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Nowy wójt i radNi  
złożyli ślubowanie

1 grudnia, odbyła się pierwsza inauguracyjna  
Sesja Rady Gminy Sitkówka-nowiny Vii Kadencji.  

w czasie jej trwania ślubowanie złożyli  
nowo wybrani radni, którzy spośród siebie wybrali 
Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących.  

ślubowanie złożył także wójt  
– Sebastian nowaczkiewicz.
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Szczęśliwego Nowego Roku
W Nowym 2015 Roku wszystkim Mieszkańcom Gminy Sitkówka-Nowiny  

składamy życzenia zdrowia i pomyślności.  
Niech ten Nowy Rok będzie dla Państwa wyjątkowo szczęśliwy,  

pełen pasji, sukcesów i radości z życia.

życzą

 Sebastian Nowaczkiewicz Łukasz Barwinek
 Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Przewodniczący Rady Gminy
    wraz z pracownikami Sitkówka-Nowiny
 Urzędu Gminy Sitkówka Nowiny wraz z Radnymi

Odszedł Stary Rok 2014

Rok za rokiem szybko mija,
i czas nam ucieka, i nikt z nas,
nigdy nie wie co go jutro czeka.

Stary Rok wziął nogi za pas,
odszedł, bo to jego czas,
niech zakończy i zabierze
to, co złe wtedy uwierzę.

Smutki troski i zmartwienia,
zamknie w skrzyni zapomnienia,
lecz bogactwa, zdrowia, szczęścia,
Nowy Rok ma mieć w nadmiarze.

Bo nikt nie wie co się zdarzy,
żegnaj roczku, już nie wrócisz,
i dlatego mnie nie smucisz,
w Nowym nadzieja jest znowu.

Nie powiem o tym nikomu,
sama chcę, by się spełniło,
odmieniło, zaświeciło, szanse te
iskierka daje, by zmieniły się zwyczaje.

Idę z podniesioną głową,
bo naprawia, mi się zdrowie,
mam już lekarstwo i siłę,
zwalczyć bestię, która żyje.

Niech zgoda wśród Was gości,
i zdrowiem Pan Bóg obdarzy,
na co dzień moc radości,
co dobre niech się zdarzy.

Tego życzę z całego serca wszystkim
Na cały Rok 2015.

Henryka Brzoza

Tak witaliśmy  
nowy Rok  

na placu festynowym 
obok pływalni „ 

 Perła”
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nowy wójt i radni złożyli ślubowanie

Pierwszą sesję, do momentu wyboru 
Przewodniczącego, poprowadził zgod-
nie z tradycją radny senior, którym był 
Zbigniew Pyk. W VII kadencji w obra-
dach Rady Gminy Sitkówka-Nowiny bę-
dzie brało udział 7 nowych radnych i 8 
osób z poprzedniego składu Rady. Sesja 
rozpoczęła się od przedstawienia przez 
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wy-
borczej Monikę Urbańską-Milcarz infor-
macji z przebiegu prac Komisji i odczy-
tania protokołu. Nowi radni odebrali za-
świadczenia o wyborze i zostali zaprzy-
siężeni. Po raz pierwszy też głosowa-
li wybierając nowego Przewodniczące-
go Rady. Po zliczeniu głosów oddanych 
w tajnym głosowaniu okazało się, że tę 
funkcję pełnić będzie radny Łukasz Bar-

1 grudnia, odbyła się pierwsza inauguracyjna Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII Kadencji. W 
czasie jej trwania ślubowanie złożyli nowo wybrani radni, którzy spośród siebie wybrali Przewodniczą-
cego oraz Wiceprzewodniczących. Ślubowanie złożył także Wójt – Sebastian Nowaczkiewicz.

Na uroczystej sesji, podczas której 
doszło do zaprzysiężenia nowych rad-
nych i nowego szefa gminy gościł wice-
starosta kielecki Zenon Janus oraz radna 
powiatowa Bogumiła Kowalczyk. Obec-
ny był także poprzedni włodarz gminy 
Sitkówka-Nowiny, wójt Stanisław Ba-
rycki, który swojemu następny złożył 
oficjalne gratulacje i przekazał pióro na 
dobry początek nowej pracy. 

Nowi radni na kolejnym posiedze-
niu spotkali się 8 grudnia, aby rozdzie-
lić między siebie komisje, w których 
będą pracowali. Już podczas uroczystej 
sesji zapowiedzieli, że zrobią wszystko, 
aby współpraca między nimi była zgod-
na. W porozumieniu chcą też praco-
wać z nowym wójtem, który złożył takie 
same deklaracje.

winek. Również w tajnym głosowaniu 
wybrano Wiceprzewodniczących, który-
mi zostały radne Renata Posłowska i Zo-
fia Duchniak.

Podczas pierwszego posiedzenia se-
sji, w obecności radnych, sołtysów, dy-
rektorów szkół, pracowników Urzę-
du oraz zaproszonych gości, ślubowa-
nie złożył również nowy wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz. Po wypowiedzeniu słów przysięgi, 
pierwszy dzień grudnia stał się dla nie-
go jednocześnie pierwszym dniem pra-
cy na nowym stanowisku. Sebastian No-
waczkiewicz oficjalnie przejął obowiąz-
ki wójta. 
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Podczas pierwszego po zaprzysięże-
niu posiedzenia sesji Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny radni wybrali składy 
osobowe poszczególnych komisji Rady 
Gminy. Chodzi o stałe zespoły zajmują-
ce się między innymi gminnym budże-
tem, gospodarką, oświatą, bezpieczeń-
stwem publicznym, zdrowiem, spra-
wami socjalnymi, kulturą czy sportem. 
Radni dokonali też wyboru przewodni-
czącego każdej z komisji.

I tak, w składzie komisji rewizyjnej 
znalazło się troje radni: Edyta Giemza, 
Marian Wilk i Robert Mularczyk. Pra-
cami tej komisji pokieruje radna Edyta 
Giemza.

Na czele komisji inwestycji, zagospo-
darowania przestrzennego i gospodar-
ki komunalnej stanął radny Artur Pod-
czasiak. W skład tej komisji weszli rów-
nież: Eugeniusz Czerwiak, Waldemar 
Kasprzyk, Michał Kurtek oraz Zbigniew 
Pyk.  

Przewodniczącą komisji oświaty, 
kultury, i sportu została radna Renata 
Krzysiek-Nowakowska. Komisja ta bę-
dzie działała w składzie pięcioosobo-
wym. Poza Przewodniczącą pracować 

znamy już składy poszczególnych komisji 
Rady Gminy

8 grudnia, w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny odbyło się po-
siedzenie sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Radni szybko, 
sprawnie i jednomyślnie wybrali osoby, które w obecnej kadencji 
będą czuwać nad pracą poszczególnych komisji. Sesję poprowadził 
Przewodniczący Rady, Łukasz Barwinek. 

W VII kadencji Radę Gminy Sitkówka-Nowiny reprezentować będą:
Poniżej prezentujemy skład nowej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Edyta Giemza  (Wspólne Dobro) - Okręg 1 (Szewce - Zawada)
Renata Krzysiek-Nowakowska  (Wspólne Dobro) - Okręg 2(Szewce) 
Marian Wilk  (Wspólne Dobro) - Okręg 3 (Zgórsko)
Zbigniew Pyk  (Wspólne Dobro) - Okręg 4 (Zgórsko)
Małgorzata Wójtowicz  (Wspólne Dobro) - Okręg 5 (Zgórsko) 
Eugeniusz Czerwiak  (Wspólne Dobro) - Okręg 6 (Zagrody i Słowik)
Robert Mularczyk  (Nasza Gmina, Naszym Domem Jacka Kani)  
 - Okręg 7(Trzcianki i Nowiny)
Artur Podczasiak  (Wspólne Dobro) - Okręg 8 (Nowiny)
Waldemar Kasprzyk (Wspólne Dobro) - Okręg 9 (Nowiny) 
Michał Kurtek  (Wspólne Dobro) - Okręg 10 (Nowiny)
Zofia Duchniak  (Wspólne Dobro) - Okręg 11 (Nowiny)
Marcin Wojcieszyński  (Wspólne Dobro) - Okręg 12 (Bolechowice) 
Łukasz Barwinek  (Wspólne Dobro) - Okręg 13 (Wola Murowana)
Łukasz Gryń  (Gmina z Przyszłością wójta Stanisława  
 Baryckiego) - Okręg 14 (Kowala i Sitkówka) 
Renata Posłowska  (Wspólne Dobro) - Okręg 15 (Kowala)

Agnieszka Olech

w niej będą: Eugeniusz Czerwiak, Łu-
kasz Gryń, Marcin Wojcieszyński i Mał-
gorzata Wójtowicz. 

Przewodniczącym komisji bezpie-
czeństwa, polityki społecznej i zdrowia 
został Marcin Wojcieszyński. Komisja ta 
liczy sześciu członków. W jej skład we-
szli również: Zofia Duchniak, Łukasz 
Gryń, Artur Podczasiak, Zbigniew Pyk 
oraz Małgorzata Wójtowicz. 

W składzie komisji ochrony środo-
wiska, rolnictwa i gospodarki nierucho-
mościami znalazło się czworo radnych: 
Waldemar Kasprzyk, Renata Krzysiek-
Nowakowska, Michał Kurtek oraz Rena-
ta Posłowska. Na przewodniczącego tej 
komisji wybrany został Michał Kurtek. 

