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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu zdrowia i spokoju  
oraz spędzenia tego czasu w ciepłej, rodzinnej i domowej atmosferze. 

Niech Wielkanoc będzie pełna wiary, nadziei, miłości i serdecznych spotkań w radosnym, 
wiosennym nastroju, a mokry śmigus dyngus zapewni chwilę wytchnienia 

oraz dużą dozę optymizmu na poświąteczny czas.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny - Sebastian Nowaczkiewicz 
Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny - Zofia Duchniak
oraz Radni, Sołtysi i Pracownicy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
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I Nowiński Kiermasz Wielkanocnych 
Tradycji za nami
    Prezentacje muzyczne lokalnych artystów, rozstrzy-
gnięcie konkursu na najładniejszą pisankę wielkanoc-
ną, najpiękniejszą palmę wielkanocną oraz najcie-
kawszy koszyczek wielkanocny, a także liczne stoiska 
z rękodziełem artystycznym oraz przysmakami na 
świąteczny stół – te i wiele innych atrakcji czekało na 
wszystkich przybyłych na I Nowiński Kiermasz Wielka-
nocnych Tradycji.

     Ozdoby świąteczne, swojskie jadło, pyszne wędliny, 
smaczne ryby, domowe przetwory, miody, sery i wiel-
kanocne słodkości kusiły 19 marca na placu przed Urzę-
dem Gminy Sitkówka-Nowiny. To właśnie tu stanęły 
liczne kramy, ale nie zabrakło też występów artystycz-
nych i wielu konkursów z nagrodami, a także atrakcji 
dla najmłodszych. – Pomysł zorganizowania kiermaszu 
Wielkanocnych Tradycji narodził się zaraz po kiermaszu 
zorganizowanym z okazji Świąt Bożego Narodzenia, któ-
ry to cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno 
wśród mieszkańców, jak i wystawców. Pomyśleliśmy, że 
pomysł sprawdził się i warto go kontynuować – mówi 
Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny. – Nie wyobrażam sobie, żeby tych kiermaszów nie 
było. Myślę, że wejdą one już na stałe do kanonu wy-
darzeń gminnych – zapewnił wójt Nowaczkiewicz, który 
wszystkich przybyłych powitał wraz ze swoim zastępcą 
Łukaszem Barwinkiem, sekretarz Izabelą Dziewięcką 
oraz z Przewodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
Zofią Duchniak i radnymi.

   Oprócz wystawców ze swojskimi wędlinami, serami, 
miodami i owocami, były również stoiska placówek 
oświatowych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny, po-
szczególnych sekcji działających przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury „Perła” w Nowinach oraz Kół Gospodyń, 
które przygotowały do degustacji pyszne potrawy świą-
teczne, znikające ze stołów dosłownie w okamgnieniu. 

   I Nowiński Kiermasz Wielkanocnych Tradycji rozpo- 
czął się już o godzinie 10:00. Dla gości wystąpili ucznio-
wie szkół, zespoły folklorystyczne, Orkiestra Dęta oraz 
Chór NOWINA. Rozstrzygnięto także konkursy na naj-
ładniejszą pisankę wielkanocną, najpiękniejszą palmę 
wielkanocną oraz najciekawszy koszyczek wielkanocny. 
Trzeba przyznać, że wszystkie prace konkursowe pre-
zentowały się znakomicie, a komisja oceniająca je wca-
le nie miała łatwego zadania.
   Przez cały czas do dyspozycji wszystkich przybyłych 
na I Nowiński Kiermasz Wielkanocnych Tradycji były 
stoiska, na których nie tylko można było podziwiać, ale 
również zakupić wspaniałe smakołyki na świąteczny 
stół oraz piękne dekoracje. – Mamy ozdobne pisanki, 
zajączki wielkanocne i stroiki, a także palmy, które cie-
szą się dużym zainteresowaniem – zachwalali sprzeda-
jący swoje dzieła artyści i uczniowie nowińskich szkół.
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Warsztaty Wielkanocne w przedszkolu 
w Bolechowicach
 „Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. 
Wszystko, rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas, 
miłość do ludzi do przyrody w zielone każdy z wiosną gra,
zima już poszła spać do morza lecz w naszym sercu radość trwa...”

Były jajka faszerowane najróżniejszymi pastami, jajka 
ze szprotką, ryba po grecku, mazurki, babeczki, różne-
go rodzaju ciasta, czyli wszystko to, co powinno gościć 
na świątecznym stole. – Mamy kilka rodzajów piero-
gów, kapuśniaczki, paszteciki i żurek, który dosłownie 
zrobił furorę – mówiły panie z kół gospodyń wiejskich. 
I faktycznie nikogo nie trzeba było namawiać na jego 
degustację.– Pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza, ale po-
mimo zimna panuje tu prawdziwie gorąca atmosfera 
– przekonywała radna Powiatu Kieleckiego, Bogumiła 
Kowalczyk, która podkreślała, że przychodząc tu moż-
na prawdziwie wczuć się w atmosferę nadchodzących 
świąt. – Kiermasze powinny być organizowane. Ich at-
mosfera bez wątpienia łączy wszystkich mieszkańców i 
integruje, a poza tym, mogą się tutaj zaprezentować i 
promować zespoły ludowe, uczniowie oraz artyści z te-
renu gminy – chwalił pomysł zorganizowania kiermaszu 
Zenon Janus, wicestarosta Powiatu Kieleckiego, życząc 
na zbliżające się Święta Wielkanocne dużo słońca, po-
gody ducha i uśmiechu, a przede wszystkim zdrowia.

   Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych do od-
działów przedszkolnych w naszej szkole zawitali goście 
specjalni – Samorządowcy: Wójt Gminy Sitkówka – No-
winy, Sebastian Nowaczkiewicz, zastępca Wójta, Łukasz 
Barwinek oraz radni Małgorzata Wójtowicz i Marcin 
Wojcieszyński. A że święta to czas pisanek, palm, kaczu-
szek, króliczków i świątecznych dekoracji, nasze przed-
szkolaki miały możliwość, wykorzystując wszystkie do-
stępne materiały, tworzyć swoje prace.

   Nasi goście wraz z dziećmi wyklejali pisanki cekinami 
i innymi kolorowymi elementami. Wszyscy wykazali się 
dużą kreatywnością i inwencją twórczą. Na zakończe-
nie wszyscy zaśpiewali wspólnie piosenkę o śmigusie – 
dyngusie, a potem  zatańczyli wraz z Samorządowcami. 
-Takie zajęcia to doskonała okazja do poznania przez 
dzieci tradycji zdobienia jaj wielkanocnych, tworzenia 
palm i radość ze wspólnej pracy razem z innymi dzieć-
mi.- twierdzi Dyrektor Szkoły, Tomasz Gruszczyński.
   Przedszkolaki wysłuchały też pogadanki o symbolach 
Wielkiej Nocy. Dzieci w podziękowaniu wręczyły Samo-
rządowcom ręcznie robioną kartkę świąteczną wraz  
z życzeniami. W przyjaznej atmosferze czas upłynął bar-
dzo szybko i niesamowicie twórczo.
 Wszystkim obecnym na warsztatach dziękujemy  
za wspólnie spędzony czas! Wesołych Świąt Wielkanoc-
nych!

  Dzieci pod czujnym okiem Samorządowców, wycho-
wawczyń wszystkich grup przedszkolnych i Dyrektora 
Tomasza Gruszczyńskiego przygotowywały się do nad-
chodzących Świąt Wielkanocnych. W grupie 5 i 6 - lat-
ków przygotowywano wielkanocne palmy, z którymi 
dzieci udadzą się w niedzielę palmową do kościoła. 
Dzieci ozdabiały swoje małe palemki kolorowymi kwiat-
kami i gałązkami bukszpanu. Pilnie słuchały opowieści  
o tradycjach wielkanocnych. W grupie 4 i 3 – latków 
zorganizowano malowanie i ozdabianie pisanek. 

   Na zakończenie złożono świąteczne życzenia dla wszy-
-stkich przybyłych na I Nowiński Kiermasz Wielkanoc-
nych Tradycji gości, a władze gminy wraz z artystami 
oraz mieszkańcami odśpiewały wspólnie znaną piosen-
kę Skaldów pod tytułem „Wiosna” – Wszystko po to, 
aby przywołać wiosnę – mówiono.

Agnieszka Olech

SP Bolechowice
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     Rozbudowa o powierzchni użytkowej ok. 310,0 m2  
i kubaturze ok. 1800,0 m3 została zaprojektowana 
w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej  
i żelbetowej, analogicznie do istniejącego już budynku  
przedszkola. Architektura rozbudowy nawiązuje do  
architektury części już istniejącej. Projektowane  
podpiwniczenie służyć będzie głównie jako przedszko- 
lne zaplecze magazynowe.

    Przewidywany koszt rozbudowy wynosi ok. 1 mln  
350 tys. zł. Zakończenie budowy i oddanie do użytku 
części dydaktycznej planowane jest na sierpień bieżą-
cego roku. 

     W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na 
planowaną inwestycję, a prace związane z projektowa-
niem rozbudowywanego przedszkola dobiegły już koń-
ca. – Przedszkole w Nowinach wymaga rozbudowania 
o przynajmniej dwie sale, ponieważ obecnie nie zaspo-
kaja ono naszych potrzeb. Niebawem ruszą dofinanso-
wania unijne na budowę i rozbudowę przedszkoli, dla-
tego mamy zamiar starać się o dofinansowanie naszej 
inwestycji – zapowiedział wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz. 

