mieszkająca	 przy	
ul.	 Perłowej	w	Nowinach	w	 ramach	programu	będzie	
miesięcznie	otrzymywać	3500	 zł.	 –	To	dla	nas	wielkie	
wsparcie	–	mówiła	wzruszona	matka	gromadki	dzieci.	
–	Życzę	sukcesów	w	wychowaniu	potomstwa	–	mówił	
Wicewojewoda	Świętokrzyski,	Andrzej	Bętkowski,	wrę-
czając	dodatkowo	 słodki	 upominek	dla	dzieci	 od	Wo-
jewody	Świętokrzyskiego	Agaty	Wojtyszek.	Wicewoje-
woda	pytał	również	jak	rodzina	zamierza	spożytkować	
dotację.	 –	 Z	 całą	 pewnością	 częściowo	 przeznaczymy	
te	 pieniądze	 na	 wydatki	 bieżące.	 Pozostałą	 część	 bę-
dziemy	odkładać	na	kupno	większego	mieszkania	–	za-
pewniała	matka.	Stałe	wsparcie	i	pomoc	zadeklarował	
również	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Sebastian	 No-
waczkiewicz.	–	Dbając	o	naszych	mieszkańców	nie	po-
zostawiamy	ich	bez	pomocy.	Staramy	się	stworzyć	naj-
biedniejszym	i	najbardziej	potrzebującym	rodzinom	jak	
najlepsze	warunki	do	życia	–	podkreślał	włodarz	gminy,	
wójt	 Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 życząc	 najliczniejszej	
rodzinie	 z	 terenu	 gminy	 powodzenia	w	 pokonywaniu	
wszelkich	 trudności	 wychowawczych	 tak	 licznej	 gro-
madki	dzieci.
	 W	ramach	promocji	rządowego	programu	„Rodzina	
500+”	przed	Urzędem	Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 stanął	

specjalny	bus	oraz	namiot,	w	którym	można	było	uzy-
skać	 wszelkie	 informacje	 na	 temat	 programu.	 –	 Pro-
gram	 „Rodzina	 500	 plus”	 to	 pierwsze	 tak	 szerokie	 
i	 systemowe	wsparcie	polskich	 rodzin.	Z	pomocy	sko-
rzystają	rodzice	oraz	opiekunowie	dzieci	do	ukończenia	
przez	nie	18	lat.	Jego	celem	jest	poprawa	sytuacji	życio-
wej	 rodzin	 oraz	odwrócenie	negatywnego	 trendu	de-
mograficznego	w	Polsce	–	podkreślał	podczas	wizyty	w	
gminie	Sitkówka-Nowiny	Wicewojewoda	Świętokrzyski	
Andrzej	Bętkowski.
	 Warto	podkreślić,	że	w	całym	województwie	świę-
tokrzyskim	 programem	 może	 zostać	 objętych	 blisko	
180	tysięcy	dzieci	do	18.	roku	życia.	Na	terenie	gminy	
Sitkówka-Nowiny	 wsparcie	 rządu	 uzyska	 blisko	 tysiąc	
dzieci.	Do	17	maja	do	gminy	wpłynęło	507	wniosków,	
wydano	 już	 331	 decyzji	 i	 pomocą	 objęto	 497	 dzieci	 
z	naszej	gminy	na	kwotę	496.649,00	zł.

Agnieszka Olech

Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski wraz z wójtem  
Sebastianem Nowaczkiewiczem osobiście przekazali decyzję o przyznaniu 
świadczenia wychowawczego dla najliczniejszej rodziny z gminy

Przed Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny stanął namiot, w którym  
promowano rządowy program „Rodzina 500+”
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 Gmina Sitkówka – Nowiny realizuje kolejną ini-
cjatywę skierowaną do osób starszych i przewlekle 
chorych. Osoby te zostaną wyposażone w „Koperty 
Życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szyb-
kiej i skutecznej interwencji. 19 maja w Urzędzie Gmi-
ny zorganizowano w tej sprawie konferencję.

Pomogą w dramatycznych chwilach
	 Często	zdarza	się,	że	po	przyjeździe	karetki	występu-
ją	różnorakie	problemy	z	wdrożeniem	zabiegów	ratują-
cych	zdrowie	lub	życie.	Pacjenci	w	nagłej	sytuacji	mogą	
nic	nie	pamiętać,	mogą	też	być	nieprzytomni.	Co	wte-
dy	będzie	niezmiernie	przydatne?	Koperta	życia,	którą	
wymyślono	po	 to,	by	 życie	można	było	 ratować	 szyb-
ciej	 i	 łatwiej.	Do	 koperty	 trzeba	włożyć	najważniejsze	
dokumenty,	związane	ze	zdrowiem,	a	potem	umieścić	
je	w	 lodówce.	 To	 tam	 sięgną	 lekarze	 i	 ratownicy,	 gdy	 

konieczna	 będzie	 ich	 interwencja	 w	 domu	 właścicie-
la	 koperty.	Dzięki	 temu	zdecydowanie	 szybciej	będzie	
można	wdrożyć	leczenie	i	postępowanie	ratunkowe.

Koperty trafią do mieszkańców gminy Sitkówka – 
Nowiny 
	 -	 Urząd	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 przygotował	 trzy	
tysiące	 naklejek	 na	 lodówki	 informujących	 o	 tym,	 że	 
w	środku	znajduje	się	koperta	życia.	Serdecznie	zachęca-
my	naszych	seniorów,	żeby	przyłączyli	się	do	akcji	–	mó-
wił	wójt	gminy	Sitkówka	Nowiny	Sebastian	Nowaczkie-
wicz.	Wyjaśniał,	że	koperty	życia,	już	można	bezpłatnie	
odbierać	 w	 Gminnym	 Ośrodku	 Pomocy	 Społecznej	 
i	przychodni	w	Nowinach.	-	Lekarze	w	przychodni	będą	
pomagać	w	wypełnianiu	ankiety,	a	tym	pacjentom,	któ-
rzy	jeszcze	nie	otrzymali	kopert,	zostaną	wręczone	przy	
okazji	wizyty	w	SZPOZ	–	zapewnił	Jacek	Chudzicki,	dy-
rektor	SZPOZ	w	Nowinach.	

Jak działa „Koperta Życia”? 
	 Każdy	 zainteresowany	 otrzyma:	 plastikową	 koper-
tę,	 kartę	 informacyjną	do	wypełnienia	 i	 dwie	 okrągłe	
naklejki.	 Następnie	 powinien	 wypełnić	 kartę,	 włożyć	
ją	do	koperty,	którą	potem	umieszcza	w	lodówce,	a	na	
jej	 drzwiach	 oraz	 na	 wewnętrznej	 stronie	 drzwi	 wej-
ściowych	 przykleja	 drugą	 naklejkę	 -	 wyjaśnia	 Marcin	
Wojcieszyński,	pomysłodawca	projektu,	gminny	 radny	
i	ratownik	medyczny.	Dodaje,	że	w	„Kopercie	Życia”	po-
winny	się	znaleźć	wszystkie	te	dane,	które	mogą	być	po-
trzebne	ratownikom	medycznym	na	wypadek	koniecz-
ności	udzielenia	nam	pomocy:	informacje	o	przebytych

chorobach,	uczuleniach,	 rodzajach	przyjmowanych	 le-
ków.	Sama	koperta	powinna	się	znajdować	w	lodówce.	
Dlaczego	 akurat	 tam?	 Ponieważ	 to	 urządzenie,	 które	
jest	w	prawie	każdym	domu	i	najłatwiej	je	ratownikom	
zlokalizować.	W	przypadku	schowania	koperty	na	przy-
kład	do	szafki	lub	szuflady,	znacznie	trudniej	będzie	ją	
odnaleźć.

„Koperta Życia” to strzał w dziesiątkę
	 Wszyscy	obecni	podczas	promującej	akcję	konferen-
cji	w	Nowinach	zgodnie	przyznali,	że	„Koperta	Życia”	to	
doskonały	 pomysł.	 -	 Władze	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	
zapoczątkowały	wspaniałą	akcję,	 którą	będziemy	pro-
mować	 i	 zachęcać	 inne	gminy,	aby	 również	na	swoim	
terenie	 wprowadziły	 „Kopertę	 Życia”.	 Dobre	 prakty-
ki	 zawsze	zasługują	na	wsparcie	 i	my	będziemy	 takie-
go	wsparcia	udzielać	–	 zapewnił	 Jerzy	Pyrek,	doradca	 

marszałka	 województwa	 świętokrzyskiego	 do	 spraw	
seniorów.	 -	 Rozmawiałam	 na	 temat	 „Kopert	 Życia”	 
z	ratownikami	medycznymi	i	wszyscy	przyznali,	że	takie	
rozwiązania	zdecydowanie	pomogą	im	w	pracy,	w	któ-
rej	często	liczy	się	każda	minuta	–	podkreślała	Urszula	
Telicka,	 kierownik	 działu	 organizacyjnego	 ze	 Święto-
krzyskiego	Centrum	Ratownictwa	Medycznego	i	Trans-
portu	 Sanitarnego	w	 Kielcach.	 Zachwyceni	 pomysłem	
„Kopert	 Życia”	 byli	 także	 obecni	 podczas	 konferencji	
seniorzy.	-	Władze	gminy	dbają	o	nas	i	dzięki	temu	czu-
jemy	się	bezpieczniej.	„Koperta	Życia”	to	strzał	w	dzie-
siątkę.	Bardzo	dziękujemy	–	mówili	zgodnie	wdzięczni	
seniorzy.

Koperty życia. Ratunek czeka… w lodówce

Agnieszka Olech
Wójt Sebastian Nowaczkiewicz z dumą prezentuje kopertę życia
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Umowa na rozbudowę Przedszkola w Nowinach 
podpisana
 W Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny podpisano 
umowę z wykonawcą na rozbudowę nowińskiego 
przedszkola. Wykonawcą generalnym inwestycji zo-
stała wyłoniona w drodze przetargu firma Czysta Pol-
ska z Kielc. Zadanie będzie kosztowało 1 milion 40 ty-
sięcy złotych. 

	 -	 To	 bardzo	 potrzebna	 inwestycja	 -	 mówi	 wójt	
gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 
-	W	chwili	 obecnej	budynek	przedszkola	w	Nowinach	
nie	 zaspokaja	w	 pełni	 potrzeb	mieszkańców.	Musimy	
rozbudować	 obiekt	 o	 dwie	 sale.	 Chcemy	 zapewnić	
opiekę	 przedszkolną	 wszystkim	 maluchom	 i	 chcemy,	
aby	była	ona	na	 jak	najwyższym	poziomie.	 Inwestycja	
będzie	kosztować	nieco	ponad	milion	złotych,	ale	bę-
dziemy	starać	się	o	pozyskanie	środków	zewnętrznych	
na	 jej	 dofinansowanie	 -	 poinformował	 włodarz	 gmi-
ny,	 który	 28	 kwietnia	 podpisał	 umowę	 z	wyłonionym	 
w	 drodze	 przetargu	 wykonawcą.	 Obok	 wójta	 Seba-
stiana	 Nowaczkiewicza	 na	 dokumencie	 podpis	 złożył	
również	Marcin	Byszewski,	właściciel	firmy	Czysta	Pol-
ska	 z	 Kielc,	 której	 plac	 budowy	 zostanie	 przekazany	 
w	przeciągu	siedmiu	dni	od	chwili	podpisania	umowy	
na	rozbudowę	placówki.	-	Szacowaliśmy,	że	inwestycja	
będzie	nas	kosztować	w	granicach	1	miliona	350	tysięcy	
złotych.	Jednak	po	przetargu	okazało	się,	że	zapłacimy	
za	 inwestycję	około	310	tysięcy	mniej	-	poinformował	
zastępca	wójta	Łukasz	Barwinek.	
	 Dzięki	 realizacji	 zadania	Przedszkole	 Samorządowe	
w	Nowinach	powiększy	się	o	dwa	oddziały,	co	oznacza,	
że	powstaną	nowe	miejsca	dla	pięćdziesięciorga	dzie-
ci.	 Rozbudowa	 realizowana	 będzie	 od	 strony	 zachod-
niej	istniejącego	budynku.	Będzie	to	obiekt	parterowy	
połączony	łącznikiem	z	korytarzem	przedszkola	już	ist-
niejącego,	z	oddzielnym	wejściem	i	szatnią,	częściowo	
podpiwniczony.	 Rozbudowa	 o	 powierzchni	 użytkowej

ok.	310,0	m2	i	kubaturze	ok.	1800,0	m3	została	zapro-
jektowana	w	technologii	tradycyjnej	o	konstrukcji	mu-
rowanej	 i	żelbetowej,	analogicznie	do	 istniejącego	 już	
budynku	przedszkola.	Architektura	 rozbudowy	nawią-
zuje	do	architektury	części	już	istniejącej.	Projektowane	
podpiwniczenie	służyć	będzie	głównie	jako	przedszkol-
ne	zaplecze	magazynowe.	Warto	przypomnieć,	że	wy-
konawcą	projektu	było	Biuro	Usług	Inżynieryjno	–	Tech-
nicznych	(BIT)	z	Kielc,	które	będzie	sprawować	również	
nadzór	inwestorski	nad	robotami.		

	 Zakończenie	budowy	i	oddanie	do	użytku	części	dy-
daktycznej	zaplanowano	na	sierpień	bieżącego	roku.	

Zaraz po podpisaniu umowy wykonawca rozpoczął prace

Prace ruszyły pełną parą Budowa nowych oddziałów przedszkola w Nowinach zakończy się tuż przed 
rozpoczęciem roku szkolnego

Agnieszka Olech
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trów	 dróg	 gminnych	w	miejscowości	 Zagrody,	 w	 tym	
ul.	Leszczynową,	Jagodową,	Borówkową	i	Poziomkową	
oraz	drogę	zlokalizowaną	na	działce	o	numerze	ewiden-
cyjnym	398/57,	jest	to	połączenie	z	drogą	gminną	pro-
wadzącą	do	drogi	powiatowej	w	Nowinach	i	do	Trzcia-
nek	-	mówi	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz,	który	wraz	
ze	Skarbnikiem	Gminy	Joanną	Młynarczyk-Kusińską	dzi-
siaj	podpisał	umowę	u	wojewody	Agaty	Wojtyszek.			

