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Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda, 
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały. 
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda, 
Jakby tego wieczoru też świętować chciały. 

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła, 
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy, 
By krucha biel opłatka skłóconych godziła, 
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”. 

Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości, 
I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata, 
Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości, 
Przemieniając oblicze człowieka i świata.

   o. Franciszek Czarnowski

Radosnych, ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń

życzą 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz

Przewodniczący Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz 
Barwinek

oraz Radni, Sołtysi i Pracownicy Urzędu Gminy
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Mamy zawodników z 
UKS „Fukutenjin” upiekły 
ciasta, zadbały o napoje zim-
ne i ciepłe. Z „rozdyspono-
wania” słodkości uzbiera-
ły pieniążki, które przezna-
czyły na potrzeby UKS „Fu-
kutenjin”. Dzieci startowa-
ły w swoich kategoriach wa-
gowych. Całość prowadziła 
prezes UKS „FUKUTENJIN”, 
Stanisława Polowczyk –Walas.

Jak co roku Turniej otworzyła dyrektor SP w Kowali pani Małgorzata Mar-
kiewicz. Od początku do samego końca Turnieju przyglądał się i kibicował ry-
walizacji zawodników na macie wójt gminy Sitkówka – Nowiny, Stanisław Ba-
rycki. Na zawody przybyło wielu rodziców, opiekunów i sympatyków judo. 
Turniej przebiegał w miłej, sportowej atmosferze, nie było kontuzji, wszyscy 
otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Mamy nadzieję, że 18 grudnia o godzinie 15.30 spotkamy się w podobnym 
składzie na SPORTOWEJ WIGILII JUDO w Kowali.

Ze sportowym pozdrowieniem – judocy

24 Świętokrzyski Turniej Judo
25 października, na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w 

Kowali odbył się 24 Świętokrzyski Turniej Judo. W turnieju wzięli udział zawodnicy z UKS „Fukuten-
jin” z Kowali i UMKS „Żak” z Kielc. Startowało 45 zawodników.

Bardzo gorąco dzięku-
ję Wszystkim, którzy ob-
darzyli mnie zaufaniem 
i w wyborach samorzą-
dowych do Rady Powia-
tu w Kielcach oddali na 
mnie swój głos 16 listopa-
da. Oznacza to dla mnie 
bardzo dużo. Jest bowiem 
pozytywną oceną mojej 
dotychczasowej pracy na 
rzecz Gminy i jej Miesz-

kańców oraz utwierdza mnie w przekonaniu, że 
warto było pracować, aby odebrać od Państwa tak 
wiele wyrazów ciepła i sympatii z jakimi się spoty-
kałam niemal na każdym kroku. Odbieram te ge-
sty jako poparcie dla mojego programu, który będę 
się starała wytrwale realizować dla dobra całej na-
szej społeczności.

Równocześnie z okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia życzę wszystkim Państwu ra-
dosnych chwil w gronie najbliższych, a dobrego 
zdrowia i pomyślności we wszystkich obszarach 
działalności w całym nadchodzącym roku 2015.

Bogumiła Kowalczyk

Radna Powiatu Kieleckiego

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Sitkówka-Nowiny

Pragnę bardzo gorąco 
podziękować Państwu za 
udział w wyborach samo-
rządowych i poparcie mojej 
kandydatury. Życzliwość i 
zaufanie, jakimi zostałem 
obdarzony, stanowią dla 
mnie zobowiązanie do rze-
telnego sprawowania man-
datu radnego powiatowe-
go oraz funkcji wicestaro-
sty kieleckiego. Zobowiązu-
ję się, że uczynię wszystko, 
by spełnić Państwa oczeki-

wania związane z  rozwojem naszej Małej Ojczyzny.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
życzę Mieszkańcom Gminy Sitkówka-Nowiny, aby 
moc wigilijnego wieczoru przyniosła Wszystkim po-
kój i radość. Niech te magiczne chwile napawają Was 
wiarą, nadzieją i miłością, a Nowy Rok 2015 niech ob-
darowuje każdego dnia pomyślnością, zdrowiem, 
życzliwością ludzi i szczęściem.

Zenon Janus
Wicestarosta Kielecki
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16 listopada obdarzyliście 
mnie Państwo zaufaniem po-
wierzając mi pełnienie funkcji 
Wójta Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Chciałbym dziś zapewnić, że 
dołożę wszelkich starań, aby nie 
zawieść nadziei i zaufania.

Rozpoczynam czteroletnią 
kadencję z optymizmem, za-
pałem i świadomością, że dzię-
ki ciężkiej pracy, zaangażowa-
niu i kreatywności będę w sta-
nie maksymalnie wykorzystać 
ten czas dla dobra mieszkańców.

Frekwencja w naszej gminie wyniosła 65,91%, co stano-
wi bardzo dobry wynik i jest świadectwem zaangażowania 
mieszkańców i troski o kierunek rozwoju gminy.

Dziękuję również za głosy oddane na kandyda-
tów Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNE DO-
BRO. Udało nam się wspólnie wprowadzić do Rady Gmi-
ny trzynastu radnych. Wierzę, że aktywność mieszkań-
ców nie ograniczy się jedynie do uczestnictwa w wybo-
rach. Chciałbym, abyśmy wszyscy aktywnie uczestniczy-

li w życiu gminy i już dziś ogromnie Państwa do tego za-
chęcam. Oczekuję, że będą Państwo brali czynny udział 
we wszystkich działaniach, mających na celu rozwój na-
szej gminy. Liczę również na współpracę z sołectwami, 
organizacjami pozarządowymi, czy podmiotami gospo-
darczymi. Jednak nade wszystko mam nadzieję na budu-
jącą współpracę z radnymi.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w wybo-
rach. Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swe głosy 
i poparli w wyborach na wójta oraz poparli radnych KWW 
WSPÓLNE DOBRO. Dziękuję wszystkim kandydatom do 
Rady Gminy, a także ludziom zaangażowanym w pracę na 
rzecz KWW WSPÓLNE DOBRO, za poparcie, pomoc i życz-
liwość. Ten sukces nie byłby możliwy bez naszej wspólnej 
pracy.

Ponieważ samorząd tworzymy wszyscy: wójt, radni, 
mieszkańcy, życzę sobie i Państwu zrozumienia, umiejętności 
osiągania kompromisu, wielu sukcesów i wiary w to, że praca 
na rzecz rozwoju gminy warta jest naszego poświęcenia i za-
angażowania.

Sebastian Nowaczkiewicz

Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Sitkówka-Nowiny
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Sebastian Nowaczkiewicz nowym wójtem gminy Sitkówka-Nowiny
16 listopada odbyły się wybory samorządowe. Wójtem Gminy Sitkówka-Nowiny został Sebastian Nowaczkiewicz, uzy-

skał 2077 głosów, co stanowi ponad 55% głosów oddanych w wyborach na wójta.

Ogromnym sukcesem Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólne Dobro zakończyły się również wybory do Rady Gmi-
ny. Komitet Wyborczy WSPÓLNE DOBRO wprowadził do rady trzynastu radnych:

Okręg 1  (Szewce - Zawada) – Edyta Giemza,
Okręg 2  (Szewce) – Renata Krzysiek-Nowakowska,
Okręg 3  (Zgórsko) – Marian Wilk,
Okręg 4  (Zgórsko) – Zbigniew Pyk,
Okręg 5  (Zgórsko) – Małgorzata Wójtowicz,
Okręg 6  (Zagrody i Słowik) – Eugeniusz Czerwiak,
Okręg 8  (Nowiny) – Artur Podczasiak,
Okręg 9  (Nowiny) – Waldemar Kasprzyk,
Okręg 10  (Nowiny) – Michał Kurtek,
Okręg 11  (Nowiny) – Zofia Duchniak,
Okręg 12  (Bolechowice) – Marcin Wojcieszyński,
Okręg 13  (Wola Murowana) – Łukasz Barwinek,
Okręg 15  (Kowala) – Renata Posłowska.

Do Rady Gminy nie udało się dostać Pani Halinie Musiał z okręgu Nowiny i Trzcianki oraz Panu Januszowi Szymkiewi-
czowi z okręgu Kowala i Sitkówka.