Podczas posiedzenia sesji radni 
zgodnie i jednogłośnie przyjęli cztery 
stałe składy komisji Rady Gminy. Przy-
jęli też skład komisji obligatoryjnej, czy-
li komisji rewizyjnej. - Radni wybrali 
się do poszczególnych komisji według 
swoich predyspozycji, zainteresowań 
i kwalifikacji – tłumaczy przewodniczą-
cy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Łu-
kasz Barwinek, który pozytywnie ocenił 
nowe składy poszczególnych komisji. 

- Radni zgodnie przyjęli nowe składy. 
Widać pełne zaangażowanie i odpowie-
dzialność. Wierzę, że ta współpraca bę-
dzie układała się bardzo dobrze i owoc-
nie, a także, że będzie ona również me-
rytoryczna i spokojna – dodał.

Komisje rozpoczną swoje prace od 
grudnia, kiedy to odbędą się ich pierw-
sze posiedzenia. – Zostaną wtedy usta-
lone sprawy organizacyjne, czyli będą 
przyjęte plany pracy poszczególnych 
komisji. Następnie będą one zapropo-
nowane Radzie podczas sesji, która od-
będzie się jeszcze w grudniu bieżącego 
roku. Natomiast pełna praca poszcze-
gólnych komisji zacznie się tak napraw-
dę od stycznia, po przyjęciu przez Radę 
wszystkich planów – wyjaśnił przewod-
niczący Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, 
Łukasz Barwinek. 

Wójt Sebastian Nowaczkiewicz  
z obniżonym wynagrodzeniem

Podczas grudniowego posiedzenia 
sesji ustalono również wysokość pen-
sji wójta. Wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz sam wystąpił do Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny z wnioskiem dotyczą-
cym obniżenia swojego wynagrodze-
nia. Jedną z uchwał, jakie podejmowa-
liśmy było ustalenie wynagrodzenia dla 
wójta Sebastiana Nowaczkiewicza. Pro-
jekt uchwały, który otrzymaliśmy prze-
widywał kwotę o 1600 zł niższą od wy-
nagrodzenia poprzednika wójta. Wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz sam zapro-
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SKŁADY KOMISJI  
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

Komisja rewizyjna

Edyta Giemza - Przewodnicząca
Marian Wilk
Robert Mularczyk

Komisja inwestycji,  
zagospodarowania przestrzennego  

i gospodarki komunalnej 

Artur Podczasiak - Przewodniczący
Eugeniusz Czerwiak
Waldemar Kasprzyk
Michał Kurtek
 Zbigniew Pyk

Komisja oświaty, kultury i sportu

Renata Krzysiek-Nowakowska - Przewodnicząca
Eugeniusz Czerwiak,
Łukasz Gryń
Marcin Wojcieszyński
Małgorzata Wójtowicz 

Komisja bezpieczeństwa,  
polityki społecznej i zdrowia 

Marcin Wojcieszyński - Przewodniczący 
Zofia Duchniak
Łukasz Gryń
Artur Podczasiak
Zbigniew Pyk
Małgorzata Wójtowicz 

Komisja ochrony środowiska,  
rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 

Michał Kurtek - Przewodniczący
Waldemar Kasprzyk
Renata Krzysiek-Nowakowska
Renata Posłowska
 

Agnieszka Olech

ponował niższe wynagrodzenie – potwierdza 
przewodniczący Rady Gminy, Łukasz Barwi-
nek. – Świadczy to tylko o tym, że wójt szukając 
oszczędności postanowił zacząć od siebie. Do-
skonale przecież wiemy, że pieniądze, jakie są 
w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny to środki 
publiczne, którymi trzeba racjonalnie zarządzać, 
a także wydatkować je z rozwagą. Dlatego pod-
czas sesji podziękowałem panu wójtowi za za-
proponowanie obniżonej kwoty wynagrodze-
nia. Myślę, że to zachowanie godne do naślado-
wania – mówi przewodniczący Łukasz Barwi-
nek.

Agnieszka Olech
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Łukasz Barwinek 
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 13 (Wola Murowana)
Lat 28

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny pra-
cuje już drugą kadencję. Uprzednio zasia-
dając w Radzie pełnił funkcję Przewodni-
czącego Klubu Radnych Wspólne Dobro 

oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ma wykształcenie 
wyższe na kierunku politologia o specjalności administracja sa-
morządowa. Pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kielcach na stanowisku Kierownika Referatu ds. Rehabi-
litacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Pochodzi z rodzi-
ny wielodzietnej. Ma dwie starsze siostry oraz starszego brata. 
Szacunku do ludzi i pracy nauczył się od rodziców i dziadków. To 
dzięki Nim poznał również siłę tradycji i wiary. Mieszka z ro-
dzicami. Jest kawalerem. Interesuje się sportem, polityką i ogro-
dem. Jego doświadczenia pomagają mu być blisko zwykłych lu-
dzi - rozumie ich codzienne problemy i  potrzeby, a jako radny 
chce zrobić wszystko, żeby pomóc je rozwiązywać. Jego celem 
jest rozwój jego miejscowości – Woli Murowanej i całej gminy. 
Chce służyć Mieszkańcom najlepiej jak potrafi. 

l.barwinek@nowiny.com.pl

Eugeniusz Czerwiak 
(Wspólne Dobro)
- Okręg 6 (Zagrody i Słowik)
Lat 53

Od 31 lat mieszka w Słowiku. Jest rad-
nym trzecią kadencję. W minionych la-
tach pracował w komisji Przemysłu, 
Planowania, Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska, Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz do-
raźnie w Komisji Statutowej. Interesuje się każdą dziedziną 
sportu. Lubi jazdę rowerem oraz muzykę. Ma żonę i czworo 
dzieci. Jest rencistą. Zasiadając w Radzie chce rozwijać gminę 
i podnosić standard życia mieszkańców.  

e.czerwiak@nowiny.com.pl

Zofia Duchniak 
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 11 (Nowiny)
Lat 57

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za-
siada po raz drugi. W latach 2012 – 2014 
była członkiem Komisji Oświaty, Sportu 
i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Bezpie-

czeństwa i Kultury. Ma licencjat z zakresu resocjalizacji. Obec-
nie jest na świadczeniu ZUS. Ma męża Tadeusza i jest szczęśli-
wą mamą dwóch córek oraz babcią trojga wnucząt. Interesuje 
się polityką i podróżami. Zasiadając w Radzie chce pracować 
na rzecz lokalnej ojczyzny. Będzie dążyć do poprawy jakości 
życia każdego mieszkańca w sposób racjonalny i sprawiedli-
wy. Jest otwarta na dialog ze społecznością lokalną.

z.duchniak@nowiny.com.pl

Edyta Giemza 
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 1 (Szewce - Zawada)
Lat 

Po raz pierwszy zasiada w radzie Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny. Ma wykształce-
nie Wyższe magisterskie. Pracuje w Sta-
rostwie Powiatowym w Kielcach - Wy-

dział Budownictwa. Ma męża Grzegorza, córkę Wiolettę - stu-
dentkę Politechniki Świętokrzyskiej, a także syn Marcina - te-
gorocznego maturzystę. Ma wiele pasji, między innymi mo-
toryzację, górskie wędrówki, czy politykę. Bardzo lubi czy-
tać książki – jednak jej największą pasją jest rodzina. Pragnie 
stworzyć jej i mieszkańcom dogodne warunki życia w naszej 
„Małej Ojczyzny” – gminie Sitkówka – Nowiny. Bycie radną 
to dla niej przede wszystkim kontakt z ludźmi, poznawanie 
ich potrzeb i oczekiwań. To często drobne sprawy, które na 
co dzień ułatwiają życie. Takie przyjacielskie odruchy, które 
sprawiają, że ludzie, którym w życiu jest trudniej dodają otu-
chy i siły do zmagania się z codziennością. W pełnieniu  funk-
cji radnej przyświeca jej generalnie zasada, tworzenia prawa 
dla ludzi, a nie stwarzania im barier.

e.giemza@nowiny.com.pl

Kim są nowi Radni
Przedstawiamy sylwetki 15 nowych radnych. To ci ludzie przez najbliższe 4 lata będą reprezentować 

mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny w Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Przypomnijmy, że podczas pierwszego posiedzenia sesji nowej kadencji, zaraz po zaprzysiężeniu, radni dokonali pierw-
szych wyborów. Tym najważniejszym bez wątpienia był wybór swojego przewodniczącego. I tak, Łukasz Barwinek został nowo 
wybranym przewodniczącym Rady Gminy nowej kadencji - otrzymał w głosowaniu tajnym 15 głosów. Był jedynym kandy-
datem zgłoszonym na tę funkcję. Podczas sesji wybrano również dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostały radne: Zofia 
Duchniak i Renata Posłowska. 