– Mamy już gotowy projekt nowego przedszkola i jeste-
śmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Je-
stem przekonany, że już niebawem ruszymy z realizacją 
inwestycji. Dołożymy także wszelkich starań, aby pozy-
skać dofinansowanie na ten cel – dodał wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

     Wykonawcą projektu jest Biuro Usług Inżynieryjno 
– Technicznych (BIT) z Kielc. Został on wyłoniony drogą 
zapytania ofertowego. Koszt projektu wyniósł 40 tysię-
cy złotych. Rozbudowa realizowana będzie od strony 
zachodniej istniejącego budynku. Będzie to obiekt par-
terowy połączony łącznikiem z korytarzem przedszkola 
już istniejącego, z oddzielnym wejściem i szatnią, czę-
ściowo podpiwniczony. 

   Przedszkole Samorządowe w Nowinach powię- 
kszy się o dwa oddziały, co oznacza, że powstaną 
nowe miejsca dla pięćdziesięciorga dzieci. Gotowy 
jest już projekt rozbudowywanego budynku, a część 
dydaktyczna zostanie oddana do użytku w sierpniu 
tego roku.

Przedszkole w Nowinach zostanie rozbudowane

Agnieszka Olech
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Przy ul. Perłowej w Nowinach nareszcie
jest jaśniej!

W szkole w Nowinach mają komputery  
najnowszej generacji 

       Koniec egipskich ciemności  na osiedlu mieszkań  
socjalnych przy ul. Perłowej w Nowinach. Właśnie za-
kończono tu budowę oświetlenia, a mieszkańcy mogą 
odetchnąć z ulgą. Teraz jest tu nie tylko jaśniej, ale 
przede wszystkoim bezpieczniej.

    Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
wzbogacił się o nowoczesną pracownię komputero-
wą. Uczniowie już mogą korzystać z komputerów naj-
nowszej generacji typu All-In-One z zainstalowanym 
nowoczesnym oprogramowaniem. Uroczyste otwar-
cie pracowni komputerowej odbyło się 12 marca.

    Inwestycja, której planowane zakończenie prze-
widziano na koniec kwietnia właśnie dobiegła końa. 
- Wykonawcy udało się zakończyć inwestycję blisko 
dwa miesiące wcześniej, z czego ogromnie się cieszy-
my, bo mieszkańcy osiedla mieszkań socjalnych przy ul. 
Perłowej w Nowinach już mogą bezpiecznie dojść do 
swoich domów - mówi Sebastian Nowaczkiewicz, wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny, który wraz ze swoim zastę-
cą Łukaszem Barwinkiem osobiście pojechali obejrzeć 
zakończoną inwestycję. - Z powodu braku oświetlenia 
na osiedlu mieszkań socjalnych w Nowinach po zmro-
ku było tu tak ciemno, że ciężko było dojść do swojego 
domu. Starzało to też niebezpieczeństwo dla samych 
mieszkańców. Musieliśmy to jak najszybciej zmienić - 
podkreśla Łukasz Barwinek, zastępca wójta gminy Sit-
kówka-Nowiny. 

  Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Nowinach mają do dyspozycji 24 stanowiska kom-
puterowe posiadające nowoczesne oprogramowanie. 
– Nowa pracownia informatyczna została wyposażona 
w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Mamy 24 
komputery typu All-In-One z zainstalowanym nowocze-
snym oprogramowaniem, m. in. pakietem Microsoft 
Office 2016 - mówi Kornelia Bem-Kozieł, dyrektor ZSP 
w Nowinach.

- Komputery typu All-In-One są energooszczędne, bar-
dziej ciche niż zwykłe komputery stacjonarne i mają 
specyficzną konstrukcję, czyli wyglądają jak zwykłe mo-
nitory, a wszystkie podzespoły skrywają w tylnej części 
swojego wnętrza. Oprócz tego, dzięki wsparciu gminy, 
zakupiliśmy również dwa laptopy do użytku szkolnego - 
poinformowała dyrektor szkoły.

      Do tej pory uczniowie korzystali z dziesięcioletnich 
komputerów. – Komputery, na których pracowali nasi 
uczniowie, były już mocno wysłużone – przyznaje dy-
rektor Kornelia Bem-Kozieł. – Ogromnie cieszymy się, 
że władze gminy Sitkówka-Nowiny postanowiły prze-
kazać środki na zakup nowoczesnych komputerów. Te-
raz uczniowie będą mieć większe możliwości rozwoju,  
a nasza szkoła stanie się bardziej atrakcyjna. Nowy 
sprzęt daje nowe możliwości. Będę chciała wprowadzić 
dodatkowe zajęcia, jak np. kółka informatyczne.

     Nowe oświetlenie nie tylko podnosi komfort życia, 
ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkających tu 
rodzin. - Oświetlenie tu było bardzo potrzebne. W nocy 
nie było całkowicie nic widać. Teraz nareszcie to się 
zmieniło - mówili napotkani mieszkańcy, którzy dzięko-
wali władzom gminy za przeprowadzoną inwestycję. 

Osiedle mieszkań socjalnych w Nowinach rozświetliło 
osiemnaście nowych lamp, w tym szesnaście ulicznych  
i dwie zamontowane na ścianach budynków. Wykonaw-
cą zadania był wyłoniony w drodze przetargu Zakład 
Usług Elektroinstalacyjnych z Chęcin. Nowe oświetle-
nie uliczne kosztowało nieco ponad 136 tysięcy złotych,  
a jego koszt został pokryty z budżetu Gminy Sitkówka-
Nowiny.

Agnieszka Olech
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    Władze Gminy Sitkówka-Nowiny przekazały na wy-
posażenie nowoczesnej pracowni informatycznej blisko 
64 tysiące złotych. – Wszystkie te nowoczesne techno-
logie informatyczne mają na celu zwiększenie możliwo-
ści zdobywania wiedzy, a także rozwijanie umiejętności 
uczniów. Pozwalają również na zwiększenie atrakcyjno-
ści przeprowadzanych zajęć i atrakcyjności pod wzglę-
dem wyboru szkoły – mówi wójt gminy Sitkówka-No-
winy Sebastian Nowaczkiewicz i przypomina, że to nie 
pierwsza taka nowoczesna pracownia komputerowa 
otwarta w szkołach na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
w obecnej kadencji. - Równie nowoczesną pracownię 
komputerową pod koniec ubiegłego roku otworzyliśmy 
w Szkole Podstawowej w Nowinach. Dosłownie już za 
kilkanaście dni otworzymy tam następną nowoczesną 
salę komputerową, a w planach mamy unowocześnie-
nie pracowni informatycznych w szkołach w Bolecho-
wicach i Kowali. Chcemy, żeby nasi uczniowie mieli 
możliwość kształcenia się w jak najlepszych warunkach. 
Inwestujemy w przyszłość, w młodzież i w naszych 
uczniów. Poprzez takie działania chcemy ich zachęcić, 
aby wybierali nasze szkoły i chcieli się tu uczyć – pod-
kreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Nowy sprzęt zdecydowanie zachęca uczniów do ko-
rzystania z niego i przychodzenia tu. Chciałabym, aby 
młodzież mądrze korzystała z nowych technologii i jed-
nocześnie nie zapominała przy tym wszystkim, że życie 
to nie tylko komputer - dodaje.

Życzę, aby służyła ona szerokiemu rozwojowi i pogłę-
bianiu wiedzy informatycznej - życzyła Zofia Duchniak 
– Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
     Wstęgę wraz z dyrektor szkoły Kornelią Bem-Kozieł 
przecinała także delegacja uczniów, którzy nie ukrywa-
li zadowolenia z nowej pracowni komputerowej. - Do 
tej pory mieliśmy stare komputery. Teraz mamy nowo-
czesną pracownię z nowym oprogramowaniem, które  
z całą pewnością pomoże nam w uczeniu się - podkre-
ślał Karol Kasperek z klasy III a. - Stare komputery czę-
sto zacinały się. Trudno było na nich pracować. Do tego 
miały zainstalowane różne oprogramowania. Nie było 
łatwo - przyznaje Wiktoria Dziedzic z klasy II d, a Anna 
Kapuścińska z klasy III c podkreśla, że różnica pomiędzy 
starym a nowym sprzętem jest ogromna. - Na starych 
komputerach wszystko się przycinało. Teraz jest bez po-
równania. Pracuje się o wiele sprawniej - mówi Anna 
Kapuścińska.
       Na zakończenie w imieniu swoim, pracowników oraz 
wszystkich uczniów szkoły dyrektor Kornelia Bem-Ko-
zieł złożyła serdeczne podziękowania dla władz gmin-
nych za zakup nowych komputerów.

      Nową pracownię komputerową poświęcił ks. Jerzy 
Piwowarczyk, proboszcz parafii Św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus Kielce-Słowik. W uroczystości symbolicznego 
przecięcia wstęgi i tym samym otwarcia nowoczesnej 
pracowni komputerowej udział wzięły władze gminy

Sitkówka-Nowiny w osobach wójta Sebastiana Nowacz-
kiewicza, jego zastępcy Łukasza Barwinka, Przewodni-
czącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofii Duchniak, 
radnego Eugeniusza Czerwiaka oraz Mariusza Wertki z 
Rady Rodziców. - Jestem pod wrażeniem nowoczesnej 
pracowni komputerowej.

Agnieszka Olech
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Realizowane inwestycje

W trakcie realizacji jest również budowa sieci wodo-
ciągowej w Zgórsku. Prace prowadzone są w ramach 
Grup Inicjatywy Lokalnej. Ich koszt to prawie 140 tys. zł,  
a przewidywany termin zakończenia prac przypadnie 
na koniec kwietnia.