Dziękujemy wszystkim za poparcie i oddanie głosów na kandydatów do Rady Gminy z KWW Wspólne Dobro. Jesteśmy 
świadomi wyzwań i pokładanych w nas nadziei, jesteśmy przekonani, że dołożymy wszelkich starań, aby pracować dla do-
bra mieszkańców. 

Dziękujemy również wszystkim ludziom wspierającym i zaangażowanym w pracę KWW Wspólne Dobro, za poparcie, 
jakie udzielono nam w wyborach i życzliwość okazywaną nam każdego dnia. 

KWW Wspólne Dobro
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Program główny zaprezentowa-
ła Młodzieżowa Szkolno Gminna Or-
kiestra Dęta wraz z chórem „Żołnier-
skie Echa. – Zaprezentowaliśmy pro-
gram o tematyce patriotyczno legiono-
wej. Dziś przeżywamy to święto z na-
leżytą powagą, ale pamiętając, że jest to 
również święto radości postanowiliśmy 
w drugiej części koncertu zagrać kilka 

Obchody Święta Niepodległości  
w Gminie Sitkówka-Nowiny

96. lat temu – 11 listopa-
da 1918 roku, po 123 latach nie-
woli, Polska odzyskała niepod-
ległość. Uroczystości rocznico-
we w Gminie Sitkówka-Nowiny 
odbyły się w Auli Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowi-
nach, gdzie wysłuchano niezwy-
kłego koncertu.

utworów rozrywkowych, zarówno tych 
przedwojennych, jak i współczesnych – 
powiedział Józef Janaszek, Kapelmistrz 
Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej

Podczas spotkania dr Wacław Mą-
dzik, historyk, wspominał jak z patrio-
tyzmu i entuzjazmu, z walk i idei wy-
łoniła się wolna Polska. Mówił o tym, 
że dzień 11 listopada 1918 r. był przeło-
mowym dniem w dziejach naszego kra-
ju. - Wiele narodów tracąc niepodległość 
na ługi okres czasu, nigdy jej potem nie 
odzyskiwało. My, natomiast, w każdym 
pokoleniu utrzymywaliśmy to, co ja na-
zywam świadomością narodową. I to 
jest pewna zasługa rodziny, narodu, Po-
laków, którzy nigdy nie traktowali bra-
ku państwowości polskiej, jako coś nor-
malnego – mówił dr Wacław Mądzik, hi-
storyk. - Święto niepodległości powin-
no być refleksją nie tylko nad momen-
tami odzyskania niepodległości, ale nad 
całym okresem istnienia naszego narodu 
w poszczególnych okresach – dodał.  

Podczas obchodów rocznicowych, w 
nastrój zadumy i refleksji wprowadziła 
zebranych Gminno-Szkolna Orkiestra 
Dęta wraz z chórem „Żołnierskie Echa”. 
Jak podkreślano, tegoroczna uroczystość 
była wyjątkowa.

Zaproszeni goście czynnie brali 
udział  w obchodach chętnie śpiewając 
wraz z artystami żołnierskie pieśni legio-
nowe. Długo jeszcze wspominano daw-
ne czasy, podkreślając, że 11 listopada 
dla każdego, kto czuje się Polakiem jest 
dniem szczególnym.

Agnieszka Olech
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Szewczanki pierwSze,  
a kowalanki drugie  
w powiecie kieleckim

Niezwykłe emocje towarzyszyły 
wielkiej gali, która odbyła się w Targach 
Kielce. Podczas imprezy rozstrzygnię-
to aż trzy plebiscyty: Rolnik Roku 2014, 
Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 
2014 i Koło Gospodyń Wiejskich 2014. 
Ten ostatni okazał się szczęśliwy dla no-
wińskich Kół. W powiecie kieleckim na-
sze gospodynie były bezkonkurencyjne. 
Panie zdobyły dwa pierwsze miejsca.  

I tak, na miejscu pierwszym uplaso-
wały się Szewczanki, które w klasyfika-
cji wojewódzkiej znalazły się na miejscu 
czwartym wchodząc tym samym sztur-
mem do Złotej Dziesiątki kół gospodyń 
wiejskich województwa świętokrzyskie-
go. – Nie przypuszczałyśmy, że znaj-
dziemy się na pierwszym miejscu w po-
wiecie – przyznała kierowniczka Szew-
czanek, Renata Bartkiewicz podczas 
uroczystej gali wręczenia nagród. - W 
imieniu całego zespołu chciałabym po-
dziękować wszystkim tym, którzy odda-
li na nas głos w plebiscycie. To dla nas 
bardzo miłe zaskoczenie, ale też moty-
wacja do dalszej pracy. Jesteśmy szczę-
śliwe i bardzo wzruszone – podkreślała 
kierownik Renata Bartkiewicz.

Duży triumf podczas uroczystej gali świętowały także Kowalanki, które w po-
wiecie uplasowały się na miejscu drugim, a w województwie zostały okrzyknięte 
jako dziewiąte najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich. Jak podkreślały Kowalanki, dru-
gie miejsce w powiecie to bardzo wysokie wyróżnienie. – Cieszymy się ogromnie z 
tej nagrody. To wyróżnienie jest docenieniem naszej ponad pięćdziesięcioletniej pra-
cy. Warto kultywować tradycje. Robimy to od lat i będziemy robić dalej najlepiej jak 
potrafimy. Miło, że ludzie mocnieją naszą pracę – mówiła Jadwiga Brzoza, kierow-
niczka Kowalanek.  

panie z kgw od lat Stoją na Straży tradycji
A pracy Koła Gospodyń Wiejskich mają dużo, bo i działalność ich jest szeroka. – 

nasza praca to przede wszystkim pielęgnowanie tradycji regionalnych, które winny 
być kultywowane z pokolenia na pokolenie. Staramy się, aby nie tylko kulinarne, ale 
też folklorystyczne tradycje nadal były żywe wśród mieszkańców – zaznaczyła Wie-
sława Kulińska, menadżer Zespołu Obrzędowego Kowalanki.

marSzałek adam jarubaS chwalił zwycięSkie kgw 
Znakomicie działalność zwycięskich Kół z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny oce-

nił Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas. – Zwycięstwa oby-
dwóch zespołów to chyba najlepsza ocena społeczeństwa – podkreślał Adam Jarubas, 
Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego. - Roz-
począł się renesans Kół 
Gospodyń Wiejskich, a w 
gminie Sitkówka-Nowiny 
szczególnie to widać. To 
pokazuje, że panie chcą 
się spotykać, że to jest 
dla nich taka dobra oka-
zja do tego, żeby nie tyl-
ko pobyć ze sobą, ale też 
poprzez spotkanie kulty-
wować tradycje, również 
te kulinarne. Dzięki nim 

Szewczanki i Kowalanki uplasowały się  
w Złotej Dziesiątce kół gospodyń wiejskich 

w województwie świętokrzyskim
Podczas wielkiej gali w Targach Kielce poznaliśmy zwycięzców w konkursie Koło Gospodyń Wiej-

skich 2014 w województwie i powiecie. Jak się okazało, najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich w powie-
cie kieleckim są w Gminie Sitkówka-Nowiny. Szewczanki zajęły pierwsze miejsce, a Kowalanki drugie. 
Obydwa zespoły uplasowały się także w Złotej Dziesiątce w województwie świętokrzyskim kolejno na 
czwartym i dziewiątym miejscu. 
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możemy poczuć smak świętokrzyskiej 
wsi. Dlatego ukłony dla wszystkich pań, 
które nie wstydzą się folkloru. Wiejski 
nie znaczy gorszy, jak to zwykło się kie-
dyś mówić. Do zespołów coraz chętniej 
wstępują młodsze panie. Można powie-
dzieć, że łączą się pokolenia. Panie inte-
grują się, powstają nowe relacje i nowy 
kapitał społeczny wsi. To jest wspania-
ły proces i trzeba to absolutnie wspie-
rać – podsumował Adam Jarubas, Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego. 
- Nadal będziemy wspierać działalność 
Kół Gospodyń Wiejskich, bo uważamy, 
że warto propagować i promować nasze 
dziedzictwo kulturowe – zapowiedział 
Marszałek Adam Jarubas. 