Dzięki	realizacji	tej	 inwestycji	w	tym	miejscu	zdecydo-
wanie	poprawią	się	nie	tylko	warunki	ruchu,	ale	przede	
wszystkim	wzrośnie	wskaźnik	bezpieczeństwa	zarówno	
pieszych,	jak	i	zmotoryzowanych.		

Dotacja na drogę w Zagrodach podpisana
 W Urzędzie Wojewódzkim podpisano pierwsze 
umowy dotacji w ramach rządowego „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”. Wśród dziewięciu pierwszych sa-
morządów, z jakimi wojewoda Agata Wojtyszek pod-
pisała umowy znalazła się gmina Sitkówka-Nowiny.  

 W	 2016	 roku	 wartość	 środków	 przyznanych	 dla	
naszego	 województwa	 w	 ramach	 programu	 wynosi	
40.822.219	 zł.	 Przeznaczone	 są	 one	 na	 przebudowę	
i	 remonty	 dróg	 gminnych	 oraz	 powiatowych.	 Gmina	
Sitkówka-Nowiny	uzyskała	dofinansowanie	na	zadanie	
pod	 nazwą	 „Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 chodników	 
i	parkingów	w	miejscowości	Zagrody	-	działki	nr	ewid.	
398/85,	398/94,	398/92,	398/53,	398/54,	398/57,	Gmi-
na	Sitkówka-Nowiny,	woj.	świętokrzyskie	–	odcinki	F-I,	
B-E,	C-L,	D-H,	 J-D”	w	kwocie	293	 tysięcy	478	 złotych.	
Inwestycja,	która	w	połowie	dostała	rządowe	dofinan-
sowanie	kosztować	będzie	nieco	ponad	573	tysiące	zło-
tych.						
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 na	 realizację	 tego	 zadania	
12	kwietnia	władze	gminy	Sitkówka-Nowiny	podpisały	
umowę	z	wyłonionym	w	przetargu	wykonawcą,	którym	
został	 Zakład	 Budowlano-Drogowy	 „DUKT”.	 Prace	 już	
się	 rozpoczęły	 i	 idą	pełną	parą.	Przewidywany	 termin	
ich	 zakończenia	 przewidziano	 na	 wrzesień	 bieżącego	
roku.
	 -	Będzie	to	już	kolejna	inwestycja	na	terenie	naszej	
gminy	 dofinansowana	 w	 połowie	 z	 pieniędzy	 rządo-
wych.	 Zadanie	 obejmie	 przebudowę	 ponad	 780	 me-

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek gratuluje wójtowi Sebastianowi 
Nowaczkiewiczowi tuż po podpisaniu umowy

Agnieszka Olech
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Zagłosuj, aby „PODWÓRKO NIVEA” 
powstało w Nowinach

 Gmina Sitkówka-Nowiny zgłosiła udział w ogólnopolskim konkursie pn.: „PODWÓRKO NIVEA”.   
 

 Nagrodą jest ufundowany przez NIVEA Polska Sp. z o.o. plac zabaw w wybranej lokalizacji. 

Gmina wskazała dz. nr ewid. 533/181 w  Nowinach obok Przedszkola Samorządowego im. „Pluszowego Misia”.
Głosowanie za pośrednictwem strony internetowej http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016  

na lokalizację w Gminie Sitkówka-Nowiny potrwa od dziś do 30 czerwca 2016r.
 

Codziennie można oddać jeden głos!
Im więcej głosów tym większa szansa na wygraną!

 
Zachęcamy do oddawania głosów na „PODWÓRKO NIVEA”!
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W gminie Sitkówka-Nowiny przejdą z oświetlenia
tradycyjnego na ledowe
 Gmina Sitkówka-Nowiny już niebawem rozpocz-
nie dużą inwestycję wymiany części istniejących la-
tarni ulicznych na oświetlenie LED. Obecnie prowa-
dzona jest inwentaryzacja oświetlenia niezbędna do 
przeprowadzenia inwestycji, na którą gmina pozyska 
85% dofinansowania z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego.

Oświetlenie LED jest tańsze 
	 Nie	 od	 dzisiaj	 wiadomo,	 że	 lampy	 LED	 świecą	 nie	
tylko	 jaśniej,	ale	przede	wszystkim	taniej,	a	co	za	tym	
idzie	ekologiczniej.	-	Szukamy	oszczędności	na	różnych	
polach,	a	energooszczędne	oświetlenie	daje	ogromne	
korzyści	 ekonomiczne	 –	 mówi	 wójt	 gminy	 Sitkówka-
Nowiny,	 Sebastian	Nowaczkiewicz.	 -	 Inwestycja	 -	mo-
dernizacja	części	oświetlenia	w	gminie		na	LED	pozwoli	
nam	w	kolejnych	 latach	zaoszczędzić	około	60%	środ-
ków	 przeznaczanych	 do	 tej	 pory	 na	 rachunki	 energe-
tyczne	 –	 poinformował	 włodarz	 gminy,	 podkreślając	
jednocześnie,	 że	energooszczędne	oświetlenie	 to	 jed-
nak	nie	tylko	korzyści	ekonomiczne,	ale	też	ekologiczne,	
bo	 zmniejszenie	 zużycia	 energii	 to	 przede	 wszystkim	
dbałość	 o	 środowisko.	 -	Oprócz	 tego	 równie	ważnym	
aspektem	jest	postrzeganie	oświetlenia	jako	jaśniejsze,	
a	 to	niezwykle	 istotne	zarówno	dla	pieszych,	 jak	 i	dla	
kierowców	–	dodaje	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz.	

Gmina pozyska dofinansowanie 
	 Warto	podkreślić,	że	na	inwestycje	gmina	Sitkówka-
Nowiny	otrzyma	85	%	dofinansowania	z	Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskie-
go	w	ramach	Zintegrowanych	Inwestycji	Terytorialnych	
Kieleckiego	Obszaru	Funkcjonalnego.	 -	Gmina	Sitków-
ka-Nowiny	wraz	z	miastem	Kielce	i	dziesięcioma	innymi	

gminami	należy	do		Kieleckiego	Obszaru	Funkcjonalne-
go,	i	to	właśnie	w	ramach	tej		puli	pieniędzy	otrzyma-
my	dofinansowanie	na	modernizację	części	oświetlenia	 
w	gminie	na	energooszczędne.	To	dla	nas	będzie	ogrom-
ne	wsparcie	–	mówi	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz.	

Przygotowania do inwestycji już ruszyły 
 W	chwili	obecnej	 już	 ruszyły	przygotowania	do	 in-
westycji.	Właśnie	przeprowadzana	jest	inwentaryzacja	
oświetlenia	ulicznego	wraz	z	audytem	na	terenie	całej	
gminy.	 -	 Wykonanie	 inwentaryzacji	 oświetlenia	 oraz	
wykonanie	 audytu	 energetycznego	 i	 ekologicznego	
oświetlenia	 drogowo-ulicznego	 na	 terenie	 gminy	 Sit-
kówka-Nowiny	jest	niezbędne	do	przygotowania	pełnej	
dokumentacji,	 która	 jest	 wymagana	 przed	 rozpoczę-
ciem	 projektowania	 i	 wykonania	 zadania	 –	 poinfor-
mował	zastępca	wójta	gminy	Sitkówka-Nowiny,	Łukasz	
Barwinek.	
	 Inwentaryzację	 wraz	 z	 audytem	 na	 terenie	 gminy	
Sitkówka-Nowiny	 przeprowadza	 firma	 Lumina	 Energy	
Polska	Sp.	Z	o.o.	za	kwotę	13.899	zł.	Prace	mają	zakoń-
czyć	się	w	połowie	czerwca.	Kolejnym	krokiem	będzie	
projekt	 i	 wyłonienie	 wykonawcy.	 Realizacja	 tej	 jak-
że	 ważnej	 dla	mieszkańców	 inwestycji	 rozpocznie	 się	 
w	2017	roku.			
	 Nie	 ulega	wątpliwości,	 że	wymiana	 starych	 opraw	
oświetleniowych	 na	 LED	 przyniesie	 same	 korzyści	 za-
równo	 te	 ekonomiczne,	 jak	 i	 te	 ekologiczne.	 –	 Cieszę	
się,	 że	na	 to	 zadanie	mamy	 szansę	pozyskać	dofinan-
sowanie	ze	środków	zewnętrznych	w	wysokości	aż	85	
%.	To	dla	nas	również	wielka	oszczędność	–	przyznaje	
włodarz	gminy,	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz.	Wszyst-
ko	wskazuje	na	to,	że	 już	niebawem	na	terenie	gminy	
Sitkówka-Nowiny	 będzie	 taniej,	 jaśniej	 i	 bezpieczniej,	 

Agnieszka Olech

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 
podpisana
 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa 
Świętokrzyskiego już dokonały uroczystego podpisa-
nia umów o warunkach i sposobie realizacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

	 Wśród	 nich	 znalazła	 się	 Lokalna	 Grupa	 Działania	
„Perły	 Czarnej	 Nidy”	 reprezentowana	 przez	 prezesa	
Marcina	Dziewięckiego	 i	wiceprezes	Monikę	 Piotrow-
ską.				
	 Zarząd	Województwa	 Świętokrzyskiego	 na	 uroczy-
stości	 reprezentował	 Piotr	 Żołądek.	 Strategia	 złożona	
przez	 naszą	 LGD	 uzyskała	 w	 ocenie	 189	 punktów,	 co	
uplasowało	 ją	na	trzecim	miejscu	na	19	grup,	których	
strategie	poddane	zostały	ocenie.					
	 Jeszcze	w	bieżącym	roku	ogłoszone	zostaną	pierw-
sze	 nabory	wniosków,	 a	 przypomnijmy,	 że	 do	 rozdys-
ponowania	 mamy	 4,75	 mln	 zł.	 Połowa	 z	 tej	 kwoty	
przeznaczona	 zostanie	 na	 rozwój	 przedsiębiorczości	 
na	 terenie	 Lokalnej	 Grupy	 Działania	 „Perły	 Czarnej	
Nidy”,	 a	 druga	 część	 na	 działania	 na	 rzecz	 lokalnej	
społeczności.	 Więcej	 szczegółów	 na	 temat	 planowa-
nych	naborów	uzyskać	można	w	biurze	Lokalnej	Grupy

Działania	„Perły	Czarnej	Nidy”	mieszczącym	się	w	Mo-
rawicy	na	ul.	Spacerowej	7,	 lub	pod	nr	tel.	41	311	46	
91	wew.	304,	305.	Lokalna	Strategia	Rozwoju,	w	której	
znajdują	 się	podstawowe	 informacje	o	 sposobie	dzia-
łania	LGD	umieszczona	została	na	naszej	stronie	inter-
netowej	www.perlycn.pl.	 Zachęcamy	do	 jej	 śledzenia,	
gdyż	 tam	 zamieszczać	 będziemy	 wszelkie	 informacje	 
na	temat	podejmowanych	przez	nas	działań.

Agnieszka Olech

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek zachęcał do 
składania wniosków o dofinansowania  
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Ekologiczna przyzwoitość w cenie
 Nie od dzisiaj wiadomo, że dzikie wysypiska śmieci 
zagrażają nam i środowisku, a ekologiczna przyzwo-
itość jest w cenie. Niestety, zapominają chyba o tym 
ci, którzy notorycznie zanieczyszczają teren Nowin. 
W ostatnim czasie powstało wysypisko odpadów bu-
dowlanych nieopodal przedszkola, a tuż za ogrodze-
niem gimnazjum wyrzucono skoszoną trawę i popiół. 
Apelujemy do mieszkańców o ekologiczną rozwagę. 

Teren	 za	 przedszkolem	 w	 Nowinach	 pomiędzy	 gara-
żami	 a	 ogródkami	 działkowymi	 szczególnie	 upodobali	
sobie	 ci,	 którzy	 z	 niewiadomych	przyczyn	postanowili	
nie	 przestrzegać	 zasad	 regulaminu	utrzymywania	 czy-
stości	 i	 porządku	w	 gminie.	 -	 Notorycznie	w	 to	miej-
sce	 wywożone	 są	 odpady	 budowlane,	 rozbiórkowe	 
i	gruz	 -	mówi	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny,	Sebastian	
Nowaczkiewicz.	 -	Gmina	musi	wykładać	 środki	 z	wła-
snego	 budżetu	 na	 sprzątanie	 takich	 dzikich	 wysypisk	
śmieci.	Dziwi	mnie,	że	ludziom	chce	się	wywozić	śmieci	 
w	miejsca	niedozwolone	i	ryzykować	tym	samym	uka-
raniem	wysokim	mandatem.	Przecież	wszystkie	odpady	
wielkogabarytowe,	popiół,	 czy	gruz	można	bezpłatnie	
dostarczyć	 do	 Punktu	 Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	
Komunalnych	w	Nowinach	-	zaznacza	włodarz	gminy.

Wysokie kary za zaśmiecanie 
 Kolejnym	przejawem	wandalizmu	w	ostatnim	czasie	
było	wyrzucenie	za	teren	ogrodzenia	gimnazjum	w	No-
winach	popiołu,	skoszonej	trawy	i	innych	odpadów	po-
wstałych	podczas	porządkowania	podwórka.	-	Apeluje-
my	do	mieszkańców	gminy	o	przyzwoitość	ekologiczną	
i	niepodrzucanie	śmieci.	Kary	za	tego	typu	występki	są	
wysokie,	nawet	do	5	tysięcy	złotych.	Biorąc	pod	uwagę	
ten	fakt,	nie	warto	chyba	ryzykować	swoimi	finansami,	
a	przede	wszystkim	utratą	reputacji.	

PSZOK przyjmuje wszystkie odpady bezpłatnie 
 Przypominamy,	że	na	terenie	gminy	Sitkówka-Nowi-
ny	 działa	 Punkt	 Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	Komu-
nalnych,	 który	 bez	 żadnych	 opłat	 przyjmie	 od	miesz-
kańców	gminy	wszystkie	odpady	posegregowane,	takie	
jak:	makulatura,	tworzywa	sztuczne,	opakowania	wie-
lomateriałowe,	metal,	szkło,	odpady	remontowe	i	wiel-
kogabarytowe.	Wystarczy	okazać	się	dowodem	wpłaty	
opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi.	