    Część zaplanowanych na ten rok inwestycji na te-
renie gminy Sitkówka-Nowiny już zrealizowano, a część 
jest w trakcie realizacji. Końca dobiegła budowa oświe-
tlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Per-
łowej w Nowinach. Prace zakończyły się z blisko dwu-
miesięcznym wyprzedzeniem, a mieszkańcy osiedla już 
mogą czuć się bezpieczniej. Nadal rozbudowywane jest 
oświetlenie uliczne w miejscowości Szewce. Umowny 
termin zakończenia robót to koniec kwietnia, a ich war-
tość wyniesie blisko 84 tys. zł. 
     Ruszyła także budowa sieci wodociągowej na tere- 
nie ogródków działkowych w Nowinach. Planowany 
termin zakończenia robót to koniec kwietnia, a ich war-
tość szacuje się na blisko 80 tys. zł. 

  - Głęboko wierzę w to, że dzisiejsze spotkanie info- 
rmacyjne pozwoli przedsiębiorcom wykorzystać pozy-
skaną wiedzę przy ubieganiu się o pomoc w rozpoczę-
ciu działalności gospodarczej, czy rozwoju swoich firm 
- mówił wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus.  
- Wiemy, że obecny okres programowania jest ostatnim 
w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Musimy 
wykorzystać tą szansę najlepiej jak potrafimy. 

      O tym, w jaki sposób Powiatowy Urząd Pracy wspie-
ra przedsiębiorców mówiła dyrektor placówki, Małgo-
rzata Stanioch.

Zależy nam na rozwoju przedsiębiorców, stąd cykl spo-
tkań, które podpowiedzą jak uzyskać pomoc - dodał wi-
cestarosta, Zenon Janus. 
    Spotkanie dla przedsiębiorców w Nowinach otwo- 
rzył starosta Powiatu Kieleckiego, Michał Godowski, 
który gorąco zachęcał do korzystania z możliwości, ja-
kie przynosi zarówno nowa perspektywa unijna, jak  
i oferta Powiatowego Urzędu Pracy. - Po zakończeniu 
części informacyjnej, zapraszamy na indywidualne kon-
sultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich oraz 
przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy - zachę-
cał starosta Godowski.

Powstaną siłownie zewnętrzne i boisko

Będą kolejne zmiany
  W gminie Sitkówka-Nowiny trwają przygotowa- 
nia do realizacji kolejnych zadań. Zaplanowano szereg 
inwestycji, które mają podnieść komfort życia jej miesz-
kańców. – Planujemy między innymi budowę dróg gmin-
nych, chodników i parkingów w miejscowości Zagrody. 
Bardzo ważnym dla nas zadaniem, jest rozbudowa 
Przedszkola Samorządowego w Nowinach – powiedział 
Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-No-
winy. – Przebudujemy także kotłownię CO na osiedlu  
w Nowinach i zmodernizujemy oświetlenie uliczne na 
terenie naszej gminy. W przygotowaniu do zlecenia 
projektu jest także zadanie wykonania zagospodarowa-
nia terenu działki w Nowinach, wraz z wykonaniem ele-
mentów małej architektury. Powstanie też sieć odpro-
wadzenia wód deszczowych z terenu przy budynkach 
na ul. Białe Zagłębie w Nowinach – podsumował wójt.
      Warto dodać, że trwają prace dotyczące pozyskania 
gruntów pod plac zabaw w Słowiku, Woli Murowanej  
i Zgórsku, oraz pod zatokę parkingową w Woli Murowa-
nej. Władze gminy prowadzą także ciągłe działania do-
tyczące możliwości pozyskania środków zewnętrznych 
na realizację wymienionych zadań inwestycyjnych.

       Ruszyły również prace nad wykonaniem projektu za-
gospodarowania terenu siłowni zewnętrznej na terenie 
Szkoły Podstawowej w Kowali. Powstają także projekty 
na wykonanie siłowni zewnętrznej oraz budowę boiska 
do piłki siatkowej plażowej na terenie Szkoły Podstawo-
wej w Bolechowicach. Przewidywany termin zakończe-
nia prac projektowych to połowa maja bieżącego roku.

Agnieszka Olech

Inwestycje idą pełną parą 

Rozmawiali o wsparciu dla przedsiębiorców 

  Budowa sieci wodociągowej, oświetlenia, wy- 
konanie siłowni zewnętrznej, czy boiska do piłki siat-
kowej plażowej – to zadania, które już są realizowane. 
W przygotowaniu są następne, między innymi: budo-
wa dróg gminnych, chodników, parkingów, rozbudo-
wa przedszkola, czy modernizacja oświetlenia uliczne-
go. Tak zmienia się gmina Sitkówka Nowiny.

   „Powiat kielecki – Małe Średnie Przedsiębiorstwa 
- Partnerstwo na rzecz rozwoju” - pod takim hasłem 
Starostwo Powiatowe w Kielcach zorganizowało spo-
tkanie dla przedsiębiorców, które odbyło się w Zespo-
le Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Przed-
siębiorcy mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat 
wsparcia proponowanego przez Powiatowy Urząd 
Pracy, a także pozyskiwania środków unijnych w no-
wej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. 

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 28 milionów na 
wsparcie przedsiębiorców
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- PUP wspiera przedsiębiorcow przede wszystkim po-
przez dofionansowanie nowych stanowisk pracy, bądź 
doposażenie istniejących stanowisk, jak również po-
przez organizację prac interwencyjnych, które polegają 
na finansowaniu części wynagrodzenia i składek ZUS 
dla zatrudnionej przez przedsiębiorcę osoby z naszej 
bazy. Mamy bony szkoleniowe i stażowe dla bezrobot-
nych do 30 roku życia, staże dla bezrobotnych, prace 
interwencyjne, świadczenie aktywizacyjne dla praco-
dawcy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie 
bezrobotnego w wieku 50+, bon zatrudnieniowy czy 
bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia. 
Możemy także zrefundować składki na ubezpieczenia 
społeczne młodych bezrobotnych - wymieniła Małgo-
rzata Stanioch, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kielcach, podkreślając jednocześnie, że Powiatowy 
Urząd Pracy na wsparcie przedsiębiorców w tym roku 
pozyskał blisko 28 milionów.

Takie spotkania informacyjne powinny być organizo-
wane częściej - podkreślał Piotr Ozga, przedsiębiorca  
z Wolicy. 

    Na zakończenie spotkania przedsiębiorcy mogli in-
dywidualnie porozmawiać ze specjalistami w dziedzi-
nie pozyskiwania środków unijnych na otwarcie i roz-
wój działalności, a także z pracownikami Powiatowego 
Urzędu Pracy.

Jak podkreślali przybyli przedsiębiorcy, takie spotkania 
są bardzo potrzebne. - Niosą one za sobą szereg bardzo 
istotnych informacji, a specjaliści, którzy je prowadzą 
pomagają odszukać się w gąszczu dofinansowań unij-
nych. Poza tym, można indywidulanie porozmowiać na 
miejscu o swoich konkretnych potrzebach i pomysłach 
ze specjalistami, którzy dokładnie pokierują nas, o jakie 
dofinansowanie możemy się starać.

      Podczas spotkania mówiono także o możliwościach, 
jakie otwierają się dla przedsiębiorców w nowej per-
spektywie unijnego dofinansowania. - Już po raz ko-
lejny otwiera się szansa na dofinansowania unijne nie 
tylko dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować 
w rozwój swoich firm, ale również dla tych, którzy ze 
swoim własnym biznesem chcą wystartować. Fundusze 
Europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinan-
sowania na założenie własnej firmy, ale także na rozwój 
już istniejącej. Warto postarać się o środki unijne - za-
chęcał prowadzący spotkanie, Karol Kaczmarski, prezes 
Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii. Jak i kiedy aplikować o środki, mogli 
dowiedzieć się przedsiębiorcy od Tomasza Janusza, 
zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego, który podczas spotkania mówił o możliwościach 
pozyskania środków na wsparcie rozwoju mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Poza tym, mamy jedne z najniższych podatków, a nie-
które nawet obniżyliśmy o 40%, jak ten od środków 
transportu. Zależy nam na stworzeniu jak najlepszych 
warunków rozwoju dla przedsiębiorców - podkreślał 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 

  O konieczności wspierania przedsiębiorców  
w rozwoju mówił obecny podczas spotkania włodarz 
gminy Sitkówka-Nowiny, wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz. - Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny rozwijali się i generowali tym 
samym nowe miejsca pracy. Specjalnie dla nich wpro-
wadziliśmy pewne ułatwienia i preferencje podatkowe, 
jak chociażby zwolnienia z podatków od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis w zależności od wielkości 
nakładów inwestycyjnych poniesionych w danym roku.

Agnieszka Olech

Ruszyła nowa perspektywa unijna dla 
przedsiębiorców

Takie spotkania są potrzebne

Gmina Sitkówka-Nowiny przyjazna 
przedsiębiorcom
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     Od 1 kwietnia 2016 r. rusza Program „Rodzina 500 
plus”. Od tego dnia rodzice będą mogli składać wnio-
ski o świadczenie wychowawcze i jest to  systemowy 
program pomocy wsparcia polskich rodzin. Zgodnie z 
ustawą o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci 
wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci do 
ukończenia przez nich 18 roku życia. 
     Dzięki programowi „Rodzina 

500 plus” rodzice będą otrzy-
mywać świadczenie wycho-
wawcze w wysokości 500 zł 
co miesiąc na drugie i kolejne 
dziecko niezależnie od do-
chodu. Rodziny, w których 
dochód nie przekracza netto 
800 zł na osobę lub 1200 zł, 
pod uwagę będą brane do-
chody za 2014 r. (w rodzinach 
wychowujących niepełno-
sprawne dziecko) - otrzymają 
je również na pierwsze lub 
jedyne dziecko. 