Agnieszka Olech

kgw Szewczanki – 1 miejsce w 
powiecie kieleckim i 4 miejsce w wo-
jewództwie

Szewczanki z gminy Sitkówka – 
Nowiny działają od 14 lat, skutecz-
nie promując ludowość naszej gmi-
ny. Przyrządzają potrawy regionalne, 
kultywują tradycyjne obrzędy, roz-
powszechniają gwarę poprzez przy-
śpiewki, opowiadają dzieciom jak to 
dawniej bywało. Występują jako ze-
spół śpiewaczy w całej Polsce. Mają 
liczne sukcesy w konkursach kulinar-
nych.

KGW Kowalanki – 2 miejsce w 
powiecie kieleckim i 9 miejsce w wo-
jewództwie

kowalanki z gminy Sitkówka-No-
winy działają od 1964 roku w Kowa-
li. Głównym celem gospodyń jest pie-
lęgnowanie i przekazywanie pokole-
niom dawnych zwyczajów i obycza-
jów ziemi kieleckiej. Członkowie wy-
stępują w tradycyjnych strojach ludo-
wych, posługując się rekwizytami z 
dawnych lat. Gospodynie skupiają się 
na integracji mieszkańców, przekazują 
tradycje wiejskie, wypiekają chleb me-
todą tradycyjną. Od lat zajmują naj-
wyższe miejsca podczas różnego ro-
dzaju przeglądów folklorystycznych i 
konkursów kulinarnych. 

Koncert pieśni patriotycznych w wykonani chóru „ Nowi-
na” pod kierownictwem Krzysztofa Jończyka odbył się zaraz 
po nabożeństwie. W wykonaniu chórzystów słuchacze mo-
gli wysłuchać pieśni takich jak: „Rota”, „Bywaj dziewcze zdro-
we”, „Marsz Polonia”, „Deszcz jesienny deszcz”, „Maszerują 
strzelcy”, „Modlitwa obozowa”, „Ojczyzno ma”, czy „Po par-
tyzancie dziewczyna płacze”. 

W trakcie koncertu odczytany został wiersz  pt. „l1 Listo-
pada” napisany przez Henryka Skowerskiego. Na zakończe-
nie Zofia Szmidt podziękowała wszystkim przybyłym słucha-
czom za udział w koncercie, jednocześnie poinformowała, że 
chór „Nowina” obchodzi dziesięciolecie swojej działalności. 
- Pierwszy koncert chóru odbył się 11 listopada 2004 roku w 
auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – przypomniała Zo-
fia Szmidt. Z okazji rocznicy, jako dedykację dla wszystkich 
obecnych chór „Nowina” zaśpiewał utwór z opery „Nabucco” 
G. Verdiego „Modlitwa Kapłana”. Owacjom nie było końca. 

Podczas uroczystości obecni byli: Wójt Stanisław Barycki, 
Przewodniczący Rady Sebastian Nowaczkiewicz oraz radni 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i Mieszkańcy.

Redakcja

Chór „Nowina” dał koncert z okazji 11 listopada
11 listopada, w kościele pa-

rafialnym pw. Chrystusa Od-
kupiciela w Nowinach odby-
ła się uroczysta Msza Święta 
w intencji Ojczyzny. W nabo-
żeństwie udział wzięli miesz-
kańcy Gminy Sitkówka-No-
winy, władze samorządowe, 
przedstawiciele służb mundu-
rowych i poczty sztandaro-
we. Uroczystości patriotyczne 
uświetnił koncert chóru „No-
wina”.
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Organizatorami olimpiady był Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, partnerami natomiast 
Renata Janik – Poseł na Sejm RP, KRUS - Oddział Regional-
ny w Kielcach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach PIP, 
WORD Kielce oraz Targi Kielce. Eliminacje powiatowe odbyły 
się 28 października 2014 roku w Targach Kielce. Szkołę Podsta-
wową w Kowali reprezentowała 3-osobowa drużyna w skła-
dzie: Natalia Gola, Klaudia Pękalska, Mateusz Szymkiewicz. 
Uczniowie zostali przygotowani pod kierunkiem nauczycieli: 
Katarzyny Pabian i Janusza Stefańskiego.

Uczestnicy turnieju rywalizowali w trzech konkurencjach. 
Na samym początku została sprawdzona wiedza z zakre-
su wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa na drodze oraz w go-
spodarstwach rolnych. Najwięcej emocji towarzyszyło części 
praktycznej, podczas której uczniowie musieli pokonać na ro-
werze tor przeszkód. Najtrudniejszym elementem okazał się 
przejazd po tzw. rynience. Natalia Gola pokonała tor z dobrym 

wynikiem i otrzymała pochwałę od prowadzących, gdyż jako 
jedyna dziewczynka przystąpiła do tej konkurencji. Punktacji 
również podlegała praca plastyczna pod przewodnim hasłem 
całego konkursu. Nasz plakat spełnił wszystkie wymogi kon-
kursowe i uzyskał maksymalną ilość punktów.

W ostatecznym podsumowaniu nasza szkoła uplasowa-
ła się na 4 miejscu. W nagrodę otrzymaliśmy piłkę siatkową 
z podpisem siatkarza – Papke. Dodatkową atrakcją było zwie-
dzanie Targów Kielce . Pan dyrektor zabrał wszystkich uczest-
ników na platformę widokową, gdzie podziwialiśmy panora-
mę Kielc. 

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Drużyna z Kowali jako jedyna reprezentowała 

Gminę Sitkówka – Nowiny w Powiatowym Tur-
nieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Bez-
pieczeństwo Na Piątkę”. Była to VIII edycja, któ-
rej przyświecało hasło „Myśl jak idziesz – Rok 
2014 Rokiem Pieszego”. Na 12 drużyn biorących 
udział w konkursie drużyna z Kowali zajęła  
4 miejsce. 

W realizacji zadania uczestniczą 
szkoły z Polski, Węgier, Słowacji, Grecji, 
Litwy, Słowenii, Bułgarii oraz Turcji. W 
marcu 2015 roku planowane jest pierw-
sze oficjalne spotkanie uczestników na 
Słowacji. Program realizowany będzie 

Nowińskie Orlęta w programie Erasmus+
Szkoła Podstawowa w Nowinach jako jedna z zaledwie 9. szkół podstawowych w województwie i 44. 

w kraju znalazła się w gronie zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+ Edukacja szkol-
na – akcja 1 „Partnerstwa strategiczne”. W ramach unijnego programu wspierającego edukację szkoła 
zrealizuje projekt „W bajkowym lesie”  (In the fairy forest).

przez trzy lata - od 
września 2014 roku 
do lipca 2017 roku.

Uczestnictwo 
w projekcie pomo-
że uczniom zmie-
nić się w odpowie-
dzialnych, młodych 
obywateli Europy. 
Pracując w grupie 
międzynarodowej 
dzieci będą dzie-
lić się spostrzeże-
niami, poszerzać 
wiedzę w zakresie 
oferty edukacyjnej 
i kulturowej krajów 

partnerskich. Sposoby i metody wyko-
rzystane do osiągnięcia celów projektu 
opracowane zostały w oparciu o meto-
dę „nauka przez działanie”. 
W SP w Nowinach Program Erasmus+ 
będzie wspierał:

– naukę języków obcych,
– rozwój edukacji cyfrowej oraz wyko-

rzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych,

– poznawanie tradycji i stylu życia mło-
dzieży w różnych krajach,

– rozwój umiejętności komunikacyj-
nych i interakcyjnych uczniów,

– wymianę, współpracę i budowanie 
potencjału szkolnictwa.

Więcej informacji na temat progra-
mu Erasmus+ znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej Szkoły Podstawo-
wej w Nowinach.
NC-01-13-436-PL- 

Koordynatorzy: 

Iwona Majchrzyk

Ilona Przybysławska
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jak pan ocenia dwanaście lat swo-
jej pracy na rzecz gminy Sitków-
ka-nowiny?