PONIżEj PRZEDStaWIamy SylWEtKI  
RaDNyCh RaDy GmINy SItKóWKa-NOWINy
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Łukasz Gryń 
(Gmina z Przyszłością 
wójta Stanisława Baryckiego) 
- Okręg 14 (Kowala i Sitkówka) 
Lat 32

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za-
siada po raz pierwszy. Ma wykształcenie 
wyższe. Pracuje w Firmie Farmaceutycz-

nej jako Regionalny Kierownik Sprzedaży. Ma żonę Ilonę oraz 
dwie córki Jowitę i Marcelinę. Lubi pracować dla ludzi i po-
magać innym, każdą wolną chwilę poświęca swoim najmłod-
szym pociechom, a także żonie. Aktywnie kibicuje GKS Nowi-
ny i Koronie Kielce. Jest miłośnikiem tenisa ziemnego. W wol-
nych chwilach lubi relaksować się przy dobrej muzyce, jest 
pasjonatem Benassi Bros. Jego życiowa dewiza, którą się kie-
ruje brzmi „z chęcią i pasją dla ludzi”. Oddając się do dys-
pozycji mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny oferuje rze-
telność, uczciwość i konsekwencję w pracy na rzecz drugie-
go człowieka.

l.gryn@nowiny.com.pl

Waldemar Kasprzyk
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 9 (Nowiny) 
Lat 50

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za-
siada po raz pierwszy. Ma wykształcenie 
zawodowe. Pracuje w Cementowni No-
winy SA. Ma żonę Urszulę i dwoje dzie-

ci. Interesuje się sportem. Zasiadając w Radzie planuje prze-
łożyć swoje doświadczenie i zaangażowanie w prace społecz-
ne Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej na prace dla większej 
społeczności lokalnej. Będzie też dążył do przemyślanych in-
westycji ze środków publicznych.

w.kasprzyk@nowiny.com.pl

Renata Krzysiek-Nowakowska 
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 2(Szewce) 
Lat 40

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za-
siada po raz pierwszy. Ma wykształce-
nie wyższe. Pracuje w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Jaworzni. Ma męża 

Marka oraz syna Adama, który jest studentem na Akademii 
Medycznej w Łodzi. Interesuje się fotografią - lubi zatrzy-
mywać w kadrze chwilę, a przyroda jej zdaniem jest najlep-
szym i najwdzięczniejszym modelem. Jestem początkującym 
ogrodnikiem. Lubi też czytać książki, jeździć na rowerze, bie-
gać i chodzić po lesie. Zasiadając w Radzie chce godnie repre-
zentować mieszkańców swojej miejscowości, dbać o ich do-
bro i komfort życia. Swoją pracą w Radzie Gminy chce przy-
czynić się do realizacji Programu Wyborczego Klubu Wspól-
ne Dobro. 

r.krzysiek-nowakowska@nowiny.com.pl

michał Kurtek 
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 10 (Nowiny)
Lat 38 

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za-
siada po raz pierwszy. Ma wykształce-
nie wyższe. Prowadzi Działalność Go-
spodarczą. Jest żonaty, ma dwoje dzie-

ci w wieku szkolnym. Interesuje się turystyką górską, bran-
żą TSL, a także siatkówką. Zasiadając w Radzie  Gminy  chce 
współpracować z Radą i pracować na rzecz dalszego rozwoju 
Gminy oraz realizować swój program wyborczy.

m.kurtek@nowiny.com.pl

Robert mularczyk 
(Nasza Gmina, Naszym Domem 
Jacka Kani) 
- Okręg 7(Trzcianki i Nowiny)
Lat 40

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za-
siada po raz pierwszy. Ma wykształce-
nie wyższe. Pracuje w firmie Protector 

w Kielcach. Interesuje się piłką nożną, siatkówką, kulturysty-
ką, sportami walk, strzelectwem, a także bieganiem. Jest żo-
naty. Ma także dwoje dzieci – córkę i syna. Zasiadając w Ra-
dzie Gminy Sitkówka-Nowiny będzie zabiegał o rozwój gmi-
ny z jednoczesną dbałością szacunkiem dla mieszkańców.  

r.mularczyk@nowiny.com.pl

artur Podczasiak 
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 8 (Nowiny)
Lat 39

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za-
siada po raz drugi. W poprzedniej kaden-
cji był Przewodniczącym Komisji Przemy-
słu, Planowania, Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska, Przewodniczącym Doraźnej Komisji 
Statutowej oraz Członkiem Komisji Rolnictwa, Usług, Han-
dlu i Rzemiosła, a także Członkiem Rady Społecznej SZPOZ 
w Sitkówce-Nowiny. Ma wykształcenie średnie. Obecnie jest 
studentem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycz-
nych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Żonie Karo-
linie pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ma 
też córkę Kasię i syna Krzysia. Interesuje się sportem, muzy-
ką, majsterkowaniem i szeroko rozumianą polityką. Zasiada-
jąc w Radzie chce dążyć do poprawy jakości życia mieszkań-
ców gminy Sitkówka-Nowiny. Dla jednych będzie to budo-
wa sieci wod-kan, oświetlenia, dróg i chodników, dla innych 
mieszkańców edukacja i kultura, a dla kolejnych niewygóro-
wane podatki i opłaty za wywóz śmieci.

a.podczasiak@nowiny.com.pl
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Renata Posłowska 
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 15 (Kowala)
Lat 48

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za-
siada już po raz drugi. W poprzedniej 
kadencji była członkiem Komisji Rewi-
zyjnej. Ma wykształcenie średnie. Od 

2007 roku pracuje społecznie jako sołtys. Jest mężatką i ma 
dwoje dorosłych dzieci. Interesuje się pisaniem wierszy, mu-
zyką, książkami. Lubi projektować i szyć sobie ubrania. Za-
siadając w Radzie jej głównym celem jest pomoc dla ludzi 
starszych i samotnych. Najważniejsza jest dla niej służba 
drugiemu człowiekowi. Chce współpracować z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Kowali oraz Kołem Gospodyń Wiejskich 
„Kowalanki”.

r.poslowska@nowiny.com.pl

Zbigniew Pyk
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 4 (Zgórsko)
Lat 58

W radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za-
siada już po raz piąty. Od 1998 roku nie-
przerwanie przez trzy kadencje do roku 
2010 pełnił funkcję Przewodniczącego 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. W minionej kadencji w la-
tach 2010 – 2014 był zastępcą Przewodniczącego Rady Gmi-
ny. Ma wykształcenie średnie. Pracuje w Energo-Eko-Plus sp. 
z o.o. Ma żonę Leokadię. Interesuje się  turystyką, sportem 
– uprawia narciarstwo zjazdowe, a także jeździ na rowerze 
górskim. Poza tym, lubi też film i dobrą książkę. Zasiadając 
w Radzie chce godnie reprezentować swoich Wyborców, dba-
jąc o sprawiedliwe i jak najbardziej efektywne wydatkowanie 
publicznych pieniędzy.

z.pyk@nowiny.com.pl

marian Wilk 
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 3 (Zgórsko)
Lat 53

Jest radnym trzecią kadencję. W latach 
2006-2014 pracował w Komisji Rolnic-
twa, Przemysłu i Komisji Rewizyjnej. Ma 
wykształcenie średnie techniczne. Obec-

nie pracuje w Zakładzie Produkcji Wyrobów Papierowych 
„Multipak” w Nowinach, produkującym opakowania z tek-
tury falistej. Ma żonę Halinę, córkę Annę, syna Michała, sy-
nową Małgorzatę i dwoje wnuków Magdalenę i Aleksandra. 
Interesuje się motoryzacją oraz sportem. Jest aktywnym ki-
bicem. Często uczęszcza na mecze Korony Kielce oraz Vive. 
Jako radny chce nadal służyć mieszkańcom gminy i mieć real-
ny wpływ na podnoszenie jakości ich życia poprzez realizację 
strategicznych i ważnych inwestycji. 

m.wilk@nowiny.com.pl

marcin Wojcieszyński 
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 12 (Bolechowice) 
Lat 25

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za-
siada po raz pierwszy. Ma wykształce-
nie wyższe. Jest absolwentem Politech-
niki Świętokrzyskiej na kierunku Zarzą-

dzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Przed-
siębiorstwem oraz absolwentem Policealnej Szkoły Medycz-
nej w Morawicy na kierunku Ratownik Medyczny. Pracu-
je w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego 
i Transportu Sanitarnego na stanowisku Ratownika Medycz-
nego. Jestem kawalerem, a jego rodzinę stanowi mama Jani-
na, dwie siostry Katarzyna i Sylwia oraz młodszy brat Michał. 
Interesuje się medycyną, sportem, muzyką i filmem. Zasia-
dając w Radzie planuje ciężko pracować na rzecz mieszkań-
ców, konsekwentnie dążyć do zrealizowania zaplanowanych 
w programie wyborczym inwestycji i zagadnień, a także mieć 
stały kontakt z mieszkańcami.

m.wojcieszynski@nowiny.com.pl

małgorzata Wójtowicz 
(Wspólne Dobro) 
- Okręg 5 (Zgórsko) 
Lat 53

Radną Rady Gminy Sitkówka-Nowi-
ny jest po raz pierwszy. Ma wykształce-
nie policealne. Pracuje w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała 

w Czerwonej Górze. Lubi pracować w ogródku, czytać dobrą 
książkę, aktywnie spędzać czas, rozmawiać z ludźmi, pomagać 
im oraz służyć dobrą radą. Ma męża i dwóch synów. Zasiadając 
w Radzie chce służyć pomocą mieszkańcom gminy w trudnych 
sytuacjach życiowych, zapewnić im minimum komfortu życio-
wego, a także dbać o bezpieczeństwo i zdrowie. Jak sama twier-
dzi, problemy mieszkańców są także jej problemami.  

m.wojtowicz@nowiny.com.pl
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Zatem oprócz tradycyjnego już przedstawienia nawią-
zującego do historii Bożego Narodzenia, dzieci przygotowa-
ły dla swoich gości specjalny wiersz opowiadający o ostat-
nich dziesięciu latach w świetlicy. Zawarł on w swojej treści 
najważniejsze wydarzenia, sytuacje, które miały miejsce oraz 
ludzi związanych z tym miejscem. Wysłuchaliśmy także kil-
ka pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu dziewczynek – 
Wiktorii Chołuj, Magdy Lasoty i Wiktorii Fałek. W tym miej-
scu serdecznie dziękujemy pani Ewelinie Włodarskiej – psy-
cholog na co dzień pracującej w SP w Nowinach, za zaangażo-
wanie i pomoc w przygotowaniu jednego z występów.