Wniosek o w/w świadcze-
nie będzie można złożyć  

w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez 
internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE 
ZUS oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Natomiast pierwszy okres na jaki będzie przyznane  
prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpo- 
cznie się już  1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 
września 2017 roku. Dzięki temu nie będzie koniecz-
ności  składania dwóch wniosków w 2016 roku, w mo-
mencie kiedy program wejdzie w życie.
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko 
będą zobowiązani do udokumentowania swoich do-
chodów . W przypadku ubiegania się o świadczenie wy-
łącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczno-
ści dokumentowania sytuacji dochodowej rodziny.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawczego:
W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wy-
chowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza 
odpowiednio: 
1) oświadczenia dokumentujące wysokość innych do-
chodów niż dochody podlegające opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 
30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,  
z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopo-
datkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa 
rolnego - wzór oświadczeń w tych sprawach okre-
śla Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4 do rozporządzenia  
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach  
o świadczenie wychowawcze);
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osią-
ganych przez osoby podlegające przepisom o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające 
informacje o:
       a) wysokości dochodu, 
    b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne, 
    c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, 
     d) wysokości i formie opłacanego podatku docho-
dowego, 
   e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych  
składek i podatku; 
(ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – 
oświadczenie w tej sprawie określa Załącznik nr 3 do 
rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowa-
nia w sprawach o świadczenie wychowawcze); 
w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu 
- dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie 
oraz ich wysokość.
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, 
która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wycho-
wawczego na pierwsze dziecko (patrz art. 13 ust. 17 
ustawy).
Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji,  
w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowaw-
cze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy dru-
gie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia 
lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego:
    zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka ad-
opcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym  
w sprawie o przysposobienie dziecka, 
      prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód 
lub separację, 
     orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna 
prawnego dziecka, 
     inne dokumenty potwierdzające spełnianie warun-
ków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia 
wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
W każdym urzędzie wojewódzkim i Ministerstwie Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej działa infolinia dotycząca 
programu. W świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

      Druki wniosków są już wydawane w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz są dostępne na 
stronie internetowej Gminy Sitkówka-Nowiny. Są to 
ostateczne wersję bezpłatnego wniosku o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko. 
Warto od razu zaznaczyć, że druk wniosku udostęp-
niony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej jest darmowy, a wszelkie próby pobierania 
opłat za pobranie wniosku są wyłudzaniem pieniędzy, 
zwłaszcza poprzez płatne SMSy.
Wniosek składa się z kilku części. Na początku osoba, 
ubiegająca się o dodatek, będzie musiała wpisać swoje 
dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, 
datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo i adres. Na-
stępnie należy wpisać dane dzieci, na które chce uzy-
skać dane świadczenie.
Warto jednak pamiętać, że taki wniosek powinno zło-
żyć tylko jedno z uprawnionych rodziców np. ojciec. 
Jeżeli do urzędu wpłyną wnioski zarówno od ojca, jak i 
matki to pracownicy będą musieli zweryfikować doku-
menty, co może w konsekwencji wydłużyć czas, w jakim 
rodzina otrzyma świadczenie.
Wnioski o ustalenie będą przyjmowane w Punkcie 
Obsługi Klienta (przy wejściu do Urzędu Gminy) i po-
kojach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w po-
kojach nr 11, 15, 16,17. (budynek Urzędu Gminy na 
parterze).
Aby usprawnić pracę przy przyjmowaniu wniosków 
przez cały m-c kwiecień 2016 r. w każdy poniedziałek 
będzie wydłużony czas pracy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach do godz. 17:00.
Wnioski będzie można składać już od 1 kwietnia 2016 
r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zo-
stanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. do 30 
czerwca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie wstecz 
od 1 kwietnia 2016 r. Wydłużony czas przyjmowania 
wniosków pozwoli na zmniejszenie kolejek i możli-
wość nabycia prawa do świadczenia od m-ca kwietnia 
2016 r. większej liczbie rodzin. Od m-ca lipca 2016 r. 
wnioski nadal będą przyjmowane, ale nie będzie już 
możliwości nabycia prawa do świadczenia od 1 kwiet-
nia 2016 r. tylko od miesiąca wpływu wniosku. Okres 
zasiłkowy będzie trwał od 1 października do 30 wrze-
śnia następnego roku. 

RUSZA PROGRAM „Rodzina 500 plus”
O tym gdzie i kiedy złożyć wniosek w Gminie Sitkówka-Nowiny.
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również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sitkówce-Nowinach pod numerami telefo-
nów: 41-366-78-28, 41-366-78-27, 41-366-78-16.

to nr: 41 342 16 35, 41 342 12 05 a w resorcie rodziny 
infolinia działa pod numerem 22 529 06 68. Infolinie 
czynne są w godzinach pracy urzędów.
W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają  
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Uroczystą mszę świętą koncelebrował proboszcz no-
wińskiej parafii, ksiądz dziekan Józef Kubicza wraz z ks. 
prałatem Marianem Mikołajczakiem, proboszczem Pa-
rafii św. Kazimierza w Pruszkowie. 

    Po uroczystej inauguracji została odprawiona Msza 
Święta z udziałem pocztów sztandarowych, władz samo-
rządowych, mieszkańców gminy i zaproszonych gości. 

Chcemy także uczcić pamięć wszystkich tych, którzy od-
dali życie za wolną ojczyznę. W powiecie pruszkowskim 
bardzo nam zależy na tym, żeby historia o żołnierzach 
niezłomnych była tą historią, która może kształtować 
młode pokolenie. Chcieliśmy również poprzez wizytę 
pokazać, że zaczynamy do tej historii sięgać, a spuścizna, 
którą dali nam żołnierze niezłomni, jest tą spuścizną, 
którą chcemy pokazać młodemu pokoleniu - podkre-
ślał Maksym Gołoś, starosta powiatu pruszkowskiego. 

Uroczysta msza święta

Przybyli, aby oddać hołd bohaterom
    Uroczysta Msza Święta, pieśni patriotyczne, pro-
gram artystyczny w wykonaniu uczniów, a także złoże-
nie kwiatów przy symbolicznej mogile rozstrzelanych 
– tak 1 marca w Nowinach obchodzono Narodo-
wy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czyli tych, 
którzy mieli odwagę sprzeciwić się władzy ludowej  
i prowadzili działalność antykomunistyczną. W uro-
czystościach wzięła udział delegacja z powiatu prusz-
kowskiego.
      Dzień 1 marca – na mocy ustawy z dnia 3 lute-
go 2011 roku – ustanowiono w Polsce Narodowym 
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – żołnierzy an-
tykomunistycznego i niepodległościowego podzie-
mia. Nowińskie obchody rozpoczęły się w kościele 
parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. 
Zainaugurowało je uroczyste wykonanie dwóch pie-
śni patriotycznych przez Chór Nowina oraz Orkiestrę 
Dętą. Program artystyczny zaprezentowali ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Nowinach, a uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. gen Antoniego Hedy ps. „Sza-
ry” w Kowali przypomnieli postać swojego patrona.  

   Podczas uroczystości obecne były władze gminy  
Sitkówka-Nowiny z wójtem Sebastianem Nowaczkie-
wiczem na czele, zastępcą wójta Łukaszem Barwin-
kiem oraz Przewodniczącą Rady Gminy Sitkówka-No-
winy Zofią Duchniak i sekretarz Izabelą Dziewięcką,  
a także radnymi i mieszkańcami oraz przedstawiciela-
mi Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych JODŁA 
i Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych. Obecni byli także 
przedstawiciele powiatu kieleckiego w osobach sta-
rosty Michała Godowskiego i wicestarosty Zenona Ja-
nusa. Specjalnie na uroczystości patriotyczne do No-
win przyjechała delegacja powiatu pruszkowskiego 
na czele ze starostą Maksymem Gołosiem, wiceprze-
wodniczącym Rady Powiatu Pruszkowskiego Dariu-
szem Nowakiem, a także przedstawicielami Urzędu, 
stowarzyszeń historycznych oraz dziennikarzami.- 
Przyjechaliśmy tutaj, żeby oddać cześć i hołd bohate-
rowi, bo żołnierzowi niezłomnemu - Karolowi Łoniew-
skiemu ps. „Lew”, który zginął tutaj na waszej ziemi.    

Przybyli, aby oddać hołd bohaterom
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Patriotyczne i niezwykle przejmujące kazanie wygło-
sił tego dnia proboszcz nowińskiej parafii, ksiądz Józef 
Kubicza. - Doczekaliśmy czasów, w których oddaje się 
cześć żołnierzom niezłomnym. Dziś mówimy o nich,  
że są bohaterami. 

U podstaw ich działań leżały takie wartości, jak Bóg Ho-
nor i Ojczyzna. Dziś wszystkich narodowych bohaterów 
ogarniamy naszą pamięcią i modlitwą - mówił ks. dzie-
kan Józef Kubicza.