Stanisław barycki: Przyszedłem 
w okresie dosyć trudnym. Było wie-
le spraw, które trzeba było uporząd-
kować. Wtedy wyznaczyłem sobie 
pewien cel. Chciałem co złe zmie-
nić, co dobre poprawić, a co bardzo 
dobre zostawić. Tego bardzo dobre-
go wtedy za wiele nie było. Jednak 
przez lata gmina zmieniała się ro-
snąc z roku na rok w siłę. Te wszyst-
kie zmiany znalazły odzwierciedle-
nie w licznych rankingach na skalę 
nie tylko województwa, ale i kraju, 
gdzie wiele razy plasowaliśmy się w 
gronie najlepszych. 

z czego jest pan najbardziej zado-
wolony?

S.b.: Czuję wielką satysfakcję, 
że od początku swojej kadencji da-
łem szansę ludziom, pracownikom. 

Serdeczne podziękowanie składam 
Panu jako V-ce Prezes Koła Sitkówka-
Nowiny za pomoc i współpracę ze mną 
przez dwadzieścia lat. w każdym roku 
zamawiałam msze św. w Kościele św. Te-
resy na dzień Zwycięstwa 8 maja i dzień 
wybuchu II Wojny Światowej za pole-
głych dziesięciu zakładników rozstrze-
lanych przez Hitlerowskiego Okupanta 
w Słowiku w dniu 24 października 1943 
roku. Pan Wójt zawsze brał udział we 
mszy św. z wieńcem kwiatów i zniczy, a 
jednocześnie przekazywał wspaniałą hi-
storię z lat wojny dla młodzieży szkolnej, 
którą zapraszałam na uroczystość mię-
dzy innymi Szkoła Podstawowa im. Gen. 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny  
Stanisław Barycki dziękuje  
za dwanaście lat wspólnej pracy
Niektórzy z nich w tym czasie odeszli na 
emerytury, inni musieli się zmobilizować i 
np. uzupełnić wykształcenie. Dużą uwa-
gę przywiązywałem też do podwyższa-
nia kwalifikacji, bo przecież uczyć się trze-
ba ciągle. Jestem bardzo dumny z tych lu-
dzi. Liczę na to, że w przyszłości ich umie-
jętności zostaną docenione, bo włożyli oni 
wiele pracy, wysiłku i zaangażowania w 
to, żeby ta Gmina wyglądała tak, jak wy-
gląda teraz. Przez ostatnie dwanaście lat 
większość swojego czasu poświęciłem dla 
pracy społecznej na rzecz tej gminy. W 
swojej działalności nie zauważam więk-
szych błędów. W każdej dziedzinie nastę-
pował zrównoważony rozwój Gminy. Na 
wiele inwestycji musieliśmy też pocze-
kać. Mam tylko nadzieję, że moi następcy 
będą kontynuować wszystkie te zadania, 
które ja przygotowałem już do realizacji.

a ma pan poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku?

S.b.: Zdecydowanie tak. Spotkałem się 
z wieloma wyrazami sympatii, szczególnie 
z sąsiednich gmin, które wciąż widzą i do-
strzegają ogromny dorobek naszej gminy. 
Żałuję tylko, że nasi mieszańcy widzą to 
mniej. Gmina jest zasobna w środki. Każ-
dego roku oddajemy do budżetu blisko 3 
miliony tzw. „janosikowego”. Poza tym, 
ze względu na taki budżet niejednokrot-
nie nie mogliśmy ubiegać się o środki unij-
ne, bo zwyczajnie nie spełnialiśmy kryte-

riów i wychodziliśmy poza ramy. Pomimo 
to, udało nam się zrobić w Gminie Sitków-
ka-Nowiny bardzo dużo. Z całą pewnością 
pozostał po mnie dosyć wyraźny ślad. My-
ślę, że ludzie będą pamiętać to, co udało się 
zrobić dobrego podczas mojej kadencji.

dużo jeszcze zostało do zrobienia w tej 
gminie?

S.b.: Tak. Jest tu jeszcze bardzo dużo 
do zrobienia. Będę się pilnie przyglądał 
pracy nowej Rady i Pana Wójta. Życzę im 
dobrego zdrowia, samopoczucia i podej-
mowania samych trafnych decyzji.

wycofa się pan teraz całkowicie z życia 
gminy?

S.b.: Zdecydowanie nie. Nadal będę 
podejmował różnego rodzaju działal-
ności społeczne związane z naszą Gmi-
ną i z ludźmi stąd. Będę starał się poma-
gać i służyć im swoją radą i doświadcze-
niem. Z tego miejsca chciałbym podzię-
kować wszystkim tym, który docenili mój 
wysiłek i widzą efekty mojej wieloletniej 
pracy. Dziękuję moim pracownikom za 
to, że wspólnie przepracowaliśmy dwa-
naście lat, działając dla dobra tej gminy i 
jej mieszkańców. Wierzę, że efekty naszej 
pracy długo będzie się tu pamiętać.

dziękuję za rozmowę

Agnieszka Olech

PODZIĘKOWANIA
Szanowny Panie Wójcie Stanisławie Barycki

Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowa-
li, Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach. Jednocześnie otrzy-
maliśmy pomoc od Pana Wójta, ZKRP, 
BWP zapraszał nas na mszę św. do Da-
leszyc za tych, którzy oddali młode ży-
cie, bo byli wierni Bogu i Ojczyźnie. Na 
tą uroczystość byliśmy zapraszani przez 
dwadzieścia lat. gdyby nie pomoc Pana 
Wójta, który nam przekazywał samo-
chód z kierowcą na cały dzień, my kom-
batanci pomimo najszczerszych chęci nie 
moglibyśmy usłużyć z powodu słabego 
zdrowia, a którym należy się ta wdzięcz-
ność i pamięć. Jeszcze jedna wielka zasłu-
ga Pana Wójta, za którą składam gorące 

Bóg Zapłać. Jako V-ce Prezes po rozwią-
zaniu Koła Sitkówka-Nowiny, przekaza-
łam moich członków do Koła nr 22 Kar-
czówkowska. Pozostał mi sztandar, któ-
rego pragnęłam przekazać we właściwe 
ręce. Sztandar to Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Zwróciłam się z prośbą do Pana Wójta o 
pomoc. Pan Wójt jak zwykle przez dwa-
dzieścia lat naszej współpracy niczego mi 
nie odmówił. Połączył mnie z Panią Dy-
rektor szkoły im. Orląt Lwowskich, któ-
ra z wielką radością przyjęła Sztandar 
Kombatantów i przygotowała przepięk-
nie młodzież szkoły podstawowej. Je-
stem wdzięczna bez granic dla Pana Wój-
ta i Pani Dyrektor. Serdecznie dziękuję.

Życzę dużo zdrowia  
i dalszych sukcesów tak wspaniałej pracy

Z poważaniem 
Józefa Głuszek „Mrówka”     
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Szkolenie komputerowe dla se-
niorów było kontynuacją projek-
tu pn. „Wzrost jakości życia na obsza-
rach wiejskich poprzez zakup kompu-
terów do biblioteki publicznej oraz or-
ganizację szkolenia dla seniorów”, któ-
ry w 2012 roku realizowany był z po-
zyskanych przez Gminę Sitkówka-No-
winy pieniędzy unijnych za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania „Per-
ły Czarnej Nidy”. W ramach projektu 
pozyskano laptopy, projektor multime-
dialny oraz ekran, a w dwumiesięcz-
nym szkoleniu wzięło udział dwadzie-
ścia osób.

Druga edycja szkolenia komputero-
wego dla seniorów trwała ponad mie-
siąc. - Kiedy tylko dowiedziałem się o 
szkoleniu od razu postanowiłem się za-
pisać. I nie żałuję – przyznaje Lucjan 
Anyszek, jeden z kursantów. – Podczas 
szkolenia nauczyłem się podstawowej 
obsługi komputera. Wiem jak pisać, jak 
wyszukać informacje w Internecie, czy 
korzystać z portali społecznościowych 
– wymienia Pan Lucjan. – Pracowałam 
przy komputerze, więc nie była to dla 
mnie nowość. Jak się jednak okazuje nie 
wiedziałam wielu rzeczy. Jestem bardzo 
zadowolona z tego kursu. Powinno być 
ich więcej – dodaje kursantka Helena 
Papież.  