Działający	 na	 terenie	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 PSZOK	
prowadzi	Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Nowinach.	
Wszelkie	informacje	na	ten	temat	można	uzyskać	pod	
numerem	tel.	41	346	51	59.
	 Pamiętajmy,	że	wnosząc	odpłatę	za	odbiór	odpadów	
mamy	 zagwarantowany	odbiór	 każdej	 ilości	 odpadów	
komunalnych	 niesegregowanych	 lub	 zebranych	 se-
lektywnie,	a	 także	bezpłatny	odbiór	dwa	razy	w	roku,	
podczas	 ustalonych	 zbiórek,	 odpadów	 wielkogabary-
towych.	 Zużyte	baterie	można	wrzucić	do	pojemnika,	
który	znajduje	się	w	Urzędzie	Gminy	w	Nowinach,	a	po-
jemnik	na	przeterminowane	leki	znajdziemy	w	Ośrodku	
Zdrowia	w	Nowinach	i	w	Urzędzie	Gminy.	
	 W	Urzędzie	Gminy	Sitkówka-Nowiny	można	bezpłat-
nie	i	bez	limitów	odebrać	worki	do	selektywnej	zbiórki	
odpadów.	Worki	dostarcza	nam	do	domów	także	firma	
zajmująca	się	odbiorem	odpadów	komunalnych.	

Odpady na nielegalnych wysypiskach zagrażają środo-
wisku 
 Chyba	 niewiele	 osób	 zdaje	 sobie	 sprawę	 z	 tego,	 
że	 beztrosko	 wyrzucone	 odpady	 mogą	 rozkładać	 się	
nawet	 przez	 setki	 lat,	 stanowiąc	 zagrożenie	 dla	 ludzi	
i	 środowiska.	 Plastikowa	butelka	 rozkłada	 się	 500	 lat,	
worki	 foliowe	 od	 100-200	 lat,	 gumowa	 opona	 50-80	
lat,	metalowa	puszka	10	lat,	guma	do	żucia	5	lat,	niedo-
pałek	papierosa	1,5	roku,	ogryzek	z	 jabłka	6	miesięcy,	
chusteczki	papierowe	3	miesiące,	a	szklana	butelka	aż	
4	tysiące	lat!

Apelujemy o rozwagę 
 Problem	zaśmiecania	środowiska	istniał	od	zawsze.	
Mamy	 jednak	nadzieję,	 że	wreszcie	wszyscy	odniesie-
my	się	do	niego	osobiście,	co	bez	wątpienia	spowoduje	
zmniejszenie	się	 rzeki	 śmieci	 zalewającej	 tereny	 leśne	 
i	przydrożne	rowy.	Apelujemy	do	wszystkich	mieszkań-
ców	 o	 rozwagę.	 Wszystkim	 nam	 przyjemniej	 się	 żyje	 
w	czystym	i	pięknym	otoczeniu,	dbajmy	o	naszą	Małą	
Ojczyznę.

Agnieszka Olech
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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.

W sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych!!!

PAMIĘTAJMY! WYPALANIE TRAW JEST SUROWO ZABRONIONE CO ROKU  
W POLSCE W TRAKCIE TAKICH POŻARÓW GINIE  

OD KILKU DO KILKUNASTU OSÓB!

 W	okresie	wiosennym,	jak	co	roku,	odnotowuje	się	wzrost	liczby	interwencji	Straży	Pożarnej	związanych	z	wypalaniem	
traw.	W	2015	roku	na	terenie	województwa	świętokrzyskiego	odnotowano	4874	pożary	traw.	Natomiast	w	roku	bieżą-

cym	strażacy	interweniowali	już	600	razy.						
Efektem	wypalania	są	często	niekontrolowane	pożary,	skutkujące	często	dużymi	stratami	materialnymi,	a	nawet	ofiara-
mi	śmiertelnymi.	Celowe	podpalenia	trawy	stanowią	ponad	90%	wszystkich	pożarów	łąk	i	lasów.	Dzieje	się	tak,	ponie-
waż	w	naszej	świadomości	wciąż	funkcjonuje	mit,	że	wypalanie	traw	poprawi	jakość	gleby	i	jest	swoistym	rodzajem	jej	

nawożenia	i	użyźniania.	Rolnicy	nadal	sądzą,	że	ogień	to	„najtańszy	herbicyd”	do	zwalczania	chwastów.					 
Ogień	nie	tylko	zabija	żyjące	w	trawie	zwierzęta	i	mikroorganizmy,	ale	także	wyjaławia	glebę.	Przywrócenie	po	takich	
„praktykach”	właściwego	stanu	powierzchni	ziemi	jest	skomplikowane	i	wymaga	często	pracy	wielu	pokoleń	leśników	 

i	rolników!								
Wypalanie	traw	to	zjawisko	niebezpieczne	zarówno	dla	środowiska	naturalnego,	jak	i	ludzi	oraz	obiektów	budowlanych.	
To	często	wstęp	do	groźnego	pożaru.	Bo	choć	po	zimie	gleba	jest	wilgotna,	to	wyschnięte	trawy	w	połączeniu	ze	zmien-
nymi	wiatrami	powodują,	że	ogień	dociera	do	zabudowań	gospodarskich	i	obszarów	leśnych	oraz	terenów	o	szczególnie	
cennych	walorach	przyrodniczych	(parków	narodowych	i	krajobrazowych,	rezerwatów	przyrody,	obszarów	chronionego	

krajobrazu	i	użytkowników	ekologicznych).
Ponadto	gęsty	dym	jaki	powstaje	podczas	wypalania	traw	w	pobliżu	dróg,	znacznie	ogranicza	widoczność.	Sytuacja	taka	

może	stać	się	przyczyną	wielu	kolizji	i	wypadków	komunikacyjnych.						
Każdy	pożar,	a	co	za	tym	idzie	każda	interwencja	straży	sporo	kosztuje.	Te	ogromne	sumy	pokrywane	są	w	ostatecznym	
rozrachunku	z	Budżetu	Państwa.	Oznacza	to,	że	całe	społeczeństwo	ponosi	ciężar	finansowy	walki	z	pożarami	traw.	

W	czasie	gdy	strażacy	są	zadysponowani	do	akcji	gaszenia	pożarów	traw.	Łąk	i	nieużytków,	w	tym	samym	czasie	mogą	
być	potrzebni	w	innym	miejscu,	gdzie	trzeba	ratować	życie.	Gdzie	trwa	wyścig	z	czasem.	Gdzie	o	życiu	człowieka	decy-

dują	minuty...					
W	świetle	obowiązującego	prawa	(Art.	131	Ustawy	o	ochronie	przyrody),	kto	wypala	łąki,	pastwiska,	nieużytki,	rowy,	
pasy	przydrożne,	szlaki	kolejowe,	trzcinowiska	lub	szuwary,	podlega	karze	aresztu	albo	grzywny	–	w	szczególnych	przy-

padkach	podlegają	karze	pozbawienia	wolności	do	10	lat.

KONDOLENCJE
Wyrazy	głębokiego	współczucia	z	powodu	jej	śmierci	rodzinie	Kazimiery	Łączyńskiej

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

  Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny       
Zofia Duchniak

wraz z Radnymi Gminy

składa
Chór	„Nowina”

Zespół	„Nowinianki”

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

wdrożony w lipcu 2012 roku. Mieszkańcy gminy mogą w bardzo łatwy sposób na bieżąco i zupełnie za darmo  
dowiadywać się o wszystkich ważnych sprawach. Wystarczy wysłać jeden rejestrujący SMS (opłata według stawek 

operatora), aby otrzymywać darmowe informacje na przykład o wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy,  
o przerwach w dostawie prądu, czy wszelkiego rodzaju zagrożeniach pogodowych.

Szczegółowe	informacje	wraz	z	regulaminem	na	stronie	www.nowiny.com.pl

Agnieszka Olech
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Benefis Kapelmistrza Józefa Janaszka
 6 maja hucznie obchodzono benefis założyciela 
oraz wieloletniego Kapelmistrza Gminnej Orkiestry 
Dętej w Sitkówce-Nowinach Józefa Janaszka. Uroczy-
stość odbyła się w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach. 

 Gminna	Orkiestra	Dęta	w	Sitkówkce-Nowinach	 ist-
nieje	od	2004	roku,	a	powstała	z	inicjatywy	obecnego	
podczas	benefisu	ówczesnego	wójta	Stanisława	Baryc-
kiego	 oraz	 Animatora	 Orkiestr	 Dętych	 Województwa	
Świętokrzyskiego	 Józefa	 Janaszka,	dla	 którego	uczcze-
nia	 długoletniej	 pracy	 zorganizowano	 niezwykły	 kon-
cert.	Podczas	uroczystości	wspominano	lata	działalno-
ści	artystycznej	Kapelmistrza	Józefa	Janaszka,	a	on	sam	
z	 chęcią	opowiadał	o	 swojej	pracy.	 -	Właśnie	mija	60	
lat	mojej	pracy	artystycznej,	podczas	której	założyłem	
i	 prowadziłem	 wiele	 orkiestr	 w	 województwie	 świę-
tokrzyskim	 i	 dwanaście	 lat	 pracy	 z	 Gminną	 Orkiestrą	
Dętą	w	Sitkówce-Nowinach,	której	byłem	założycielem.	
Przez	te	wszystkie	lata	orkiestra	z	Nowin	wzięła	udział	
w	ponad	360	występach,	podczas	których	zaprezento-
waliśmy	ponad	trzysta	opracowanych	utworów,	zarów-
no	tych	nowoczesnych,	jak	i	tych	z	kanonu	muzyki	po-
ważnej,	czy	sakralnej.	Nagraliśmy	też	trzy	płyty	-	mówił	
z	 dumą	 Kapelmistrz	 Józef	 Janaszek	 podczas	 swojego	
benefisu.

	 Od	 początku	 istnienia	 Gminnej	 Orkiestry	 Dętej	
prowadzonej	przez	Kapelmistrza	 Józefa	 Janaszka,	przy	
wsparciu	konsultanta	muzyczno-pedagogicznego	Bole-
sława	Skrzyniarza,	przez	nowińską	orkiestrę	przewinęło	
się	ponad	czterystu	muzyków,	z	czego	250	z	nich	gra-
ło	w	orkiestrze	dłużej	niż	dwa	lata.	-	Muzycy	zmieniali	
się	z	różnych	powodów.	Jedni	dorastali	i	wyjeżdżali	na	
studia	do	innych	miast,	 inni	przeprowadzali	się.	Wszy-
scy,	którzy	u	nas	grali,	mieli	wielkie	 talenty	muzyczne	
-	podkreślał	Kapelmistrz	Józef	Janaszek,	który	miał	nie-
zwykły	dar	do	zjednywania	sobie	młodzieży.	-	Gminna	
Orkiestra	Dęta	w	Nowinach	to	Józef	Janaszek,	który	za-
rażał	nas	wielką	pasją	do	muzyki.	Był	wspaniałym	wy-
chowawcą.	 Będzie	 nam	 go	 brakować	 -	mówili	młodzi	
muzycy,	a	Józef	Janaszek,	dziękując	za	dwunastoletnią	
współpracę,	 zapowiedział,	 że	będzie	odwiedzał	muzy-
ków	i	zawsze	 ich	wspierał.	 -	O	 ile	zdrowie	mi	dopisze,	 
to	 zawsze	 nowińska	 orkiestra	 może	 liczyć	 na	 moje	
wsparcie	-	obiecał	kapelmistrz	Józef	Janaszek.	
	 Podczas	 uroczystego	 benefisu	 do	 Kapelmistrza	 Jó-
zefa	 Janaszka	ustawiła	 się	 długa	 kolejka	 z	 życzeniami.	
-	Gminna	Orkiestra	Dęta	należy	do	najciekawszych	i	naj-

prężniej	działających	młodych	zespołów	orkiestrowych	
na	terenie	województwa	świętokrzyskiego.	Głównie	za	
sprawą	Kapelmistrza	Józefa	Janaszka,	ale	też	za	sprawą	
wspaniałych	muzyków	 -	 mówił	 wójt	 gminy	 Sitkówka-
Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz,	który	wraz	ze	swoim	
zastępcą	 Łukaszem	 Barwinkiem	 oraz	 Przewodniczą-
cą	 Rady	Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Zofią	 Duchniak	 jako	
pierwszy	 złożył	 na	 ręce	 Kapelmistrza	 podziękowania	
za	długoletnią	pracę	z	młodzieżą.	-	Dziękujemy	za	wy-
trwałość	i	nieustającą	chęć	wpajania	młodym	artystom	
miłości	 do	 muzyki.	 Gminna	 Orkiestra	 Dęta	 z	 Nowin	
zdobyła	uznanie	w	kraju	i	za	granicą.	Bez	wątpienia	sta-
nowi	ona	chlubę	i	dumę	regionu	-	podkreślał	włodarz	
gminy,	 życząc	 Kapelmistrzowi	 zdrowia	 oraz	 dalszych	
sukcesów	 w	 życiu	 zawodowym	 i	 prywatnym.	 -	 Praca	 
i	zaangażowanie	Kapelmistrza	Józefa	Janaszka	zasługuje	
na	wielkie	uznanie.	Dziękujemy	za	wszelkie	dokonania	 
i	sławienie	Gminy	Sitkówka-Nowiny	 licznymi	występa-
mi	nie	tylko	w	kraju,	ale	też	poza	jego	granicami	-	doda-
ła	Przewodnicząca	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny	Zofia	
Duchniak.	
	 Z	okazji	 jubileuszu	na	scenie	auli	Zespołu	Szkół	Po-
nadpodstawowych	 w	 Nowinach	 odbył	 się	 niezapo-
mniany	koncert.	Nie	zabrakło	też	licznych	podziękowań	
i	życzeń	dla	Kapelmistrza	Józefa	Janaszka,	a	zaproszeni
 

goście	 nie	 szczędzili	 muzykowi	 ciepłych	 słów,	 ten	 zaś	 
w	zamian	obdarował	wszystkich	gości	płytami	nagrany-
mi	przez	Gminną	Orkiestrę	Dętą.	Uczestnicy	jubileuszu	
odśpiewali	Kapelmistrzowi	gromkie	„Sto	lat”.	Nie	zabra-
kło	również	jubileuszowego	tortu.

