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Podczas Święta Nowin zagrał 
znany zespół Łzy!

Wystawa zabytkowych motocykli, degustacja potraw regionalnych,  
„Wioska Smerfów” dla dzieci, wesołe miasteczko, animatorzy gier i zabaw,  

ścianka wspinaczkowa, „foto-budka”, występy rodzimych artystów oraz zespołu  
Lampa Alladyna i młodzieżowej formacji „Gate60”, a na zakończenie koncert  

gwiazdy polskiej sceny muzycznej, znanego i cenionego zespołu „Łzy” - tegoroczne  
Święto Nowin obfitowało w wiele atrakcji. 
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Jednogłośne absolutorium dla wójta  
Sebastiana Nowaczkiewicza 
 22 czerwca, podczas posiedzenia sesji Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny radni jednogłośnie udzielili abso-
lutorium wójtowi gminy Sebastianowi Nowaczkiewi-
czowi. Jak podkreślano, rok 2015 był bardzo dobrym 
rokiem. Na koniec roku 2014 gmina była zadłużona 
w kwocie około 12,5 miliona złotych. Obecnym wła-
dzom udało się spłacić 4 miliony 250 tysięcy złotych 
zaciągniętego w poprzednich latach kredytu, a do tego 
wypracować nadwyżkę budżetową w kwocie blisko 3 
milionów złotych. Te pieniądze zostaną przeznaczone 
na kolejne inwestycje. Gośćmi sesji byli radni Rady 
Powiatu Kieleckiego: Bogumiła Kowalczyk, Kazimierz 
Bielecki oraz Ryszard Barwinek, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kieleckiego. 

 22 czerwca w murach Urzędu Gminy Sitkówka-No-
winy odbyło się posiedzenie sesji Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny, którego najważniejszym punktem obrad 
było głosowanie nad udzieleniem absolutorium wój-
towi gminy Sitkówka-Nowiny z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2015 rok. Zanim jednak doszło do jednego  
z ważniejszych głosowań, jakie odbywają się w Radzie 
Gminy, dotyczącego rozliczenia z wykonania budżetu za 
rok poprzedni, przedstawiono obecnym na sesji wnio-
sek komisji rewizyjnej skierowany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. O wykonaniu budże-
tu gminy za rok 2015 pozytywnie wypowiedziało się nie 
tylko RIO, ale co równie istotne, wszystkie komisje Rady 
z komisją rewizyjną na czele. Radni udzielili wójtowi 
absolutorium jednogłośnie i brawami podziękowali za 
trud pracy włożony w realizację zadań. – Udzielenie ab-
solutorium, to dowód zaufania dla pracy samorządow-
ców. Dla mnie jest ono szczególnie ważne, ponieważ był 
to pierwszy rok budżetowy, za który odpowiadałem od 
początku do końca. Wstępnie budżet w roku 2015 był 
budżetem bezpiecznym i zrównoważonym zarówno po 
stronie wydatkowej, jak i dochodowej.  Mimo to udało 
nam się zamknąć go nadwyżką budżetową w kwocie 

blisko 3 milionów złotych. Mało tego, planowana spłata 
zadłużenia z lat poprzednich z kwoty 3 milionów 300 
tysięcy złotych urosła do 4 milionów 250 tysięcy zło-
tych. Ogromnie się cieszę, że w ciągu minionego roku 
udało nam się wygospodarować na spłatę kredytów 
więcej niż planowaliśmy, ale również wypracować nad-
wyżkębudżetową, głównie dzięki zmniejszeniu wydat-
ków bieżących o kwotę blisko 2,5 miliona złotych. Te 
pieniądze przeznaczyliśmy na inwestycje, które mają 