Seniorzy mieli zajęcia szkoleniowe 
dwa razy w tygodniu po dwie godzi-

ny. – Podczas zajęć przybliżyliśmy se-
niorom pracę z komputerem, jak rów-
nież z różnymi programami użytkowy-
mi, ale przede wszystkim skierowali-
śmy ich uwagę na komunikację ze świa-
tem poprzez Internet. Nauczyliśmy na-
szych kursantów jak korzystać z Inter-
netu, jak wyszukiwać różnego rodza-
ju informacje, a nawet jak czytać gaze-
ty nie wychodząc z domu – powiedział 
Adam Włodarczyk, prowadzący szko-

lenie dla seniorów w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Nowinach, który oce-
nił poziom kursantów bardzo wysoko. 
- Zaskakiwali mnie bardzo często. Ce-
nię, że wkładali dużo pracy i trudu w 
przygotowanie do zajęć. Oceniam ich 
poziom i zaangażowanie bardzo wyso-
ko - podkreślił. 

Agnieszka Olech  

Szkolenia komputerowe  
dla seniorów zakończone

Końca dobiegła druga edycja kursu komputerowego dla seniorów. Przez ponad miesiąc w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Nowinach pod okiem specjalisty seniorzy uczyli się podstawowej obsługi kompu-
tera, pisania i tworzenia prostych pism, korzystania z podstawowych programów systemu Windows, a 
także korzystania z Internetu, w tym wyszukiwania informacji i komunikacji przez Internet.
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12 listopada, uroczyście otwarto ko-
lejną już „schetynówkę” w Gminie Sit-
kówka-Nowiny, tym razem była to ul. 
Ogrodowa w Zgórsku. W ramach przed-
sięwzięcia została wybudowana nowa 
droga o długości 800 metrów. Powstał tu 
także chodnik o tej samej długości. Wy-
konano też zjazdy do posesji i odwod-
nienie. Dzięki tej inwestycji, udało się 
oddać do użytku mieszkańców kolejny 
odcinek drogi. Teraz będzie można bez-
piecznie się tędy poruszać.

Warto zaznaczyć, że droga ta zosta-
ła zrobiona z kostki ekologicznej. – W 
szczeliny pomiędzy kostką będzie wsią-
kała woda. Stanowić to będzie dodatko-
we odwodnienie – wyjaśnia Paweł Ka-
szyński, kierownik referatu Budownic-
twa, Zagospodarowania Przestrzenne-
go, Drogownictwa i Inwestycji Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę 
560 tysięcy złotych, z czego połowę po-
kryto z pieniędzy pozyskanych w ra-
mach Narodowego Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych potocznie nazywa-
nego „schetynówką” (nazwa pochodzi 
od nazwiska Grzegorza Schetyny, byłe-
go szefa MSWiA, który ogłosił program 
budowy dróg lokalnych przyp.red.). Jak 
poinformowano, we wstępnej ocenie 
droga ta miała kosztować ponad milion 
złotych. Jednak po przetargu okazało 
się, że cena będzie niższa, dzięki czemu 
gmina mniej wydała z własnego budże-
tu. Warto dodać, że to jest trzeci rok, kie-
dy to gmina pozyskała dodatkowe pie-

niądze na realizację zadań drogowych z 
programu rządowego.

Warto dodać, że już wiosną przy-
szłego roku w gminie będzie budowana 
czwarta „schetynówka”, której łączny 
koszt opiewa na kwotę 2 milionów 800 
tysięcy złotych, z czego pozyskano 1 mi-
lion 400 tysięcy złotych dofinansowania.  

kolejna droga za rządowe pienią-
dze powstanie na wiosnę

To już pewne. W ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych do kolejnej realizacji zakwali-
fikowano budowę i modernizację ulic 
Osiedle Pod lasem, Bukowej, Grabowej, 
Wrzosowej i Klonowej. W ramach pla-
nowanej inwestycji wybudowane zosta-
nie także oświetlenie na ulicy Bukowej, 

a na Osiedlu Pod Lasem będzie zmoder-
nizowana kanalizacja deszczowa. Prace 
rozpoczną się już wiosną 2015 roku.

Warto podkreślić, że przebudo-
wa tych dróg przyczyni się do popra-
wy stanu lokalnego środowiska natu-
ralnego, będzie służyć poprawie bezpie-
czeństwa oraz usprawnieniu i polepsze-
niu ruchu drogowego. Realizacja pro-
jektu spowoduje poprawę płynności ru-
chu drogowego, a także zmniejszy kosz-
ty eksploatacyjne pojazdów, dzięki cze-
mu zmniejszy się również awaryjność 
oraz zużycie paliwa. Niebawem zosta-
nie ogłoszony przetargi na wykonanie 
kolejnej „schetynówki” na terenie Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny.

Agnieszka Olech

Kolejna „schetynówka”  
w Gminie Sitkówka-Nowiny oddana do użytku

To już trzecia „schetynówka”, jaka powstała w ostatnich latach na terenie Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Mowa oczywiście o ulicy Ogrodowej w Zgórsku, która została zakwalifikowana do realizacji w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – programu potocznie nazywanego „schety-
nówką”. Prace nad tą inwestycją właśnie dobiegły końca, a mieszkańcy już mogą cieszyć się nową drogą.



Głos Nowin, listopad 2014 11

Aktualności

re
kl

am
a

Zabawa trwała ponad dwie godzi-
ny na sali gimnastycznej. Dzieci wspa-
niale się bawiły, tańcząc do swojej ulu-
bionej muzyki. Dodatkowo uczniowie 
z klasy piątej przygotowali piękny ta-
niec RAAP, do piosenki patriotycznej pt. 
„MAM BIAŁO- CZERWONE SERCE” za 
co otrzymali ogromne brawa. Uczniowie 
z klasy szóstej natomiast zaprezentowa-
li przygotowaną przez siebie scenkę o 
tematyce patriotycznej. Scenka zyskała 
gromki aplauz i uznanie.

W związku z tym, że nasze najważ-
niejsze i największe ŚWIĘTO NARO-
DOWE przypada jesienią , gdzie pogo-
da nie zawsze dopisuje - tak jak w tym 

roku -  zatem zrodziła się inicjatywa zor-
ganizowania BALU NIEPODLEGŁO-
ŚCIOEWGO. W przyszłym roku w na-
szej szkole w Kowali świętować będzie-
my na balu w konwencji lat dwudzie-
stych, tzn. zapraszamy naszych miłych 
gości w strojach z epoki, stylizacjach na 
lata dwudzieste lub elementami garde-
roby w stylu lat dwudziestych (długie 

rękawiczki, dekor we włosy, przepaska 
na głowę, kapelusz, itp.) Kto chce - może 
już od dziś czynić ku temu wydarzeniu 
stosowne przygotowania. SERDECZ-
NIE ZAPRASZAMY w przyszłym roku 
2015 na BAL NIEPODLEGŁOSCIOWY 
do Kowali - z serdecznymi pozdrowie-
niami – pomysłodawczyni - Stanisława 
Polowczyk- Walas.

II DYSKOTEKA NIEPODLEGŁOŚCIOWA
7 listopada, z inicjatywy 

Samorządu Uczniowskiego, 
którego opiekunem jest Stani-
sława Polowczyk – Walas, od-
była się II DYSKOTEKA NIE-
PODLEGŁOŚCIOWA. Udział 
w niej wzięli uczniowie szkoły 
w Kowali z klas I - VI oraz na-
uczyciele.
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Program skierowany jest do wszyst-
kich dorosłych osób, których wskaźnik 
masy ciała jest równy bądź przekracza 
25,0 kg/m^2 czyli jest ponad wartości 
prawidłowe mieszczące się w granicach 
18,5-24,9 kg/m^2. oraz do osób mię-
dzy 50. a 70. rokiem życia z prawidłową 
masą ciała, które w ramach profilaktyki 
otyłości i poprawy sprawności ruchowej 
chciałby zwiększyć swoją aktywność fi-
zyczną. Każda osoba, która zgłosi się do 
przychodni z chęcią uczestniczenia w 
programie, w ramach kwalifikacji będzie 
miała określony przez pielęgniarkę lub 
lekarza wskaźnik masy ciała.

