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Gmina Sitkówka-nowiny  
ma już budżet na 2015 rok.  

radni jednogłośnie  
podjęli uchwałę w tej sprawie.
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Wewnętrzna 35-cio metrowa zjeżdżalnia i zjazd po niej na specjal-
nych pontonach, nowa wanna basenowa z kilkoma hydromasażami 
i nowe jacuzzi z wodą borowinową lub solankową, a na balkonie wido-
kowym przeszklona „Grota Solna” z widokiem oczywiście na basen – to 
nowe atrakcje, jakie czekają na wszystkich, którzy odwiedzą krytą pły-
walnię „Perła w Nowinach”. 

Agnieszka Olech

kryta pływalnia „perła” w nowinach już otwarta
Końca dobiegł remont basenu „Perła” w Nowinach. 

Miłośnicy wodnych szaleństw już mogą korzystać z no-
wych atrakcji. Kryta Pływalnia czynna jest codziennie 
w godzinach od 6:00 do 22:00.

Serdecznie 
zapraSzamy! 
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budżet na 2015 rok 
radni przyjęli jednogłośnie

Podczas ostatniego posiedzenia sesji Radni Rady Gminy Sitkówka-Nowiny jednogłośnie przyjęli budżet 
gminy na 2015 rok. Warto zaznaczyć, że tegoroczny budżet opiewa na kwotę ponad 48 milionów złotych. Go-
ściem posiedzenia najważniejszej sesji w roku – sesji budżetowej – był Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, 
Zenon Janus oraz radna Powiatu Kieleckiego, Bogumiła Kowalczyk.

Najważniejszym punktem obrad 
ostatniego posiedzenia sesji Rady Gmi-
ny było uchwalenie budżetu Gminy Sit-
kówka-Nowiny na 2015 rok. Projekt bu-
dżetu przedstawiła skarbnik Gminy Jo-
anna Młynarczyk-Kusińska, a opiniowa-
li jego wartość przewodniczący poszcze-
gólnych komisji statutowych Rady. Po-
zytywna była także opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.

Przygotowanie budżetu gminy, czy-
li zestawienie dochodów i wydatków 
finansowych samorządu gminnego 
to najważniejsza część pracy radnych 
i służb finansowych Urzędu Gminy oraz 
wójta. Zanim projekt trafia pod głoso-
wanie na sesji budżetowej jest skrupu-
latnie rozpatrywany i dyskutowany na 
posiedzeniach stałych komisji statuto-
wych. Zatwierdzenie go przez nowiń-
skich rajców podczas najważniejszej 
w roku sesji budżetowej było już tyl-
ko formalnością. – Dziękuję wszystkim 
radnym za rzetelną i skrupulatną pra-
cę, wspólnie odbyliśmy wiele meryto-
rycznych dyskusji. Wynikiem wspólnej 
pracy jest budżet jaki przygotowaliśmy 
po autopoprawkach uwzględniających 
wnioski radnych. Jestem przekonany, że 
taka współpraca przyniesie wymierne 
efekty dla dobra naszej gminy – dzięko-
wał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Warto podkreślić, że tegoroczny pro-
jekt budżetu gminy zaplanowany został 
po stronie dochodów w kwocie ponad 
48 milionów zł, a po stronie wydatków 
w kwocie ponad 45 milionów zł. – Z nad-
wyżki budżetowej spłacimy częściowo 
zobowiązania z tytułu kredytów zacią-
gniętych w latach poprzednich – wyja-
śnił Przewodniczący Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny, Łukasz Barwinek. War-
to podkreślić, że na początku 2015 roku 
stan zobowiązań z tytułu kredytów wy-
niesie 12 219 251,72 zł, natomiast na ko-
niec roku wyniesie 8 919 251,72 zł, co sta-
nowi 18% planowanych dochodów. Na-
leży dodać, że jest to bezpieczny poziom 
zadłużenia, mając na uwadze, iż obo-
wiązujący w poprzednich latach wskaź-
nik wysokości zadłużenia to 60%.

W projekcie uchwały budżetowej na 
2015 r. jako priorytetowe uwzględnio-
no wydatki na bieżące utrzymanie szkół, 

placówek oświatowych i dowozu dzie-
ci do szkół, zapewnienie funkcjonowa-
nia administracji samorządowej oraz in-
nych jednostek organizacyjnych gmi-
ny realizujących zadania na rzecz spo-
łeczeństwa gminy, pomoc społeczną dla 
osób znajdujących się w trudnej sytu-
acji materialnej, czy organizację prac in-
terwencyjnych dających możliwość za-
trudnienia osobom bezrobotnym będą-
cym w najtrudniejszej sytuacji życiowej. 
Istotną rolę odegrają też zadania inwe-
stycyjne, na które przeznaczono ponad 6 
milionów złotych, co stanowi 13 % środ-
ków z budżetu. – Budżet na 2015 rok jest 
zrównoważony i bezpieczny dla gminy 
– zaznaczył Przewodniczący Rady Łu-
kasz Barwinek. – Po wielu merytorycz-
nych dyskusjach przeprowadzonych po-
między władzami gminy oraz radnymi 
wprowadziliśmy do niego sporo zmian, 
które dotyczą także oszczędności na 
kwotę 1 miliona 600 tysięcy złotych. Te 
środki w większości przeznaczyliśmy na 
zadania inwestycyjne – podkreślił Prze-
wodniczący Łukasz Barwinek.

Zanim podjęto jedną z najważniej-
szych uchwał w roku mówiono również 
o konieczności pozyskiwania środków 
zewnętrznych. – Myślę, że jest to budżet, 

który w tym roku pozwoli nam przygoto-
wać się na to, co nas czeka w najbliższej 
przyszłości, kiedy będziemy starać się 
jako gmina o pozyskiwanie funduszy ze-
wnętrznych na różnego rodzaju inwesty-
cje – zaznaczył wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz. – W tym roku w większości bę-
dziemy przeprowadzać takie inwestycje, 
na które w żaden sposób nie udałoby się 
nam pozyskać dofinansowania ze środ-
ków zewnętrznych, a także takie, które 
są pilne i muszą być wykonane szybko 
– powiedział wójt Nowaczkiewicz, infor-
mując jednocześnie, że gmina już planu-
je zatrudnić nowego pracownika do po-
zyskiwania środków unijnych. – Zatrud-
niony zostanie urzędnik, który będzie pi-
sał wnioski unijne, rozliczał je i pomagał 
gminie w pozyskaniu środków zewnętrz-
nych. Jestem pewien, że każda złotów-
ka zainwestowana w to stanowisko pra-
cy zwróci się w ogromną nadwyżką na 
rzecz gminy w postaci pozyskanych fun-
duszy zewnętrznych – podkreślał wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz.

Nie od dzisiaj wiadomo, że sesje bu-
dżetowe, na których radni podejmu-
ją uchwały w sprawie ustalenia budże-
tu na kolejne lata, zawsze i wszędzie bu-
dziły wśród władz samorządowych, rad-
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Od początku roku w czternastu województwach w całym kraju za-
mkniętych zostało kilkadziesiąt przychodni. - Tego problemu nie ma 
w Nowinach. Wszystkie poradnie działają tak, jak dotychczas – poinfor-
mował Jacek Chudzicki, pełniący od 2 stycznia bieżącego roku obowiąz-
ki dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej w Nowinach. - Mamy podpisany kontrakt z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, a także ze wszystkimi lekarzami. Nasza placówka funk-

W przychodni w Nowinach pacjenci bez najmniejszych 
problemów mogą skorzystać z pomocy lekarskiej. Lekarze 
przyjmują w godzinach od 8:00 do 18:00. 

bez problemu do lekarza w nowinach

cjonuje bez najmniejszych zarzutów. Pacjenci są ob-
sługiwani bez żadnych zmian – zapewnił. 

 Informujemy, że w związku z wygaśnięciem 
w dniu 31 grudnia 2014 roku kontraktu dotychcza-
sowego dyrektora Samorządowego Zakładu Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej w Nowinach, Marci-
na Bekiera, od 2 stycznia bieżącego roku obowiązki 
dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Nowinach pełni Jacek Chud-
nicki. Będzie on pełnił obowiązki dyrektora SZPOZ 
w Nowinach do momentu ogłoszenia i rozstrzy-
gnięcia konkursu na stanowisko dyrektorskie tejże 
placówki zdrowotnej.  

Agnieszka Olech

nych, sołtysów i mieszkańców najwię-
cej emocji i dyskusji. Inaczej jednak było 
podczas posiedzenia Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny. Radni zgodnie podję-
li uchwałę dotyczącą budżetu na 2015 
rok. Za tę jednomyślność podziękowa-
nia do radnych i władz gminy skierował 
obecny podczas posiedzenia sesji Wice-
starosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Ja-
nus. – Dziękuję całej Radzie za dojrzałość 
w podejmowaniu decyzji i chęć współ-
pracy. Pewna epoka dla tej gminy już się 
skończyła. W 2015 roku należy się przy-
gotować do pozyskiwania środków unij-
nych, o które będzie można aplikować 
od 2016 roku. Apeluję o pełną mobiliza-
cję. Jeśli nie zrobimy tego teraz wspól-
nie, to gmina Sitkówka-Nowiny tak jak 
do tej pory będzie na końcu, jeśli cho-
dzi o pozyskiwanie funduszy zewnętrz-
nych. Cieszę się, że wójt i Rada Gminy 
mówią jednym głosem. Musimy pamię-
tać, że tylko konsekwencja w działaniu 
doprowadzi do sukcesu. Wierzę, że Gmi-
nę Sitkówkę-Nowiny stać na to, żeby zo-
stać przykładem dla innych. Będę wspie-
rał wszystkie wasze działania – zapew-

nił Wicestarosta, Zenon Janus, gratulu-
jąc takiego budżetu i zgody. Do gratu-
lacji przyłączyła się również Radna Po-
wiatu Kieleckiego, Bogumiła Kowalczyk. 
– Patrząc na zgodę, jaka panuje pomię-
dzy władzami gminy a Radą, a także pa-
trząc na chęć do działania jestem spokoj-
na o przyszłość tej gminy. Gratuluję jed-

nomyślnego przyjęcia budżetu i również 
deklaruję wsparcie – dodała Radna Po-
wiatu Kieleckiego, Bogumiła Kowalczyk.