Wykonaliśmy także pamiątkowy album, który w formie 
fotograficznego sprawozdania przedstawia wszystkie najważ-
niejsze wydarzenia z ostatnich dziesięciu lat.

Tegoroczne przedstawienie jasełkowe również przybrało 
nieco inną niż dotychczas formę – dzieci podjęły się  bowiem 
o wiele trudniejszego zadania – większość kwestii tym razem 
rzeba było zaśpiewać. Fakt ten przysporzył też nieco większe-
go, niż zwykle, zamieszania – ale jak zgodnie stwierdzili nasi 
gości – takie drobne potknięcia w wykonaniu dzieci to coś zu-
pełnie naturalnego i dodającego całemu przedstawieniu hu-
moru i ciepłej, bardziej swobodnej atmosfery.

Po wysłuchaniu wszystkich przygotowanych występów, 
przybyli goście, a wśród nich – Sebastian Nowaczkiewicz – 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek – Przewod-
niczący Rady Gminy, Ewa Kopolovets – Kierownik GOPS, Mi-
rosława Ślusarczyk – pierwszy pracownik świetlicy, Bogumi-

Jasełka w świetlicy w nowiach
18 grudnia w Świetlicy przy GOK „Perła” w Nowinach odbyło się coroczne Spotkanie Jasełkowe. W 

tym roku jednak spotkanie to miało podwójną okazję, bowiem Świetlica obchodziła także 10-lecie swe-
go istnienia.

ła Kowalczyk – radna Rady Powiatu Kieleckiego, przedstawi-
ciele Komisji Oświaty, Kultury i Sportu działającej przy Ra-
dzie Gminy Sitkówka-Nowiny – Eugeniusz Czerwiak i Mar-
cin Wojcieszyński oraz dyrektor GOK „Perła” Jacek Kania, 
wzięli udział w losowaniu specjalnych humorystycznych ży-
czeń ukrytych w kolorowych balonach, co niewątpliwie przy-
sporzyło wszystkim wiele śmiechu i radości. Na zakończenie 
wspólnie z dziećmi, zaśpiewał kolędę wójt Gminy Sitkówka-
Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

Spotkania jasełkowe w świetlicy są już tradycją i mamy 
nadzieję, że w ciągu kolejnych dziesięciu lat nie zabraknie 
nam, ani dzieci chętnych do udziału w przedstawieniach, ani 
zadowolonych, wspaniałych gości!

Redakcja 

Podczas kiermaszu ozdób świą-
tecznych zaprezentowali się artyści 
z Gminy Sitkówka-Nowiny, wśród 
których znalazły się „Nowinianki”, 
czyli panie z sekcji plastycznej z Klu-
bu Seniora, „Kowalanki” oraz Klub 
Miniaturka. Swoje dzieła prezento-
wali także przedstawiciele Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Fanisławi-
cach. Rękodzieło świąteczne cieszy-
ło się sporą popularnością. - Tego 
typu wyroby bardziej się podobają 
od tych komercyjnych. Trzeba jed-
nak pamiętać, że wymagają one wię-
cej pracy i są czasami może droższe 
od tych gotowych produktów w skle-
pie, w związku z czym trudniej je 
sprzedać. Jednak z całą pewnością 

bardziej cieszą oko, niż te sklepowe 
ozdoby świąteczne – podkreślała Ma-
rzena Porzucek prowadząca warszta-
ty plastyczne z „Nowiniankami”. - Co 
roku podtrzymujemy tradycję robie-
nia ozdób świątecznych, aby ta tra-
dycja trwała jak najdłużej – powie-
działy panie z zespołu obrzędowe-
go „Kowalanki” Jadwiga Brzoza i Ste-
fania Golenia, przyznając, że wyko-
nanie takich ozdób wcale nie jest ła-
twe. – Trzeba dużo precyzji i spoko-
ju. Wtedy wszystko się udaje – zdra-
dziły Panie. 

Podczas kiermaszu w Urzędzie 
Gminy Sitkówka-Nowiny można 
było zakupić niezwykłe ozdoby świą-
teczne wykonane nie tylko przez na-

Kiermasz ozdób świątecznych
Ręcznie wykonane bombki, choinki, stroiki, aniołki i ozdo-

by świąteczne, a nawet świąteczne kartki – to wszystko moż-
na było zakupić podczas kiermaszu ozdób świątecznych, który 
po raz pierwszy odbył się na korytarzach Urzędu Gminy Sit-
kówka-Nowiny. 
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szych rodzimych artystów, ale też przez osoby niepełnosprawne. - Nasze ozdo-
by wykonują podopieczni warsztatów w ramach terapii zajęciowej. Podczas zajęć 
uczą się spokoju i opanowania. Można więc powiedzieć, że wykonywanie ozdób 
świątecznych, jak również innego rodzaju rękodzieła ma dobroczynny wpływ na 
rehabilitację – przekonywała Monika Górniak, rehabilitantka z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Fanisławicach. – Zebrane na kiermaszu pieniądze przeznaczymy na 
zakup kolejnych materiałów do wykorzystania na warsztatach zajęciowych – za-
znaczyła Lucja Lizurej. 

O tym, że pomysł zorganizowania kiermaszu ozdób świątecznych był trafiony 
w dziesiątkę mówiła wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofia 
Duchniak. - Warto organizować tego typu kiermasze. Było dużo kupujących, a za-
częli się oni schodzić już od momentu rozkładania stoisk. Widać było spore zain-
teresowanie, a kiermasz bez wątpienia wprowadził nas w świąteczny klimat. Poza 
tym, akcja ta miała też swój szczytny cel. Sprzedawano rękodzieło podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, a jak wiadomo dla tych dzieci każdy grosz jest na 
wagę złota. Dlatego warto było zorganizować ten kiermasz świąteczny – podkre-
ślała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofia Duchniak.

Agnieszka Olech

17 grudnia szkolna hala w Kowali 
zamieniła się w magiczny teatr. W świą-
teczną atmosferę wprowadzili tłumnie 
przybyłych gości młodzi aktorzy, którzy 
przedstawili niezwykłe jasełka. Można 
było zobaczyć popisy teatralne nie tylko 
uczniów szkoły, ale też absolwentów. – 
Cieszy nas to szczególnie, że młodzi lu-
dzie mają jeszcze na to ochotę, że chcą tu 
przyjść, że chce im się jeszcze coś zrobić 
– mówiła nauczycielka Marzena Krajew-
ska, opiekun szkolnego koła teatralne-
go. – To już tradycja od wielu lat, że nasi 
uczniowie przychodzą i biorą udział 
w przedstawieniu. W tym roku absol-

wieczornica bożonarodzeniowa w Kowali
W Szkole Podstawowej im. gen Antoniego Hedy ps. „Szary” 

w Kowali odbyła się magicznie teatralna Wieczornica Bożonaro-
dzeniowa. Tym bardziej była niezwykła, bo połączona z akcją cha-
rytatywną i kiermaszem świątecznym.   

wenci sami przygotowali swoje przed-
stawienie. Miałam spore wątpliwości, 
czy uda im się zgrać, bo każdy z nich 
uczy się w innej szkole. Jednak udało się 
i wypadli fantastycznie. Dzisiaj obieca-
li mi, że będą to kontynuować, co mnie 
ogromnie cieszy – dodała. 

Przedstawienie uczniów szkoły też 
wypadło równie wspaniale. – Jestem 
pod ogromnym wrażeniem umiejęt-
ności aktorskich uczniów. Przez chwi-
le można się tu było poczuć jak w praw-
dziwym teatrze – mówił wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz. – Piękne przedstawienie, pięk-

ny wieczór. Składam ogromne podzię-
kowania wszystkim aktorom, jak rów-
nież choreografom przedstawienia za 
ogromne zaangażowanie – podkreślał.