1) Jeżeli wynik będzie nieprawidło-
wy tzn. >=25,0 pacjent zostanie za-
kwalifikowany do programu, otrzyma 
zeszyt w którym będą dokumentowa-
ne wszystkie wizyty, będzie miał ozna-
czone ciśnienie tętnicze, wykonane EKG 
oraz otrzyma skierowanie na badanie 
krwi – TSH (jednorazowo), lipidogram 
(cholesterol całkowity, cholesterol HDL, 
cholesterol LDL, trójglicerydy), gluko-
za. Taki dobór badań dodatkowych wy-
nika z częstego współistnienia z nadwa-
gą/otyłością nieprawidłowości w zakre-
sie tych parametrów. Na następnej wizy-
cie ocenione zostaną wyniki badań – w 
razie wykrycia nieprawidłowości podję-

te będą odpowiednie działania, pacjent 
otrzyma wytyczne odnośnie stylu ży-
cia, diety i aktywności fizycznej oraz za-
proponowane zostanie uczestnictwo w 
gimnastyce ogólnousprawniającej pro-
wadzonej przez fizjoterapeutę. Częstość 
kolejnych wizyt będzie określana indy-
widualnie, badania dodatkowe (krew 
+EKG) w ramach programu wykony-
wane będą nie częściej niż raz na rok. 
Osoba, która zostanie włączona do pro-
gramu będzie w nim mogła pozostawać 
bezterminowo pod warunkiem, że w 
trakcie następnych wizyt jej masa ciała 
nie będzie przekraczać wartości począt-
kowej. Dwukrotne przekroczenie po-
czątkowej masy ciała skutkuje wyklu-

czeniem z programu bez możliwości po-
wrotu.

2) Jeżeli wynik BMI będzie prawidło-
wy a osoba badana będzie między 50. a 
70. rokiem życia zaproponowane zosta-
nie uczestnictwo w gimnastyce ogólno-
usprawniającej prowadzonej przez fi-
zjoterapeutę Pana Daniela Jabłońskiego; 
bliższe informacje są udzielane w miej-
scu, rejestracja Pani Anna Słoma pok. 
13 w godzinach od 8.00 do 13.00, tel. 41-
346-84-30

Ruszył program zmniejszania otyłości
Po przerwie wakacyjnej od 

września mieszkańcy Gminy 
Sitkówka-Nowiny mogą ko-
rzystać z programu zmniejsza-
nia występowania otyłości i 
jej powikłań z zastosowaniem 
gimnastyki ogólnousprawnia-
jącej. 

zapraSzamy wSzyStkich chętnych 
na jedyny i niepowtarzalny bal SylweStrowy.

Startujemy 31-12-2014 o godzinie 20:00 
w Sali weSelnej w kowali.

będzie naprawdę gorąco!

gwarantujemy  
niezapomniane wrażenia, miłe towarzyStwo,  

gorące poSiłki, zimne przekąSki, napoje,  
ciaSta, Szampana oraz wSpaniałą zabawę  

do białego rana 

z zeSpołem muzycznym Vanilia.

cena za parę to jedyne 290zł.

inFormacja:  
692-997-320, 508-477-347

Głos Nowin: 
miesięcznik, 
Wydawca: 
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, 
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 
26-052 Nowiny, 
tel. 41 34 75 000, 
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Redakcja: 
tel. 41 366 44 16, 
e-mail: redakcja@nowiny.com.pl. 
Zespół redakcyjny: 
Agnieszka Olech 
(redaktor naczelny, tel. 534 665 285), 
ARS Krystyna Radomska 
(skład, druk, reklama tel. 609 734 943),
Nakład: 2200 egz. 

Za treść reklam redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności. Materiałów niezamówionych 
redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega 
sobie prawo dokonywania zmian w mate-
riałach nadesłanych do publikacji.
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Będzie kiermasz świąteczny  
w Urzędzie Gminy  
Sitkówka-Nowiny

16 grudnia, w godzinach  
od 9:00 do 16:00  
w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny  
odbędzie się kiermasz świąteczny  
ozdób wykonanych m.in.  
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej  
oraz Koła Gospodyń Wiejskich  
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. 

Serdecznie zapraszamy

Aktualności

JESIEń

Idzie jesień przez wrzosowe lasy,
liliowym ściele się kobiercem.
Zlatują się pracowite pszczoły,
witając jesień całym sercem.

Jesień, pajęczą srebrną nicią,
wszystko dookoła splata.
Ostatnie słoneczne promienie śle,
wspomnienie kwitnącego lata.

Ptasie koncerty nie budzą nas rano,
słońce przez okno nie zagląda.
Tylko deszczowa, jesienna piosenka,
płynie leciutko,wolniutko.

Może niektórych marzeń nie spełni,
choć bardzo by tego chciała.
Lecz złota i babiego lata,
da tyle ile obiecała.

Dym z komina po dachu pełza,
deszczyk kroplami na szybach gra.
A w miętkim fotelu, w ciepłym pokoju,
siedzi senna Jesień i ja.

Danuta Kilakiewicz

NOWEMU WÓJTOWI

Wybraliśmy Wójta,
młodego, prężnego.
ze śmiałymi poglądami,
dobrego dla każdego.

Który wszystkich mieszkańców,
jednako potraktuje.
I tych skrzywdzonych,
z powrotem poprzyjmuje.

Który będzie uczciwie
i mądrze kalkulował.
I naszą Gminę
godnie prezentował.

Niech pod jego rządami,
kwitnie nasza Gmina.
I o potrzebach maluczkich,
niech nie zapomina.

I niech na nowej drodze,
szczęście mu dopisuje.
A sił i potu
niech nie żałuje.

Szczęść Boże na  nowej drodze 
życia.
życzy 

Danuta Kilakiewicz

OCH TEN PIENIąDZ!

Dla pieniędzy się zabija,
wojny toczy się zajadłe.
Kłamie się też, oszukuje,
kusi złotem chciwa żmija.

Dużo, więcej ile można,
trza nazbierać tego dobra.
Że po drodze ktoś tam padnie,
trudno - wina to niczyja.

Pieniądz wabi, obiecuje
życie lepsze i bez troski.
Nikt nikogo nie żałuje,
nikt się nikim nie przejmuje.

Za nic przyjaźń, za nic miłość,
to nieważne, to poczeka.
Bo gdy będę miał już forsę,
to i miłość także znajdę.

Pieniądz, pieniądz złoty pieniądz,
przecież to on rządzi światem.
Więc się nie dziw, kiedy w końcu,
człowiek stanie się swym katem.

Nawet sroka co pod drzewem,
orzech sobie łupi.
Śmieje się i skrzeczy,
głupi, głupi, głupi.

Danuta Kilakiewicz

ŻYCIE

mieści w sobie wszystko
to co przemija
upływa
bezpowrotnie się kończy

co się odradza
wskrzesza
daje nowe istnienie

jednych rozpieszcza
namiętnie kocha
rzuca wyzwania

innych pokonuje
przekreśla
rujnuje

coś zamierza
planuje
wyznacza cele

potrafi pokrzyżować plany
utrudnić proste decyzje
udaremnić zamiary
zburzyć szczęście

czasem mimo wszelkich przeciwności
trzeba żyć na nowo

życie
kto je zrozumie?

Lidia Jędrocha

Wierszem pisane 
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Konkurs miał na celu uświadomienie 
dzieciom zalet i zagrożeń powstałych w 
wyniku korzystania z Internetu, pro-
pagowanie sztuki plastycznej, rozwija-
nie twórczego myślenia. - Nasze przed-
szkolaki na zajęciach poznały zagroże-
nia płynące z sieci, uczyły się piosenek 
i wierszyków związanych z tematem 
konkursu oraz wykonywały prace pla-
styczne. niektóre nawet wspólnie z ro-
dzicami, z których powstała piękna wy-
stawa – mówi Małgorzata Markiewicz, 
dyrektor SP w Kowali.