O realizacji przyjętego na 2015 rok 
budżetu będziemy informować na bie-
żąco.

Agnieszka Olech
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Nikogo nie trzeba chyba przekony-
wać do tego, jak ważna jest profilakty-
ka zdrowotna. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkanek gminy Sitków-
ka-Nowiny, w miniony poniedziałek 12 
stycznia, pod Urzędem Gminy stanął 
profesjonalny mammobus, gdzie moż-
na było wykonać mammografię. Bada-
nie było bezpłatne dla wszystkich pań 
pomiędzy 50 a 59 rokiem życia. Z tej for-
my profilaktyki skorzystało 57 mieszka-
nek naszej gminy.   

Zrobiły bezpłatną mammografię
12 stycznia, na parkingu przy 

Urzędzie Gminy Sitkówka-No-
winy stał mammobus, w którym 
można było wykonać bezpłatne 
badania mammograficzne. Prze-
badać mogły się Panie w wieku od 
50 do 69 lat, które w ciągu ostat-
nich dwóch lat nie wykonały bez-
płatnego badania. Z bezpłatnych 
badań skorzystało 57 kobiet. 

Mammografia, czyli rentgenowskie 
badanie piersi, to najbardziej skuteczna 
metoda w diagnostyce wczesnych obja-
wów raka piersi. Wczesne wykrycie tego 
nowotworu gwarantuje niemal 100% 
pewności na wyleczenie choroby, dlatego 

warto się badać. Co więcej, mammogra-
fia jest badaniem bezpiecznym i wyko-
nywanym przy użyciu minimalnej dawki 
promieniowania rentgenowskiego.

Agnieszka Olech

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu 
Samorządowym w Nowinach odbyło się niezwy-
kłe przedstawienie kukiełkowe, w którym zagrali 
niezwykli aktorzy. Niecodzienne wyzwanie aktor-
skie zaproponowały rodzicom wychowawczynie 
grupy czterolatków. Podjęli je bez wahania, a efekt 
był zaskakujący! - Na początku września utworzy-
liśmy „klub rodzica”. W ramach tego klubu posta-
nowiłyśmy wciągnąć rodziców do czynnego udzia-
łu w życie przedszkola. Tak też powstał pomysł za-
angażowania rodziców w to przedstawienie – wyja-
śniła Agata Strzeszkowska, wychowawczyni. – Do 
tej pory nigdy jeszcze nie było czegoś podobnego 
w naszym przedszkolu. Rodzice po raz pierwszy 
wcielili się w role aktorów i uważam, że byli wspa-
niali – podkreślała. - Mamy wspaniałych rodziców, 
którzy nigdy nam nie odmawiają – przyznała Agata 
Strzeszkowska, wychowawczyni. – Wszyscy są bar-

aktorsko dla babć i dziadków w przedszkolu 
samorządowym w nowiach

Rodzice przedszkolaków wcielający się 
w role aktorów, przedszkolaki wspierają-
ce rodziców śpiewem, piękne marionetki 
własnoręcznie przygotowane, moc życzeń 
dla Babć i Dziadków i wspaniała zabawa 
– tak w Przedszkolu Samorządowym imie-
nia „Pluszowego Misia” w Nowinach świę-
towano Dzień Babci i Dziadka.

dzo zaangażowani pomimo wielu obowiązków i za to składamy im ser-
deczne podziękowania.    

Odważni rodzice przedszkolaków bez chwili namysłu postanowili 
odegrać z okazji Dnia Babci i Dziadka baśniowe przedstawienie. Za na-
mową wychowawczyń wcielili się w role aktorów kukiełkowych, wysta-
wiając wyjątkowe jasełka. - Każdy uczeń mógł podziwiać swojego rodzi-
ca w jakiejś roli – powiedziała Agata Strzeszkowska, wychowawczyni. 
– Trzeba przyznać, że zagrali je oni wyśmienicie – dodała. - To było dla 
nas niewątpliwie duże wyzwanie – przyznał wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny, Sebastian Nowaczkiewicz, który jako rodzic wziął udział w przedsta-
wieniu kukiełkowym wcielając się w jedną z ról. Sam przyznał, że w roli 
aktora czuł się dobrze. – Chyba wszyscy wczuliśmy się w powierzone 
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nam role, ale przede wszystkim była to 
dla nas doskonała zabawa. Mamy na-
dzieję, że nasza gra aktorska spodoba-
ła się zarówno dziadkom, jak i dzieciom.       

O tym, że tego typu przedsięwzięcia 
są jedną z najlepszych form integracji 
międzypokoleniowej mówiła dyrektor 
Przedszkola Samorządowego im. Plu-
szowego Misia”, Alina Banasik. – My-
ślę, że tego typu pokoleniowe spotkania 
będą inspiracją dla wszystkich nauczy-
cieli. Takiego wydarzenia u nas jeszcze 
nie było, a myślę, że wrażenia po spek-
taklu są niesamowite. Będziemy chcieli 
angażować rodziców częściej – zapowie-
działa dyrektor Alina Banasik. 

Za kulisami przedstawienia od sa-
mego początku było gorąco, choć wszy-
scy debiutujący aktorzy zgodnie twier-
dzili, że tremy nie mają. Utalentowa-
ni rodzice czarowali grą aktorską i swo-
imi głosami, a maluchy wspierały ich 
śpiewając kolędy dla swoich dziadków. 
A Ci byli wprost oczarowani niebywa-
łym przedstawieniem. - Bardzo mi się 
podobało. Wszyscy spisali się na medal 
– podkreślał tuż po przedstawieniu Je-
rzy Chłopek, jeden z dziadków. - Przed-
stawienie było wspaniałe. Występowali 
w nim rodzice, w związku z czym mo-
gliśmy podziwiać nasze dzieci. To wyda-
rzenie było też ważne nie tylko dla nas, 
ale również dla naszych wnuków, któ-
rzy podobnie jak my patrzyli z dumą 
na swoich rodziców. Gratuluję pomy-
słu – mówiła Maria Gruszczyńska, jed-
na z obecnych na przedstawieniu babć.

Nie tylko zachwyciła gra aktorska 
i samo przedstawienie, ale także sce-
nografia i wspaniałe marionetki wyko-
nane własnoręcznie przez wychowaw-
czynie. Śmiało można stwierdzić, że tak 
pięknych kukiełek nie powstydziłby się 
żaden teatr – Dwa tygodnie zajęło nam 
zrobienie wszystkich kukiełek. Najtrud-
niej było wykonać pierwszą. Patrząc jed-
nak na zadowoloną publiczność warto 

było podjąć ten trud – przyznała Urszu-
la Mularczyk, pod której czujnym okiem 
powstawały kukiełki. - Część ze zrobio-
nych marionetek będzie teraz zdobić 
nasz kącik regionalny – poinformowała 
Alina Banasik, dyrektor Przedszkola Sa-
morządowego im. „Pluszowego Misia” 
w Nowinach. 

Na zakończenie maluchy zaprosiły 
dziadków do wspólnej zabawy tanecz-
nej, a rodzice w tym czasie przygoto-
wali słodki poczęstunek dla wszystkich. 
Były też laurki własnoręcznie wykonane 
przez wdzięcznych za wszystko wnu-
ków i niezapomniane życzenia.

Wyjątkowe podziękowania otrzy-
mali także aktorzy spektaklu, czyli ro-
dzice, dla których też przygotowano 
specjalne laurki. Jak zgodnie podkreśla-
li, z chęcią będą angażować się w tego 
typu przedsięwzięcia. – Dziękujemy za 
wspaniałą integrację wychowawczy-
niom i za to, że namówiły nas do wzięcia 
udziału w tym przedsięwzięciu. Mamy 
nadzieję, że nie był to nasz ostatni wy-
stęp – mówili rodzice.

Nie ulega wątpliwości, że jedynym 
w swoim rodzaju ewenementem był już 

sam fakt, że doszło do tak niecodzien-
nego przedstawienia. Na słowa uzna-
nia zasługują nie tylko maluchy pięknie 
śpiewające kolędy, ale przede wszyst-
kim rodzice, którzy do zadania podeszli 
z wielkim zaangażowaniem. Takiej inte-
gracji międzypokoleniowej można tylko 
pozazdrościć. Bez wątpienia, ten „Dzień 
Babci i Dziadka” był wyjątkowy i zosta-
nie zapamiętany na długo.

Agnieszka Olech
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łukasz barwinek przewodniczącym Zgromadzenia mZwik

- Pomysł na tego typu wyjątkowy 
Dzień Babci i Dziadka zrodził się właści-
wie z obserwacji zaangażowania w życie 
przedszkola rodziców – zdradziła Beata 
Bujak, wychowawczyni sześciolatków. – 
Z tymi rodzicami i przedszkolakami pra-
cujemy już czwarty rok. Rodzice chętnie 
nas wspierają w różnego rodzaju dzia-
łaniach, dlatego postanowiłyśmy za-
proponować im samodzielne przygoto-
wanie scenek – opowiada Bożena Tam-
borska, wychowawczyni sześciolatków. 
– Same do końca nie wiedziałyśmy ja-
kie niespodzianki przygotują rodziny 
dla dziadków, aczkolwiek pomagałyśmy 
w doborze rekwizytów, czy strojów. Była 
to jednak niespodzianka i dla nas. Wszy-
scy spisali się znakomicie – podkreślały 
zgodnie obie wychowawczynie. 