Agnieszka Olech

Pod batutą kapelmistrza Józefa Janaszka Orkiestra dała niezapomniany 
koncert

Władze gminy złożyły na ręce kapelmistrza Józefa Janaszka gorące podzię-
kowania za lata pracy

Na benefis kapelmistrza Józefa Janaszka przybyło wielu gości
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Maryjne pieśni rozbrzmiały w Nowinach
 Rekordowa liczba wykonawców zawitała w tym 
roku do Nowin na jubileuszowy X Wojewódzki Prze-
gląd Pieśni Maryjnych, który odbył się 22 maja w Ko-
ściele Parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowi-
nach.      
 W	 nowińskim	 kościele	 zaprezentowało	 się	 aż	 32	
wykonawców	 z	 sześciu	 gmin.	 –	 To	 prawdziwy	 rekord	
–	przyznał	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	No-
waczkiewicz.	–	Ogromnie	cieszę	się,	że	zespoły	powia-
tu	 kieleckiego	 tak	 chętnie	 i	 coraz	 liczniej	 przyjeżdżają	
do	nas,	aby	wspólnie	upowszechniać	pieśni	o	tematy-
ce	Maryjnej	 i	 uwrażliwiać	 społeczeństwo	 na	wartości	
chrześcijańskie	–	dodał	włodarz	gminy,	wójt	Sebastian	
Nowaczkiewicz,	 który	 wspólnie	 z	 dyrektorem	 GOK	
„Perła”	w	Nowinach	Jackiem	Kanią	otworzył	jubileuszo-
wy	Wojewódzki	Przegląd	Pieśni	Maryjnych.					

Warto	przypomnieć,	że	w	poprzednich	latach	przegląd	
miał	formułę	konkursu.	W	tegorocznej	edycji	wystąpiło	
32	wykonawców,	a	wśród	nich	chóry,	 zespoły	 ludowe	
oraz	 soliści.	 –	To	był	niezwykle	ciekawy	przekrój	arty-
styczny.	Wszyscy	wykonawcy	zaprezentowali	się	na	naj-
wyższym	 poziomie	 –	 oceniła	 organizator	 wydarzenia,	 
a	zarazem	prowadząca	przegląd	Edyta	Bobryk,	kierow-
nik	ds.	kultury	GOK	„Perła”	w	Nowinach.	

     

	 Jak	podkreślał	ks.	kanonik	Józef	Kubicza,	proboszcz	
parafii	 pw.	 Chrystusa	 Odkupiciela	 w	 Nowinach,	 maj	
to	miesiąc,	w	którym	w	szczególny	sposób	wierni	dają	

wyraz	wdzięczności	Najświętszej	Maryi	Pannie	 za	wy-
słuchane	 modlitwy,	 prosząc	 Ją	 jednocześnie	 o	 łaski.	
–	 Przegląd	 Pieśni	Maryjnych	 to	 niezwykle	ważne	wy-
darzenie,	które	już	na	stałe	wpisało	się	w	kalendarz	wy-
darzeń	naszej	parafii.	Chcemy	nim	uczcić	Matkę	Bożą,	
bo	maj	to	taki	szczególny	miesiąc,	w	którym	tak	lubimy	
śpiewać.	Poza	tym,	przyjeżdżają	do	nas	zespoły	z	całego	
powiatu,	co	daje	również	okazję	do	integracji	–	zazna-
czył	ks.	kanonik	 Józef	Kubicza	dodając,	 że	kto	śpiewa,	
ten	dwa	razy	się	modli.						
	 Licznie	 zebrani	 goście	byli	 pod	wielkim	wrażeniem	
występujących	artystów.	Przegląd	otworzył	utwór	Ave	
Maria	 no	 moro	 (Herivelto	 Martins)	 w	 przepięknym	 
i	niezwykle	profesjonalnym	wykonaniu	Orkiestry	Dętej	
z	Nowin	pod	batutą	kapelmistrza	Wojciecha	Materka.	
Następnie	kolejno	prezentowali	się	wszyscy	wykonaw-
cy,	 który	 zaprezentowali	 po	 jednym	 utworze.	 Uwagę	
gości	zwróciły	w	szczególności	trzy	młode	solistki:	Pau-
lina	Walkiewicz,	Martyna	Zawłocka	i	Maria	Bembenek	
ze	Szkoły	Specjalnej	z	Kielc,	przygotowane	pod	czujnym	
okiem	opiekuna	 Izabeli	Hajduk	–	Widać,	 że	ogromnie	
zaangażowały	się	w	przygotowania	do	przeglądu.	Serce	
rośnie	–	mówiła	wzruszona	Przewodnicząca	Rady	Gmi-
ny	 Sitkówka-Nowiny	 Zofia	 Duchniak.	 Jednak	 najwięk-
sze	wrażenie	na	publiczności	zrobił	Kamil	Piątek	uczeń	
Szkoły	Podstawowej	z	Polichna,	który	wykonał	piosen-
kę	„Maryjo	śliczna	Pani”	przy	akompaniamencie	brata	
Bartłomieja	Piątka.	Obu	chłopców	przygotowała	opie-
kuna	Dorota	Bednarz,	a	dostali	oni	owacje	na	stojąco.	

Dzisiejszy	koncert	był	wspaniałą	ucztą	duchową	–	pod-
sumował	 wydarzenie	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	
Sebastian	Nowaczkiewicz,	 który	wraz	 z	 księdzem	pro-
boszczem	Józefem	Kubiczą,	Przewodniczącą	Rady	Gmi-
ny	Sitkówka-Nowiny	Zofią	Duchniak	i	dyrektorem	GOK	
„Perła”	w	Nowinach	wręczył	wszystkim	artystom	spe-
cjalne	grawertony	w	 ramach	podziękowania	 za	nieza-
pomniany	 koncert.	 Po	wręczeniu	podziękowań	na	 za-
kończenie	 X	 Przeglądu	 Pieśni	Maryjnych	w	Nowinach	
wspólnie	 odśpiewano	 „Czarną	Madonnę”	 przy	 akom-
paniamencie	akordeonistów	z	kapeli	„Piekoszowianie”	
oraz	znanego	i	cenionego	muzyka	Feliksa	Korbana.

Agnieszka Olech

Wszyscy wykonawcy zaprezentowali się podczas przeglądu fantastycznie

Na zakończenie artyści oraz goście wspólnie zaśpiewali „Czarną Madonnę”

Orkiestra Dęta w Nowinach rozpoczęła wyjątkowy koncert 
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„CO CI POWIEM OJCZYZNO…”
 Pod takim hasłem 27 kwietnia w Auli Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach odbył się Konkurs 
Recytatorski Patriotycznej Poezji Autorskiej. Blisko 
czterdziestu młodych poetów zachwyciło swoimi ta-
lentami.  

 -	Celem	konkursu	jest	pielęgnowanie	postaw	patrio-
tycznych,	upowszechnianie	kultury	języka	wśród	dzieci,	
popularyzowanie	piękna	i	wartości	narodowej	kultury,		
rozbudzanie	 i	 rozwijanie	zainteresowań	poezją	patrio-
tyczną,	 rozwijanie	 recytatorskich	 i	 aktorskich	 uzdol-
nień	dzieci,	promocja	talentów	oraz	uczenie	rywalizacji	 
w	przyjaznej	atmosferze	-	tłumaczy	wiceprzewodniczą-
ca	 Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Renata	 Posłowska,	
która	była	inicjatorką	konkursu.
	 Zebranych	 powitał	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	
Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 podkreślając	 wagę	 patrio-
tyzmu.	-	Wszystkim,	którzy	zgłosili	się	do	konkursu	już	
teraz	gratuluję	zaangażowania	i	odwagi,	a	zebranym	ży-
czę	niezapomnianych	wrażeń	duchowych	 -	podkreślał	
włodarz	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 wójt	 Sebastian	 No-
waczkiewicz,	życząc	powodzenia	w	imieniu	swoim	oraz	
swojego	 zastępcy	 wójta	 Łukasza	 Barwinka,	 Sekretarz	
Gminy	Sitkówka-Nowiny	Izabeli	Dziewięckiej	i	Przewod-
niczącej	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny	Zofii	Duchniak.
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 do	 konkursu	mogli	 zgłosić	
się	uczniowie	szkół	podstawowych,	gimnazjalnych	i	po-

nad	gimnazjalnych,	będący	autorami	wierszy	o	tematy-
ce	patriotycznej.	Każdy	z	uczestników	musiał	wyrecyto-
wać	z	pamięci	jeden	tekst	poetycki	własnego	autorstwa.	
Jury	 oceniało	 uczniów	 w	 następujących	 kategoriach	
wiekowych:	kl.	I	–	III	SP,	kl.	IV	–	VI	SP	oraz	Gimnazja.	Wy-
konawców	oceniało	rzetelne	i	obiektywne	jury,	w	skład	
którego	weszli:	Bożena	Majchrzyk	-	konsultant	Święto-
krzyskiego	Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli	w	zakre-
sie	kształcenia	zintegrowanego	i	oligofrenopedagogigi,	
Agnieszka	Stępień	-	specjalista	ds.	promocji	i	działalno-
ści	gospodarczej	oraz	Romuald	Bielenda	-	poeta,	czło-
nek	Związku	Literatów	Polskich,	autor	piętnastu	tomi-
ków	wierszy,	 laureat	 Świętokrzyskiej	 Nagrody	 Kultury	
2012,	 nagrody	 Prezydenta	Miasta	 Kielce	w	dziedzinie	
twórczości	i	upowszechniania	kultury	2013,	Ogólnopol-
skiego	Konkursu	Literackiego	im.	L.	Staffa	oraz	Ogólno-
polskiego	Konkursu	Literackiego	„Godność	człowieka”.	

Tłumnie przybyli goście z zachwytem przysłuchiwali się występom

	 Po	 wysłuchaniu	 wszystkich	 prezentacji	 jury	 uda-
ło	 się	na	obrady,	 a	 zebrana	 licznie	publiczność	mogła	
wysłuchać	występów	lokalnych	poetów	oraz	artystów:	
Lidii	 Jędrochy-Kubickiej,	 Ireny	 Kostrzewskiej,	 Henryka	
Skowerskiego,	 Bartłomieja	 Hawryluka,	 oraz	 Tomasza	
Kiniorskiego,	który	wystąpił	w	duecie	wraz	z	Renatą	Po-
słowską.	
	 W	konkursie	łącznie	wystartowało	blisko	czterdzie-
stu	młodych	poetów.	 Jury	nie	miało	 łatwego	zadania.	
-	Nie	było	łatwo	wybrać	tych	najlepszych,	bo	w	naszej	
ocenie	wszyscy	zasługiwali	na	wyróżnienia	-	przyznała	
zasiadająca	 w	 jury	 Agnieszka	 Stępień.	 -	 Ocenialiśmy	
prezentacje	pod	względem	treści	przygotowanych	au-
torskich	wierszy,	doboru	repertuaru,	kultury	słowa,	in-
terpretacji	utworu	oraz	ogólnego	wyrazu	artystycznego	
-	poinformowała	Bożena	Majchrzyk.	
	 W	każdej	kategorii	wiekowej	 jury	przyznało	nagro-
dy	za	I,	II	i	III	miejsce,	a	także	po	jednym	wyróżnieniu.	
Sponsorami	nagród	był	Urząd	Gminy	Sitkówka-Nowiny	
oraz	Świętokrzyskie	Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli,	
a	słodkości	ufundował	Klub	Radnych	„Wspólne	Dobro”	
oraz	Gminny	Ośrodek	Kultury	„Perła”	w	Nowinach.					

	 Po	 długich	 naradach	 w	 końcu	 ogłoszono	 werdykt	
jury.	 I	tak,	w	kategorii	klas	I-III	wyróżnienie	przyznano	
Julii	Mazur	 z	Kowali	 za	wiersz	pt.	 „Polska”.	Miejsce	 III	
zdobyła	Maria	Deneka	z	Polichna	za	wiersz	„Polska	mój	
kraj”.	Miejsce	 II	 przypadło	 dla	 Aurelii	 Gogół	 z	 Polich-
na	 za	wiersz	 „Moja	Ojczyzna,	 a	miejsce	pierwsze	 jury	
przyznało	dla	Gabrieli	Kupczyk	z	Kielc	za	wiersz	„Co	Ci

Niezwykły koncert Renaty Posłowskiej i Tomasza Kiniorskiego uświetnił 
wydarzenie

Podczas konkursu młodzi ludzie pokazali prawdziwe talenty
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powiem	Ojczyzno”.	W	kategorii	klas	 IV-VI	wyróżnienie	
zdobyła	Julia	Kościołek	z	Czarnca	za	wiersz	„Moja	Mała	
Ojczyzna.	Miejsce	 III	w	 tej	 kategorii	otrzymała	Kamila	
Orlińska	 z	 Nowin	 za	wiersz	 „Dwunastoletni	 bohater”.	
Miejsce	 II	 otrzymała	Gabriela	 Paw	 z	Nowin	 za	wiersz	
„Serce	 Polski”,	 a	 miejsce	 I	 Aleksandra	 Janus	 z	 Mało-
goszcza	za	wiersz	„Żołnierze	wyklęci”.	W	kategorii	gim-
nazja	 wyróżnienie	 otrzymała	Magdalena	 Rajkiewicz	 z	
Nowin	za	wiersz	„Ojczyzna”.	Miejsce	 III	przyznano	dla	
Alicji	 Szymańskiej	 z	Nowin	 za	wiersz	 „Gdyby	nie	oni”.	

Studenci z wizytą w Nowinach 
 
 Uczyć się samorządności przyjechali do gminy Sit-
kówka-Nowiny studenci V roku z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. 

	 Grupa	 studentów	 V	 roku	 z	 Uniwersytetu	 Jana	 Ko-
chanowskiego	 w	 Kielcach	 odwiedziła	 Urząd	 Gminy	
Sitkówka-Nowiny	 w	 ramach	 nauki	 samorządności.		
Żacy	 obserwowali	 funkcjonowanie	 Urzędu	 Gminy.

	 Spotkali	 się	 z	 wójtem	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Se-
bastianem	 Nowaczkiewiczem	 oraz	 wicewójtem	 Łu-
kaszem	 Barwinkiem,	 którzy	 zapoznali	 żaków	 z	 pracą	
w	 Urzędzie.	 Włodarz	 gminy,	 wójt	 Sebastian	 Nowacz-
kiewicz	 przybliżył	 zasady	 pracy	 w	 samorządzie	 gmi-
ny,	 a	 także	 pracy	 Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny.	
Opowiedział	 także	 o	 założeniach	 i	 kierunkach	 roz-
woju	 gminy,	 przedstawiając	 przyjętą	 nie	 tak	 dawno	
przez	 Radę	 Gminy	 Strategię	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny.	
	 Jak	zapowiedziano,	do	gminy	Sitkówka-Nowiny	stu-
denci	 będą	 przyjeżdżać	 częściej.	 -	 Następnym	 razem	
będziemy	 chcieli	 pokazać	 studentom	 jedną	 z	 kopalni,	
a	 także	 pochwalić	 się	 gminą,	 ale	 już	 nie	 tylko	 tak	 jak

dzisiaj	 poprzez	 prezentację	 -	 poinformował	 wicewójt	
gminy	Sitkówka-Nowiny	Łukasz	Barwinek.	 Jak	podkre-
ślali	studenci,	wizyta	w	nowińskim	Urzędzie	Gminy	oraz	
spotkanie	z	władzami	była	dobrą	lekcją	samorządności.

Agnieszka Olech

Studenci z uwagą wysłuchali informacji o gminie Sitkówka-Nowiny

Wójt Sebastian Nowaczkiewicz mówił o funkcjonowaniu samorządu

Jak zapowiedziano, studenci będą przyjeżdżać do Gminy Sitkówka-Nowiny 
uczyć się samorządności częściej

Miejsce	 II	w	 tej	 kategorii	 zdobyła	 Julia	Polak	 z	Nowin 
za	 wiersz	 „Zawołaj	 mnie”	 a	 miejsce	 I	 otrzymała	 
Alicja	Barańska	z	Chęcin	za	wiersz	„Polski	dom”.
	 Na	zakończenie	wręczono	nagrody	i	upominki	dla	naj-
lepszych.	-	Dziękujemy	wam	za	wspaniałą	lekcję	historii	
i	 cudowne,	 wzruszające	 przeżycia	 -	mówiła	 Przewod-
nicząca	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny	Zofia	Duchniak,	
która	osobiście	gratulowała	najlepszym	wraz	z	Sekretarz	
Gminy	 Izabelą	 Dziewięcką,	 radną	 Powiatu	 Kieleckie-
go	Bogumiłą	Kowalczyk	oraz	dyrektorem	GOK	„Perła”	 
w	Nowinach	Jackiem	Kanią.	Dyplomy	i	podziękowania	
otrzymali	również	opiekunowie	młodych	poetów,	a	tak-
że	występujący	artyści	oraz	jury.	Uroczystość	poprowa-
dziła	Edyta	Bobryk,	kierownik	ds.	kultury	GOK	„Perła”	
w	Nowinach.		
	 Organizatorem	 wydarzenia	 zainicjowanego	 przez	
Wiceprzewodniczącą	 Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	
Renatę	Posłowską	był	Gminny	Ośrodek	Kultury	„Perła”	 
w	Nowinach,	 a	 patronat	 nad	 konkursem	 objęli:	Mar-
szałek	Województwa	Świętokrzyskiego	-	Adam	Jarubas,	
Starosta	 Kielecki	 -	Michał	 Godowski,	Wójt	 Gminy	 Sit-
kówka-Nowiny	-	Sebastian	Nowaczkiewicz	oraz	Święto-
krzyski	Kurator	Oświaty.

Agnieszka Olech
Goście i laureaci konkursu na zakończenie stanęli do wspólnego zdjęcia
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Teatralnie w Nowinach
 12 maja, w gościnnych murach Szkoły Podstawo-
wej w Bolechowicach odbył się XVI Przegląd Teatrzy-
ków Szkolnych „TEATR I JA”. Wspaniała scenografia, 
piękne stroje i niezwykłe talenty aktorskie uczniów 
nowińskich szkół zachwyciły zebranych. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objął wójt gminy Sitkówka-
Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. 

 Przegląd	Teatrzyków	Szkolnych	w	gminie	Sitkówka-
Nowiny	to	 już	 tradycja.	 -	W	tym	roku	 już	po	raz	szes-
nasty	 mogliśmy	 podziwiać	 występy	 małych	 aktorów	 
z	terenu	naszej	gminy	–	mówi	wójt	gminy	Sitkówka-No-
winy,	Sebastian	Nowaczkiewicz.	-	Celem	naszego	prze-
glądu	jest	kształtowanie	postaw	twórczych,	rozwijanie	
wyobraźni	 i	 wrażliwości,	 rozbudzanie	 zainteresowań	
teatrem,	a	także	dbałość	o	kulturę	słowa	i	promowanie	
literatury	polskiej	wśród	dzieci	oraz	rozwijanie	zdolno-
ści	i	talentów	–	poinformował	włodarz	gminy.	

	 Spektakle	 były	 prezentowane	 w	 dwóch	 katego-
riach	wiekowych:	klas	I-III	i	klas	IV-VI.	W	pierwszej	gru-
pie	 wiekowej	 można	 było	 podziwiać	 talenty	 uczniów	
dwóch	szkół	–	z	Bolechowic	i	z	Nowin.	I	tak,	grupa	te-
atralna	klas	I-III	Szkoły	Podstawowej	w	Bolechowicach	
dała	przedstawienie	pt.:	„Drzewo	młodości”,	które	wy-
stawiła	 pod	 opieką	 Anny	 Koprowskiej	 i	 Julity	 Lasoty.	 
W	 tej	 samej	 kategroii	 grupa	 teatralna	 ze	 Szkoły	 Pod-
stawowej	w	Nowinach	wystawiła	sztukę	pt.:	„Calinecz-
ka”	 pod	 opieką	 Iwony	 Sokołowskiej	 i	 Jadwigi	 Ochab.	 
W	drugiej	grupie	wiekowej	klas	IV-VI	Szkoła	Podstawo-
wa	z	Bolechowic	dała	przedstawinie	pt.:	„Kopciuszek”	
pod	opieką	Justyny	Wielgus	i	Sylwii	Skrzyniarz.	Grupa	te-
atralna	Szkoły	Podstawowej	w	Kowali	wystawiła	współ-
czesną	baśń	pt.:	„O	Zuzannie,	co	nie	chciała	być	panną”	
pod	czujnym	okiem	Marzanny	Krajewskiej	i	Magdaleny	
Stańczyk.	Natomiast	grupa	teatralna	ze	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Nowinach	odegrała	przedstawienie	pt.:	„Fran-
cuskie	dyrdymały,	czyli	o	sztuce	pieczenia	chleba”	pod	
opieką	Małgorzaty	Adach	i	Roberta	Jedynaka.	
	 Młodzi	aktorzy	zachwycili	swoimi	talentami,	co	oka-
zywała	 licznie	 zgromadzona	 publiczność	 nagradzając	
niezwykłe	 talenty	 gromkimi	 brawami.	Warto	 podkre-
ślić,	że	konfrontacja	miała	formę	przeglądu.	Jury	miejsc	
nie	przyznawało,	a	dokonywało	jedynie	oceny	słownej.	
–	 Oceniając	 wszystkie	 przedstawienia	 braliśmy	 pod	

uwagę	oczywiscie	grę	aktorską,	ale	też	kulturę	żywego	
słowa,	 kostiumy,	 scenografię,	dobór	muzyki,	oryginal-
ność	scenariusza,	a	także	ogólne	wrażenie	artystyczne	
–	powiedział	jeden	z	członków	jury	Piotr	Zawadzki	-	lek-
tor,	 dziennikarz	Radia	eM	Kielce	oraz	Radia	 Zet	Gold,	 
a	 także	 wielki	 pasjonat	 teatru	 i	 działań	 aktorskich.	 
-	 Widać	 było,	 że	 zarówno	młodzi	 aktorzy,	 jak	 i	 opie-
kunowie	 poszczególnych	 grup	 włożyli	 wiele	 trudu	 
w	przygotowanie	wszystkich	inscenizacji.	Dobrze,	że	nie	
musieliśmy	wybierać	tych	najlepszych,	bo	wszyscy	byli	
wspaniali	–	podkresliła	przewodnicząca	jury	Zofia	Duch-
niak,	 przewodnicząca	 Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny.	 
-	W	praktyce	szkolnej	naturalną	rzeczą	są	inscenizacje	 
i	teatrzyki.	Mają	one	swoją	tradycję	i	gorących	miłośni-
ków.	Wnoszą	w	szkolne	życie	element	odmiany,	twór-
czego	klimatu	 i	poczucie	przeżywania	czegoś	wyjątko-
wego	–	dodała.
	 Faktycznie	 trzeba	 przyznać,	 że	 wszystkie	 przed-

stawienia	 były	 wyjątkowe.	 -	 Obserwując	 dzisiejsze	
gry	 aktorskie	muszę	 przyznać,	 że	mamy	 bardzo	 zdol-
ną	 młodzież	 i	 niezwykle	 kreatywnych	 i	 zaangażo-
wanych	 nauczycieli.	 Szesnasty	 przegląd	 teatrzyków	
przyniósł	 wiele	 wrażeń	 –	 zaznaczył	 zastępca	 wójta,	
Łukasz	 Barwinek,	 wraz	 z	 którym	 na	 widowni	 zasiedli	
także	 radni:	 Andrzej	 Kasperek	 i	Marcin	Wojcieszyński	
oraz	 dyrektor	 GOK	 „Perła”	w	Nowinach,	 Jacek	 Kania.	
Goscie	byli	pod	ogromnym	wrażeniem	występujących.	
	 Za	te	wszystkie	niezapomniane	wrażenia	i	cudowne	
przeżycia	 młodzi	 aktorzy	 zostali	 nagrodzeni	 nie	 tylko	
gromkimi	 brawami,	 ale	 także	medalami	 i	 dyplomami.	
Nie	zabrakło	też	słodkiego	poczęstunku.	-	Przedstawie-
nia	były	przygotowane	profesjonalnie	i	reprezentowały	
wysoki	 poziom	 artystyczny.	Wszystkich	 nas	 obecnych	
zadziwiały	nie	tylko	scenografie	i	kostiumy	przygotowa-
ne	 ze	 szczególną	 pieczołowitością,	 ale	 przede	wszyst-
kim	 wspaniała	 gra	 młodych	 aktorów.	 Za	 to	 wszystko	
składam	serdeczne	podziękowania	na	ręce	małych	ar-
tystów	oraz	ich	opiekunów	–	podsumował	XVI	Przegląd	
Teatrzyków	Szkolnych	„Teatr	i	ja”	wójt	gminy	Sitkówka-
Nowiny,	Sebastian	Nowaczkiewicz.

Młodzi aktorzy pokazali prawdziwe talenty aktorskie Scenografię, grę aktorską i wspaniałe kostiumy oceniono bardzo wysoko

Agnieszka Olech
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 Ponad 350 zawodników z 21 klubów z całej Pol-
ski 13 i 14 maja gościło w Nowinach, gdzie odbyły się 
pierwsze w historii w regionie świętokrzyskim zawody 
Sumo. Puchar Kadetek i Kadetów, Młodzików i Mło-
dziczek oraz Dzieci w Sumo został rozegrany pod pa-
tronatem wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastiana 
Nowaczkiewicza. Były to eliminacje do Mistrzostw Eu-
ropy. 
 W	 hali	 sportowej	 Zespołu	 Szkół	 Ponadpodstawo-
wych	w	Nowinach	mieliśmy	okazję	podziwiać	niesamo-
wite	walki	zawodników	sumo,	które	zostały	rozegrane	w	
kilku	kategoriach.	–	Organizacja	dzisiejszych	zawodów	
nie	byłaby	możliwa	bez	wsparcia	Ministerstwa	Sportu	 
i	Turystyki,	władz	Polskiego	Związku	Sumo,	władz	Gminy	
Sitkówka-Nowiny	oraz	Urzędu	Marszałkowskiego	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego	i	Wodociągów	Kieleckich	–	
poinformował	Karol	Kucharczyk	–	Prezes	Uczniowskie-
go	Ludowego	Klubu	Sportowego	Guliwer	Kielce,	który	
był	 organizatorem	 pierwszych	 ogólnopolskich	 zawo- 

dów	sumo	w	województwie	świętokrzyskim.	–	Ogrom-
nie	się	cieszę,	że	udało	nam	się	zorganizować	te	zawody	
właśnie	 tu	w	Nowinach.	Głównie	dzięki	przychylności	
władz,	 którym	 składam	 serdeczne	 podziękowania	 za	
wszelką	pomoc	–	dziękował	prezes	ULKS	Guliwer,	 Ka-
rol	Kucharczyk,	który	podkreślał	jednocześnie,	że	sumo	
może	 trenować	 każdy.	 –	 Zawodnicy	 z	 województwa	
świętokrzyskiego	w	2014	roku	zdobyli	4	medale:	złoty,	
srebrny	i	brązowy	podczas	Mistrzostw	Polski	Kadetów	
i	Juniorów	w	Sumo	oraz	medal	złoty	na	Mistrzostwach	
Europy	w	Sumo,	które	odbyły	się	w	Lidzie	na	Białorusi.	
Ponadto	kilku	świętokrzyskich	sumitów	na	wspomnia-
nych	wyżej	 zawodach	 sportowych	 uplasowało	 się	 tuż	
poza	podium.	W	2015	roku	zawodnicy	sumo	ze	święto-
krzyskiego	zdobyli	dwa	medale	na	Mistrzostwach	Pol-
ski	Juniorów	i	Kadetów	–	poinformował	dumny	prezes	
ULKS	Guliwer,	a	zarazem	trener	Karol	Kucharczyk,	któ-
ry	prowadzi	wszystkich	sportowców	trenujących	sumo	 
w	województwie	świętokrzyskim.
	 Hala	 sportowa	 w	 Nowinach	 zgromadziła	 podczas	
turnieju	 sumo	 ponad	 350	 zawodników	 i	 zawodniczek	 
z	całej	Polski.	–	Sumo	w	regionie	świętokrzyskim	zdoby-
wa	coraz	większą	popularność	–	podkreślał	wójt	gminy	
Sitkówka-Nowiny,	 Sebastian	Nowaczkiewicz.	 –	 Bardzo	
się	cieszymy,	że	ogólnopolskie	zawody	sumo	zechciano	
zorganizować	właśnie	tu	w	Nowinach.	To	kolejna	ogól-

nopolska	 sportowa	 impreza,	 jaka	 zagościła	w	naszych	
progach.	 Staramy	 się	 propagować	 sport	 i	 wspierać	
wszelkie	sportowe	działania.	Liczymy	na	to,	że	te	wido-
wiskowe	walki	wpiszą	się	na	stałe	w	kalendarz	naszych	
największych	 wydarzeń	 sportowych	 –	 dodał	 włodarz	
gminy.
	 Pod	wrażeniem	 imprezy	 sportowej,	 która	 zgroma-
dziła	 młodych	 sumitów	 z	 całego	 kraju	 był	 Jacek	 Ko-
walczyk,	 dyrektor	 Departamentu	 Promocji,	 Edukacji,	
Kultury,	 Sportu	 i	 Turystyki	 Urzędu	 Marszałkowskiego	
Województwa	 Świętokrzyskiego.	 –	 Dziś	 w	 Nowinach	
prawdziwe	święto	sportu.	I	chociaż	Sumo	nie	jest	jesz-
cze	aż	tak	popularną	dyscypliną	w	naszym	kraju,	to	jak	
widać	zgromadził	tu	dzisiaj	kilkuset	zawodników,	działa-
czy	i	miłośników	tego	sportu,	który	pewnie	niebawem	
stanie	się	dyscypliną	olimpijską	–	podkreślał	Jacek	Ko-
walczyk,	 dyrektor	 Departamentu	 Promocji,	 Edukacji,	
Kultury,	 Sportu	 i	 Turystyki	 Urzędu	 Marszałkowskiego	
Województwa	 Świętokrzyskiego.	 Trzeba	 przyznać,	 
że	walki	młodych	sumitów	robiły	wrażenie	i	dostarczyły

wiele	 emocji.	 Na	 uwagę	 zasługuje	 fakt,	 że	 jedyny	 re-
prezentant	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 zajął	 w	 kategorii	
dziecięcej	drugie	miejsce.	–	Był	to	sześcioletni	Jan	No-
waczkiewicz,	 który	 na	 macie	 stanął	 po	 raz	 pierwszy.	
Zmierzył	 się	 z	 zawodnikami	 już	wcześniej	 trenującymi	
sumo,	a	do	tego	przez	dwie	minuty	walczył	z	przeciwni-
kiem	cięższym	od	siebie	aż	o	osiem	kilogramów.	Była	to	
najdłuższa	walka	tych	rozgrywek.	Wszyscy	byliśmy	pod	
wrażeniem	siły,	zapału	i	zdolności	tego	młodego	zawod-
nika,	który	nigdy	wcześniej	nie	miał	nawet	do	czynienia	
z	Sumo	–	podkreślał	trener	Karol	Kucharczyk.	
	 Na	zakończenie	Pucharu	Kadetek	i	Kadetów,	Młodzi-
ków	i	Młodziczek	oraz	Dzieci	w	Sumo	wręczono	meda-
le	i	puchary	dla	najlepszych	ufundowane	przez	Gminę	
Sitkówka-Nowiny.	Nad	prawidłowym	przebiegiem	walk	
czuwał	 sędzia	 główny	 zawodów,	 a	 zarazem	 Sekretarz	
Polskiego	 Związku	 Sumo,	 Andrzej	 Wojda.	 Pamiątko-
we	medale	powędrowały	również	do	wszystkich	tych,	
którzy	 zaangażowali	 się	 w	 organizację	 i	 wsparcie	 im-
prezy.	Medale	 oraz	 specjalne	 podziękowania	 odebrał	
między	innymi	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	 
Nowaczkiewicz	 oraz	 jego	 zastępca	 Łukasz	 Barwinek.	 
Dla	wszystkich	przybyłych	gości	wystąpili	także	lokalni	
artyści,	a	wśród	nich:	Wiktoria	Basiak,	Katarzyna	Pod-
czasiak	oraz	Zespół	Wokalny	„Tu	i	Teraz”	z	Nowin.

Agnieszka Olech

Ogólnopolskie zawody w Sumo odbyły się  
w Nowinach

Walki sumo wzbudziły wiele emocji Młodzi sumici z dumą prezentują zdobyte medale
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 Basen „Perła” w Nowinach był miejscem, gdzie 
już po raz czternasty odbyły się rozgrywki szachowe 
w wodzie.  Są to jedyne tego typu rozgrywki w Euro-
pie, a nagrodą główną był rower górski ufundowany 
przez Wodociągi Kieleckie. Szachy wodne były częścią 
rozgrywającego się tego samego dnia w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach XIV Międzynaro-
dowego Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy 
Sitkówka-Nowiny.      
 Niesamowite	emocje	wzbudził	turniej	szachowy	ro-
zegrany	 na	 basenie	 „Perła”	w	 Nowinach.	 -	 Zadaniem	
szachowego	 turnieju	 wodnego	 jest	 uatrakcyjnienie	
królewskiej	 gry	 i	 połączenie	 wysiłku	 intelektualnego	
z	 fizycznym	 –	 poinformował	 Jarosław	 Choina,	 sędzia	
główny	 turnieju	 szachów	wodnych	w	Nowinach.	 -	 Za-
wodnicy	rozegrali	dwie	rundy	systemem	szwajcarskim	
przy	 stolikach	 umieszczonych	 na	 płytkiej	 części	 base-
nu.	Na	głębokiej	części	basenu	został	wytyczony	tor	do	
przepłynięcia	dystansu	około	20	metrów.	W	zawodach	
wzięło	 udział	 trzynastu	 zawodników	 z	 rocznika	 1998	 
i	młodszych	–	powiedział	sędzia	Jarosław	Choina.					

	 Zawodnicy	dali	z	siebie	wszystko,	bo	było	o	co	po-
walczyć.	 -	 Nagrodą	 główną	 w	 wodnych	 rozgrywkach	
szachowych	 jest	 rower	 górski	 ufundowany	 przez	 kie-
leckie	wodociągi.	Są	także	puchary	i	dodatkowe	nagro-
dy	 ufundowane	 przez	 wójta	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	
–		poinformował	dyrektor	pływalni	„Perła”	w	Nowinach	
Jacek	 Kania,	 który	 wraz	 z	 wójtem	 Sebastianem	 No-
waczkiewiczem	 i	 jego	 zastępcą	 Łukaszem	Barwinkiem	
bacznie	przyglądali	się	zawodnikom.	-	Turnieje	szacho-
we	w	gminie	Sitkówka-Nowiny	to	 już	tradycja	–	mówi	
wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 Nowaczkie-
wicz.	 -	 Szachy	cieszą	 się	coraz	większą	popularnością,	
również	 wśród	 dzieci.	 Cieszy	 to,	 podobnie	 jak	 fakt,	 
że	z	roku	na	rok	na	turnieje	do	Nowin	zgłasza	się	więcej	
uczestników.	Dla	nas	to	doskonała	promocja	nie	tylko	
samej	gminy,	ale	też	basenu	„Perła”,	gdzie	równolegle	
do	Międzynarodowego	Turnieju	Szachowego	o	Puchar	
Wójta	Gminy	Sitkówka-Nowiny	odbywają	się	rozgrywki	
w	szachach	wodnych.	To	jedyne	takie	rozgrywki	w	Eu-
ropie	–	podkreślił	włodarz	gminy	Sebastian	Nowaczkie-
wicz.							
Zawodnicy	 szachów	wodnych	dali	 z	 siebie	wszystko.	 -	
Szachy	 to	 wspaniała	 dyscyplina	 sportowa	 rozwijająca	
umiejętności	kreatywnego	myślenia,	refleksu	i	szybkie-
go	 podejmowania	 decyzji.	 Każdego	 roku	 biorę	 udział	 
w	rozgrywkach	wodnych,	które	są	wspaniałą	atrakcją	dla

wszystkich	 zawodników	–	mówił	Mateusz	Górecki,	 je-
den	z	szachistów		biorących	udział	w	rozgrywkach	wod-
nych.									

 
Szachiści	 rywalizowali	ze	sobą	nie	tylko	w	wodzie,	ale	
także	w	hali	Zespołu	Szkół	Ponadpodstawowych	w	No-
winach.	 Tutaj	 też	 miało	 miejsce	 uroczyste	 otwarcie.	
Jak	zgodnie	podkreślano,	szachy	to	piękna	i	niezwykle	
emocjonująca	gra.	–	Szachy	wyrabiają	umiejętność	lo-
gicznego	 myślenia	 i	 podejmowania	 trafnych	 decyzji.	
Uczą	też	wybierania	i	tworzenia	konstruktywnych	pla-
nów.	Są	więc	uniwersalną	dyscypliną,	która	ma	niesa-
mowity	wpływ	na	samodoskonalenie	–	podsumowuje	
Tomasz	Stefaniak,	sędzia	główny	XIV	Międzynarodowe-
go	Turnieju	Szachowego	o	Puchar	Wójta	Gminy	Sitków-
ka-Nowiny,	a	zarazem	prezes	Świętokrzyskiego	Związku	
Szachowego.

 
W	XIV	Międzynarodowym	Turnieju	Szachowym	w	tym	
roku	 wystartowało	 blisko	 160	 zawodników.	 –	 Mamy	
tu	 zawodników	 grających	 amatorsko,	 ale	 i	 prawdzi-
wych	 arcymistrzów,	 np.	 przedstawiciela	 Ukrainy,	 któ-
ry	pretendował	do	 tytułu	mistrza	 świata	–	podkreślał	
Tomasz	 Stefaniuk.	 Podczas	 uroczystego	otwarcia	wójt	
Sebastian	Nowaczkiewicz	zmierzył	się	przy	stoliku	sza-
chowym	z	mistrzem	międzynarodowym	z	Ukrainy,	Pe-
trem	Golubką.	-	Szachy	uczą	przewidywania,	logicznego	
myślenia,	 sportowego	współzawodnictwa	 i	 cierpliwo-
ści.	 To	 także	 sport	pozbawiony	barier	pokoleniowych,	 
a	 jego	upowszechnianie	wśród	dzieci	 i	młodzieży	 sta-
nowi	ważny	element	wychowawczy.	Zachęcam	do	gry	
w	szachy	wszystkich,	od	najmłodszych	do	najstarszych	
–	mówił	27-letni	mistrz	Petr	Golubka.									
	 Na	 zakończenie	 XIV	 Międzynarodowego	 Turnieju	
Szachowego	 najlepszym	 wręczono	 puchary,	 dyplomy	 
i	nagrody.

Agnieszka Olech

Szachy wodne w Nowinach to jedyne takie wydarzenie w Europie

Wój Sebastian Nowaczkiewicz zmierzył się z mistrzem szachowym Petrem 
Kolubką z Ukrainy

Młodzi szachiści dali prawdziwy popis swoich umiejętności 

Na basenie „Perła” w Nowinach zagrali w szachy 
w… wodzie 
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CO CI POWIEM 
OJCZYZNO
otoczona	nieśmiertelną	chwałą
poznałaś	smak	zdrady
kłamstwa	i	obłudy
rozczarowanie
udręczenie

–	stałaś	nad	przepaścią
nie	wpadłaś	do	niej
bo	wiara	dodała	Ci	skrzydeł
–	byłaś	przyciśnięta	głazem
dźwignęłaś	się
stanęłaś	na	nogi
-	nosiłaś	tobołki	zdrady
nie	ugięłaś	się	pod	ciężarem
bo	wspierali	Cię	rodacy

nie	jedną	krwawą	wiosnę	przeżyłaś
w	spiekocie	grzebałaś	ciała	poległych
w	deszczu	i	chłodzie	zasypywał	Cię	grad	kul
gasiłaś	pożary	skąpana	w	lodowatym	morzu	
porażek

–buntowałaś	się
płakałaś
jęczałaś	z	bólu

–chciano		wyrwać	Ci	serce
zniszczyć	język	ojczysty
zmazać	z	mapy	

–Twą	godność	okrył	tuman	kurzu
ale	Ty	przedzierałaś	się	do	wolności

Co	Ci	powiem	Ojczyzno?

–	historia	ocierała	Twoje	rzewne	łzy
kiedy	zarastałaś	krzyżami
–	nie	pozwoliłaś	wyrwać	sobie	serca
bo	korzenie	polskości	mocno	w	nie	wrosły
–	nie	wsłuchiwałaś	się	w	szum	wody
powiew	wiatru
ale	w	serca

źródło	Polskości	to	
–głębiny	ludzkich	serc
–mowa	ojców
–jedność	narodu
–pokój	
–i	miłosierdzie

ale	drzwi	wspomnień	nikt	nie	zatrzaśnie
i	pamięci	nikt	nie	zatrze
 

LIDIA	JĘDROCHA-KUBICKA

ZERWANY RÓŻANIEC
Dostałam	różaniec	od	mojej	mamy
Byłą	to	rzecz	wyjątkowa	
Była	to	dla	mnie	cenna	pamiątka
Do	mnie	zbliżała	do	Boga	

Gdy	dzień	się	miał,	już	kukońcowi
Siadałam	sobie	w	ciszy
Paciorki	różańca	przesuwałam
Wiedząc,	że	Bóg	modlitwę	mą	słyszy

Modliłam	się	zasze	bardzo	gorąco
By	Pan	modlitwę	mą	wysłuchał
Abym	na	krzywdę	innych	ludzi
Nie	była	nigdy	ni	ślepa	ni	głucha

Każdy	ma	w	życiu	swoją	drogę
Którą	mu	Pan	pokazuje
Nie	zasze	jest	ona	usłana	różami
Czasem	Twe	serce	boleśnie	kłuje
Paciorki	różańca	już	się	wytarły
Tak	często	się	na	nich	modliłam
Aby	nikomu	nie	być	ciężarem
O	to	Cię	zawsze	Panie	prosiłam

Przez	całe	życie	byłam	przy	Tobie	
Zasze	Cię	w	swoim	sercu	miałam
I	przesuwając	paciorki	różańca	
Modląc	się	swój	różaniec	przerwałam

To	był	już	koniec	mojej	modlitwy
Ty	Panie	właśnie	mnie	wysłuchałeś
Kiedy	przerwałam	mój	różaniec
Mą	duszę	do	siebie	zabrałeś		

Irena	Kostrzewska

DANUSIA 
KILAKIEWICZ

-	Taka	drobna	kobietka
-	filigranowa
a	tak	pięknie	potrafiła
ubrać	w	słowa
-	mroźną	zimę,
-	deszczową	wiosnę
-	upalne	lato
i	słotną	jesień
w	Jej	wierszach
wszystko	było	piękne	i	proste.
Zawsze	uśmiechnięta.
Nigdy	nie	miała
do	nikogo	żalu	i	pretensji
Napewno	wielu	słów	nie	napisała,
ale	była	Komuś
bardziej	niż	nam	potrzebna.
Pewnie	pisze	piękne	wiersze
Panu	Bogu.
A	z	tego	co	przeżyła,
tu	na	ziemi	uśmiecha
się	słodko.
Nie	mówię	Ci	żegnaj
Pani	Danusiu,	lecz	do	zobaczenia
do	zobaczenia	-	„w	chmurach”		

Renata	Posłowska

POŻEGNANIE
(Pożegnanie Pani 
Danuty Kilakiewicz)
Zgasła	jedna	jasna	gwiazda
Co	nam	tu	świeciła
Bóg	Cię	zabrał	już	do	siebie
Tam	potrzebna	byłaś

Zostawiłaś	swoje	myśli
Krążą	między	nami
A	Ty	jesteś	teraz	w	Niebie
Razem	z	aniołami

Pożegnaliśmy	Cię	szczerze
Wszyscy	z	honorami
Lecz	będziemy	teraz	tęsknić
Za	Twymi	myślami

Dziękujemy	za	dorobek
Wszystko	co	robiłaś
Nam	na	ziemi	tu	w	Nowinach
Myśli	zostawiłaś

Brak	nam	będzie	Pani	Danusiu
Twych	radosnych	myśli
Może	kiedyś	w	naszym	życiu
Jeszcze	nam	się	przyśnisz

Bóg	niech	Tobie	tam	zapłaci
Modlitwy	niesiemy
A	za	Pani	piękne	książki
Szczerze	dziękujemy	

Henryk	Skowerski

MATKA
Matka,	pięknie	brzmi	to	słowo
Gdy	czujesz	obecność
jesteś	szczęśliwy
chodzisz	z	podniesioną	głową

Tak	jest	w	Twoim	życiu
Czy	ty	wiesz	dlaczego
Nie	masz	wtedy	zmartwień
Nie	brak	ci	niczego

Matka	wciąż	osłania	
swoje	własne	dzieci
nawet	na	kraj	świata
za	nimi	poleci

Choć	lat	wiele	minie
Ona	jest	przy	tobie
wesprze	i	pomoże
gdy	jesteś	w	potrzebie	

Wspieraj	swoją	Matkę
choćby	chorowała
Ona	w	swoim	życiu
wciąż	o	ciebie	dbała

Świat	jest	taki	piękny
widzisz	to	oczami
kiedy	jesteś	jeszcze
pod	Matki	skrzydłami

Więc	pamiętaj	o	nej
chociaż	by	nie	żyła
że	dla	ciebie	zawsze
Tą	jedyną	była	

Henryk	Skowerski

Wierszem pisane
      Zapraszamy do zapoznania się  
z wierszami naszych lokalnych twórców. 
Zachęcamy również wszystkich tych,  
którzy tworzą do podzielenia się ze swo-
ją twórczością z czytelnikami „Głosu No-
winy”. Wiersze prosimy wysyłać na adres  
Redakcji.
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Partnerzy Erasmus+ spotkali się we Włoszech 
 Prezentacje na temat katastrof naturalnych w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat w Polsce, krótki film oraz pra-
ce plastyczne związane z tym tematem – to wszystko 
zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach podczas wyjazdu do Włoch  
w ramach programu Erasmus+.

	 Gela	 we	Włoszech	 było	 miejscem,	 w	 którym	 tym	
razem	spotkali	się	partnerzy	programu	Erasmus+	z	róż-
nych	krajów.	Nie	zabrakło	tam	również	gimnazjalistów	
z	 Zespołu	 Szkół	 Ponadpodstawowych	 w	 Nowinach.	
Wśród	nich	 znaleźli	 się:	Anna	Kołomańska	 z	 klasy	 2a,	
Iwona	Niewiadomska	i	Magdalena	Ganczarek	z	klasy	1a	
oraz	Krzysztof	Orawiecki	z	klasy	1b	wraz	z	opiekunkami:	
Dorotą	 Chwastowską	 i	 Sylwią	 Tworek.	Wszyscy	 wyje-
chali	 do	włoskiej	 szkoły	na	 Sycylii,	 a	wyjazd	odbył	 się	 
w	ramach	programu	Erasmus	+.	Uczniowie	zamieszkali	
u	włoskich	rodzin,	które	opiekowały	się	nimi	poza	zaję-
ciami	w	szkole.
	 W	 ramach	 zadań	 programowych	 młodzież	 przy-
gotowała	 prezentacje	 na	 temat	 katastrof	 naturalnych	 
w	ciągu	ostatnich	10	lat	w	Polsce,	krótki	film	oraz	prace	
plastyczne	związane	z	tym	tematem.	-	Wypadli	bardzo	

efektownie,	 zarówno	pod	względem	merytorycznym,-
jak	i	 językowym,	ponieważ	językiem	programu	jest	ję-	
zyk	angielski.	Ponadto,	pracowali	nad	projektem	ulotki	
związanej	 z	 obchodami	Międzynarodowego	Dnia	 Śro-
dowiska	–	poinformowały	opiekunki	Dorota	Chwastow-
ska	oraz	Sylwia	Toporek.
	 Jak	 podkreślali	 uczniowie,	 zakochali	 się	 we	 wło-
skiej	 kuchni	 i	 serdecznej	 atmosferze,	 jaka	 panowała	
w	rodzinach.	 -	Podczas	wyjazdu	uczniowie	mieli	 szan-
sę	 rozwinąć	 znajomość	 języka	 angielskiego,	 nawiązać	
nowe,	międzynarodowe	przyjaźnie	z	Włochami,	a	także	
uczniami	 ze	 szkół	 z	 Litwy,	Francji	Niemiec	oraz	Portu-
galii.	 Podczas	 całodniowej	 wycieczki	 do	miejscowości	
Agrigento	 zwiedzili	 ruiny	 starożytnych	 greckich	 świą-
tyń,	 katedrę	 oraz	 bibliotekę	 ze	 starymi	 woluminami.	
Odwiedzili	także	muzeum	archeologiczne	w	Gela	i	miło	
spędzali	czas	wolny	na	plaży.	To	był	bardzo	owocny	wy-
jazd	–	zaznaczyły	opiekunki	naszych	gimnazjalistów.
	 Pożegnanie	 z	nowymi	kolegami	 i	 koleżankami	było	
niezwykle	wzruszające.	Tydzień	upłynął	bardzo	szybko,	
ale	 z	 całą	 pewnością	 pozostanie	 we	 wspomnieniach	
uczniów	na	zawsze.

Agnieszka Olech

Młodzi ludzie z tego wyjazdu przywiozą wiele wspomnień

Nowińscu uczniowie bawili się znakomicie, ale też pilnie uczyli i promowali 
gminę Sitkówka-Nowiny

Wędkarze walczyli o Puchar Wójta Gminy  
Sitkówka-Nowiny
 W kamieniołomie „Zgórsko” rozegrały się zawody 
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Zwyciężył Łukasz Robak z Kielc. 

	 Już	 po	 raz	 dwunasty	 wędkarze	 stanęli	 w	 szranki	 
i	walczyli	o	Puchar	Wójta	Gminy	Sitkówka	–	Nowiny.	Za-
wody	rozpoczęły	się	punktualnie	o	6	rano	w	malowni-
czym	kamieniołomie,	od	lat	znajdującym	się	pod	opie-
ką	 Towarzystwa	 Wędkarskiego	 „Nowiny”.	 Wędkarze	
walczyli	 o	nagrodę	wójta.	 -	 Te	 zawody	 to	 już	 tradycja	
–	podkreśla	Sebastian	Nowaczkiewicz,	wójt	gminy	Sit-
kówka-Nowiny.	–	Zbiornik	regularnie	zarybia	i	dba	o	nie-
go	Towarzystwo	Wędkarskie	„Nowiny”,	za	co	należą	się	
ogromne	podziękowania.	Zawody	wędkarskie	każdego	
roku	 ściągają	do	naszej	 gminy	 coraz	więcej	wędkarzy.	
Zbiornik	w	zgórskim	kamieniełomie	ma	niepowtarzalny	
klimat	–	dodał	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz.
	 Jak	 podkreślał	 prezes	 Towarzystwa	 Wędkarskiego	
Nowiny,	 Mariusz	 Krzysztofek,	 zbiornik	 w	 zgórsku	 jest	
wyjątkowy.	 -	 Wspaniały	 klimat,	 piękne	 widoki,	 cisza	 
i	 spokój,	 a	 także	dobre	 zarybienie	przyciągają	 tu	wie-	

lu	 miłośników	 wędkarstwa.	 Dzięki	 dobrej	 współpracy	 
z	władzami	gminy,	już	od	dwunastu	lat	organizujemy	tu	
zawody	wędkarskie.	Planujemy	powalczyć	w	tym	miej-
scu	o	najwspanialsze	okazy	nie	tylko	w	Pucharze	Wójta	
Gminy	Sitkówka-Nowiny	–	zapowiedział	kolejne	zawo-
dy	prezes	Mariusz	Krzysztofek.
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 W poniedziałek 23 maja 2016 roku na stadionie pił-
karskim w Nowinach rozegrane zostały pierwsze me-
cze pucharowe MiniEuro w piłce nożnej.   
    
 Nasze	gimnazjum	występujące	pod	nazwą	Portuga-
lia	pokonało	Włochów	3=2.	Mecz	miał	bardzo	drama-
tyczny	 przebieg.	 Już	 po	 dziesięciu	 minutach	 Nowiny	
wygrywały	2-0	po	bramkach	Bartłomieja	Szmalca	i	Do-
minika	Walaska	 i	 to	uśpiło	 ich	czujność	w	obronie	bo	
do	przerwy	drużyna	ze	Starachowic	zdołała	wyrównać.	
W	tych	ciężkich	momentach	dwunastym	zawodnikiem	
okazali	 się	 kibice,	 którzy	 niesamowicie	 dopingowali	
swoich	podopiecznych.					
	 Niesamowite	 poświęcenie	 i	 waleczność	 spowodo-
wały	 plagę	 kontuzji,	 boisko	 musieli	 opuścić:	 Dominik	
Walasek,	Mikołaj	 Jas	 i	 Bartłomiej	 Szmalec.	 Druga	 po-
łowa	więc	 była	 bardziej	 asekuracyjna	 i	 nie	 przyniosła	
rozstrzygnięcia.	O	awansie	do	dalszej	rundy	miała	zde-
cydować	dogrywka.	Pod	koniec	pierwszej	połowy	pięk-
nym	 strzałem	 z	dystansu	w	 samo	okienko	popisał	 się	
Dawid	Dorowski	–	kapitan	zespołu	z	Nowin.	Po	ostatnim	
gwizdku	 szaleństwo	 ogarnęło	 wszystkich	 zawodników	 
i	kibiców	gdyż	był	to	pierwszy	historyczny	awans	gim-
nazjalistów	z	Nowin	w	MiniEuro	do	najlepszej	ósemki	
w	województwie.	Przed	Portugalią	następna	 faza	 roz-
grywek	¼	MiniEuro.				

 Portugalia	 zagrała	w	 składzie:	 Pabis	 –	 Chatys,	 Jan-
kowski,	Durak,	Breszka,	Jas	–	Wojtyna,	Dorowski,	Szma-
lec	 –	 Kaczmarski,	Walasek	 	 oraz	Markowicz,	 Paw,	Ol-
szewski,	Galera,	Kwiecień.	Trener	Michał	Ziernik.

HISTORYCZNY AWANS NOWIN!

Pierwsze mecze pucharowe MiniEuro wzbudziły dużo emocji

	 Po	wielogodzinnych	połowach	okazało	 się,	 że	bez-
konkurencyjny	 jest	 Łukasz	 Robak	 z	 Kielc,	 który	 złowił	
aż	 6,18	 kg	 ryb.	 Zwycięzca	 odebrał	 z	 rąk	 wójta	 Seba-
stiana	Nowaczkiewicza	Puchar	 i	 gratulacje.	Nie	był	 to	
jednak	 jedyny	 puchar	 przyznany	 tego	 dnia	 Panu	 Łu-
kaszowi.	Otrzymał	on	również	puchar	przechodni.	 Jak
podkreślano,	 prawo	 do	 jego	 zachowania	ma	 ten,	 kto	
trzy	razy	z	rzędu	wygra	nowińskie	zawody	wędkarskie.	
	 Miejsce	drugie	zajął	Dariusz	Rylski,	który	złowił	6	kg	
ryb.	Na	miejscu	trzecim	uplasował	się	Przemysław	Pi-
wowarczyk,	który	złowił	5	kg	ryb.	Miejsce	4		ex	aequo	
zajęli:	Adam	Lasa	 i	 Sławomir	Milner,	 którzy	 złowili	po	
2,56	kg	ryb.	Miejsce	5	zajął	Krzysztof	Nowocień,	który	
złowił	2,26	kg	ryb.	Wszyscy	otrzymali	nagrody	rzeczo-
we.

Agnieszka Olech

Agnieszka Olech

Wędkarze zbiornik wodny w Zgósku oceniają bardzo wysoko
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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”

Regulamin i druki zgłoszeń dostępne są w:

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

Sołtysi
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Agnieszka Olech

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz 
Wicewójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
Łukasz Barwinek

  Przewodnicząca Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny 

Zofia Duchniak

oraz radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 12 maja, w Polsce obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. W tym roku pie-
lęgniarki i położne świętują pod hasłem: „Pielęgniarki 
są siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz 
zdrowia”.    

	 W	dniu	Międzynarodowego	Dnia	Pielęgniarek	i	Po-
łożnych	 władze	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 w	 osobach	
wójta	 Sebastiana	 Nowaczkiewicza	 i	 jego	 zastępcy	 Łu-

kasza	Barwinka	podziękowały	osobiście	pielęgniarkom	 
i	położnym	z	Samorządowego	Zakładu	Podstawowej
Opieki	Zdrowotnej	w	Sitkówce-Nowinach	.	-	Wasza	pra-
ca	jest	nieoceniona.	Dziękujemy	za	serce	i	zaangażowa-
nie	w	 imieniu	wszystkich	pacjentów.	Wszystkim	pielę-
gniarkom,	pielęgniarzom	i	położnym	życzymy	sukcesów	
w	pracy	oraz	satysfakcji	 z	wyjątkowo	odpowiedzialnej	
misji,	jaką	pełnicie	na	rzecz	pacjentów	–	życzył	w	imie-
niu	mieszkańców	wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Seba-
stian	Nowaczkiewicz,	wręczając	wraz	ze	swoim	zastęp-
cą	Łukaszem	Barwinkiem	kwiaty	na	ręce	pracowników	
służby	 zdrowia.	 -	Ogromnie	doceniamy	 trud,	 oddanie	
i	cierpliwość	w	codziennej	pracy	służby	zdrowia.	Nasz	
personel	każdego	dnia	niesie	fachową	pomoc	i	wspar-
cie	wszystkim	pacjentom.	Za	to	serdecznie	dziękujemy	
i	 życzymy	 dużo	 zdrowia,	 sukcesów	 oraz	 szacunku	 pa-
cjentów	–	podkreślał	zastępca	wójta	Łukasz	Barwinek.	
Do	życzeń	dołączył	się	także	dyrektor	Samorządowego	
Zakładu	Podstawowej	Opieki	 Zdrowotnej	w	Sitkówce-
Nowinach,	Jacek	Chudzicki.	

Pielęgniarki i położne przyjęły w dniu swojego święta moc gorących życzeń

 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka” - święto tych,  
którzy bezinteresownie niosą pomoc  

społeczeństwu w chwilach zagrożenia.  
Z tej okazji wszystkim druhnom  

i druhom z terenu gminy Sitkówka-Nowiny  
składamy najserdeczniejsze życzenia.    

 Wszystkim	druhnom	i	druhom	składamy	wyrazy	uznania	za	trud	i	ryzyko,	 
jakie	podejmujecie	w	ochronie	życia	i	mienia	ludzkiego.	Być	strażakiem	to	

wielkie	i	niezwykłe	wyzwanie.	To	Wy	niesiecie	bezcenną	pomoc	w	sytuacjach	za-
grożenia.	Niech	bezinteresowna	służba	innym	przyniesie	Wam	szacunek	społe-
czeństwa	i	wdzięczność	za	poświęcenie	swojego	zdrowia,	a	nawet	życia	na	rzecz	
drugiego	człowieka.	Życzymy	nieustającej	wiary	w	sens	swojej	społecznej	pracy,	

dużo	zdrowia,	pomyślności,	wytrwałości,	męstwa	i	satysfakcji	z	wykonywania	
zawodu	obdarzonego	tak	wielkim	zaufaniem	społecznym.	Niech	Święty	Florian	

zawsze	ma	Was	i	Wasze	rodziny	w	swojej	opiece.
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	 Chcąc	pokazać	uczniom	tematykę	Igrzysk	od	strony	
adaptacji	 filmowych,	 obejrzeliśmy	 bajkę	 pt.	 ,,Asterix	 
i	 Obelix	 na	Olimiadzie”.	 Jak	 to	 podczas	 oglądania	 ko-
medii,	nie	obyło	się	bez	wybuchów	gromkiego	śmiechu	 
i	dobrej	zabawy.			

 

 

	 W	celu	wprowadzenia	dzieci	w	atmosferę	rywaliza-
cji	 sportowej	 i	 dobrego	 kibicowania	 uczestniczyliśmy	 
w	 meczu	 piłki	 ręcznej	 mężczyzn	 Vive	 Tauron	 Kielce.	
Możliwość	zobaczenia	takich	gwiazd	sportu	jak	Sławo-
mir	Szmal,	Michał	Jurecki	czy	Piotr	Chrapkowski,	pięk-
na	 gra	 naszych	 zawodników,	 zaangażowanie	 kibiców	 
i	gromkie	brawa	sprawiły,	że	wróciliśmy	w	dobrych	na-
strojach,	pełni	energii	 i	gotowi	do	podjęcia	rywalizacji	
na	naszych	szkolnych	Igrzyskach.

Igrzyska Olimpijskie w Szkole Podstawowej  
im. Orląt Lwowskich w Nowinach!
OLYMPIC GAMES - NOWINY 2016
 W ramach realizacji kolejnej aktywności w pro-
jekcie Erasmus+ pt. „Kalokagatia” zorganizowano  
w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich  Igrzyska 
Olimpijskie. Finał imprezy odbył się 21 marca. Kaloka-
gatia to greckie pojęcie oznaczające połączenie dobra 
z pięknem, to ideał wychowania, w którym kształtuje-
my harmonię ducha i ciała.    

 W	Igrzyskach	brali	udział	uczniowie	klas	IV-VI.	Dru-
żyny	 konkurowały	 w	 kilku	 dyscyplinach	 sportowych,	
ale	na	wesoło.	Osiem		zespołów	reprezentowało	kraje,	
które	są	zaangażowane	w	projekt	Erasmus+,	dla	przy-
pomnienia	są	to:	Polska,	Węgry,	Bułgaria,	Słowacja,	Sło-
wenia,	Grecja,	Turcja	i	Litwa.	Zawody	umilały	występy	
zespołów	tanecznych	oraz	zaproszeni	goście.	To	wielkie	
wydarzenie	odbywało	się		w	greckiej	scenerii,	w	atmos-
ferze	rywalizacji	sportowej,	ale	z	dużą	porcją	zabawy.	

	 W	celu	zwrócenia	uwagi	nie	tylko	na	tężyznę	fizycz-
ną,	ale	i	na	mentalną	stronę	przedsięwzięcia	uczniowie	
wykonali	dwie	prace	związane	z	tematyką	Igrzysk:	logo	
imprezy	oraz	plakat	pt.	”Igrzyska	Olimpijskie”.	Jak	zwy-
kle	dzieci	nie	zawiodły.	Stworzyliśmy	galerię	prac,	któ-
rą	możemy	oglądać	na	dolnym	holu.	Wszystkie	plaka-
ty	 odzwierciedlają	 tematykę	 Igrzysk,	 ale	 jednocześnie	
pokazują	 wielką	 wyobraźnię	 dzieci,	 różne	 podejście	 
do	tematu	i	ich	wielki	talent.

Podczas Igrzysk Olimpijskich dało się poczuć atmosferę rywalizacji 

Uczniowie zaimponowali tężyzną fizyczną

Ciekawe występy ubarwiły Jgrzyska Olimpijskie 

Niezwykłe akrobacje zagościły na parkiecie hali sportowej

Agnieszka Olech
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GKS NOWINY nie do zatrzymania
 W 22. kolejce o mistrzostwo klasy okręgowej zespół 
z Nowin podejmował na wyjeździe drużynę KOPRZY-
WIANKA ARKA KOPRZYWNICA. W tym pojedynku GKS 
NOWINY zwyciężył 0-4. Po	bardzo	jednostronnym	spo-
tkaniu	ekipa	z	Nowin	przywozi	ze	sobą	komplet	punk-
tów	do	domu,	wygrywając	0-4	(0-2	wynik	do	przerwy).	
Jak	podkreślano,	zarówno	zawodnicy,	jak	i	trener	czuli	
lekki	niedosyt,	ponieważ	w	sobotnim	meczu	zawiodła	
nie	tylko	skuteczność,	a	również	brak	szczęścia.				

KOPRZYWIANKA ARKA KOPRZYWNICA 0-4 GKS  
NOWINY

(23`,39`	Paździor,	68`	Gągorowski,	72`	Solnica)
GKS NOWINY

Głuch	–	Król	(68`	Olejarczyk),	Ślefarski,	Markowski 
(57`	Bujak),	Kasprzyk	–	Cichoń,	Paździor 

	(78`	Piotrowicz),	Nowiński	–	Szewczyk,	Gągorowski,	
Solnica(72`	Staszewski)

 3 maja nasz zespół podejmował na wyjeździe ze-
spół - GRÓD ĆMIŃSK. Po wyrównanym i nerwowym 
początku spotkania GKS NOWINY wygrywa 0-2 (0-1 
wynik do przerwy).	 Pierwszą	 bramkę	 dla	 naszego	
zespołu	 strzelił	 Łukasz	 Góral,	 pokonując	 bramkarza	 
z	 11	 metra.	 Na	 kolejną	 bramkę	 musieliśmy	 czeka	 aż	
do	74	minuty,	gdzie	Tomasz	Staszewski	wygrał	pojedy-
nek	 jeden	 na	 jeden	 z	 bramkarzem.	 Na	 podwyższenie	
wyniku	 na	 0-3	 miał	 okazję	 Łukasz	 Gągorowski,	 który	
niestety	 spudłował	 z	 rzutu	 karnego.	Ważnym	dla	 nas	
pojedynkiem	było	spotkanie	Moravia	Morawica	–	Stal	
Kunów.	W	Morawicy	oba	 zespoły	podzieliły	 się	 punk-
tami,	 co	 zmniejsza	 naszą	 stratę	 do	 fotela	 lidera	 o	 2	
punkty.	 (5	 punktów	 strata	 do	 pierwszego	 miejsca).

GRÓD ĆMIŃSK 0-2 GKS NOWINY
(43`Góral,	74`	Staszewski)

GKS NOWINY
Mech	–	Kasprzyk,	Bujak,	Ślefarski,	Król	–	Góral 

(85`	Nowiński),	Cichoń,	Paździor(65`	Gągorowski)	–	
Staszewski(78`	Oljeraczyk),	Szewczyk 

(30`	Chrzanowski),	Solnica					

 W 24. kolejce o mistrzostwo klasy okręgowej 
GKS NOWINY mierzył się przed własną publicz-
nością z drużyną STAR STARACHOWICE. Mecz za-
kończył się wynikiem 3-0 (0-0 wynik do przerwy).  
 Kibice	oglądający	sobotnie	spotkanie,	mogli	podzi-
wiać	piękną	grę	naszego	zespołu,	lecz	na	bramki	musieli	
poczekać	aż	do	drugiej	połowy	meczu.	W	54	minucie

po	brawurowej	akcji	z	boku	boiska	do	siatki	trafił	nasz	
najlepszy	strzelec	zespołu	–	Dominik	Szewczyk,	strzela-
jąc	swoją	17	bramkę.	Następnym	zdobywcą	bramki	był	
Łukasz	 Góral,	 który	 pokonał	 bramkarza	 przyjezdnych	 
z	11.	metra	po	faulu	na	Damianie	Chrzanowskim.	Już	w	
doliczonym	czasie	gry	trzecie	trafienie	do	siatki	dołożył	
Tomasz	Staszewski,	ogrywając	bramkarza	w	starciu	je-
den	na	jeden.	Bez	wątpienia	zarówno	trenerzy	nowiń-
skiej	drużyny,	jak	i	kibice	mogą	być	zadowoleni	z	pracy	
naszego	zespołu	oraz	wkładu	sił,	 jaki	piłkarze	z	Nowin	
włożyli	w	to	spotkanie.	

GKS NOWINY 3-0 STAR STARACHOWICE
(54`	Szewczyk,	77`	Góral,	90+1`	Staszewski)

GKS NOWINY
Mech	–	Król,	Markowski,	Ślefarski,	Kasprzyk	–	Góral,	
Cichoń,	Bujak(88`	Nowiński)	–	Szewczyk(80`	Olejar-

czyk),	Staszewski,	Solnica(75	Chrzanowski)	
    

 W ramach 25. kolejki o mistrzostwo klasy okręgo-
wej nasz zespół wybrał się na podbój Suchedniowa. Po 
dość wyrównanym spotkaniu zawodnicy z Nowin wy-
grywają 2-4 (1-0 wynik do przerwy).	Patrząc	na	wynik	
można	stwierdzić,	że	to	nie	był	łatwy	mecz	zarówno	dla	
zawodników,	jak	i	dla	ekipy	sędziowskiej.	Bardzo	dużo	
walki	w	 środku	 boiska,	 dużo	 złośliwości.	 Pierwszy	 raz	 
w	tej	rundzie	piłkarze	trenera	Mariusza	Ludwinka	musieli	
„gonić”	wynik.	Dobrze	w	tej	roli	spisali	się	Adrian	Solni-
ca,	Dominik	Szewczyk	oraz	Damian	Chrzanowski	-	który	
strzelił	swoją	drugą	bramkę	dla	Nowin.	Bardzo	dobra	gra	
Damiana	została	doceniona	i	znalazł	się	w	11-stce	kolejki.	
	 Przebieg	meczu	tak	komentuje	kapitan	naszej	dru-
żyny	 –	 Przemysław	Cichoń.	 -	 Pierwsza	 połowa	w	mo-
jej	ocenie	wyrównana.	Mieliśmy	sytuację	do	zdobycia	
bramki,	 ale	 szwankowała	 skuteczność.	Orlicz	w	całym	
spotkaniu	 groźny	 ze	 stałych	 fragmentów.	 Straciliśmy	
bramkę	 po	 rzucie	 różnym.	Druga	 połowa	 zdecydowa-
na	 przewaga	 udokumentowana	 czterema	 bramkami.	
Ogólnie	zasłużone	zwycięstwo,	które	dedykujemy	Tosi	
Góral	i	jej	rodzicom	–	skomentował	Przemysław	Cichoń,	
kapitan	GKS	Nowiny.	
	 -	 Cała	 drużyna	 zasługuje	 na	 brawa,	 ponieważ	 zo-
stawiliśmy	 dużo	 serca	 na	 boisku.	 Pomimo	 pierwszej	
straconej	 bramki	 i	 wyrównanej	 pierwszej	 połowy	 nie	
podłamaliśmy	 się	 i	 walczyliśmy	 do	 końca,	 co	 widać	
po	 wyniku.	Wygraliśmy	 zasłużenie	 i	 cały	 czas	 liczymy	 
na	awans,	ponieważ	na	to	zasługujemy.	Patrząc	na	prze-
bieg	gry	uważam,	że	byliśmy	lepszą	drużyną.	Atmosfe-
ra	w	drużynie	jest	bardzo	dobra	i	będziemy	walczyć	do	
końca	 –	 dodał	 Kamil	 Król,	 którego	 niestety	 zabraknie	 
w	meczu	z	Żelisławicami	w	najbliższą	sobotę	z	powodu	
dużej	ilości	żółtych	kartek.	

ORLICZ SUCHEDNIÓW 2-4 GKS NOWINY
(33`	Skarbek,	71`	Słoń	-	52`,76`	Solnica,	55`	 

Chrzanowski,	79`	Szewczyk)

GKS NOWINY
Mech	–	Kasprzyk,	Markowski(46`Gągorowski),	 
Ślefarski,	Król(86`	Olejarczyk)	–	Cichoń,	Góral,	 

Bujak	–	Solnica(90`	Wijas),	Chrzanowski(90`	Siarek),	
Szewczyk

Piłkarze GKS Nowiny udowadniają za każdym razem, że są najlepsi
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