Na zakończenie konkursu w Szkole 
Podstawowej w Kowali odbyła się wy-
stawa prac plastycznych przedszkola-
ków. Otwarcie galerii prac plastycznych 
rozpoczęło się występami artystycznymi 
dzieci. Uroczystość inauguracyjną za-
szczycili swoją obecnością: przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego – pano-
wie Jarosław Wachowski i Tomasz Kra-
wiec, Wójt Gminy Sitkówka – Nowiny, 
Stanisław Barycki, skarbnik gminy Joan-
na Młynarczyk – Kusińska, dyrektor ZO-
SiP w Nowinach, Adam Głogowski oraz 
organizatorka konkursu Agnieszka Wy-
socka dyrektor Przedszkola Samorządo-

Czy Internet jest dla dzieci?
Dzieci z oddziału przed-

szkolnego przy Szkole Pod-
stawowej im. gen. Antonie-
go Hedy ps. „Szary” w Kowali 
wzięły udział w wojewódzkim 
konkursie plastycznym pod 
hasłem: „Czy Internet jest dla 
dzieci?” Patronat nad konkur-
sem objął wicemarszałek wo-
jewództwa, Grzegorz Świercz. 

wego Nr 19 „Świętokrzyskie Skrzaty” 
w Kielcach oraz rodzice naszych malu-
chów, których na wstępie serdecznie po-
witała dyrektor szkoły Małgorzata Mar-
kiewicz.

Po występach artystycznych i krót-
kich przemówieniach, goście uroczyście 
przecięli wstęgę otwierając tym samym 
galerię prac. Za udział w konkursie „Czy 
Internet jest dla dzieci?” maluchy dosta-
ły od organizatorów wspaniałe nagrody.

Jak podkreślała organizatorka woje-
wódzkiego konkursu Agnieszka Wysoc-
ka, konkurs miał na celu uświadomienie 
dzieciom zalet i zagrożeń powstałych w 
wyniku korzystania z Internetu, propa-
gowanie sztuki plastycznej oraz rozwija-
nie twórczego myślenia.

Agnieszka Olech



Głos Nowin, listopad 2014 15

Aktualności

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I 

z dnia 22 listopada 2014 r. 
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Komi-
sarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzy-
skiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

rozdział 1. 
     dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 116 rad, z czego:
 1. do 102 rad gmin, z tego:
 a] do 101 rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
 b} do 1 rady miasta w mieście na prawach powiatu;
 2} do 13 rad powiatów;
 3. do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Wybierano łącznie 1893 radnych, z czego:
 1) 1604 radnych rad gmin, z tego:
 a} 1579 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
 b) 25 radnych w miastach na prawach powiatu;
 2) 259 radnych rad powiatów;
 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
3. Wybrano łącznie 1893 radnych, z czego:
 1) 1604 radnych rad gmin, z tego:
 a) 1579 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
 b) 25 radnych w mieście na prawach powiatu;
 2)259 radnych rad powiatów;
 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 1639 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 972 obwodach głosowania.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 27 okręgach wyborczych w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa 

lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 27 radnych uzyskało mandat 
bez głosowania.

rozdział 2.

rada gminy Sitkówka-nowiny

Lp. Komitet wyborczy Liczba mandatów

1 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Dobro 13

2 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Naszym Domem 1

3 Komitet Wyborczy Wyborców Gmina z Przyszłością 1

rada powiatu kieleckiego

Lp. Komitet wyborczy Liczba mandatów

1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 18

2 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 7

3 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2

4 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 2

Sejmik województwa Świętokrzyskiego

Lp. Komitet wyborczy Liczba mandatów

1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 17

2 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 8

3 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3

4 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 2

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, 
poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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rozdział 3. 
wybrani radni

rada gminy Sitkówka-nowiny

lp.  okręgu nazwisko i imiona komitet wyborczy liczba głosów

1 1 GIEMZA Edyta Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 167

2 2 KRZYSIEK-NOWAKOWSKA Renata Ma-
ria

Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 105

3 3 WILK Marian Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 86

4 4 PYK Zbigniew Jan Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 120

5 5 WÓJTOWICZ Małgorzata Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 109

6 6 CZERWIAK Eugeniusz Ryszard Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 120

7 7 MULARCZYK Robert Komitet Wyborczy Wyborców  
Nasza Gmina - Naszym Domem 119

8 8 PODCZASIAK Artur Władysław Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 110

9 9 KASPRZYK Waldemar Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 95

10 10 KURTEK Michał Paweł Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 71

11 11 DUCHNIAK Zofia Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 110

12 12 WOJCIESZYńSKI Marcin Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 201

13 13 BARWINEK Łukasz Karol Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 160

14 14 GRYń Łukasz Jacek Komitet Wyborczy Wyborców  
Gmina z Przyszłością 128

15 15 POSŁOWSKA Renata Teresa Komitet Wyborczy Wyborców 
Wspólne Dobro 173

Komisarz Wyborczy w Kielcach I

/-/ Bożena Fabrycy

re
kl

am
a

„Dam pracę”

Poszukuję osoby chętnej do podjęcia pracy  
na terenie Nowin  

w charakterze Pracownika Ochrony Mienia  
na umowę zlecenie.

tel. 609 249 005  
lub zgłosić się do  

MUSI Sp. z o. o. w Kielcach   
ul. Paderewskiego 14, I piętro OT Kielce

Tu jest miejsce 
na Twoją reklamę

Zgłoszenia 
 prosimy wysyłać 

na adres:

redakcja@nowiny.com.pl
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Mieszkańcy Gminy Sitkówka-No-
winy, szczególnie ci, którzy lubią dbać o 
swoją formę, mogą mieć prawdziwy po-
wód do zadowolenia. Właśnie dokonano 
uroczystego otwarcia siłowni zewnętrz-
nych. Urządzenia siłowe zamontowa-
no w trzech miejscach na terenie Gminy. 
- Dziesięć urządzeń, na których jednora-
zowo ćwiczyć może siedemnaście osób, 
znajduje się przy przedszkolu na tere-
nie Osiedla Nowiny. Dwa urządzenia za-
montowaliśmy na placu zabaw na osie-
dlu socjalnym w Nowinach, a cztery tuż 
za Zespołem Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach, gdzie dodatkowo dyrektor 
własnym sumptem dołożył urządzenia 
do CrossFitu – poinformował Paweł Ka-
szyński, kierownik referatu Budownic-
twa, Zagospodarowania Przestrzennego, 
Drogownictwa i Inwestycji Urzędu Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny.

crossFit – nowoczesne ćwiczenia 
robią furorę na całym świecie

Urządzenie do CrossFitu stanęło na 
tyłach Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach i stanowi uzupełnie-
nie powstałej tu siłowni zewnętrznej. 
Pole do CrossFitu, czyli ćwiczenia wy-
konywane z obciążeniem własnego cia-

ła to obecnie najmodniejszy sposób spę-
dzania wolnego czasu na zachodzie i w 
Stanach Zjednoczonych. Na CrossFit pa-
nuje moda. Do trenowania nie potrzeba 
specjalnych urządzeń. Wystarczą dra-
binki, drążki i linki. I to wszystko można 
tutaj właśnie znaleźć.

aktywne spędzanie czasu 
daje zdrowie

Uroczystego otwarcia i poświęcenia 
siłowni zewnętrznych wraz z polem do 
CrossFitu dokonano 10 listopada. Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Ba-
rycki, witając przybyłych gości wyraził 
nadzieję, że zamontowane urządzenia 
będą służyć zarówno młodzieży szkol-
nej, jak i społeczności lokalnej, co ma 
być również walorem integrującym obie 
grupy społeczne. 

Siłownie potrzebne 
mieszkańcom

Jak podkreślali, obecni podczas 
otwarcia mieszkańcy, bardzo brakowa-
ło tego typu urządzeń. – Teraz możemy 
poczuć się jak na prawdziwej siłowni, a 
nawet lepiej, bo w końcu na świeżym 
powietrzu – zaznaczyli. – Bardzo cieszy-
my się, że zewnętrzne siłownie powstają 
na terenie naszej gminy – dodali. 