W wyjątkowy koncert życzeń dla 
Babć i Dziadków zaangażowali się rodzi-

koncert życzeń z okazji dnia babci i dziadka 
w nowińskim przedszkolu

Znowu było wyjątkowo 
w Przedszkolu Samorządowym 
imienia „Pluszowego Misia” 
w Nowinach z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Tym razem przedszko-
laki wspólnie z rodzicami wystąpi-
ły w specjalnym koncercie życzeń. 
Były skecze, piosenki, a nawet au-
torskie wiersze rodziców, a wszyst-
ko to z wykorzystaniem prezenta-
cji multimedialnej. Ten dzień Bab-
ci i Dziadka zapisze się w historii 
Przedszkola złotymi literami.

ce, występując razem ze swoimi dzieć-
mi. Wszyscy bawili się znakomicie, a tre-
my wcale nie było po nikim widać, choć 
rodzice zgodnie przyznali, że stres był 
spory. – Przygotowując się do dzisiej-
szego przedstawienia wszyscy całymi 
rodzinami ciężko pracowaliśmy. Przed-
sięwzięcie było dla nas bardzo stresujące 
– przyznała Grażyna Borkowicz, mama 
Marysi. – To było duże wyzwanie, które 
warto było jednak podjąć. Nawet udało 
się zaprosić do czynnego udziału w za-
bawie dziadków. W związku z czym, 
mieliśmy tu pełną integrację. Na pewno 
zapamiętamy wszyscy to wydarzenie na 
długo – dodała. 

O tym, że tegoroczny Dzień Babci 
i Dziadka w wykonaniu grupy sześcio-
latków był wyjątkowy, mówili wzruszeni 
sami bohaterowie dnia. – Oglądając te-
goroczne przedstawienie z całą pewno-

ścią wszyscy odnieśliśmy wielkie wraże-
nie i niesamowite wzruszenie. Dla mnie 
osobiście było to ogromne przeżycie. 
Dzisiaj naprawdę było wyjątkowo – za-
znaczyła Bożena Pręndota, Babcia Julki.

Po aktorskich wspólnych wystąpie-
niach przedszkolaków i rodziców, któ-
re zostały przygotowane specjalnie dla 
ukochanych Dziadków, maluchy zaśpie-
wały razem piosenkę, a nawet odtań-
czyły Poloneza. W końcu przyszedł czas 
na słodki poczęstunek, a na zakończe-
nie uroczystości przedszkolaki wręczyły 
swoim Dziadkom własnoręcznie przy-
gotowane laurki i złożyły życzenia.

Ten wyjątkowy Dzień Babci i Dziad-
ka w nowińskim Przedszkolu z całą 
pewnością na długo zapisze się w pa-
mięci wszystkich. 

Agnieszka Olech

Podczas Zgromadzenia Międzyg-
minnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji w Kielcach odbyły się 
wybory nowego Przewodniczące-
go. W tajnym głosowaniu do peł-
nienia tej funkcji wybrano Łukasza 
Barwinka, Przewodniczącego Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 
powołano w 1992 roku, a utworzyły go cztery gminy: Kielce, Ma-
słów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk. Celem ZMWiK było wspólne 
rozbudowywanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 
przy wykorzystaniu  istniejącej oczyszczalni ścieków w Sitkówce 
dla potrzeb tych gmin.

W skład Zgromadzenia z mocy prawa wchodzą wójtowie 
gmin uczestniczących w Związku, a dodatkowych przedstawicieli 

wyznacza Rada Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny został wyznaczony na drugiego przedstawiciela Związku 
z ramienia gminy Sitkówka-Nowiny – pierwszym z mocy ustawy 
jest wójt Sebastian Nowaczkiewicz – podczas grudniowego posie-
dzenia sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Był on wtedy jedy-
nym zgłoszonym kandydatem do pełnienia tej funkcji, a za przyję-
ciem jego kandydatury zagłosowali jednomyślnie wszyscy radni.

Wczoraj, Łukasz Barwinek – Przewodniczący Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny – w wyniku tajnego głosowania w oparciu o Sta-
tut MZWiK większością głosów został wybrany na Przewodni-
czącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji w Kielcach. Jak podkreślał, tym faktem był mile zasko-
czony. – Dołożę wszelkich starań, aby swoje zadania wypełniać jak 
najrzetelniej – zapewnił tuż po objęciu funkcji Przewodniczącego 
MZWiK Łukasz Barwinek, Przewodniczący Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny, dziękując tym samym za zaufanie członkom Zgroma-
dzenia MZWiK.

Agnieszka Olech
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Już zatwierdzono  
plan pracy rady Gminy  

i poSzczeGólnych komiSJi
Podczas sesji radni podjęli uchwa-

łę w sprawie zatwierdzenia planu pra-
cy Rady Gminy na I półrocze 2015 
roku. Zgodnie z przyjętymi założenia-
mi w pierwszym półroczu zaplanowano 
przeprowadzenie sześciu posiedzeń se-
syjnych. Określone zostały też podsta-
wowe tematy obrad. W czasie sesji za-
twierdzono również plany pracy po-
szczególnych komisji na I półrocze 2015 
roku. – Plany pracy przygotowane przez 
wszystkie komisje są bardzo ambitne – 
podkreślał Łukasz Barwinek Przewod-
niczący Rady Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. – Widać entuzjazm do pracy i ogrom-
ne zaangażowanie wśród radnych. To 
dobrze świadczy na przyszłość. Jestem 
przekonany, że wspólna praca na rzecz 
naszej gminy będzie układała się dobrze, 
a przede wszystkim zgodnie – podkreślił 
Przewodniczący Rady, Łukasz Barwinek. 

Gmina Sitkówka-nowiny  
przyStąpiła do proJektu  

„Geopark chęcińSko-kielecki”
Kolejną ważną uchwałą, jaką podjęto 

podczas ostatniego posiedzenia sesji było 
wyrażenie zgody na przystąpienie gminy 
Sitkówka-Nowiny do projektu pn. „Geo-

park Chęcińsko-Kielecki”. Jak wyjaśnio-
no, jest to projekt, który dotyczy stworze-
nia obszarowego produktu turystyczne-
go bazującego na dziedzictwie geologicz-
nym i kulturowym Gmin – sygnatariuszy 
porozumienia, czyli: Miasta Kielce, Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, Gminy Morawica 
i Piekoszów, a także Gminy i Miasta Chę-
ciny. Udział Gminy Sitkówka-Nowiny 
w tym przedsięwzięciu jest uzasadnio-
ny tym, że na terenie gminy znajdują się 
obiekty o potencjale turystycznym wpi-
sujące się w tematykę Geoparku. -  Przy-
stąpienie do projektu da nam większe 
możliwości głównie w promowaniu wa-
lorów, jakie posiada nasza gmina. Przede 
wszystkim chodzi o walory geologicz-
ne, ale również o kulturowe i szereg in-
nych. Wspólnie z innymi gminami, które 
weszły do projektu podpiszemy już nie-
bawem porozumienie współpracy. Dzia-
łając wspólnie z całą pewnością otworzą 
się przed nami liczne możliwości – zazna-
czyła radna, Renata Posłowska.  

Będzie wSparcie dla  
orGanizacJi pozarządowych 

z terenu Gminy
Podczas sesji, radni zadecydowali tak-

że o przyjęciu rocznego Programu współ-
pracy Gminy Sitkówka-Nowiny z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 rok. Gmi-
na współpracując z organizacjami poza-
rządowymi i stowarzyszeniami przezna-
czyła na ich wsparcie środki finansowe 
w wysokości 150 tysięcy złotych. - O do-
finansowanie swoich działań mogą ubie-
gać się wszystkie stowarzyszenia i orga-
nizacje pozarządowe działające na tere-
nie gminy Sitkówka-Nowiny – wyjaśnił 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Działalność organiza-
cji pozarządowych znacząco wpływa na 
rozwój gminy i jakość życia mieszkańców. 
Chcemy szeroko współpracować z orga-
nizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego, stąd uchwalenie rocznego pro-
gramu współpracy – dodał wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz, zachęcając jednocześnie 
do korzystania z dofinansowania prze-
znaczonego przez gminę dla tychże pod-
miotów. – Warunkiem otrzymania wspar-
cia będzie przystąpienie do konkursu, jaki 
zostanie ogłoszony przez gminę i spełnie-
nie określonych w nim warunków. Bę-
dziemy rozpisywać konkursy w różnych 
dziedzinach. Chcemy wspierać działal-
ność sportową, ale też kulturalną, czy też 
obejmującą opiekę społeczną bądź ochro-
nę środowiska. Już dzisiaj zachęcam do 
aktywnego korzystania z tych środków 
– zakończył wójt.   

Nowińscy rajcy podczas ostatniej se-
sji podjęli też szereg równie istotnych 
uchwał:, jak m.in. te dotyczące wpro-
wadzenia zmian w budżecie i Wielolet-
niej Prognozie Finansowania, przekaza-
nia na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach wyposażenia świe-

nowińscy radni zakończyli rok pracowitą sesją
Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015 roku, 

przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do projektu pn. „Geopark Chę-
cińsko-Kielecki”, czy uchwalenie rocznego Programu współpracy Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 
rok - to najważniejsze punkty ostatniego w 2014 roku posiedzenia Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny.

Radni jednogłośnie przyjęli wszystkie ujęte w porządku obrad 
uchwały.
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tlicy wiejskiej w Woli Murowanej, pił-
kochwytów zamontowanych na boisku 
wielofunkcyjnym i placu z kostki bruko-
wej wraz z ławkami w Szewcach. Sesja 
stała się także doskonałą okazją do pod-
jęcia uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmiany do miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Sit-
kówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo 
Kowala – tereny lasów, zalesień, rekre-
acji i uprawiania sportów Motorowych”. 
Naniesienie zmian wynika z potrzeb in-
westycyjnych właścicieli nieruchomości. 