 
służyć naszym mieszkańcom – poinformował wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz. – Przypomnę, że w ubiegłym roku udało nam  
się zrealizować szereg znaczących inwestycji drogo-
wych takich jak droga Zgórsko-Szewce wraz ze ścież-
ką rowerową, czy infrastruktura drogowa Osiedla Pod 
Lasem. Przeprowadziliśmy też remont dachu schroni-
ska w Nowinach, zakupiliśmy nowoczesny samochód 
pożarniczy dla Kowali, a także zrealizowaliśmy duże 
inwestycje wodno-kanalizacyjne. Tych niestety nie wi-
dać, ale są niezbędne mieszkańcom do prawidłowego 
funkcjonowania. Na infrastrukturę wodno-kanaliza-
cyjną wydaliśmy ponad milion złotych, co pozwoliło 
przygotować nowe tereny pod budownictwo jednoro-
dzinne – wymienia wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – 
Już w ciągu pierwszego półrocza tego roku udało nam 
się zakończyć kilka inwestycji, jak budowa oświetlenia 
ulicznego domów przy ul. Perłowej, kolejne inwestycje 
wodno-kanalizacyjne, czy budowa dróg wraz z chodni-
kami, parkingami i oświetleniem w Zagrodach koło gim-
nazjum. Nadal jesteśmy w trakcie realizacji rozbudowy 
przedszkola. Przygotowujemy też wiele dokumentacji 
projektowych, które są kosztowne, ale pozwolą nam  
w kolejnych miesiącach na realizację następnych inwe-
stycji – zapowiada wójt Sebastian Nowaczkiewicz do-
dając, że z każdym rokiem plany są coraz bardziej am-
bitne.       
 Te słowa potwierdziła skarbnik gminy Joanna Mły-
narczyk-Kusińska. – Jestem bardzo zadowolona ze zre-
alizowanego w 2015 roku budżetu. W samorządach 
pracuję od dwudziestu lat i muszę przyznać, że to był 
chyba najlepszy rok w okresie mojej pracy. Wspólnie 
udało nam się wypracować nieplanowaną nadwyżk bu-
dżetową w kwocie blisko 3 milionów złotych. Z tymi
środkami przeszliśmy na rok 2016, co pozwoli nam zre-
alizować dużo więcej inwestycji. Zwiększyliśmy także 
o 950 tysięcy złotych planowaną spłatę zaciągniętych 
w poprzednich latach kredytów, co oznacza, że spłaci-
liśmy 4 miliony 250 tysięcy złotych. Myślę, że 2016 rok 
będzie dużo lepszym rokiem dla gminy Sitkówka-No- 
winy niż 2015 – mówi skarbnik gminy Joanna Młynar-
czyk-Kusińska.      
 Po udzieleniu jednogłośnego absolutorium dla wój-
ta gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok, radni brawami-
podziękowali za trud pracy włożony w realizację zadań.
– W imieniu wszystkich radnych pragnę złożyć podzię-
kowania i gratulacje. Wspólne działania przynoszą wła-
ściwe efekty – podkreślała Przewodnicząca Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny Zofia Duchniak, a obecni podczas se-
sji goście podkreślali, że wójt Sebastian Nowaczkiewicz, 
przy wsparciu dojrzałej i zgodnej Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny, z realizacji zadań budżetowych wywiązał się 
doskonale. – Ogromnie dziękuję za te słowa – mówił 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Udzielone absoluto-
rium to nasz wspólny sukces. Z tego miejsca chciałbym 
złożyć serdeczne podziękowania dla moich najbliższych 
współpracowników: zastępcy wójta Łukasza Barwinka, 
sekretarz gminy Izabeli Dziewięckiej, skarbnik gminy 
Joanny Młynarczyk-Kusińskiej, a także dla wszystkich-
dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników 
działów i pracowników, ale przede wszystkim również 
dla radnych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na czele  
z Przewodniczącą Zofią Duchniak, bez wsparcia których-
nie udałoby się wypracować tak wielkich sukcesów –   

Wójt Sebastian Nowaczkiewicz uzyskał jednogłośne absolutorium za 2015 
rok
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dziękował wójt Sebastian Nowaczkiewicz, podkreślając 
jednocześnie, że przed gminą kolejne miesiące wytężo-
nej pracy na rzecz mieszkańców. – Moim zamysłem od 
samego początku były oszczędności na wydatkach bie-
żących w celu zwiększenia ilości realizowanych inwe-
stycji. Taki kierunek przyjąłem od chwili objęcia funkcji 
wójta, uznając, że będzie on najbardziej korzystny dla 
mieszkańców – tłumaczy wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz. – Dzięki zaoszczędzonym środkom możemy zapla-
nować do realizacji jeszcze więcej inwestycji. Na dzień 
dzisiejszy gmina jest w bardzo dobrej kondycji finanso-
wej, planowane na 2016 r. do spłaty raty kredytów zo-
stały już uregulowane i zadłużenie wynosi 5,5 mln zł. 
Mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby nasza 
gmina rozwijała się jeszcze dynamiczniej – zapewnił.   