Pod wrażeniem Wieczornicy Bożo-
narodzeniowej był także proboszcz pa-
rafii w Brzezinach, ksiądz Józef Knap. 
- Na pewno ta lekcja, którą dzisiaj od-
byliśmy w Szkole Podstawowej w Ko-
wali jest zaczątkiem tego, co każdy po-
winien przeżywać tuż przed świętami. 
Mogliśmy usłyszeć i zobaczyć to, co 
jest w Ewangelii, a teraz trzeba to prze-
żyć w swym sercu. Do tego służy okres 
adwentu, w czasie którego przygo-
towujemy się do Świąt Bożego Naro-
dzenia – zaznaczył ksiądz Józef Knap. 
- Święta Bożego Narodzenia są waż-
ne i wielkie nie tylko z tego tytułu, że 
przychodzi do nas Pan Bóg, ale też dla-
tego, że są bardzo rodzinne. W ten spo-
sób możemy budować nie tylko wspól-
notę z Panem Bogiem, ale i tą interper-
sonalną z każdym człowiekiem w ro-
dzinie - dodał

Wieczornica Bożonarodzeniowa wy-
padła fantastycznie. Jednak jej sukces, 
to nie tylko talenty aktorskie uczniów, 
to również akcja charytatywna. – Posta-
nowiliśmy, że korzystając z idei składa-
nia darów Dzieciątku, będziemy skła-
dać podczas przedstawienie prawdziwe 
dary, które potem przekażemy ubogim. 
Przy okazji przedstawienia zorganizo-
waliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych 
rzeczy, które odwieziemy do Caritasu – 
poinformowała Marzena Krajewska. 

Agnieszka Olech 
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Mikołajki dla dzieci z terenu Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny to już tradycja. 
Organizatorem tegorocznej zabawy był 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sitkówce-Nowinach oraz Schroni-
sko Młodzieżowe w Nowinach. Impreza 
rozpoczęła się od poprowadzonej przez 
zespół Super Band zabawy tanecznej 

w nowinach Mikołaj odwiedził dzieci
Tańce, liczne konkursy, 

wspaniała zabawa, pyszny 
poczęstunek i oczywiście góra 
prezentów – tak ponad 150 
dzieci z terenu Gminy Sitków-
ka-Nowiny świętowało Miko-
łajki. Prezenty milusińskim 
rozdawał sam Święty Miko-
łaj w asyście wójta Sebastia-
na Nowaczkiewicza.

przeplatanej licznymi konkursami, 
w których można było zdobyć słod-
kie nagrody. 

Tańczyli i doskonale bawili się 
nie tylko najmłodsi, ale też ich ro-
dzice, którzy byli pod wrażeniem 
organizacji zabawy mikołajkowej.

Dzieci jednak od samego począt-
ku z niecierpliwością wyczekiwa-
ły na przybycie Świętego Mikołaja, 
a kiedy ten pojawił się w drzwiach 
hali Szkoły Podstawowej w Nowi-
nach, przywitały go gromkimi bra-
wami i okrzykami. Strudzony sta-
ruszek przywiózł ze sobą ogromny 
wór prezentów dla każdego dziec-
ka. Z pomocą Świętemu Mikołajowi 
pospieszył wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz i obaj w mig rozdali paczki 
dla wszystkich dzieci.

Życzenia z okazji mikołajek 
wszystkim dzieciom złożyła rów-
nież obecna na uroczystości Radna 
Rady Powiatu Kieleckiego, Bogumi-
ła Kowalczyk

Na zakończenie maluchy zapro-
siły Świętego Mikołaja do wspólnej 
zabawy, a kiedy odjeżdżał obiecały 
mu, że będą grzeczne przez cały na-
stępny rok, aby znowu do nich za-
witał.

Agnieszka Olech
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„PRZED ŚWIęTAMI”

Gorączka przedświąteczna
z każdą chwilą wzrasta
cieszą się wszyscy ludzie
i w wioskach i w miastach

Okna sklepowe kuszą
i oczy przyciągają
przechodnie „zaskórniaki”
 myślach przeliczają,

Rozświetlone choinki
już migają wokoło,
a Mikołaje głowami kiwają, kiwają wesoło
najmłodsi piszą listy, z adresem do nieba

I każdy w czymś marzy,
i każdemu coś trzeba,
listonosz niesie torbę
wypchaną życzeniami

Życzenia gorące, kraszone całusami
i taki miły nastrój
na ziemi się wytwarza, te cudne
święta sam Bóg daje nam w darze.

Mnie również się udzielił,
ten nastrój przedświąteczny,
wyrazem tego właśnie,
jest ten tu mój krótki wierszyk.

Życzę dla wszystkich ludzi,
spełnienia się ich marzeń,
także świąt szczęśliwych, zdrowych,
pełnych miłych wrażeń

H. Brzoza

„ŻyCZENIA”

Niech Wam Pan Bóg
serce dobre wynagrodzi,
bo Jezus Maleńki do każdego serca 
przychodzi,
niechaj miłość, pokój w Waszych  
domach gości, 

Niechaj dary Ducha Świętego
spłyną w obfitości.
niech światło w Betlejem
rozjaśnia noc ciemną

Dzięki Wam ta droga nie była daremną,
w podzięce za serce, niechaj od nas będą,
maleńkie pamiątki, pamiątki z Kolędą 

H. Brzoza

„PRZyCHODZISZ JEZU”

Przychodzisz Jezu na Ziemię
By ludzi z grzechów wybawić
Niech Adamowe to plemię
Zechce Cię w sercu zostawić

Dzisiaj tak dużo jest w ludziach
Zmartwień i różnej goryczy
Czy sami mogą żyć w zgodzie
Gdy każdy coś dziś krzyczy

Prowadź naród do zgody
By szczęścia razem zaznali
Odrzucą zmartwień powody
Do Ciebie będą zdążali

Przybywasz Jezu nas zbawić
Pomagasz przetrwać na Ziemi
Kto chce swe serce odmienić
W zgodzie ma żyć ze wszystkimi

Jeśli nie przyjmiesz Jezusa
Samotny będziesz na świecie
Będzie gdzieś błądzić twa dusza
Pomyśl dziś o tym człowiecze

Na melodię kolędy: 
„Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem, w żadnej gospodzie…”

Henryk Skowerski

„PODARUNKI OD PANA BOGA”

Tyś mi to wszystko, dał
w prezencie Panie,
ot tak zwyczajnie
i po prostu za nic.
- Ten lazur nieba o
wiosennej porze,
z różową zorzą,
z której słonko wstaje
i promieniami swymi
nam Ziemię ogrzeje.
I jego granat
o zmierzchu mój Boże,
gdy miliony gwiazd migocą,
w jasnej księżyca poświacie.
Tyś mi to wszystko podarował Panie,
ot tak, po prostu 
i zwyczajnie za nic.
I klucze ptaków, wracających 
wiosną, do gwiazd rodzinnych,
pod strzechy znajome
i falujące zboża w letnim wietrze.
Trawy zielone posrebrzone rosą.
Krzak bzu, co rośnie
przy ścieżynie polnej
a w jego kwieciu słowik
wdzięcznie śpiewa
w majowe wieczory.
Tyś mi to wszystko 
podarował Panie,
ot tak po prostu
i zwyczajnie za nic.
Cień starej lipy
co przy drodze rośnie,
słodką woń rozlewa
w ciepłym słonka blasku,
przy której kwieciu o wiosennej porze,
pszczółki pracowały w trudzie i mozole.
Tyś mi to wszystko
dał w prezencie Panie,
ot tak po prostu i zwyczajnie za nic.
Tysiące dni jasnych
i szczęśliwych dałeś,
no i takich wiele,
co troski z oczu łzy 
mi wyciskały.
I Tyś postawił na drogi zakręcie
swój wizerunek,
na spróchniałym krzyżu,
bym choć na chwilę
przystanęła Panie
i popatrzyła na Twoje ramiona,
które na tym zniszczonym drewnie roz-
łożone,
chcą mnie przytulić mój Panie
do siebie.

Ot tak po prostu i zwyczajnie
za nic.
A gdy tak patrzę
na ten Krzyż spróchniały
i wielu rzeczy zrozumieć 
nie umiem,
obok mnie staje człowiek,
też zwyczajny
i coś do Ciebie szepce
bardzo cicho.
Czyżbyś i tego zwykłego
człowieka,
w całej swej mądrości
dał mi w prezencie
tak po prostu, za nic?!

Renata Posłowska   

wierszem pisane
Zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych lokalnych twórców. Zachęcamy również wszyst-

kich tych, którzy tworzą do podzielenia się ze swoją twórczością z czytelnikami „Głosu Nowiny”. Wier-
sze prosimy wysyłać na adres Redakcji. 
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Wszystko w ramach projektu unij-
nego pn. „Ochronić tradycję – zakup 
strojów ludowych dla Dziecięcego Ze-
społu Ludowego „Promyki” i stwo-
rzenie kącika pamięci strojów regio-
nu świętokrzyskiego” zrealizowane-
go za pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania „Perły Czarnej Nidy”. Be-
neficjentem projektu, którego realiza-
cja odbyła się na terenie Szkoły Podsta-
wowej w Bolechowicach była Gmina 
Sitkówka-Nowiny. – Poprzez realiza-
cję tego projektu chcieliśmy zachować 

„Promyki” z bolechowic  
mają nowe stroje ludowe

Prezentacja nowych stro-
jów ludowych przez Dziecię-
cy Zespół Ludowy „Promyki” 
i spotkanie wszystkich zespo-
łów ludowych z terenu Gminy 
Sitkówka-Nowiny, a także de-
gustacja potraw regionalnych. 
5 grudnia, w Szkole Podstawo-
wej w Bolechowicach podsu-
mowano unijny projekt, w ra-
mach którego uszyto stroje lu-
dowe dla Dziecięcego Zespołu 
Ludowego „Promyki” i stwo-
rzono kącik pamięci strojów 
regionu świętokrzyskiego.

dziedzictwo kulturowe i wspierać kul-
turę regionu, a także pobudzać aktyw-
ność społeczną mieszkańców – pod-
kreślał dyrektor SP w Bolechowicach, 
Tomasz Gruszczyński, który był jed-
nym z trzech koordynatorów projek-
tu wraz z nauczycielkami: Martą Mo-
łas-Czwartosz i Bożeną Litwin. 