Ostatnim punktem obrad były trady-
cyjnie już interpelacje, zapytania i wol-
ne wnioski obradujących. Na zakończe-
nie ostatniego w 2014 roku posiedzenia 
sesji złożono sobie wzajemnie nowo-
roczne życzenia.  

Agnieszka Olech 

- Co roku włączamy się w wielki finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy – mówi Łukasz Barwinek, Przewod-
niczący Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. 
– W tym roku gmina Sitkówka-Nowi-
ny przyłączyła się do akcji Jurka Owsia-
ka organizowanej przez Starostwo Po-
wiatu Kieleckiego. Wystąpiły nasze ze-
społy, a wójt Sebastian Nowaczkiewicz 
wraz z radnymi i mieszkańcami prze-
kazali na licytacje przedmioty wykona-
ne przez naszych artystów. Ogromnie 
się cieszymy, że mogliśmy dołożyć na-
szą małą cegiełkę w tak wielką i wspa-
niałą akcję – zaznacza Przewodniczący 
Łukasz Barwinek.  

dzięki inteGracJi  
SkorzyStaJą  

naJBardzieJ potrzeBuJący
Powiat Kielecki czynnie bierze 

udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecz-
nej Pomocy już od piętnastu lat. Za 
włączenie się w tą szlachetną akcję po-
dziękowania dla gminy Sitkówka-No-

sitkówka-nowiny wsparła  
wielką orkiestrę świątecznej pomocy

„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia-
łach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej se-
niorów” - pod takim hasłem w minioną niedzielę 11 stycznia już po raz 
23. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W akcję tradycyj-
nie już włączyły się władze Gmina Sitkówka-Nowiny wraz z radny-
mi przekazując na licytacje cenne przedmioty, które pod młotek poszły 
na scenie Powiatu Kieleckiego przed domem towarowym „Puchatek”. 
Włączyli się także nasi rodzimi artyści, pięknie prezentując się kielcza-
nom podczas niedzielnego finału akcji Jurka Owsiaka. 

winy złożył Starosta Powiatu Kielec-
kiego, Michał Godowski. - Od począt-
ku istnienia Powiatu gramy z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jerze-
go Owsiaka – potwierdza Starosta Po-
wiatu Kieleckiego, Michał Godowski. 
– Chciałbym, żeby gminy z naszego po-
wiatu liczniej włączały się w organiza-
cję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy razem z nami. W tym roku prym 
zdecydowanie wiedzie gmina Sitków-
ka-Nowiny, za co chciałbym na ręce 
władz gminy złożyć serdeczne podzię-
kowania. To bardzo ciepły gest zarów-
no w kierunku Wielkiej Orkiestry, ale 
również w kierunku Powiatu Kieleckie-
go. Każda inicjatywa gminno-powiato-
wa jest bardzo dobra, a na tej inicjaty-
wie skorzystają dodatkowo ci najbar-
dziej potrzebujący – podkreśla Starosta, 
Michał Godowski. 

razem można więceJ
Gratulacje i podziękowania za włą-

czenie się artystów i władz Gminy Sit-

kówka-Nowiny w Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy złożył także Wice-
starosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Ja-
nus. - Przyłączając się do Powiatu Kie-
leckiego podczas tegorocznego finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy Gmina Sitkówka-Nowiny pokazała, 
że razem można więcej. Udowodniła, 
że nawet nie organizując finału WOŚP 
na swoim terenie można czynnie brać 
udział w akcji i wspólnie się integrować 
w szczytnym celu. Gminy Powiatu Kie-
leckiego tworzą jedną wspólną rodzinę. 
Wszyscy powinniśmy podchodzić z ta-
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kim zaangażowaniem do działania, bo 
naprawdę warto. I warto też pamiętać 
o tym, że bez Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy na pewno sami nie by-
libyśmy w stanie zakupić tego drogiego 
specjalistycznego sprzętu do naszych 
szpitali, jaki został zakupiony dzięki ak-
cji Jurka Owsiaka – podkreśla Wicesta-
rosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Ja-
nus.

naSi artyści zaGrali z wośp
W akcję Jurka Owsiaka włączyli się 

również nasi rodzimi artyści. Oprócz 
tego, że przekazali na aukcje własno-
ręcznie wykonane przedmioty, a tak-
że upieczone chlebki, to także zapre-
zentowali swoje talenty. Na placu Ar-
tystów w Kielcach muzyczną atrakcją 
były występy Kapeli Bolechowiczanie, 
a w Galerii Korona Gminno-Szkolnej 
Orkiestry Dętej. Scenę Powiatu Kielec-
kiego uświetnił występ zespołu wokal-
nego „Tu i Teraz” z Nowin oraz Zespo-
łu Śpiewaczego „Szewczanki”. – W tym 
roku, poza śpiewem przygotowałyśmy 
na licytację chlebek pieczony przez pa-
nie z naszego zespołu, który został zlicy-
towany na scenie Powiatu Kieleckiego. 
Warto wspierać Wielka Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy, bo to wspaniała akcja – 
przekonywała Renata Bartkiewicz, kie-
rownik zespołu Szewczanki.

cenne przedmioty proSto 
z Gminy Sitkówka-nowiny 

trafiły na licytacJę
Podobnie jak w latach ubiegłych na li-

cytację z terenu Gminy Sitkówka-Nowi-
ny zostały przekazane cenne przedmio-
ty. Tym bardziej wartościowe, bo wyko-
nane przez naszych rodzimych artystów. 
I tak, wójt Sebastian Nowaczkiewicz wraz 
Radą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
przekazał witrażowego anioła wykonane-
go przez uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Zgórsku oraz malowany 
na szkle obraz przedstawiający róże. Pej-

zaż malowany farbami olejnymi na płót-
nie oraz ręcznie wykonaną choinkę prze-
kazała sekcja plastyczna Klubu Miniatur-
ka, działająca przy GOK „Perła” w Nowi-
nach, a pięknie haftowany obraz przedsta-
wiający konia przekazała Monika Posłow-
ska z Kowali. Szewczenki upiekły pysz-
ne chlebki, a Kowalanki wykonały piękne 
kwiaty z bibuły. Wiele z tych przedmio-
tów wylicytowali radni z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny, wspierając tym samym 
jeszcze bardziej akcję Jurka Owsiaka.  

Agnieszka Olech

W tym roku świętokrzyski festiwal odbywał się po 
raz ósmy. Wzięło w nim udział 144 uczestników. Prze-
słuchania trwały trzy dni, a odbywały się w Katolic-
kiej Szkole im. St. Kostki w Kielcach. W eliminacjach 
udział wzięły „Kowalanki”, „Bolechowiczanie” oraz 
Chór Nowina. Do koncertu galowego, który odbył się 
w sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kiel-
cach, zaproszono „Kowalanki”. W koncercie udział 
wzięło zaledwie 14 solistów i zespołów z wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Byli też uczestnicy spoza regio-

sukces „kowalanek” podczas  
Viii świętokrzyskiego przeglądu  

kolęd i pastorałek
Zespół Obrzędowy „Kowalanki” otrzymał 

wyróżnienie  i wystąpił w gali finałowej VIII 
Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek. Koncert galowy, który odbył się w Sank-
tuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodziny w 
Kielcach został poświęcony zmarłemu pod ko-
niec października ubiegłego roku księdzu Pio-
trowi Klimczykowi, dotychczasowemu organi-
zatorowi przeglądu i dyrektorowi artystyczne-
mu festiwalu.

nu. Wszyscy znaleźli się w gronie 35 laureatów tegorocznego 
przeglądu. 

Warto podkreślić, że świętokrzyski festiwal był jednocześnie 
eliminacjami do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie, który odbędzie się w dniach od 15 do18 stycznia 2015 
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r. Wezmą w nim udział finaliści konkursu. 
W VIII Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd 

i Pastorałek Zespół Obrzędowy „Kowalan-
ki” otrzymał wyróżnienie w kategorii „ze-
społy ludowe”. „Kowalanki” zaprezentowa-
ły się z utworem „Wesoła nam się zjawiła”. 

Uczestników konkursu oceniało jury 
w składzie: ks. Andrzej Waligórski, nowy 
dyrektor festiwalu, Urszula Frączek – sio-
stra Śp. ks. Piotra Klimczyka, Grażyna Bu-
dziasz, Marzena Ślusarska, Stanisław Jur-
kowski, Wiesław Andrzejewski, Paweł 
Czekaj, Adam Kluszczyński oraz Karol Go-
łębiowski. Organizatorami wydarzenia 
byli: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kie-
leckiej im. Św. Stanisława Kostki w Kiel-
cach, Towarzystwo Szkoły Katolickiej oraz 
Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny 
w Kielcach.

Agnieszka Olech

Gawędy, legendy, bajania, godki i 
humoreski ludowe powtarzane z poko-
lenia na pokolenie – to wszystko można 
było usłyszeć podczas IV Regionalnego 
Przeglądu Gawędziarzy w WDK w Kiel-
cach. Tegoroczna edycja turnieju słow-
nego była skierowana do osób doro-
słych, których zadaniem było zaprezen-
towanie tekstu w gwarze. Najwyższą 
ocenę zdobywały prezentacje uwzględ-
niające w swoich tekstach regionalne 
tradycje ludowe i przywołujące świat 
dawnej kultury chłopskiej. Prezentowa-
ne teksty nie mogły też być nigdy wcze-
śniej publikowane, ani poddane ocenie 
jury. – Postanowiłam zaprezentować ga-
wędę własnego autorstwa – mówi Hen-
ryka Brzoza z Kowali, która była jedną z 
dziesięciu uczestniczek IV Regionalnego 
Przeglądu Gawędziarzy.