    Po mszy świętej delegacje udały się pod pomnik  
w Zgórsku, gdzie odbyły się dalsze uroczystości obcho-
dów poświęconych pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, a w 
szczególności czterech żołnierzy rozstrzelanych w tym 
miejscu przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Przedstawiciele władz samorządowych wraz z zapro-
szonymi gośćmi i mieszkańcami złożyli kwiaty pod sym-
boliczną mogiłą rozstrzelanych w Zgórsku partyzantów 
Armii Krajowej oraz organizacji Wolność i Niezawisłość.
    Gościem honorowym spotkania była Józefa Życiń-
ska – żona rozstrzelanego w zgórskim lesie Aleksandra 
Życińskiego ps. „Wilczur”, porucznika AK – NSZ – WIN 
oraz Grażyna Kotońska siostra Karola Łoniewskiego 
ps. „Lew”. Wraz z nimi bestialsko zamordowano tutaj 
dwóch innych żołnierzy podziemia: Józefa Figarskiego 
ps. Śmiały i Czesława Spadło ps. „Kret” i „Mały”. - Wszy-
scy osądzeni przez stalinowski sąd zostali rozstrzelani 
przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go 24 września 1948 roku, około godz. 19.10. Do tej 
pory nie odnaleziono ich ciał - przypomniał wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz. – Muszę walczyć o pamięć tam-
tych wydarzeń – mówiła Józefa Życińska. – Ojczyzna 
jest dla mnie wszystkim, to jest jak dom. Życzyłabym 
sobie, żeby dzisiejsze pokolenie, a w szczególności na-
sza młodzież w sercu nosiła miłosierdzie i miłość do oj-
czyzny – podkreślała, dziękując jednocześnie władzom 
gminy Sitkówka-Nowiny za wsparcie.

Upamiętnili rozstrzelanych w Zgórsku
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Zjazd Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 
    Ostatni weekend lutego był niezwykle intensyw-
ny dla Przewodniczących Rad Gmin z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego. To właśnie wtedy odbył 
się szkoleniowy Zjazd Przewodniczących Rad Gmin  
i Powiatów województwa świętokrzyskiego. Podczas 
spotkania utworzono także Forum Przewodniczących 
Rady województwa świętokrzyskiego, którego człon-
kiem Zarządu wybrano Zofię Duchniak, Przewodniczą-
cą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.

   Warto przypomnieć, że „żołnierzami wyklętymi”  
było nazywane polskie powojenne podziemie antyko-
munistyczne, które stawiało czynny opór sowietyzacji 
Polski. Jego członkowie prowadzili niezłomną i ofiarną 
walkę o wolność ojczyzny, przeciwstawiając się NKWD 
i bezpiece. Tylko nielicznym z „żołnierzy wyklętych” 
udało się przetrwać stalinowski reżim. Ginęli z bronią 
w ręku i w więzieniach po okrutnych torturach. Wie-
lu z nich, po pokazowych procesach, które były kpiną 
z wymiaru sprawiedliwości, zostało skazanych na karę 
śmierci. - Jeżeli nie będziemy o nich pamiętali, to ta ich 
walka nie będzie miała najmniejszego sensu, ani ich naj- 
większa danina, jaką złożyli, danina z własnego życia. 

Podczas jego konstytuowania się zaproponowałam, 
aby jego prezesem został Adrian Malinowski, młody 
człowiek, który dał się poznać jako niezwykle ambitna 
osoba. Ja oczywiście, podobnie jak inni członkowie za-
rządu, zadeklarowałam wszelką pomoc i radę z mojej 
strony - zapewniła Przewodnicząca Zofia Duchniak.   

     Prezesem pierwszego w historii Forum Przewodni- 
czących Rady Województwa Świętokrzyskiego został 
Adrian Malinowski z Wąchocka. Członkami Zarządu 
zostali: Zofia Duchniak - Sitkówka Nowiny, Ewa Żaczek-
-Kucharska - Morawica, Jerzy Brożyna - Ostrowiec oraz 
Paweł Patrzałek - Solec Zdrój. Gratulujemy i życzymy 
owocnej wymiany doświadczeń.

   Szkoleniowy Zjazd Przewodniczących Rad Gmin  
i Powiatów województwa świętokrzyskiego odbył się 
w Solcu Zdroju. Celem spotkania było, między innymi 
wzajemne wsparcie merytoryczne oraz możliwość uzy-
skania bieżących informacji na tematy związane z wy-
konywaniem funkcji przewodniczącego rady. 
   Podczas spotkania odbyliśmy szkolenie dotyczące 
podstawowych zadań i kompetencji przewodniczące-
go rady. Rozmawialiśmy między inymi o organizowaniu 
pracy Rady, prowadzeniu i przebiegu sesji z elementami 
procedury uchwałodawczej - wymienia Zofia Duchniak, 
Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. - Te 
dwa dni stały się dla nas doskonałą okazją do wymia-
ny doświadczeń, dyskusji oraz nawiązania więzi między 
osobami, które mają podobne obowiązki - poinformo-
wała Przewodnicząca Rady, Zofia Duchniak.
    Podczas Zjazdu Przewodniczących Rad Gmin i Po-
wiatów województwa świętokrzyskiego utworzono 
także Forum Przewodniczących Rady województwa 
świętokrzyskiego. Warto zaznaczyć, że Zofia Duchniak, 
Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny została 
zgłoszona jako kandydat do Zarządu. Jej kandydaturę 
przegłosowano jednomyślnie. - Byłam bardzo mile za-
skoczona, że to akurat mnie zgłoszono do Zarządu. 

A walczyli o podstawowe rzeczy, o wolną i niezawisłą, 
niepodległą Rzeczpospolitą - podkreślał Dionizy Kraw-
czyński, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nych ,,JODŁA”.

  Jak podkreślano podczas uroczystości patrioty- 
cznych, trzeba pamiętać o tych, którzy przelali krew za 
ojczyznę. - Zachowanie tożsamości narodowej to jest 
nasz patriotyczny obowiązek, nie tylko w wymiarze 
ogólnokrajowym, ale i w wymiarze samorządowym. Na 
terenie całego kraju są mogiły ludzi, o których mówi-
my „żołnierze wyklęci”, jak wiemy - wyklęci przez ów-
czesną historię. Dzisiaj pamięć o nich powraca i takie 
uroczystości jak w Sitkówce-Nowinach świadczą o tym, 
że samorządowcy czują się odpowiedzialni za spuściznę 
dziejową, historyczną, narodowościową - podkreślał 
Michał Godowski, starosta powiatu kieleckiego. - Dzi-
siaj możemy powiedzieć, że chyba już nigdy pamięć  
o żołnierzach wyklętych nie będzie pamięcią zapomnia-
ną, że te ich zasługi powróciły nareszcie na piedestał hi-
storii i tu mają swoje miejsce i tu pozostaną - zaznaczył 
Zenon Janus, wicestarosta powiatu kieleckiego. 
    Jak zgodnie podkreślano podczas uroczystości, ce-
lem tego święta jest oddanie hołdu bohaterskim żoł-
nierzom, którzy oddali swoje życie na ołtarzu historii,  
w walce o wolność i suwerenność Polski.

Agnieszka Olech

Agnieszka Olech

„Żołnierze wyklęci” zasługują na uczczenie ich 
pamięci

To oni przelali krew za ojczyznę

    Podziękowania złożyła również Grażyna Kotońska, 
siostra zamordowanego Karola Łoniewskiego ps. „Lew”. 
– Naszym obowiązkiem jest przywoływać pamięć tam-
tych wydarzeń i pamięć o ludziach, którzy swój najcen-
niejszy dar, czyli życie, złożyli na ołtarzu ojczyzny, aby-
śmy mogli żyć w wolnym kraju – zaznaczył wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

Zofia Duchniak w Zarządzie nowo powstałego Forum Przewodniczących 
województwa świętokrzyskiego
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   Tradycyjnie w pierwszym kwartale roku strażacy-
-ochotnicy z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny prze-
prowadzają zebrania sprawozdawcze, dokonując 
podsumowania rocznej działalności. Podczas spotkań  
w poszczególnych jednostkach nie tylko podsumowa-
no działalność za rok 2015, ale przedstawiono również 
plany na rok 2016, a wzwiązku z zakończeniem kaden-
cji wybrano nowe Zarządy.

Strażacy z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny  
podsumowali miniony rok i wybrali nowe Zarządy

OSP WOLA MUROWANA

OSP SZEWCE

   Po przedstawieniu sprawozdań z działalności jed-
nostki oraz planów finansowych za 2015 rok, zebraniu 
druhowie udzielili absolutorium ustępujacemu po pię-
ciu latach działalności Zarządowi. Następnie dokonano 
wyboru nowego Zarządu na kolejne pięć lat. W skład 
zarządu weszli: Prezes - Andrzej Kasperek, Wicepre-
zes - Tomasz Krupa, Naczelnik - Marcin Wojcieszyński, 
Sekretarz - Michał Kasperek oraz Skarbnik i Księgowy 
- Henryk Sędziejewski. W skład Komisji Rewizyjnej we-
szli: Jarosław Zawadzki - Przewodniczący, Tomasz Sła-
wek - Sekretarz oraz Grzegorz Kasperek - Członek.  
      Zebranie zakończyło się przyjęciem uchwały o zaku-
pie w 2016 r. drona na potrzeby jednostki. Jak podkre-
ślano podczas zebrania, na to zadanie konieczne będzie 
pozyskanie środków z instytucji zewnętrznych.