W ramach projektu zakupiono 14 
strojów ludowych dla Dziecięcego Ze-
społu Ludowego „Promyki”, w tym dzie-
więć strojów damskich i pięć męskich. 
Dodatkowo komplet strojów ludowych 

można podziwiać w specjalnie przygo-
towanym na szkolnym korytarzu kąciku 
pamięci strojów ludowych. - Takie pro-
jekty są ważne. Pomagają młodym po-
kazać siłę ludowego grania, piękno tra-
dycyjnej melodii, ale też pomagają im 
zrozumieć jak to kiedyś żyło się na wsi, 
gdzie to życie było zupełnie inne od ży-
cia w mieście – zaznaczył Marcin Dzie-
więcki, prezes Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy”, który był obecny 
podczas podsumowania projektu. A to, 
jak się okazało, było huczne.

uwaGa! Członkowie Stowarzyszenia Telewizji Kablowej nowiny
Zarząd Stowarzyszenia telewizja Kablowa Nowiny informuje,  

że od 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z dnia 20 marca 2014 roku  
miesięczna składka członkowska wynosi 20 złotych. 

  
Podwyższenie składki członkowskiej o 2 zł zostało podyktowane:

1. Wzrostem opłaty za czynsz stacji czołowej o 100 zł/m-c od 1 stycznia 2014 roku i następnie o kolej-
ne 100 zł/m-c od 1 stycznia 2015 roku do wysokości 500 zł/m-c.

2. Wzrostem prowizji banku o 150 zł/m-c od 1 czerwca 2014 roku
3. Wzrostem opłat za reemisję nadawanych programów kodowanych (Eurosport, 5 progr., Discove-

ry, TVP Sport) o około 300 zł/m-c
4. Zmianą systemu nadawania programu TVP Sport od 1 stycznia 2015 roku co wiąże się z kosztem 

zakupu urządzenia z kartą kodującą w wysokości ok. 1000 zł. 
5. Wzrostem kosztów zakupu nowoczesnych urządzeń technicznych na wymianę zużytych np. 

TELE5 co powoduje wydatki rzędy 1000 zł.

Członków STKN realizujących opłaty przez Internet  
prosimy o wpisywanie okresu za jaki dokonano wpłat oraz podawanie dokładnego adresu

Zarząd Stowarzyszenia 
Telewizja Kablowa Nowiny 
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Najpierw na scenie w pełnej kra-
sie zaprezentował się Dziecięcy Zespół 
Ludowy „Promyki”. Pod okiem chore-
ografa, Andrzeja Piotrowskiego, dzie-
ci tańczyły i śpiewały na ludową nutę 
w pięknych, nowych strojach. Tuż po 
nich zaprezentowali się „Mali Kowa-
lanie” pod czujnym okiem opiekuna, 
Stanisławy Polowczyk-Walas. Nie mo-
gło zabraknąć również Zespołów Lu-
dowych z terenu Gminy Sitkówka-No-
winy. Dla publiczności zaprezentowa-
ły się „Szewczanki” i „Kowalanki”, któ-
rym przygrywał opiekun artystyczny, 
a zarazem akordeonista, Feliks Korban. 
Wystąpił też zespół „Bolechowiczanie” 
przy akompaniamencie opiekuna arty-
stycznego zespołu, znanego i ogrom-
nie cenionego nie tylko w kraju, ale 
i zagranicą akordeonisty, Krzysztofa 
Korbana.

Pod wrażeniem nie tylko strojów, ale 
przede wszystkim talentów najmłod-
szych był wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Obserwu-
jąc występy młodych artystów z zespo-
łów ludowych „Mali Kowalanie” i „Pro-
myki” muszę przyznać, że jestem pod 
ogromnym wrażeniem. Widać, że dzie-
ci czerpią z tej swojej pasji i zamiłowa-
nia do ludowości wielką radość i fraj-
dę. Patrząc na ich zaangażowanie jestem 
zupełnie spokojny o podtrzymywanie 
naszych rodzimych tradycji ludowych 
przez kolejne pokolenia. Jestem przeko-
nany, że nasza kultura ludowa nie zagi-

nie – podsumował wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. 
– Z tego miejsca chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim tym, którzy za-
angażowali się w realizację tego projek-
tu. Dziękuję koordynatorom, choreogra-
fom, opiekunom zespołu oraz rodzicom 
dzieci, a przede wszystkim naszym mło-
dym artystom, dzięki którym nasza lu-
dowość jest podtrzymywana i ciągle 
żywa – dodał wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz. 

Na zakończenie uroczystości dzie-
ci z zespołu „Promyki” częstowały gości 

własnoręcznie upieczonymi, pod czuj-
nym okiem pań z zespołu „Bolechowi-
czanie”, ciasteczkami. Przybyłych gości 
zaproszono na degustację wspaniałych 
potraw, przygotowanych przez człon-
kinie zespołów ludowych. Można było 
spróbować regionalnej kapusty z gro-
chem „Szewczanek”, kapusty z pieczar-
kami, która jest specjalnością „Kowala-
nek” oraz pysznych pierogów ziemnia-
czanych i ciasta drożdżowego „Bolecho-
wiczan”.

Agnieszka Olech 

Powodem, dla którego szkoła wzię-
ła udział w projekcie, jest fakt, że w po-
bliżu miejscowości, w której się znajdu-
je, biegnie linia kolejowa nr 8: Warszawa 
Wschodnia - Kraków Główny.  Znajdu-
ją się tam dwa przejazdy kolejowe z za-
porami, są również przejazdy bez zapór. 
W drodze do szkoły, niektórzy ucznio-
wie przekraczają tory kolejowe pieszo, 
autobusem szkolnym, bądź samocho-
dem z rodzicami. Pierwszym etapem 
naszego przedsięwzięcia było spotka-
nie z przedstawicielem PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. Zakład w Kielcach, 
który wygłosił prelekcję na temat bez-

Happening pt. „SToP - zatrzymaj się i żyj”
Szkoła Podstawowa im. Or-

ląt Lwowskich w Nowinach 
przystąpiła do ogólnopolskie-
go konkursu pt. „Bezpieczny 
Przejazd”, który był organizo-
wany przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe. 

pieczeństwa na przejazdach kolejowych 
dla uczniów klas I-III i IV-VI. Spotka-
niu zorganizowanemu w ramach pro-
gramu „Bezpieczny Przejazd - Zatrzy-
maj się i  Żyj” towarzyszyły dwie projek-
cje filmów: animowanego oraz symula-
cji wypadku samochodowo-kolejowego. 

Filmy wzbudziły w uczniach ogromne 
emocje i chętnie wypowiadali się na te-
mat ich treści. Uczniowie rozwiązywali 
zagadki i quizy, a na zakończenie mityn-
gu każdy uczeń otrzymał od prowadzą-
cego książeczkę pt. „Bezpieczny Prze-
jazd” z płytą CD oraz plakatem. W kla-
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sach I-III zostały przeprowadzone lekcje 
o bezpieczeństwie. 

Uczniowie kilku klas wzbogacili swoją 
wiedzę podczas lekcji z pracownikami kolei na 
dworcu kolejowym. Kolejnym etapem na-
szej akcji było zorganizowanie wystawy  
prac plastycznych - plakatów informują-
cych o bezpiecznym przekraczaniu torów  
i wyeksponowanie ich  na terenie szkoły. 
Uczniowie wraz z wychowawcami przy-
gotowali plakaty i transparenty potrzeb-
ne do przemarszu na przejazd kolejowy.

Happening pt. „Stop - Zatrzymaj 
się i Żyj” zorganizowano 26 listopada 
2014r. Dzieci wraz z opiekunami uda-

ły się z transparentami i plakatami na 
przejazd kolejowy z zaporami, na któ-
rym przez cały rok odbywa się wzmożo-
ny ruch samochodów i pociągów. Tam 
ubrani w kamizelki odblaskowe skan-
dowali przygotowane wcześniej hasła 
i okrzyki, prezentowali transparenty, 
znaki drogowe i hasła. Rozdawali kie-
rowcom, rowerzystom i pieszym ulot-
ki o bezpiecznym przekraczaniu torów 

słowno-muzyczny tematycznie związa-
ny z bezpieczeństwem w ruchu kolejo-
wym. Atrakcją apelu był pokaz „Odbla-
skowej Mody Kolejowej”, który wzbu-
dził żywy entuzjazm widowni.

Organizacją przedsięwzięcia zaję-
ła się Jolanta Gołda przy współpracy 
z Iloną Jaroszek Kruk, Anną Koźmińską, 
Małgorzatą Swatowską oraz Agnieszką 
Toczek wraz z klasami IIa, IIc, IIIa i IIIc. 
Dziękujemy także wychowawcom klas 
I-III oraz rodzicom uczniów za pomoc 
w realizacji  projektu.