Agnieszka Olech

W Sitkówce-Nowinach  
mają siłownie zewnętrzne i pole do CrossFitu

Na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny aż w trzech miej-
scach otwarto siłownie ze-
wnętrzne i pole do CrossFitu, 
czyli do odbywania niezwykle 
popularnego na świecie, no-
woczesnego treningu ogólno-
rozwojowego. 
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dziewczęta:
1. Julia Miś - Nowiny
2. Monika Pypeć - Nowiny,
3. Magda Majewska - Nowiny,
4. Magdalena Rajkiewicz - Nowiny,
5. Angelika Wiśniewska - Nowiny,
6. Róża Mochocka - Nowiny.

Gminne Biegi Przełajowe
Na stadionie w Nowinach odbyły się Indywidualne, Gminne 

Biegi Przełajowe. W zawodach brały udział dzieci z Nowin, Kowa-
li i Bolechowic z klas IV - VI.  Dziewczęta miały do pokonania dy-
stans 400 metrów, zaś chłopcy 600 metrów. 

chłopcy:
1. Oskar Kosior - Nowiny,
2. Bartłomiej Łyczek - Nowiny,
3. Mateusz Kruzel - Nowiny,
4. Jakub Kotarba - Nowiny,
5. Adam Wcisło - Bolechowice
6. Mikołaj Borek - Nowiny.

W zawodach uczestniczyło 35 osób, 
dopingowanych i wspieranych przez 
swoich rodziców. Pierwsza szóstka zo-
stała nagrodzona pucharami, dyploma-
mi i nagrodami rzeczowymi ufundowa-
nymi przez dyrekcję szkoły z Nowin. 
Nad przebiegiem zawodów czuwali na-
uczyciele wychowania fizycznego: Jan 
Stefański, Lidia Jędrocha, Maciej Świt. 
Pogoda dopisała więc zawody zalicza-
my do udanych.

Lidia Jędrocha

klaSyFikacja indywidualna:

wójt gminy  
Sitkówka-nowiny  
oraz dyrektor gminnego  
ośrodka kultury „perła”  
w nowinach mają zaszczyt zaprosić  
na sylwestrową noc.  
Sylwester pod gwiazdami  
odbędzie się na placu festynowym  
przy pływalni „perła”  
o godzinie 23:00.  
punktualnie o północy wystrzelą fajerwerki  
i zostaną złożone życzenia.  
na wszystkich przybyłych  
będą czekać pyszne kiełbaski  
i symboliczna lampka szampana.

z a p r a S z a m y

gwiazdami
Sylwester

pod 

Listopadowa 
kwesta  

na cmentarzu 
w Brzezinach

Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Kowali już po raz ko-
lejny aktywnie uczestniczy-
li w kweście w Brzezinach. Cała 
akcja była zorganizowana przez 
Scholę Parafialną imienia Świę-
tego Stanisława Kostki oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół Brzezin 
i Podwola. W zbiórkę zaangażo-
wali się także uczniowie szkół 
w Brzezinach, Morawicy i Bil-
czy oraz członkowie Stowarzy-
szenia, młodzież ze scholi para-
fialnej i ministranci.

1 listopada 2014r. mieliśmy wyznaczony 
dyżur. Naszą szkołę reprezentowali: Niko-
la Klimczak, Mateusz Szymkiewicz, Justyna 
Boniatowska, Anita Bugajska, Ewa Bugajska 
wraz z opiekunem Katarzyną Pabian. Dzie-
ci otrzymały imienne identyfikatory, dzięki 
czemu mogły zbierać datki na cele charyta-
tywne.

Pieniądze zebrane podczas kwesty 
mają być przeznaczone na odnowienie sta-
rych zapomnianych pomników na cmenta-
rzu w Brzezinach. Cieszymy się, że mogli-
śmy mieć choć mały wkład w tak zaszczyt-
ną akcję.

Redakcja
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*** (patrzyli z oczu...)

Patrzyli z oczu ogromną dziwota
Pasterze, owiec porzuciwszy straże,
O, trzej królowie, gdyście Panu w darze
Przynieśli mirrę, kadzidło i złoto,

Lecz o Melchiorze, Kasprze, Baltazarze,
Tajnej mądrości słynęliście cnotą
I z swych uczonych ksiąg doszliście oto,
Że się w Betlejem cud boski ukaże.

Cóż to wielkiego, Magowie ze Wschodu,
Żeście odkryli po roku podróży
Pana na sianie, między bydłem, gnojem,

Gdy ja, bez gwiazdy szczególnej przewodu,
Znalazłem Boga — błądząc wiele dłużej —
W jeszcze podlejszej stajni: w sercu swojem.”
                                                             L. Staff

W oczekiwaniu na zbliżające się  
Święta Bożego Narodzenia  

i Nowy Rok  
pełni nadziei  

spoglądamy w przyszłość.
Wszystkim Czytelnikom  

„Głosu Nowin”  
składamy życzenia: 

zdrowia, pogody ducha,  
spełnienia marzeń  

oraz  
zawodowej satysfakcji  

i wielu sukcesów.

                                          Redakcja

Fot. Dominika Wiśniewska
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Już niebawem kryta pływalnia „Per-
ła” w Nowinach zmieni swoje oblicze. 
Bez wątpienia uatrakcyjni ją wewnętrz-
na 35-cio metrowa zjeżdżalnia, nowa 
wanna basenowa z kilkoma hydromasa-
żami i nowe jacuzzi z wodą borowino-
wą lub solankową, a także umiejscowio-
na na balkonie widokowym przeszklo-
na „Grota Solna” z widokiem oczywiście 
na basen. – Zakończyły się już prace roz-
biórkowe i wyburzeniowe. Końca dobie-
gły także prac elektryczne oraz wenty-
lacyjne i klimatyzacyjne. Pozostało jedy-
nie uzbrojenie groty solnej w hydroma-
saże. Cała grota jest też przygotowana 
już pod właściwie wykończenie płytami 
solnymi. Do tego dojdą oczywiście po-
zostałe prace wykończeniowe i kosme-
tyczne. W najbliższych dniach dotrze 

do nas zjeżdżalnia wewnętrzna, a także sauna 
i jacuzzi – poinformował Jacek Kania, dyrek-
tor basenu „Perła” w Nowinach. W ramach tej 
inwestycji już zamontowano nową zjeżdżalnię 
przy basenach letnich, której koszt w wysoko-
ści 42 tysięcy złotych został pokryty z budże-
tu gminy.

Należy też podkreślić, że oprócz tych 
wszystkich atrakcji, jakie w dużej mierze po-
wstaną dzięki pozyskanym środkom ze-
wnętrznym, GOK „Perła” otrzymał dodatko-
we wsparcie finansowe również z funduszy 
unijnych na zakup i montaż na pływalni no-
woczesnej sauny „Infra-red”, która będzie no-
wością na świętokrzyskich basenach. Jej koszt 
opiewa na kwotę nieco ponad 30 tysięcy zło-
tych.

Całość zadania będzie kosztować 1 milion 
190 tysięcy złotych. Warto przypomnieć, że na 
inwestycję pozyskano dofinansowanie unijne 
w wysokości 500 tysięcy złotych za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czar-
nej Nidy”. Pozostałą część pieniędzy wyłoży 
gmina ze swojego budżetu. Generalnym wy-
konawcą inwestycji jest firma RystalBud, która 
została wyłoniona w drodze przetargu.      

Planowane zakończenie inwestycji przy-
padnie na obchody 20–lecia „Perły”. Wielkie 
otwarcie połączone wraz z jubileuszem ma na-
stąpić jeszcze pod koniec tego roku.

Agnieszka Olech 

Trwa remont pływalni „Perła” w Nowinach
Pełną parą idą prace związane z modernizacją krytej pływalni „Perła” w Nowinach. Inwestycja za-

kończy się jeszcze w tym roku w okresie świątecznym, a jej uroczyste otwarcie zostanie połączone z dwu-
dziestoleciem pływalni. 