Konkursowiczów oceniała Rada Ar-
tystyczna złożona między innymi z na-

ukowców z Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. Prezentacje kon-
kursowe oceniała Rada Artystyczna w 
składzie: prof. Stanisław Cygan – języ-
koznawca, Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, Alicja Trukszyn 
– etnolog, Wojewódzki Dom Kultury w 
Kielcach oraz Lech Sulimierski – aktor, 
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

Po długich naradach, okazało się, że 
miejsce I w IV Regionalnym Przeglądzie 
Gawędziarzy zdobyła Henryka Brzoza 
z Kowali. Pani Henryka, znana nie tyl-
ko w naszej gminie, ale i w całym wo-
jewództwie, jest wielokrotną laureat-
ką niezliczonych prestiżowych ogólno-

polskich konkursów folklorystycznych. 
Artystka nie kryła zadowolenia z tak 
ogromnego wyróżnienia. – Bardzo się 
cieszę z kolejnego wyróżnienia. Dobrze, 
że organizowane są tego typu konkursy, 
bo dzięki nim, jest szansa, że nasze dzie-
dzictwo kulturowe będzie promowane i 
nigdy nie zginie – podkreślała Henryka 
Brzoza tuż po otrzymaniu nagrody.

Organizatorami przeglądu byli: Sta-
rostwo Powiatowe w Kielcach oraz Wo-
jewódzki Dom Kultury w Kielcach.

Agnieszka Olech

„toto nase ludowe godanie” 
– i miejsce dla henryki brzozy z kowali

Henryka Brzoza z Kowali zo-
stała zwyciężczynią Regionalne-
go Przeglądu Gawędziarzy „Toto 
nase ludowe godanie”, który od-
był się w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach. Celem Prze-
glądu było kultywowanie i popu-
laryzacja tradycji gawędziarstwa 
i bajania z zachowaniem auten-
tycznej gwary.
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Ze Szkoły Podstawowej w Bolecho-
wicach do tegorocznej edycji konkursu 
wystartowało sześciu uczniów. Do dru-

dyne reprezentowały gminę Sitkówkę-
Nowiny podczas dwunastego już w hi-
storii Konkursu Humanistycznego orga-
nizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Kielcach.

Warto zaznaczyć, że tegoroczny 
Konkurs dotyczył, m.in. życia i twórczo-
ści Józefa Szermentowskiego. Uczennice 
zostały przygotowane do konkursu pod 
czujnym okiem nauczycielki języka pol-
skiego i historii, Justyny Wielgus.

Agnieszka Olech

Uczniowie klasy Ia o profilu sporto-
wym Szkoły Podstawowej w Bolecho-
wicach już mają za sobą pierwsze tre-
ningi na stoku narciarskim „Stadion” w 
Kielcach. To tu uczyli się nie tylko po-
prawnej techniki jazdy na nartach, ale 
również zapoznali się z zasadami bez-
piecznego korzystania ze stoku. – Wy-
jazd, oprócz podstawowego celu, jakim 
jest nauka jazdy na nartach miał za za-
danie zainteresowanie dzieci sportami 
zimowymi, a także nauczenie korzysta-
nia z profesjonalnego sprzętu – tłuma-
czy dyrektor SP w Bolechowicach, To-
masz Gruszczyński.

Lekcje jazdy na nartach rozpoczy-
nały się od ćwiczeń kondycyjnych naj-
pierw na prawej, a później na lewej nar-

cie, aby w końcu pod bacznym okiem 
dwóch instruktorów zjeżdżać z górki. 
– Dwie godziny wystarczyły, żeby dzie-
ci nauczyły się jeździć – mówili instruk-
torzy zaskoczeni zadziwiająco szyb-
kim tempem nauki jazdy na nartach 
uczniów z Bolechowic. Biorąc pod uwa-
gę ten fakt śmiało można stwierdzić, że 
młodzież w naszej gminie mamy zdol-
ną. A te zdolności, jak zapowiedziała dy-
rekcja SP w Bolechowicach, uczniowie 
szkoły będą rozwijali na stoku narciar-
skim podczas cyklicznych wyjazdów na 
narty. - Pozwoli to dzieciom w pełni opa-
nować sztukę jazdy na nartach – zgod-
nie podkreślali zadowoleni rodzice.

Agnieszka Olech

uczą się jeździć na nartach
Uczniowie ze Szkoły Podsta-

wowej w Bolechowicach rozpo-
częli naukę jazdy na nartach. Pod 
czujnym okiem instruktorów po-
bierają lekcje narciarstwa na sto-
ku „Stadion” w Kielcach.

kuratoryjny Xii konkurs humanistyczny  
dla szkół podstawowych

Magdalena Wcisło i Joanna Bukowska ze Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach jako jedyne uczennice z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny zakwalifikowały się do drugiego, powiatowego etapu 
Konkursu Humanistycznego, który odbył się już po raz dwunasty, 
tym razem w Szkole Podstawowej im ks. Piotra Ściegiennego w 
Bilczy. Organizatorem polonistycznych zmagań było Kuratorium 
Oświaty w Kielcach.

giego etapu powiatowego dostały się 
dwie uczennice: Magdalena Wcisło i Jo-
anna Bukowska. To właśnie one jako je-
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Sylwester pod gwiazdami tradycyj-
nie już zorganizowano na terenie gmin-
nych obiektów sportowych w Nowi-
nach. Imprezę poprowadził DJ Wojciech 
Cecko. Bawiono się przy największych 
przebojach muzyki rozrywkowej. A ba-
wić miał się kto. W tym roku na zapro-
szenie sylwestrowe odpowiedziała re-
kordowa liczba chętnych. Plac zapełniał 
się ludźmi z każdą minutą. Jak oszaco-
wano, Nowy Rok powitało wspólnie bli-
sko 700 osób.

Poza dobrą muzyką na przybyłych 
czekała symboliczna lampka szampa-
na i kiełbaska z grilla. Tuż przed północą 
życzenia mieszkańcom Gminy Sitków-

w nowinach blisko 700 mieszkańców  
powitało nowy rok pod gołym niebem

Były fajerwerki, symboliczna 
lampka szampana, moc życzeń i 
doskonała zabawa pod gołym nie-
bem – mieszkańcy Gminy Sitków-
ka-Nowiny szampańsko powitali 
Nowy Rok na placu festynowym 
obok pływalni „ Perła” w Nowi-
nach. Frekwencja była rekordowa. 

była rewelacyjna, a zakończyła się go-
dzinę po północy. Teraz nie pozostaje 
już nic innego, jak tylko mieć nadzieję, 
że Nowy Rok będzie dużo lepszy od mi-
nionego.     

Agnieszka Olech

ka-Nowiny złożył wójt Sebastian No-
waczkiewicz wraz z Wiceprzewodniczą-
cą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofią 
Duchniak oraz radnymi. Punktualnie o 
północy strzeliły szampany, a niebo nad 
Nowinami rozświetlił niezapomniany 
pokaz sztucznych ogni. Długo jeszcze 
wzajemnie składano sobie życzenia. 

Sylwestrowa zabawa w tym roku 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny pan Sebastian Nowaczkiewicz infor-
muje, że począwszy od dnia 2 lutego 2015 roku przyjmuje interesantów 
w każdy poniedziałek od godz. 8.15 do 9.15 i czwartek od godz. 14.00 do 
15.00 w budynku Urzędu Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, pokój nr 27, tylko 
po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu takiego zamiaru 
pracownikowi ds. obsługi sekretariatu – tel. 41 347-50-10.

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością usprawnienia 
przyjęć interesantów, a nade wszystko chęcią kompleksowego załatwie-
nia ich problemów i spraw. Aktualnie zgłaszająca się w dniu przyjęć 
Wójta ogromna ilość interesantów nie pozwala w sposób właściwy zająć 
się zgłoszonymi problemami.

Informuje się również, iż Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów Urzę-
du Gminy Sitkówka-Nowiny przyjmują w godzinach pracy Urzędu, tj:

poniedziałek w godz.  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku w godz.  od 7.15 do 15.15
Przewodniczący Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek 

przyjmuje interesantów w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesią-
ca w godz. od 15.00 do 16.00 w budynku Urzędu Gminy Sitkówka-No-
winy, pokój nr 21.

informacja wójta gminy sitkówka-nowiny  
o zasadach przyjmowania  

mieszkańców gminy oraz interesantów

723 192 235 
– to nr interwencyjny  

na policję
Jeżeli jesteście świadka-

mi łamania prawa, możecie 
dzwonić pod nr telefonu 723 
192 235. Nie przechodźcie obo-
jętnie obok zjawiska chuli-
gaństwa i wandalizmu. Szyb-
ka reakcja pozwoli na szybsze 
ustalenie sprawców.

Dzwoniąc pod ten numer moż-
na uzyskać bezpośrednią łączności z 
załogą radiowozu, szczególnie wte-
dy, gdy policjanci z Komisariatu Po-
licji w Chęcinach, pod który należy 
Gmina Sitkówka-Nowiny, znajdują 
się w terenie.

Agnieszka Olech
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ŻeGNAJ ZIMO

Pół zimy już minęło, 
Słonko dzisiaj pięknie świeci,
Zima nam już całkiem zbrzydła,
I do wiosny myśli lecą,
Plecy mają do dźwigania,
Ciężkich futer i serdaków,
Nogom dość ślizgania,
Grubych skarpet ciepłych butów,
Drewna coraz mniej w drwalu,
Piec gorący ciepły, miły,
Woda zamarznięta w studni,
Już brakuje nam siły,
Ustąp wreszcie zimo sroga,
Zbyt się tu rozpanoszyłaś,
Przyznam bardzo pięknie było, 
Kiedy bielą kraj okryłaś,
Nie przesadziłaś jednak z mrozem,
Także zbyt sypnęłaś śniegiem,
Ptaki przymierają głodem,
I nie wszędzie się dojedzie,
Dziękujemy Ci za sanie,
Za kuligi, łyżwy, narty,
Za choinki wysrebrzane,
Za bałwany, dzieci bawiące,
Marzec przecież mamy już niedługo,
I do wiosny, miesiąc pierwszy,
Kłaniam Ci się bardzo nisko,
Dedykując ten to wierszyk.
Żegnaj zimo na rok prawie,
Przybądź do nas z pierwszym grudnia,
W mig zamrozisz wodę w stawie,
I znów będzie biało, cudnie.