Zorganizowane przedsięwzięcie 
wzbudziło duże zainteresowanie zarów-
no uczniów, rodziców, jak i obserwato-
rów, dlatego sądzimy, że jego rezultatem 
będzie podniesienie bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach kolejowo - drogowych. 

kolejowych. Kolejna część happenin-
gu odbyła się przed szkołą oraz na bo-
isku szkolnym, gdzie uczniowie utwo-
rzyli z własnych postaci „żywy napis”: 
„STOP-ŻyJ”. 

Finałowym działaniem, podsumo-
wującym akcję, było zorganizowanie 
apelu dla społeczności szkolnej, podczas 
którego odbyła się inscenizacja wier-
sza: „Lokomotywa” J. Tuwima, montaż 

Teatralnie podczas jasełek w Szkole w nowinach
Boże Narodzenie to czas, 

kiedy wszyscy stają się dla 
siebie bardziej życzliwi, milsi 
i zapominają o wszelkich spo-
rach i waśniach. Aby podkre-
ślić wyjątkowy charakter tych 
świąt uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Nowinach przy-
gotowali niezwykłe jasełka. 
Na koniec było wspólne śpie-
wanie kolęd, a zaproszeni go-
ście otrzymali upominki przy-
gotowane własnoręcznie przez 
uczniów.   
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Tradycją jest, że każdego roku przed 
Świętami Bożego Narodzenia w Szko-
le Podstawowej w Nowinach odbywają 
się jasełka. – Cieszymy się, że tak mocno 
w organizację i przygotowanie jasełek 
angażują się rodzice. Pomagają przygo-
tować scenografię i dekoracje wraz z na-
uczycielami i dziećmi. Staramy się, żeby 
co roku nasze jasełka były inne i tak się 
dzieje – podkreślała Maria Domańska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowi-
nach. 

„W cichą noc” – to tytuł tegorocz-
nego przedstawienia jasełkowego, jakie 
wystawiono w nowińskiej szkole. – Wy-
ciszenie na początku przedstawienia, 
ten klimat i Orędzie z Groty Betlejem-
skiej wprowadził nas w piękny nastrój 
zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia – powiedziała Renata Niepsuj-Wi-
cher, katechetka i zarazem reżyser jase-
łek. – Takim zamysłem było pokazanie 
dzieciom, rodzicom i wszystkim zebra-
nym, że ten czas przedświąteczny może 
być cichy i spokojny, że można zatrzy-
mać się i w tym zabieganiu nauczyć się 
zauważać biedę i cierpienie drugiego 
człowieka. Jednocześnie chcieliśmy po-
kazać radość z oczekiwania na przyj-
ście Pana i radość z przeżywania Świąt. 
W tym roku nasze jasełka były tradycyj-
ne, ale też nowoczesne. Mamy nadzieję, 
że zapadną na długo w pamięci ogląda-
jących – dodała.

Co do tego nie mieli wątpliwości za-
proszeni goście, którzy byli pod wiel-
kim wrażeniem przedstawienia jasełko-

wego. – Zachwycały przede wszystkim 
talenty młodych aktorów, których głę-
bokie zaangażowanie uwidoczniło się 
w sposobie odtwarzania betlejemskich 
scen. Dziecięca gra była pełna szczerości 
i ciepła – mówił wójt gminy Sitkówka-
Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. - Co 
roku w Nowinach są przepiękne jasełka, 
a w tym roku były naprawdę wyjątko-
we. Nieprawdopodobnie piękne przed-
stawienie zachwyciło przybyłych go-
ści – zaznaczył wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz, który mówił również o tym, że 
jasełka wprowadziły zebranych w at-
mosferę Świąt Bożego Narodzenia. – 

Przedstawienie jasełkowe w wykona-
niu uczniów pomogło poczuć świątecz-
ny klimat. Atmosfera zbliżających się 
świąt bez wątpienia udzieliła się wszyst-
kim gościom – podkreślał wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Na zakończenie świątecznych ja-
sełek nie mogło zabraknąć oczywi-
ście wspólnego śpiewania najpiękniej-
szych polskich kolęd, a zaproszeni go-
ście otrzymali podarunki własnoręcznie 
przygotowane przez uczniów szkoły.

Agnieszka Olech

Starsi i samotni połamali się opłatkiem
Ponad dwieście osób spotkało się na stołówce Zespołu Szkół Po-

nadpodstawowych w Nowinach, aby wspólnie połamać się opłat-
kiem. Wigilię dla starszych i samotnych osób z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

- W tym roku Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej po raz kolejny organizuje spo-
tkanie dla osób starszych i samotnych 
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny po-
informowała Ewa Kopolovets, kierow-
nik GOPS. - Na stołach królowały oczy-
wiście tradycyjne wigilijne potrawy. 
W tym roku przygotowaliśmy tradycyj-
ną zupę grzybową, a także rybę z ziem-
niakami i surówką – dodała.  

Spotkania opłatkowe w gminie Sit-
kówka-Nowiny stały się już tradycją. 
O ich idei mówił wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. 
– Ideą spotkań wigilijnych jest przede 
wszystkim chęć spotkania się z osoba-
mi starszymi i niejednokrotnie samotny-
mi. Osoby te potrzebują takich właśnie 
spotkań, gdzie mogą porozmawiać przy 
wspólnym stole ze swoimi sąsiadami, 
czy znajomymi, złożyć życzenia i przeła-
mać się opłatkiem. W tym dniu powinni-
śmy wszyscy się jednoczyć i to jest wła-
śnie koncepcja, która przyświeca tym 
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spotkaniom – podkreślał wójt, Sebastian 
Nowaczkiewicz, zapewniając jednocze-
śnie, że spotkania wigilijne będą kon-
tynuowane w późniejszych latach. – Te 
spotkania z całą pewnością będą konty-
nuowane. Myślę nawet, że w przyszło-
ści rozszerzymy ich formułę i ubogaci-
my – zapowiedział.     

O słuszności idei spotkań opłatko-
wych dla osób starszych i samotnych 
mówił także obecny podczas uroczy-
stości wigilijnej w Nowinach wicestaro-
sta kielecki, Zenon Janus. - Święta Boże-
go Narodzenia są świętami rodzinnymi. 
Każdy chciałby przebywać w tym cza-
sie w rodzinnym gronie, w ciepłej at-
mosferze. Niestety, los nie każdemu daje 
taką szansę. Jestem przekonany, że cho-
ciaż trochę tej rodzinności i ciepła przez 
te kilka godzin spędzonych tutaj razem 
wśród bliższych i dalszych znajomych, 
czy przyjaciół ma ogromne znaczenie 
dla tych ludzi. Myślę, że taką ideę mu-
simy propagować przez wiele, wiele lat 
– zaznaczył Zenon Janus, wicestarosta 
kielecki.  

Po życzeniach od wójta, Sebastia-
na Nowaczkiewicza oraz zaproszonych 
gości, przyszedł czas na połamanie się 
opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd. 
Zebrani mogli podziwiać wspaniały wy-
stęp Karoliny Podczasiak z przyjaciółmi 

oraz radnej Renaty Posłowskiej. - Posta-
nowiliśmy zaśpiewać dla wszystkich ze-
branych tradycyjne polskie kolędy, które 
zaprezentowaliśmy w tradycyjnej aran-
żacji, a dla urozmaicenia goście mogli 
usłyszeć dwie pastorałki. Zdecydowanie 
postawiliśmy na tradycję – powiedziała 
Karolina Podczasiak.

Jak można było się przekonać, ta tra-
dycja bez wątpienia spodobała się przy-

byłym na wigilijne spotkanie opłatko-
we. Goście chętnie śpiewali kolędy wraz 
z artystami. Połamano się opłatkiem, 
a wzajemnym życzeniom nie było widać 
końca. Tegoroczne wigilijne ucztowanie 
przebiegło w miłej, serdecznej i rodzin-
nej atmosferze.  

Agnieszka Olech

„Współcześnie i nie tylko” – to ty-
tuł jasełek, jakie w sobotnie grudnio-
we popołudnie tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzenia przedstawiono dla 
licznie przybyłych gości. A tych, w tym 
roku było wyjątkowo dużo, bo aż blisko 
trzysta osób. Swoją obecnością w Szkole 
Podstawowej w Bolechowicach zaszczy-
cili m.in.: wicestarosta Powiatu Kie-

żywa szopka w bolechowicach  
znowu zachwyciła

Najprawdziwszy osiołek, 
kucyki, kozy, owce, kury, kacz-
ki i gęsi, a nawet pawie – te 
i wiele innych zwierząt można 
było podziwiać w żywej szop-
ce, która w sobotę 20 grud-
nia stanęła na placu szkol-
nym w Bolechowicach. Wyda-
rzeniu towarzyszyło jasełko-
we przedstawienie, w którym 
udział wzięli wszyscy ucznio-
wie szkoły, czyli 148 wycho-
wanków. 

leckiego Zenon Janus, radny powiato-
wy Kazimierz Bielecki, wójt Gminy Sit-
kówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz, Przewodniczący Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny Łukasz Barwinek wraz 
z radnymi, Dyrektor Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Nowinach Adam 
Głogowski oraz zespół ludowo-obrzę-
dowy Bolechowiczanie. Jasełka rozpo-

czął szkolny zespół ludowy „Promyki”, 
który zatańczył poloneza w takt muzyki 
do polskiej kolędy „Bóg się rodzi”. Dzie-
ci przygotował choreograf, pan Andrzej 
Piotrowski.