  Spotkania sprawozdawczo-wyborcze na terenie  
gminy Sitkówka-Nowiny rozpoczęły się 6 lutego  
w udynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Murowa-
nej. Druhowie tutejszej jednostki zebrali się, aby podsu-
mować i ocenić swoją działalność w 2015 roku. Prezes 
OSP w Woli Murowanej Andrzej Kasperek poinformo-
wał zebranych, że strażacy-ochotnicy z jego jednostki 
wyjeżdżali w minionym roku do akcji 60 razy. - Jeste-
śmy dobrze przeszkoleni, mamy doskonałe wyposaże-
nie – dodał prezes. Słowa te potwierdził obecny pod-
czas spotkania Sławomi Karwat, zastępca komendanta 
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 
który był pod wrażeniem funkcjonowania i doposaże-
nia jednostki. W obradach czynnie uczestniczył również 
wicestarosta kielecki Zenon Janus, który jest członkiem 
OSP w Woli Murowanej. Gratulacje i podziękowania 
dla druhów strażaków złożył Sebastian Nowaczkiewicz, 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny. - Dziękuję za trud i zaan-
gażowanie w życie jednostki, ale szczególne podzięko-
wania składam za troskę o bezpieczeństwo mieszkań-
ców - podkreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

      Walne zebranie strażaków Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Szewcach - Zawadzie odbyło się w sobotę, 20 lu-
tego. Stało się ono doskonałą okazją do podsumowania 
najbardziej istotnych spraw dotyczących działalności 
jednostki w minionym roku. Jak podkreślano, druhowie 
tejjednostki w 2015 roku do akcji wzywani byli 9 razy. 
Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań udzielono 
absolutorium dla kończącego kadencję Zarządu OSP  
w Szewcach. Druhowie wybrali nowy Zarząd na kolejne 
pięć lat, w skład którego weszli: Prezes - Jerzy Wierzbi-
ski, Naczelnik - Marek Szymonek, Zastępca Naczelnika 
- Ryszard Fudali, Skarbnik - Paweł Pękalski, Sekretarz - 
Krzysztof Stacharczyk oraz Członkowie - Mariusz Kumur 
i Tomasz Pękalski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Przewodniczący - Mieczysław Misztal, Sekretarz - Zbi-
gniew Bafia oraz Członek - Marcin Legieta. Gratulacje 
dla nowego Zarządu złożyli wszyscy przybyli na spotka-
nie goście. - Życzymy spełnienia oczekiwań społeczeń-
stwa, a także zdrowia i sił do działania - życzono nowe-
mu Zarządowi.  

   Podczas zebrania sprawozdawczo - wyborczego  
szczegółowo omówiono również plany i zamierzenia 
jednostki na 2016 rok. Dyskutowano m.in. o o rozbudo-
wie strażnicy oraz przygotowaniach do zasilenia przez 
jednostkę w bieżącym roku szeregów Krajowego Sys-
temu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG). Warto podkre-
ślić, że jednostki należące do KSRG wyróżniają się pod 
względem wyposażenia w sprzęt, dyspozycyjności, wy-
szkolenia i możliwości działań operacyjnych. 
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  Cykl zebrań sprawozdwczo-wyborczych OSP na  
terenie gminy Sitkówka-Nowiny zakończyło spotkanie 
w Kowali. Złożono sprawozdania z działalności jednost-
ki oraz sprawozdania finansowe. Jak poinformowano, 
strażacy z OSP Kowala w 2015 roku do kacji wyjeżdżali 
53 razy, w tym do gaszenia pożarów 45 razy. - W mi-
nionym roku pozyskaliśmy również sporo sprzętu,  
a najważniejszym z nich był samochód ratowniczo – 
ekologiczny, wspornik drogowy, piłki do wycinania szyb 
czy kurtyny wodne - wymieniał prezes OSP w Kowali 
Czesław Bentkowski. 

    Pod wrażeniem prężnej działalności jednostki OSP 
Kowala należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego byli zaproszeni goście. - Chylę czoła przed 
ochotnikami z jednostki w Kowali za ich trud w niesie-
nie pomocy drugiemu czlowiekowi - zaznaczył obecny 
podczas spotkania Michał Godowski, Starosta Powiatu 
Kieleckiego, a do gratulacji dołączył się wicestarosta Ze-
non Janus. Jak podkreślał wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz, strażacy OSP Kowala w mi-
nionym roku odnieśli wiele sukcesów na polu zawodów 
strażackich. - Druhowie z OSP w Kowali triumfowali 
wielokrotnie podczas zawodów sportowo-pożarniczych 
zarówno gminnych, jak i powiatowych, które odbyły się 
w Strawczynku. Zajmowali także czołowe miejsca w Za-
wodach Wojewódzkich Grup Szybkiego Reagowania na 
Wodzie. 

Dziękuję im za wspaniałą promocję gminy Sitkówka-
Nowiny, ale szczególne podziękowania składam za bez-
interesowną pomoc społeczną. To wy jesteście zawsze 
tam, gdzie ludzie was potrzebują. W imieniu swoim 
oraz mieszkańców życzę dużo zdrowia i sił do działania 
zarówno wam, jak i waszym rodzinom - dziękował wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. - Druhowie z OSP w Kowali 
triumfowali wielokrotnie podczas zawodów sportowo-
-pożarniczych zarówno gminnych, jak i powiatowych, 
które odbyły się w Strawczynku. Zajmowali także czoło-
we miejsca w Zawodach Wojewódzkich Grup Szybkiego 
Reagowania na Wodzie. Dziękuję im za wspaniałą pro-
mocję gminy Sitkówka-Nowiny, ale szczególne podzię-
kowania składam za bezinteresowną pomoc społeczną. 
To wy jesteście zawsze tam, gdzie ludzie was potrze-
bują. W imieniu swoim oraz mieszkańców życzę dużo 
zdrowia i sił do działania zarówno wam, jak i waszym 
rodzinom - dziękował wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 

   Podczas walnego zebrania strażaków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kowali udzielono absolutorium dla 
kończącego kadencję Zarządu i wybrano nowy, w skład 
ktorego weszli: Prezes:  Czesław Bentkowski, Wicepre-
zes:  Marcin Głogowski, Naczelnik: Marcin Piotrowski, 
Zastępca naczelnika: Sylwester Bentkowski, Skarbnik: 
Janusz Wierzbicki, Sekretarz: Joanna Bentkowska, Go-
spodarz: Artur Bentkowski, Kronikarz: Julita Wierzbic-
ka oraz Członek Zarządu - Janusz Szymkiewicz. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący - Krzysztof 
Kubicki, Sekretarz - Paweł Buras oraz Członek - Damian 
Grzegorczyk.

    Wszyscy druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny podczas walnych ze-
brań sprawozdawczo-wyborczych przedstawili szerokie 
i bardzo ambitne plany rozwoju swoich jednostek. - Bę-
dziemy wspierać naszych druhów w dalszym rozwoju 
- zapewniał wójt Sebastian Nowaczkiewicz, który pod-
kreślał jednocześnie, że rozwój i inwestycja w straże, to 
przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa miesz-
kańców.

Agnieszka Olech

Celem istnienia Systemu KSRG jest ujednolicenie 
działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych  
w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub śro-
dowiska przez Państwową Straż Pożarną i inne podmio-
ty ratownicze (głównie OSP). - Gdyby jednostka OSP  
w Szewcach przystąpiła do Krajowego Systemu Ratow-
niczo - Gaśniczego, byłaby już trzecią jednostką należą-
cą do KSRG.    
   Podczas spotkania, radna gminy Sitkówka-Nowiny, 
Edyta Giemza, złożyła postulowała o założenie koiecej 
drużyny pożarniczej w Szewcach. Do jej pomysłu przy-
chyliły sie zarówno władze gminy Sitkówka-Nowiny, jak 
i władze jednostki, a obecny podczas spotkania prezes 
kieleckich wodociągów, Henryk Milcarz, zapowiedział, 
że po utowrzeniu jednostki kobiecej sprezentuje mun-
dury dla wszystkich Pań.

OSP KOWALA
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723 192 235 – to nr interwencyjny na policję

Zbiórka makulatury 

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.

W Szkole Podstawowej w Nowinach  w dniach 11-13 kwietnia odbędzie się zbiórka makulatury. 
Pamiętajmy, 1 tona makulatury to oszczędność 13 drzew!!!

Związane gazety, stare książki i kartony będą przyjmowane do kontenera od strony ulicy Szkolnej. 
Uzyskane środki przeznaczamy na cele szkoły. Zapraszamy do akcji zbiórki makulatury.

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.

 Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

KONKURS RECYTATORSKI „CO CI POWIEM OJCZYZNO…”

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim 
Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedlowych. Kierujemy również słowa uznania 

i podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Pod takim hasłem już 27 kwietnia o godz. 17.00 w Auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbędzie się 
Konkurs Recytatorski Patriotycznej Poezji Autorskiej. Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury  

w Nowinach, a patronat nad nim objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas,  
Starosta Kielecki - Michał Godowski oraz Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny - Sebastian Nowaczkiewicz  

oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia. 

Życząc wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, zdrowia, pogody 
ducha i nieustającej ludzkiej wdzięczności za ogromny trud pracy, 

składamy szczególne słowa podziękowania za dobrą współpracę, zaangażowanie i liczne inicjatywy, 
przekładające się na rozwój sołectw i realizację potrzeb ich mieszkańców. 

 Wdzięczni za trud misji, jaką spełniacie życzymy wytrwałości oraz dalszych 
sukcesów w działalności sołeckiej.

Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, 
będący autorami wierszy o tematyce patriotycznej. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie  

i wyrecytowanie jednego tekstu poetyckiego własnego autorstwa. Jury będzie oceniać uczniów 
w następujących kategoriach wiekowych: kl. I – III SP, kl. IV – VI SP, Gimnazja oraz Szkoły Ponadgimnazjalne. 

Wykonawców oceniać będzie rzetelne i obiektywne jury powołane przez organizatorów. 
Jury oceniać będzie prezentacje pod względem treści przygotowanych autorskich wierszy, doboru repertuaru, 

kultury słowa, interpretacji utworu oraz ogólnego wyrazu artystycznego. W każdej kategorii wiekowej jury przyzna na-
grody za I, II i III miejsce, a także po jednym wyróżnieniu. Sponsorzy mogą przyznać nagrody dodatkowe. 

Celem konkursu jest pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka wśród dzieci, popularyzowa-
nie piękna i wartości narodowej kultury „Perła”,  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną, rozwijanie 

recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 
Zgłoszenia należy dokonać wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową 

(zał. nr 1) dla każdego uczestnika oddzielnie, listownie na adres pocztowy: Edyta Bobryk, 
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny z dopiskiem 

„Co Ci powiem Ojczyzno…”; lub na adres email e.bobryk@nowiny.com.pl lub faksem na 
nr tel/fax. (041) 3465260 lub (041) 3459650 wew. 7. 
Kartę zgłoszeniową należy przesłać do organizatora 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. 
Warto też dodać, że wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, a laureaci nagrody rzeczowe.

Przewodnicząca 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny                        

Zofia Duchniak                                                                                 

Wójt
Gminy Sitkówka-Nowiny                       
Sebastian Nowaczkiewicz

Bogumiła Kowalczyk 
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 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
Informujemy, że na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny rozpoczęła się rekrutacja 

do przedszkoli. Potrwa ona do 31 marca 2016 roku. 
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i regulaminem rekrutacji do przedszkoli, 

a także zachęcamy do pobrania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 marca 2016r. w siedzibie Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia 

 w Nowinach tel. 41 346 55 14 
(ul. Parkowa 11, 26-052 Nowiny), 

Szkole Podstawowej w Bolechowicach tel. 41 315 05 26 
(Bolechowice 10, 26-052 Nowiny), 

Szkole Podstawowej w Kowali  tel. 41 346 54 04 
(Kowala 51, 26-052 Nowiny) 

oraz Filii Przedszkola Samorządowego 
w Szewcach bądź przesłać pocztą na podane adresy (liczy się data doręczenia)  

w kopercie z dopiskiem „Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola).

Wszystkie szczegółowe informacje na stronie 
Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny
www.nowiny.com.pl

lub Przedszkola www.przedszkolenowiny.edupage.org
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ZMARTWYCHWSTAŁ   
PAN

Wiosna

Każdy czyni postanowienia
rezygnuje
obiecuje
podejmuje decyzje 
oczyszcza duszę
święci pokarmy
czuwa przy grobie
uczestniczy w procesji
śpiewa
modli się

Radują się serca ludzi
zmartwychwstał Pan
nikt już nie jest samotny
jest z nim Chrystus

I choć świat jest niedoskonały
z pasmem nieszczęść
dramatów
cierpień
czekamy wszyscy z nadzieją
na nowe światło
pokój na ziem
i wiosenne słońce.     

Słonko już wysoko świeci
To znak, że zima odchodzi
Ludzie zimy dość już mają
Patrzcie wiosna nam nadchodzi

Już pierwiosnki wyszły z ziemi 
Ptaszki pieją swoje trele
Wszystko się do życia budzi
I na duszy jest weselej

Już żonkile pięknie kwitną
Bzy od kwiatków się zginają
Lila, bordo oraz białe
Swym zapachem upajają

A w obejściach teraz widać 
Coraz więcej ludzi
Widać, że ta pora roku
Nie tylko przyrodę budzi

Już bociany przyleciały 
Swoje gniazda poprawiają 
Już niedługo małe boćki
W swoich gniazdach zaklekają

W tę przepiękną porę roku
Czujesz, że lat Ci ubywa
Serce czuje to najlepiej
Bo do wiosny się wyrywa

Wreszcie przyszła w pełnej krasie
Ludzi cieszą się ogromnie
Dobrze, że zima odeszła
Chcemy już o niej zapomnieć

Wiosno zostań z nami dłużej
Bardzo Cię o to prosimy
My Ci za Twą piękną krasę
Swoim sercem odpłacimy

Wiosna na to odpowiada
Piękne lato jest o krok 
Wrócę zsypię ziemię kwieciem
Zobaczymy się za rok.

Krople deszczy
Kropla deszczu z nieba spada
Nie wiadomo gdzie upada
Co się dalej z kroplą dzieje 
Nie wiadomo gdy deszcz leje

Może też na drzewo padnie
By na drzewie leżeć ładnie
Aby drzewu dać ochłodę
Drzewo też musi mieć wodę

Woda życie przecież daje
Bez niej wszystko żyć przestaje
Wszyscy wodę muszą pić
Aby mogli dalej żyć

Jedna kropla to jest mało
By się więcej uskładało
A jak deszcz na ziemię spadnie
To rośliny rosną ładnie

I przybywa też zieleni
Bo deszcz wszystko nam odmieni
I roślinność nam odżyje
Bo bez wody nic nie żyje

Wszyscy wodę chcą do picia
Bo bez wody nie ma życia 
A o wodę trzeba dbać
By nam mogła życie dać

H. Skowerski

Irena Kostrzewska

LIDIA  JĘDROCHA                                                 

Wielkanoc

Irena Kostrzewska

Zima już bierze nogi za pas
Przyroda też do życia się budzi 
Z ziemi wychodzą już pierwsze 
kwiaty
A na ulicach coraz więcej ludzi

Czas wielkiej nocy już się zbliża
Trzeba się godnie przygotować
Cieszyć się Zmartwychwstaniem 
Pana
I z jego przyjścia się radować

Na stole stoją już koszyczki
Są bardzo pięknie ubrane
Jest w nich baranek, chleb i kieł-
baska
I jajka pięknie pomalowane

Ty Jezu dzisiaj wstaniesz z grobu 
Zobacz my wszyscy czekamy na 
Ciebie
Ty widzisz patrzysz na nas z góry
Tam u swojego Ojca w niebie

My Alleluja Ci, śpiewamy
Głośno, radośnie tak jak trzeba
Aby pieśń nasza doleciała
Jezu- do samiuśkiego nieba

Smacznego jajka mokrego dyn-
gusa
Zdrowia radości i dużo siły
Aby już każde kolejne Święta
Dla wszystkich coraz piękniejsze 
były
Wesołego Alleluja                                               

Wierszem pisane
      Zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych lokalnych twórców. Zachęcamy również wszystkich tych, którzy 
tworzą do podzielenia się ze swoją twórczością z czytelnikami „Głosu Nowiny”. Wiersze prosimy wysyłać na adres Re-
dakcji.
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     W marcu 2016 roku Szkoła Podstawowa im. gen. 
Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali została wyróż-
niona CERTYFIKATEM w Ogólnopolskim Programie 
Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do najlep-
szych szkół w Polsce.

Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy
ps. „Szary” w Kowali z certyfikatem 
Wiarygodna Szkoła

      Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowie-
dzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego  
i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezen-
tują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy 
oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich 
uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest 
przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest do-
wodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdze-
niem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

     Obecnie przygotowujemy Portfolio szkoły, które już 
od kwietnia 2016 roku będzie  można zobaczyć na Stro-
nie Internetowej Programu: www.wiarygodna-szkola.pl 
w zakładce „Wiarygodne Szkoły”, a także na Facebooku 
wpisując hasło: „Wiarygodna Szkoła”.

   Wyróżnienie to, szkoła otrzymała ze względu na  
osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, udział 
w ogólnopolskich projektach, ciekawą bazę oraz za-
pewnianie dzieciom bezpieczeństwa w szkole. Podsta-
wowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wyso-
kiego miejsca wśród wszystkich szkół podstawowych 
w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące 
sprawdzian szóstoklasistów opracowane przez Central-
ną Komisję Egzaminacyjną.
    Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnie-
nie najlepszych  szkół w całej Polsce, które dzięki wła-
ściwemu poziomowi nauczania, osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce . Udział w Programie jest także potwier-
dzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę, 
ciekawą ofertę edukacyjną i gwarantuje bezpieczeń-
stwo swoim uczniom. Program Wiarygodna Szkoła jest 
również drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas 
wyboru szkoły dla swojego dziecka.

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  
życzę mieszkańcom Gminy Sitkówka-Nowiny, 

aby ten wyjątkowy czas był przepełniony wiarą,  
nadzieją i miłością. 

Niech przy świątecznym
 stole króluje ciepła i niepowtarzalna, rodzinna 

atmosfera, a tradycyjnemu Śmigusowi Dyngusowi 
towarzyszy wiosenny nastrój, 

który zostanie z Państwem przez cały rok.

 Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą 
okazją do zadumy i przemyśleń, 

które napełnią Państwa serca radością i nadzieją.  
W tym wyjątkowym czasie życzę Państwu wielu 

miłych spotkań w gronie najbliższych, w prawdziwie 
świątecznej atmosferze. Spokojnych i radosnych 

Świąt Wielkiej Nocy,  
które przyniosą ogrom ciepła i miłości.

 Zenon Janus
Wicestarosta Powiatu Kieleckiego

Bogumiła Kowalczyk,
Radna Powiatu Kieleckiego

Agnieszka Olech

Szkoła Podstawowa w Kowali
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Opracowała: sierż. Joanna Żelezik
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 

Policji w Kielcach

        Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn powsta-
wania zdarzeń drogowych. Tylko w  przeciągu ostatnich 
pięciu dni zostało zatrzymanych piętnaście praw jazdy 
za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obsza-
rze zabudowanym. 
  Zadbajmy zatem wspólnie o bezpieczeństwo  
na drodze, bądźmy trzeźwi, zachowajmy zdrowy rozsą-
dek i ostrożność. Nierozważne zachowania i nie prze-
strzeganie przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym 
mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków zda-
rzeń drogowych. 

     Będąc uczestnikiem ruchu drogowego zarówno kie-
rujący jak i piesi mają zaufanie, że osoby korzystające  
z dróg będą stosować się do przepisów zawartych 
w Ustawie prawo o ruchu drogowym. Jest to jednak 
czasami błędne przeświadczenie, ponieważ policjanci 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Po-
licji w Kielcach nadal ujawniają kierujących i pieszych 
popełniających szereg wykroczeń drogowych. Biorąc 
powyższe pod uwagę powinniśmy kierować się zasadą 
ograniczonego zaufania i przede wszystkim dbać o bez-
pieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogo-
wego. 
       Nie każdy kierujący pamięta o tym, że Ustawa prawo 
o ruchu drogowym między innymi w artykule 26 regu-
luje zachowanie kierującego wobec pieszego: 
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pie-
szych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność 
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na 
przejściu.
2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzecz-
ną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, 
na którą wjeżdża.  
tym samym zabraniając kierującym pewnych zachowań 
na drodze:

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bez-
pośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym 
ruch jest kierowany;  
2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierun-
ku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa 
pieszemu;  
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
Kierowco pamiętaj, że jeżeli przez jezdnię chce przejść 
osoba niepełnosprawna, używająca specjalnego znaku, 
lub o widocznej niepełnosprawności ruchowej jesteś zo-
bowiązany do zatrzymania pojazdu w celu umożliwie-
nia jej przejścia.

     Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Po-
licji w Kielcach zwraca się z apelem do kierujących  
i pieszych o zachowywanie szczególnej ostrożności  
i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania.

Kierowco jedź ostrożnie !!!

  3 marca, po raz kolejny uczniowie Publiczne- 
go Gimnazjum w Nowinach wzięli udział w kolejnej  
edycji „Maratonu Matematycznego dla Gimnazjali-
stów”. Konkurs odbył się  w VI Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Juliusza  Słowackiego w Kielcach. 

      Publiczne Gimnazjum w Nowinach było reprezen-
towane przez trzy zespoły. Drużynę pierwszą reprezen-
towali: Jakub Kubicki, Mikołaj Jas i Szymon Wierzbicki  
z klasy 2a. Drużyna druga wystąpiła w składzie: Wero-
nika Kaczmarczyk, Anna Kapuścińska oraz Maciej Ryfler  
z klasy 3c. W skład trzeciej drużyny weszli: Martyna 
Niewiadomska, Aleksandra Ślusarczyk i Justyna Wy-
pych z klasy 3a.

Maraton Matematyczny

    Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania 100 zadań 
matematycznych, których treści zapisane były w języku 
angielskim. 
Czas na rozwiązanie wszystkich zadań wynosił cztery 
godziny. Konkurs  był  skierowany  do wszystkich gim-
nazjalistów województwa świętokrzyskiego. 
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Kącik zdrowia i urody na Dzień Kobiet 
w Nowinach
   Konsultacje dietetyczne, wskazówki żywieniowe 
oraz porady jak utrzymać formę i sprawność fizyczną, 
porady kosmetyczne i fryzjerskie, a nawet profesjo-
nalny makijaż w prezencie dla pań - te i wiele innych 
atrakcji czekało na wszystkie Panie z terenu gminy Sit-
kówka-Nowiny z okazji Dnia Kobiet. 

Wręczyli kwiaty napotkanym mieszkankom

Kącik urody zrobił prawdziwą furorę

Najważniejsze dla kobiet jest zdrowie

Strumień życzeń popłynął w kierunku 
wszystkich Pań

       Z całą pewnością nie pożałowała żadna z Pań, które 
przybyły na tegoroczne obchody gminnego Dnia Kobie 
w Nowinach. Władze gminy zadbały o to, aby każda  
z kobiet w tym wyjątkowym dniu znalazła na licznych 
stoiskach coś dla siebie. - W tym roku Dzień Kobiet po-
stanowiliśmy uczcić w nieco inny sposób. Specjalnie dla 
naszych mieszkanek zaprosiliśmy specjalistów z dzie-
dziny zdrowia i urody, aby udzielili wszystkim przyby-
łym Paniom porad w zakresie zdrowia i urody - mówi 
Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny, który 8 marca już od rama wraz ze swoim zastępcą 
Łukaszem Barwinkiem oraz radnymi z naręczem tulipa-
nów w rękach ruszył na nowińskie ulice, aby osobiście 
składać życzenia wszystkim napotkanym mieszkankom. 
- Każdego roku w tym szczególnym dniu wręczamy Pa-
niom symboliczne kwiaty. Tym razem chcieliśmy jednak 
zrobić dla nich coś więcej i wczesnym popołudniem 
zaprosiliśmy je do Szkoły Podstawowej w Nowinach, 
gdzie Panie mogły się nie tylko przebadać, ale również 
skorzystać z porad wizażystek oraz fryzjerów.

A one same zapytane czego najbardziej by sobie życzyły 
w dniu swojego święta odpowiadały, że zdrowia. I o to 
właśnie zdrowie wszystkie przybyłe Panie mogły zadbać 
podczas uroczystości. Organizatorzy zatroszczyli się o 
to, by Panie mogły bezpłatnie dokonać badania ciśnie-
nia krwi, poziomu cukru, wagi, czy BMI. Poza tym, moż-
na było dowiedzieć się również wszystkiego na temat 
profilaktyki leczenia nadwagi. Konsultacje dietetyczne, 
wskazówki żywieniowe oraz porady dotyczące utrzy-
mania formy i sprawności fizycznej poprowadziła Ange-
lika Gogół, dyplomowany dietetyk, trener i instruktor 
fitnessu.

    Tego dnia w kierunku Pań popłynął gorący stru- 
mień życzeń. 

      Przybyłe na uroczystości związane z Dniem Kobiet 
Panie powitał osobiście wójt Sebastian Nowaczkiewicz 
wraz z zastępcą wójta Łukaszem Barwinkiem oraz wice-
starostą Powiatu Kieleckiego, Zenonem Janusem, a tak-
że przewodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zo-
fią Duchniak i dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach Jackiem Kanią. - Wszystkim Paniom 
w dniu ich święta pragniemy złożyć życzenia zdrowia  
i pogody ducha. Niech każdy dzień będzie Dniem Kobiet - 
mówił wójt Nowaczkiewicz. Życzenia mieszkankom gmi-
ny również osobiście złożył wicestarosta Zenon Janus.  
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom życzę wszelkiej 
pomyślności i radości, sukcesów zawodowych oraz 
satysfakcji z życia rodzinnego, by w każdym dniu roku 
uśmiech na twarzach waszych gościł tak samo często, 
jak w tym dniu - życzył wicestarosta, Zenon Janus.

     Równie ciekawie było w kąciku urody. Tutaj Panie 
mogły bezpłatnie wykonać zabiegi kosmetyczne na 
twarz i dłonie, a także zrobić sobie makijaż, o który za-
dbały profesjonalne wizażystki. Ekspertki do spraw pie-
lęgnacji skóry i makijażu Milena Kij i Ewelina Chowaniec 
z firmy MARY KAY udzielały porad z zakresu dbania o 
cerę, czy codziennej pielęgnacji. Wizażystki pomagały 
dopasować idealny odcień podkładu i podpowiadały 
jak wykonać piękny, przyciągający makijaż. 
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Bio kosmetyki i Perfum Party

 - Najpiękniejszy makijaż to taki, w którym same czu-
jemy się dobrze - podkreślała Milena Kij. Doradztwo w 
zakresie makijażu przeprowadziła także Aneta Jungie-
wicz, właścicielka Firmy HAZEL EYES Make up, absol-
wentka krakowskiej szkoły wizażu i stylizacji „BEAUTY 
ART Make up School”.

     Warto zaznaczyć, że pracowała ona z czołowymi 
kieleckimi oraz krakowskimi fotografami, a na swoim 
koncie ma współpracę między innymi z takimi artysta-
mi jak Kabaret Skeczów Męczących, zespół MAFIA czy 
Magdalena Paradziej. Podczas spotkania w Nowinach 
podpowiadała jakich błędów w makijażu unikać i zapre-
zentowała podstawy wykonania poprawnego makijażu 
dziennego oraz wieczorowego.

       Nie zabrakło także stoisk z naturalnymi suplemen- 
tami diety i bio kosmetyków firmy AKUNA reprezento-
wanej przez Annę Kisała-Cedro, a Perfum Party zafun-
dowały panie Elżbieta Sobaś i Iwona Ozimina - partner-
ki międzynarodowej Firmy FM Group Polska. 

Natomiast Edyta Juszczyk reprezentująca firmę AR-
BONNE zaprezentowała zdrowotne produkty do ze-
wnętrznej i wewnętrznej pielęgnacji. Firma oferowała 
najwyższej klasy kosmetyki wegańskie bezpieczne dla 
zdrowia oraz suplementy diety. To właśnie na tym sto-
isku Panie mogły wykonać peeleing dłoni i skorzystać z 
porad kosmetycznych. 

    Przybyłe na wydarzenie Panie były pod wrażeniem 
kącika zdrowia i urody, którego inicjatorką była Edyta 
Bobryk, kierownik ds. kultury w GOK „Perła” w No-
winach. - To doskonały pomysł - zgodnie przyznawa-
ły pytane Panie. - Dziękujemy władzom gminy, że tak 
o nas zadbały. Możemy skorzystać na miejscu z porad 
specjalistów z zakresu zdrowia i urody, czyli tego, co dla 
wszystkich kobiet ma duże znaczenie - dodały miesz-
kanki gminy Sitkówka-Nowiny. Bez wątpienia był to je-
den z najwspanialszych dni w roku i z całą pewnością 
odbije się szerokim echem, bo oprócz tych wszystkich 
atrakcji czekała jeszcze muzyczna niespodzianka, słodki 
poczęstunek dla Pań i upominki.

Agnieszka Olech
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