H.Brzoza

OPOWIADANIe

Dzisiaj ludzie opowiadają między sobą,
Te pogłoski krążą w całym świecie,
Skąd się bierze w naszym kraju ten bałagan,
Skąd się biorą w naszym kraju takie śmieci,
Mówią o tym urzędnicy,
Mówią o tym dorośli oraz dzieci.
Skąd my mamy nieporządek w naszym kraju,
Skąd my mamy w naszym kraju tyle śmieci,
Więc się głowią w naszym kraju naukowcy,
Może by się gdzieś znalazła taka miotła
Co by wreszcie kraj z tych brudów oczyściła,
I te śmieci raz na zawsze nam wymiotła,
Może by tak dać do pracy ogłoszenie,
Poszukuje się sprzątaczki co bez trudów,
Niepotrzebne by wymiotła z Polski śmieci,
No i kraj by oczyściła wreszcie z brudów.

H. Brzoza

ZWIASTOWANIe

Anioł przychodzi do małej chatki,
szuka dla Boga najlepszej matki,
Tej, która  wżyciu swym nie zgrzeszyła,
i całym sercem Bogu służyła.
Bądź pozdrowiona Panno Najczystsza,
Tyś pełna łaski, Bogu Najmilsza,
wita Maryję Archanioł Boży,
Ona się dziwi i bardzo trwoży,
nie bój się Maryjo, Pan Bóg cię kocha,
Znalazłaś łaskę naszego Boga,
raduj się wielce, Jesteś wybrana,
By stać się matką naszego Pana.
jak to się stanie, ja nie znam męża,
Pan Bóg to sprawi by zgładzić węża,
otoczy Ciebie swą wielką mocą,
Urodzisz syna z Ducha pomocą,
a także krewna Twoja Elżbieta,
urodzi syna starsza kobieta,
Choć do tej pory dzieci nie miała,
gdyż Bóg jest Wielki i Jemu chwała,
niech tak się stanie, jak usłyszałam, 
ja siebie dawno Bogu oddałam,
i Jemu służę przez życie całe,
wszystko co robię chcę dać  
Mu na Chwałę.

H. Brzoza

KARNAWAŁ

W karnawale na bok żale,
Nie marnować czasu wcale,
A obejrzeć się za balem,
Frak przyodziać i lakierki,
Kwiatek włożyć w butonierkę,
Kupić lubej bombonierkę,
Może wolisz na prywatce,
Starczy wtedy przy krawatce,
Drinka wypić przy sałatce,
Z przyjaciółmi się pobawisz,
Sobie miły relaks sprawisz,
Wszystkie swoje troski zdławisz,
Karnawał jest po to przecież,
Widza nawet małe dzieci,
By wesoło było w świecie,
A po balu całkiem rano,
Wszędzie można spotkać panów,
Często w towarzystwie damy,
Jeden trzeźwy, trzech pijanych,
Albo może niewyspanych,
Wszakże błogo roześmianych

H. Brzoza

MOJA WALeNTyNKO

Moja miła Walentynko,
Poziomeczko i malinko,
Moje tak lśniące serduszko,
Powiem ci dziś coś na uszko.
Powiem Ci dziś te dwa słowa,
Bo niepotrzebna jest dalsza mowa,
Krotko, Kocham Cię!
W dniu Walentynki,
W dniu pełnym radości,
Życzę Ci, aby uśmiech,
Na Twej twarzy zawsze gościł.
W życiu pięknych wrażeń,
Zdrowia, szczęścia, 
i spełnienia wszystkich marzeń,
i do zobaczenia.

H. Brzoz

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

tych, którzy tworzą do podzielenia się ze swoją twórczością z czytelnikami „Głosu Nowiny”. Wiersze prosi-
my wysyłać na adres Redakcji. 

ŚWIęTO KOBIeT

8 Marca to nasze święto.
Każda wstała z rana z miną
Radośnie uśmiechnięta –  
od ucha- do ucha,
Nastawia radio i słucha!
Czy od pana Prezydenta popłyną życzenia,
A może w telefonie odezwie się miły
Głos Henia       cisza……..
I mucha nie bzyka – nikt nie
Przyniósł nawet złamanego
Goździka, skończył się dzień,
Święto Kobiet odeszło jak cień,
A my same świętujemy,
Wypijemy drinka, kawę i poplotkujemy,
Jakie to były czasy?
Dostawaliśmy goździka i rajstopy,
A na akademii same przemawiały chłopy,
To były czasy…..
A potem przychodził szef –  
przyniósł pół litra i pętle kiełbasy
Ech… to były czasy wspominamy.

H. Brzoza
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Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta z Nowin swoimi występa-
mi już od ponad dziesięciu lat uświetnia różnego rodzaju uro-
czystości nie tylko na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, ale rów-
nież całego województwa, jak i kraju. Tym razem, nasi muzy-
cy ma zaproszenie proboszcza parafii pw. Św. Michała Archa-
nioła w Ostrowcu Świętokrzyskim uświetnili niezapomnia-
nym koncertem 400-lecie Kolegiaty pw. Świętego Michała Ar-
chanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wraz z nowińską Or-
kiestrą wystąpiła Międzyparafialna Schola z Ostrowca Święto-
krzyskiego. – Wspólnie zagraliśmy siedem kolęd: „Dzisiaj w Be-
tlejem”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Gdy śliczna Panna”, „Mędr-
cy Świata”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Lulajże Jezuniu” 
oraz „Cicha noc” – wymienia Józef Janaszek, kapelmistrz Gmin-
no-Szkolnej Orkiestry Dętej z Nowin. – Byłem pod wrażeniem 
umiejętności wokalnych Międzyparafialnej Scholi. To chór wie-
lopokoleniowy wspaniale śpiewający na głosy – podkreślał ka-
pelmistrz Józef Janaszek.

gminno-szkolna orkiestra dęta z nowin  
zagrała w ostrowcu świętokrzyskim

Wczoraj, w parafii Świętego Michała Archanioła 
w Ostrowcu Świętokrzyskim z koncertem kolęd wy-
stąpiła Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta z Nowin pod 
batutą Józefa Janaszaka wraz z Międzyparafialną 
Scholą z Ostrowca Świętokrzyskiego. Koncert odbył 
się z okazji 400-lecia parafii.

Ogromne wrażenie zrobił również solowy koncert naszej 
Orkiestry, która na zakończenie po swoim występie dostała 
gromkie owacje. – Bisowaliśmy aż dwa razy – relacjonuje ka-
pelmistrz Józef Janaszek. – Brawa publiczności to dla nas naj-
większa nagroda – dodaje.

  Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta z Nowin spodobała się 
w Ostrowcu Świętokrzyskim tak bardzo, że od razu otrzy-
mała kolejne zaproszenie na występ. – Już w czerwcu zagra-
my w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas festynu rodzinne-
go – zdradził kapelmistrz Józef Janaszek.

Agnieszka Olech 

Aparat do USG został zakupiony na 
prośbę dyrekcji placówki dzięki wła-
dzom samorządowym gminy Sitkówka-
Nowiny. Kosztował blisko 98 tysięcy zło-
tych. – Ten sprzęt był bardzo potrzeb-
ny – mówi wójt gminy Sitkówka-No-
winy, Sebastian Nowaczkiewicz. – Te-
raz mieszkańcy naszej gminy za pomocą 
aparatu USG na miejscu mogą wykonać 
wszelkie potrzebne badania pod okiem 
doświadczonego specjalisty – dodaje.

Badania USG wykonywane są w śro-
dy od godz. 8.00 do 11.00, a wykonuje je 
lek. med. Robert Pałyga, Specjalista ra-
diologii i diagnostyki obrazowej. - Jest to 
termin, który został ustalony tymczaso-
wo. Docelowo będę dążył do ustalenia 
dwóch terminów w tygodniu. Chciał-
bym, żeby jeden był do południa, a dru-
gi w godzinach popołudniowych. Jeże-
li potrzeby będą większe, to oczywiście 
również częściej – tłumaczy Jacek Chu-
dzicki, pełniący obowiązki Dyrektora 
SZPOZ w Sitkówce-Nowinach.

jest już aparat usg w nowińskiej przychodni
O kolejny sprzęt najnowszej generacji wzbogaciła się przychodnia w 

Nowinach. Tym razem władze samorządowe zakupiły aparat do USG. 
Badania USG można wykonywać zarówno na podstawie skierowania, 
jak i prywatnie. Z nowoczesnego sprzętu już można korzystać. 

Badania są wykonywane Kompak-
towym Ultrasonografem z Kolorowym 
Dopplerem SONOSCAPe S20 w gabi-
necie 110. Każdy z pacjentów jest zo-
bowiązany do zarejestrowania wizyty 
USG w Rejestracji Przychodni. Pacjenci 
rejestrowani są na podstawie skierowa-
nia od lekarza POZ Samorządowego Za-
kładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Sitkówce-Nowinach. O zakresie bada-
nia zleconego decyduje lekarz kierujący. 
Pacjenci mogą również wykonać bada-
nia bez zlecenia od lekarza. Koszt bada-
nia bez zlecenia wynosi 60,00 zł i mogą 
go wykonywać wszyscy pacjenci, także 
pacjenci spoza Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Przed badaniem należy uiścić opłatę 
w rejestracji i wraz z paragonem udać się 
do lekarza.

W zakres badań USG realizowanych 
w SZPOZ w Sitkówce-Nowinach wcho-
dzą badania: jamy brzusznej, ślinianek, 
tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, gi-
nekologiczne, gruczołu krokowego, sta-

wów, Dooplerowskie, a także inne bada-
nia według wskazań.

Warto pamiętać, że do badania jamy 
brzusznej konieczne jest odpowiednie 
przygotowanie się. O ile nie ma przeciw-
wskazań lekarskich, należy powstrzy-
mać się od posiłków przez 5 godzin po-
przedzających badanie, a 2 godziny 
przed badaniem wypić 2-3 szklanki prze-
gotowanej wody. Pozostałe badania nie 
wymagają specjalnych przygotowań.

Agnieszka Olech
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Nowoczesne i wygodne pojedyncze stoliki, meble z szaf-
kami dla każdego ucznia, biurko dla nauczyciela, a także licz-
ne pomoce dydaktyczne – to wszystko zostanie zakupione do 
kolejnej już sali w Szkole Podstawowej w Nowinach stworzo-
nej z myślą o 6-latkach. – Jedną tak nowocześnie wyposażoną 
salę dla 6-latków już mamy. Ta będzie kolejna – poinformowa-
ła dyrektor SP w Nowinach, Joanna Wojcieszyńska. – Na wy-
posażenie drugiej sali dla 6-latków  udało nam się pozyskać 
10 tysięcy złotych dofinansowania z rezerwy subwencji oświa-
towej Ministerstwa edukacji Narodowej. Wniosek o pozyska-
nie tych środków mogły składać jedynie te szkoły, w których 
istnieją już klasy składające się z samych 6-latków. U nas taka 
klasa już istnieje i mamy nadzieję, że w przyszłości będą kolej-
ne – podkreśla dyrektor Joanna Wojcieszyńska.  

SP w Nowinach stworzyła idealne warunki dla 6-latków
Szkoła Podstawowa w Nowinach jako jedyna w gminie 

i jedna z nielicznych szkół w powiecie kieleckim utworzyła 
klasę pierwszą składającą się z samych 6-latków. Stworzono 
im tu idealne warunki do pracy i zabawy. - Pierwszaki mają 
przestronną salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb młodszych 
dzieci. Sala ma wyodrębnioną część do nauki, zabawy i od-
poczynku. Jest wyposażona w nowe, odpowiedniej wielko-
ści meble i szafki, w których dzieci pozostawiają część swoich 
podręczników i przyborów. Zakupiliśmy też atrakcyjne, kolo-
rowe pomoce – wymienia dyrektor Joanna Wojcieszyńska.

Poza tym, maluchy mogą korzystać z placu zabaw, wyko-

szkoła podstawowa w nowinach  
przygotowuje się do przyjęcia  

kolejnych grup 6-latków
W Szkole Podstawowej w Nowinach powstanie 

kolejna już sala dla 6-latków z  nowoczesnym wy-
posażeniem. Wszystko za pieniądze pozyskane z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej. Nowe wyposażenie 
klasy dla 6-latków będzie kosztowało 10 tysięcy zło-
tych. Warto przypomnieć, że jedna tak nowocześnie 
wyposażona sala dla 6-latków w nowińskiej szkole 
podstawowej już jest. 

nanego w połowie ze środków unijnych. Nawet łazienki do-
stosowano do potrzeb małych dzieci, zmieniono także czas ko-
rzystania ze stołówki. – Chcemy, żeby maluchy czuły się u nas 
jak najlepiej.                       W związku z tym, postanowiliśmy, 
że nasi najmłodsi uczniowie będą korzystali ze szkolnej sto-
łówki w innym czasie niż pozostali. To daje im większy kom-
fort i spokój w spożywaniu posiłków – tłumaczy dyrektor Jo-
anna Wojcieszyńska.

Jest 10 tysięcy złotych z MeN na wyposażenie kolejnej Sali 
dla 6-latków

W sierpniu minionego roku złożony został wniosek do Mi-
nisterstwa edukacji Narodowej o pozyskanie pieniędzy z re-
zerwy subwencji oświatowej na wyposażenie w sprzęt szkol-
ny i pomoce dydaktyczne kolejnego pomieszczenia dla dzieci 
sześcioletnich. W ostatnim tygodniu grudnia szkoła otrzyma-
ła 10 tysięcy złotych dotacji z tej rezerwy. – Wkrótce przygo-
tujemy salę dla kolejnej grupy dzieci 6-letnich. Już złożyliśmy 
zamówienie na 22 pojedyncze stoliki z krzesełkami, kolorowe 
mebelki z szafeczkami dla każdego dziecka, stolik dydaktycz-
ny z pomocami, a także liczne pomoce dydaktyczne – powie-
działa dyrektor Joanna Wojszyńska. –Mamy nadzieję, że coraz 
więcej rodziców będzie posyłać swoje sześcioletnie pociechy 
do szkoły. Z naszych obserwacji wynika, że radzą sobie one 
bardzo dobrze. Dzieciom sześcioletnim stworzyliśmy w naszej 
szkole wyjątkowo komfortowe warunki edukacyjne – zapew-
nia dyrektor SP w Nowinach, Joanna Wojcieszyńska.

Należy podkreślić, że zakupu wyposażenia kolejnej sali 
dla sześciolatków dokonano dzięki akceptacji Rady Gminy, 
która w drodze podjętej uchwały dokonała zmian w budże-
cie. – Dzięki temu mogliśmy wykorzystać przekazane przez 
MeN pieniądze. Cieszymy się, że kolejna sala w naszej szkole 
zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce – zazna-
czyła dyrektor Joanna Wojcieszyńska.         

Agnieszka Olech
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Aktualności

Niezwykły koncert rozpoczął się od powitania wszystkich 
przybyłych gości i występu solowego Henryki Brzozy, która 
zaprezentowała specjalnie przygotowaną na to wyjątkowe 
wydarzenie gawędę własnego autorstwa. Podczas Koncertu 
można było także podziwiać zespoły śpiewacze Szewczanki 
i Bolechowiczanie, zespół obrzędowy Kowalanki, Chór Nowi-
na, a także dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych z Nowin 
i z Bolechowic oraz Zespół „Tu i Teraz” z Publicznego Gim-
nazjum w Nowinach pod dyrekcją Alicji Lasoty. Wszyscy ar-
tyści zaprezentowali po dwa utwory. Koncert poprowadziły 
uczennice Szkoły Podstawowej w Nowinach Ola Cęcek i Mo-
nika Pypeć. 

re
kl

am
a

gminny koncert kolęd i pastorałek
Najpiękniejsze kolędy i pastorałki 

rozbrzmiały w kościele pw. Chrystu-
sa Odkupiciela w Nowinach w minio-
ną niedzielę. To właśnie tu, nasi rodzi-
mi artyści licznie wystąpili w XVI już 
Koncercie Kolęd i Pastorałek. Orga-
nizatorem wydarzenia był wójt Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, Parafia Rzym-
sko-Katolicka pw. Chrystusa Odkupi-
ciela w Nowinach oraz Gminny Ośro-
dek Kultury „Perła” w Nowinach.   

Na zakończenie koncertu wójt Sebastiana Nowaczkiewi-
cza podziękował wszystkim wykonawcom oraz tym, którzy 
włączyli się w organizację wydarzenia, a w szczególności księ-
dzu Kanonikowi Józefowi Kubiczy, proboszczowi parafii pw. 
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. – Dziękuję wszystkim za 
dostarczenie wspaniałych wrażeń. Jestem przekonany, że te-
goroczny Koncert Kolęd i Pastorałek na długo zapadnie w na-
szej pamięci – podkreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Ostatnim akcentem XVI Koncertu Kolęd i Pastorałek było 
zaproszenie przed ołtarz wszystkich artystów wraz z władza-
mi samorządowymi i wspólne odśpiewanie kolędy „Wśród 
nocnej ciszy”. 

Celem XVI Koncertu Kolęd i Pastorałek jest upowszechnia-
nie piękna polskich kolęd i pastorałek oraz kształtowanie war-
tości duchowej, zachęcanie do wspólnego tradycyjnego kolę-
dowania w jak najszerszych kręgach, a także umożliwienie na-
szym rodzimym artystom twórczej prezentacji.

Agnieszka Olech

Zajazd RAJ Chęciny- Dobrzączka

Zajazd Raj usytuowany jest w przepięknej, jedynej 
w swoim rodzaju, cichej okolicy przy samej Jaskini RAJ

Bezpośrednie sąsiedztwo lasu i nieoceniony spokój 
sprawiają, że atmosfera jest niepowtarzalna i tajem-
nicza zarazem. Odwiedzają nas Goście z całej Polski, 
mieszkający od Tatr po Bałtyk .

Jest to idealne miejsce na organizację wszela-
kich przyjęć – weselnych, okolicznościowych (ko-
munie, chrzciny, rocznice, imprezy firmowe itp.). 
Mamy wieloletnie doświadczenie w ich organizacji.  
Obsługujemy grupy zorganizowane i mamy promocyj-
ne ceny. Zapraszamy od marca 2015r.

Rezerwacja i kontakt pod  
nr Tel. 602 153 926
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„czytanie na dywanie”

Dzień Babci i Dziadka stał się doskonałą okazją, 
aby zaprosić dziadków do przedszkola i poprosić ich 
o poczytanie ukochanym wnukom. W grupie „Jagó-
dek” w rolę narratora wcieliła się jedna z Babć, Tere-
sa Iwan. Wprowadziła ona wszystkie dzieci w bajko-
wy nastrój. 

Dzieci zasłuchane nawet nie zauważyły kiedy 
bajka dobiegła końca. Na zakończenie spotkania, 
w nagrodę za tak uważne słuchanie, Babcia jednej 
z „Jagódek” poczęstowała maluchy pysznymi słod-
kościami.

Agnieszka Olech

Pod takim hasłem w Przedszkolu Samo-
rządowym im. „Pluszowego Misia” w No-
winach cyklicznie odbywają się spotkania 
z książką czytaną przez zaproszonych gości. 
Tym razem, z okazji Dnia Babci i Dziadka 
bajkę o Czerwonym Kapturku przeczytała w 
grupie „Jagódek” jedna z Babć.

wysokość opłat Za wywóZ  
odpadów komunalnych

O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych 
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny przypomina, że opłatę za 
odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi nale-
ży uiścić kwartalnie, bez wezwania, w następujących ter-
minach:
I Kwartał do 31 stycznia 2015 r. 
 (dotyczy miesięcy: styczeń, luty,  marzec)

II Kwartał do 30 kwietnia 2015 r. 
 (dotyczy miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec)

III Kwartał do 31 lipca 2015 r. 
 (dotyczy miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień)

IV Kwartał do 31 października 2015 r. 
 (dotyczy miesięcy: październik, listopad, grudzień)

L.p
Rodzaj  

gospodarstwa

Stawka od gospodarstwa

prowadzącego  
selektywną zbiórkę 

odpadów

nieprowadzącego  
selektywnej zbiórki 

odpadów

1.
Gospodarstwo 
1-osobowe

5 15 8 24

2.
Gospodarstwo 
2-osobowe

9 27 12 36

3.
Gospodarstwo
3-4-osobowe

16 48 21 63

4.
Gospodarstwo 
5-osobowe i powyżej

25 75 32 96

W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym 
terminie, zostaną wysłane upomnienia, których koszt wy-
nosi 11,60 zł.

informacja  
o Zbliżającym się terminie  

składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

terminy składania wniosków:
•	 1-28 lutego 2015 roku  

(faktury dokumentujące zakup paliwa  
w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.)

•	 1-31 sierpnia 2015 roku  
(faktury dokumentujące zakup paliwa  
w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.)

Stawka zwrotu za 1 litr w 2015 roku wynosi 0,95 zł
Maksymalna kwota zwrotu na 1 ha użytków rolnych  
w 2015 roku wynosi 81,70 zł
Wnioski wraz z fakturami prosimy składać w pokoju nr 37 
(drugie piętro) Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny.

Wypłata nastąpi w następujących terminach:
•	 kwiecień 2015 r.  

(na podstawie wniosków złożonych w lutym)

•	 październik 2015  
(na podstawie wniosków złożonych w sierpniu)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rol-
nej można pobrać ze strony internetowej Gminy Sitków-
ka-Nowiny pod adresem: www.nowiny.com.pl 
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ogólnopolskie zawody  
zimowej wspinaczki sportowej 
za nami

24 stycznia, po raz pierwszy w historii gminy Sitkówka-Nowiny od-
były się ogólnopolskie zawody zimowej wspinaczki sportowej pod na-
zwą „Gry DryToolowe o Kaziową Igłę”. Podczas zawodów dokonano 
też otwarcia nowego rejonu drytoolowego, o wdzięcznej nazwie Das Be-
ton, który znajduje się właśnie w Nowinach. Podczas zawodów swoich 
sił na specjalnie przygotowanej pionowej ścianie pod okiem doświad-
czonych instruktorów mogli spróbować również amatorzy, a tych nie 
brakowało.

promowanie zimowej wspinaczki klasycz-
nej - drytolingu. – Przez cały dzień zawod-
nicy wspinali się po różnych trasach, zbie-
rając punkty. Były dwie kategorie: kobiet 
i mężczyzn – powiedział Przemysław Klen-
tak. – Do tej pory zawody te organizowa-
liśmy w Kielcach. Po raz pierwszy odbyły 
się one w Nowinach na konstrukcjach be-
tonowych, ponieważ uznaliśmy, że właśnie 
tu znajduje się doskonałe miejsce, które jest 
trochę specyficzne, trochę inne, ale na pew-
no bardzo ciekawe do trenowania – przeko-
nuje Przemysław Klentak.

Było wielu amatorów  
chętnych do wSpinaczki

Podczas zawodów nie zabrakło też 
atrakcji dla amatorów wspinaczki zimowej. 
Dla wszystkich początkujących organizato-
rzy przygotowali specjalną trasę imitującą 
lodospad. – Dla wszystkich chętnych udo-
stępniliśmy raki, czekany i cały sprzęt. Moż-
na było wspinać się pod okiem doświadczo-
nych instruktorów po trasie imitującej lodo-
spad – mówi Przemysław Klentak.

Organizatorem 6. już edycji Gier DryTo-
olowych o Kaziową Igłę był Świętokrzyski 
Klub Alpinistyczny i Gmina Sitkówka-No-
winy. Zawody po raz pierwszy w historii 
zostały przeprowadzone na betonowych 
konstrukcjach znajdujących się przy uli-
cy Przemysłowej w Nowinach. Do Nowin 
przyjechała czołówka zawodników wspi-
naczkowych z całej Polski. Wspinali się po 
konstrukcjach betonowych na wysokość 
piętnastu metrów. – Organizując tutaj na-
sze zawody, chcieliśmy jednocześnie otwo-
rzyć w tym miejscu nowy rejon drytoolo-
wy o wdzięcznej nazwie Das Beton, który 
będziemy promować w środowisku wspi-
naczkowym – poinformował Przemysław 
Klentak, Prezes Świętokrzyskiego Klubu 
Aplinistycznego. 

pierwSze takie zawody  
w nowinach, ale nie oStatnie

Zawody rozpoczęły się o godzinie 9:00 
i trwały cały dzień. Ich celem było spotka-
nie oraz integracja środowiska wspinacz-
kowego, wymiana doświadczeń a także 
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Swoich sił na pionowej ścianie próbowało wielu śmiałków. 
Wśród nich znalazł się także wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Se-
bastian Nowaczkiewicz, któremu poszło całkiem dobrze. – Wra-
żenia są niesamowite. Polecam wszystkim ten rodzaj spędzania 
wolnego czasu – mówił tuż po ukończonym wspinaniu wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz. – Dotąd straszące betony nareszcie zna-
lazły dobre wykorzystanie. Będziemy wspierać Świętokrzyski 
Klub Alpinistyczny w rozbudowie tras wspinaczkowych, a tak-
że w organizacji zawodów związanych z tą dyscypliną sportową 
i w promowaniu tego miejsca, jako jednego z najlepszych w Pol-
sce do wspinaczki drytoolowej – dodał wójt Nowaczkiewicz. 

puchary dla naJlepSzych zawodników  
wSpinaczkowych

Na zakończenie zawodów wręczono puchary dla najlep-
szych i gadżety ufundowane przez gminę Sitkówka-Nowiny. 
I tak, w kategorii panów najlepszy okazał się Łukasz Nowak z Ol-
kusza. Miejsce drugie zajął Jan Mondzelewski z Rzeszowa a na 
miejscu trzecim uplasował się Alex Sharman z Warszawy, który 
w tym roku jedzie na mistrzostwa świata we wspinaczce. W ka-
tegorii pań bezapelacyjnie wygrała Agnieszka Kostrzewa z War-
szawy. Tuż za nią na miejscu drugim znalazła się Dorota Koscian-
czuk z Lublina, a miejsce trzecie przypadło dla Moniki Barczy-
kowskiej z Łodzi.

naJmłodSzy i naJStarSzy za-
wodnik SpecJalnie uhono-

rowany przez wóJta
Specjalny puchar dla najstarszego 

i najmłodszego zawodnika ufundowa-
ła Gmina Sitkówka-Nowiny. Wręcze-
nia dokonał wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Łukaszem Barwinkiem. Naj-
starszym zawodnikiem był wspinający 
się od 1977 roku 54-letni Andrzej Ma-
karczuk, instruktor wspinaczki sporto-
wej i wysokogórskiej, a najmłodszym 
– wspinająca się od ośmiu lat 27-letnia 
Agnieszka Kostrzewa. – To niesamowi-
cie istotne, że władze gminy Sitkówka-
Nowiny chcą z nami współpracować 
i wspierać nas. Jestem przekonany, że 
to miejsce stanie się sławne w środowi-
sku wspinaczkowym, bo jest naprawdę 
doskonałe – podkreślał Andrzej Makar-
czuk, instruktor wspinaczki sportowej 
i wysokogórskiej. 

Das Beton w Nowinach ma szansę 
stać się najlepszym w Polsce rejonem 
drytoolowym

Jak podkreślano, nowy rejon dryto-
olowy o nazwie Das Beton, który po-
wstał w Nowinach obok zakładu SO-
PRO ma szansę stać się jednym z naj-
lepszych w Polsce. Wszystko wskazu-
je na to, że miłośnicy wspinaczki wyso-
kościowej będą tu gościć coraz częściej.

Agnieszka Olech 

przy basenie „perła” w nowinach 
powstało lodowisko syntetyczne

Już od 31 stycznia od go-
dziny 10.00 można korzy-
stać z syntetycznego lodowi-
ska, które zostało ustawione 
przy krytej pływalni „Per-
ła” w Nowinach. Można tu 
także wypożyczyć łyżwy. 
Jest ich aż sto par.

Lodowisko jest czynne od 31 stycznia do 
1 marca w godzinach od 10.00 do 21.00. Na 
jego funkcjonowanie pozyskano unijne do-
finansowanie w kwocie 38 tysięcy złotych za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy”.

Przy lodowisku działa wypożyczalnia 
łyżew w różnych rozmiarach. Koszt wypo-
życzenia jednej pary to 4 zł. Za te pieniądze 
będzie można na nich jeździć do woli. Moż-
na także przyjść z własnymi łyżwami pod 
warunkiem, że będą one spełniać wymo-
gi lodowiska syntetycznego, co oznacza, że 
nie mogą posiadać ząbków. – Jestem prze-
konany, że lodowisko będzie kolejną atrak-
cją nie tylko dla najmłodszych, ale też i dla 
tych starszych. Serdecznie zapraszamy do 
nas na łyżwy mieszkańców naszej gminy, 
jak i gmin ościennych – zaprasza wójt gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz.

Podczas ferii na lodowisku będą organi-
zowane gry, zabawy i konkursy dla wszyst-
kich użytkowników.

Agnieszka Olech