Konwencja tegorocznych jasełek 
przedstawionych przez 148 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach 
to kontrastowe zestawienie świątecznej 
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atmosfery Bożego Narodzenia z pogo-
nią za wszystkim, co materialne. - Cie-
kawy scenariusz z oryginalnym finałem, 
świetna gra aktorska oraz wspaniałe de-
koracje i stroje - tak w wielkim skrócie 
podsumowali oryginalne przedstawie-
nie jasełkowe, przygotowane przez spo-
łeczność Szkoły Podstawowej w Bole-
chowicach, zaproszeni goście.

Profesjonalnej grze aktorskiej na 
parkiecie hali sportowej towarzyszyły 
pieśni szkolnego chóru. Chórzyści chó-
ru „Del Sol” oprócz tradycyjnych kolęd 
takich jak „Gdy śliczna panna”, „Wśród 

nocnej ciszy” czy „Lulajże Jezuniu” za-
śpiewali także mniej znane, ale równie 
piękne i zapadające w pamięć słuchaczy  
polskie kolędy i pastorałki pt. „Skrzypi 
wóz”, „Okno w chmurach”, „Jezusowa 
dudka”, „Narodził się w stajence”.

– Dekoracje wprowadzały nas w iście 
świąteczny nastrój, a żłobek wykonany 
z drewna i słomy przypominał ten z be-
tlejemskiej stajenki – mówił po przedsta-
wieniu Wicestarosta – Zenon Janus.

Na zakończenie przedstawienia 
swoje umiejętności muzyczne zapre-
zentował szkolny zespół instrumental-
ny prowadzony przez  Michała Wci-
sło. Dzieci, wśród spadających z góry 
płatków sztucznego śniegu, na gitarach 
elektrycznych, instrumentach klawiszo-
wych, perkusji oraz instrumentarium 
Orffa, zagrały kolędę pt. „Cicha noc”.

Ogromne zaangażowanie młodych 
aktorów zaowocowało wspaniałym 
spektaklem, który wywarł duże wraże-
nie na widzach. Dzieci zaprezentowały 
się wspaniale.

Żywa szopka przyciągnęła tłumy
Przedstawienie jasełkowe, to nie je-

dyna atrakcja tego wieczoru jakie przy-
gotowała szkoła dla wszystkich zapro-

szonych gości. Po raz drugi już miesz-
kańcy Gminy Sitkówka-Nowiny mogli 
podziwiać żywą szopkę umiejscowio-
ną na placu szkolnym tuż przed Szkołą 
Podstawową w Bolechowicach. W tym 
roku swoje miejsce w stajence znalazły 
kucyki, kozy, owce, osioł, gołębie, kacz-
ki, gęsi, kury i pawie. Najbardziej za-
chwycone ich widokiem były dzieci.

– W zeszłym roku szopka była uboż-
sza, ale dziś mamy więcej zwierząt. 
Przyjechały tu między innymi zza Pie-
koszowa, Szewc, Tokarni, i Wolicy – po-

informował Tomasz Gruszczyński, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Bolecho-
wicach i zapowiedział, że jeżeli się uda, 
to żywa szopka wróci w przyszłym roku. 

Żywa szopka w Bolechowicach po-
woli staje się już tradycją. – To bardzo 
dobry pomysł – uważa wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz. – Jest to w zasadzie jedyna taka 
żywa szopka w okolicy, i jak było widać 
cieszyła się ona ogromną popularnością. 

Żywą szopkę tłumnie przychodziły po-
dziwiać całe rodziny i z tego, co widzia-
łem, nie tylko dzieci miały wielką fraj-
dę. Z całą pewnością mocno będziemy 
wspierać organizację żywej szopki w ko-
lejnych latach – zapowiedział wójt No-
waczkiewicz.

Agnieszka Olech
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KalenDaRiuM
Grudzień to magiczny czas, w którym odby-

wają się wspólne Wigilie poprzedzane zazwyczaj 
licznymi jasełkami, kiermaszami świątecznymi 
i chóralnym kolędowaniem. Dokładnie tak było 
również na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. 
Przedstawienia jasełkowe w wykonaniu dzie-
ci i młodzieży wprowadzały w świąteczny kli-
mat. Nie zabrakło też koncertów świątecznych, 
czy akcji charytatywnych, a nawet żywej szopki 
– jednej z niewielu w okolicy najbliższych gmin. 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tych nie-
zwykłych wydarzeń.    

re
kl

am
a

Chór „Nowina” wystąpił podczas VIII Świętokrzyskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek

Tradycyjne polskie kolędy zaśpiewała Karolina Podczasiak wraz  
z przyjaciółmi podczas Wigilii dla osób starszych i samotnych 

Wicestarosta Zenon Janus osobiście złożył życzenia podczas Wigilii 
dla starszych i samotnych

Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta zaprosiła mieszkańców na wspól-
ne kolędowanie

Maluchy z Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia wy-
stawiły piękne przedstawienie jasełkowe
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Jabłka przywiozły do gminy Sitkówka-Nowiny dwa tiry. 
Rozładowano je w kaplicy obok kościoła p.w. Chrystusa Od-
kupiciela w Nowinach. – Dzięki przychylności księdza pro-
boszcza Józefa Kubiczy mogliśmy złożyć skrzynie z jabłkami 
w kaplicy, skąd mieszkańcy odbierali jabłka. 

Akcja rozdawania jabłek została zorganizowana z inicja-
tywy radnego Artura Podczasiaka i radnych Klubu Wspólne 
Dobro przy wsparciu Stowarzyszenia Bonum Publicum oraz 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastiana Nowaczkiewicza. 
Jabłka pozyskano z Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzy-
skim. 

Po jabłka mógł zgłosić się każdy mieszkaniec Gminy Sit-
kówka-Nowiny. - Warunkiem otrzymania owoców było za-
mieszkanie w naszej gminie. Każdy odbierający musiał też 
podpisać pokwitowanie – tłumaczy Artur Podczasiak, radny 
Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Owoce wydawane były po jednej skrzynce dla jednej 
rodziny. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. – 
W dwa dni rozdano blisko 35 ton jabłek. Zgłosiło się dwa ty-
siące osób – poinformował Łukasz Barwinek, Przewodniczący 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.

Rozdali blisko 35 ton jabłek
Samorządowcy z terenu gminy Sitkówka-No-

winy rozdali mieszkańcom blisko 35 ton pysz-
nych jabłek. - Dwa tiry jabłek wyładowane po 
brzegi rozdaliśmy w dwa dni. Z akcji skorzystało 
dwa tysiące mieszkańców – poinformowali radni 
Klubu Wspólne Dobro, organizatorzy akcji.   

Informacja  
o zmIanIe godzIn  

pracy UrzędU Gminy 
SItkówka-nowIny

Zgodnie z Zarządzeniem  
Nr WG.117.2014  

Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dn. 19 grudnia 2014 r.  

w sprawie zmiany godzin pracy  
pracowników Urzędu Gminy  

Sitkówka-Nowiny, w celu  
usprawnienia obsługi klientów,  

zostały zmienione godziny  
pracy Urzędu.

Od dnia 5 stycznia 2015 r.  
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny 

jest czynny w następujących  
godzinach:

poniedziałek  – 8.00 – 16.00

wtorek-piątek – 7.15 – 15.15

Jednocześnie informujemy,  
że Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny  

przyjmuje mieszkańców  
w poniedziałki w godz. 8.15 – 9.15  

oraz czwartki 14.00 – 15.00

Akcję podsumowano podczas ostatniego w 2014 roku po-
siedzenia sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Szczególne 
podziękowania dla wszystkich zaangażowanych złożył ofi-
cjalnie wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Dziękuję wszyst-
kim tym, którzy zaangażowali się w akcję rozdawania jabłek. 
Szczególne podziękowania kieruję do inicjatora akcji radnego 
Artura Podczasiaka oraz do wiceprzewodniczącej Rady Zo-
fii Duchniak i radnego Eugeniusza Czerwiaka, którzy bezpo-
średnio zaangażowali się w akcję. Dziękuję także za okazaną 
przychylność księdzu proboszczowi Józefowi Kubiczy, który 
udostępnił kaplicę, gdzie jabłka były składowane – dziękował 
podczas sesji wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 

Agnieszka Olech

  Zmarł 

 Adrian Zawadzki, 
   strażak  

     z OSP Wola Murowana

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 21 lat zmarł Adrian Zawadzki,  
zasłużony strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Murowanej.  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 stycznia o godzinie 14:00 w kościele  
parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Murowanej.  
Śp. Adrian Zawadzki zostanie pochowany na cmentarzu w Brzezinach.

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny z powodu śmierci 
ŚP. Adriana Zawadzkiego

Druha Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Murowana 
Składają

  Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny                     Przewodniczący Rady Gminy   
Sebastian Nowaczkiewicz                                 Sitkówka-Nowiny 
                wraz                                                   Łukasz Barwinek

                       z Pracownikami                                           wraz z Radnymi

oraz 
Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy