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy       
 Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli również 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sit-
kówka-Nowiny na lata 2016-2020. Warto przypomnieć, 
że tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie z 2005 roku należy do zadań gminy. 
- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020 został opracowany 
przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowinach. Program ma na celu zmniejszenie 
skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie sys-
temu interwencji i wsparcia dla osób będących ofiara-
mi przemocy w rodzinie. Za realizację programu będą 
odpowiedzialni pracownicy różnych instytucji, m.in.: 
Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Policji i Szkół, którzy są zaangażowani w pomoc 
rodzinom, gdzie występuje przemoc. Będzie to praca 
zespołowa różnych specjalistów – poinformował Łu-
kasz Barwinek, zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny.

Powiat kielecki i gmina Sitkówka-Nowiny wspólnie
przebudują drogę i odwodnią rowy      
 Nowińscy rajcy w trakcie obrad podjęli również 
dwie uchwały mówiące o udzieleniu pomocy dla Po-
wiatu Kieleckiego. Chodzi o partycypowanie po poło-
wie w kosztach przebudowy drogi w Woli Murowanej 
wraz z chodnikiem oraz o wykonanie odwodnienia przy 
drogach powiatowych w Szewcach, Kowali i Zgórsku. 
Koszt przebudowy drogi w Woli Murowanej wynie-
sie260 tysięcy złotych, z czego połowę pokryje gmina 
Sitkówka-Nowiny. Podobnie będzie w przypadku od-
wod-nienia, którego łączny koszt oszacowano na 380 
tysięcy złotych. Na to zadanie radni postanowili przeka-
zać 190tysięcy złotych. - Ogromnie się cieszę, że radni 
gminy Sitkówka-Nowiny postanowili przekazać połowę 
środków na obydwa zadania, które zostaną wykonane 
dla dobra naszych mieszkańców. Dziekuję za wyrozu-
miałość i szybkość działania. Obydwie inwestycje zo-
staną wykonane jeszcze w tym roku – zapowiedziała 
Bogumiła Kowalczyk, Radna Rady Powiatu Kieleckiego.

Program Rozwoju Oświaty w Gminie Sitkówka-Nowi-
ny przyjęty        
 Jednogłośnie podczas czerwcowego posiedzenia 
sesji radni gminy Sitkówka-Nowiny przyjęli także Pro-
gram Rozwoju Oświaty w Gminie Sitkówka-Nowiny na 
lata2016-2021. Program ten został opracowany na pod-
stawie analizy zasobów edukacyjnych oraz przeprowa-   
dzonych konsultacji społecznych. Podstawowym celem
        

opracowania programu jest ciągłe dążenie do stwo-
rzenia modelu oświaty w Gminie Sitkówka-Nowiny do-
stosowanego do potrzeb społeczności lokalnej, odpo-
wiadającego na współczesne wyzwania cywilizacyjne  
i społeczne oraz podążającego za wyzwaniami osią-
gnięć naukowych. - Rozwój oświaty w gminie to działa-
nie strategiczne i priorytetowe, które może być jednym 
ze środków do podniesienia jakości zycia i wzrostu go-
spodarczego w gminie. Inwestycje w oświacie są inwe-
stycjami w rozwój danej społeczności, a w dalszej per-
spektywie w rozwój danego regionu. Każdy rozwój musi 
być oparty na wiedzy, którą zdobywa się z udziałem 
sprawnie działającego systemu edukacyjnego – pod-
kreślała Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, 
Zofia Duchniak, dodając, że ta strategia jest bardzo po-
trzebna. - To długoterminowa wizja uzyskania modelu 
oświatowego, który będzie spełniał oczekiwania naszej 
lokalnej społeczności. Oprócz doskonale wyposażonej 
bazy oświatowej, jaką posiadamy, chcemy kłaść przede 
wszystkim duży nacisk na efekty kształcenia i innowa-
cyjne metody nauczania.      

 Sesja tradycyjnie już zakończyła się interpelacjami  
i zapytaniami radnych, a także wnioskami i informacja-
mi dotyczącymi spraw różnych.      
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 Przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej, zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go, przekazanie w użytkowanie nowo powstałej sieci 
wodociągowej na rzecz Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Nowinach, czy nieodpłatne przekazanie na rzecz 
gminy działek stanowiących drogi dojazdowe – te  
i wiele innych uchwał podjęto podczas majowej sesji 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Gośćmi posiedzenia 
byli mieszkańcy Bolechowic.

Inwestycje na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny  
 Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowacz-
kiewicz poinformował zebranych o inwestycjach re-
alizowanych na terenie gminy. Zakończono budowę 
sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych 
w Nowinach. W ramach Grup Inicjatywy Lokalnej wy-
budowano sieć wodociągową w miejscowości Zgórsko.  
Dobiegło końca wykonanie projektów zagospoda-
rowania terenów pod budowę siłowni zewnętrznej  
na terenie szkoły podstawowej w Kowali i Bolechowi-
cach. Zakończono projektowanie zagospodarowania 
terenu pod wykonanie boiska do piłki siatkowej i plażo-
wej na terenie szkoły podstawowej w Bolechowicach.  
W trakcie realizacji są m.in.: budowa dróg, chodników 
i parkingów w miejscowości Zagrody, projektowanie 
przebudowy dróg gminnych (ul. Dębowa w Zgórsku,  
ul. Jałowcowa w Zagrodach i ul. Ołowiana w Szewcach). 
Trwa rozbudowa Przedszkola Samorządowego w No-
winach, prowadzona jest inwentaryzacja oświetlenia 
oraz audyt energetyczny i ekologiczny oświetlenia dro-
gowo-ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.  
Dla budynków użyteczności publicznej tj. budynek 
Gimnazjum, budynek komunalny nr 16 w Sitkówce 
oraz SP w Bolechowicach i Kowali opracowywany jest 
audyt energetyczny. Ponadto trwają prace nad opraco-
waniem dokumentacji projektowych na modernizację 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-No-
winy, a także na budowę sieci wodociągowych i kana-
lizacji sanitarnej w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej  
w miejscowości Kowala, Zagrody i Wola Murowana.
Wójt Sebastian Nowaczkiewicz poinformował także  
o doposażeniu świetlicy w remizie OSP Kowala.  
 

Z posiedzenia Sesji Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej   
 Podczas posiedzenia sesji Rady Gminy Sitkówka-No-
winy radni podjęli uchwałę o przyjęciu Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej. Koncepcja tworzenia i realizacji 
Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych 
zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych.       
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to strategicz-
ny dla gminy dokument, mający wpływ na lokalną go-
spodarkę ekologiczną i energetyczną. Dokument nakre-
śla działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy 
efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii 
z odnawialnych źródeł. Przyjęcie Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej otwiera mieszkańcom furtkę do ubiegania 
się o pozyskanie dofinansowań na termomodernizację 
budynków oraz alternatywne źródła energii – mówił 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. 
Warto zaznaczyć, że unijne dotacje będą przyznawane 
również na oświetlenie ulic i placów, poprawę jakości 
dróg, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, 
wymianę starych kotłów i pieców na nowe i sprawniej-
sze, a także na zabezpieczenie energetyczne wszystkich 
mieszkańców.       
Gmina przekazała wodociąg na rzecz ZGK     
 Podczas sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie 
przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej obej-
mują- cej teren ogródków działkowych w Nowinach, 
w obrębie geodezyjnym Zagrody, stanowiącej mienie 
gminy,na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w No-
winach. Nowo wybudowana sieć wodociągowa wraz ze 
stud- nią wodomierzową kosztowała nieco ponad 109 
tysięcy złotych i stanowiła mienie majątkowe gminy, 
któreuchwałą Rady w całości zostało przekazane na 
rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowinach, 
która będzie sprawować nadzór techniczny nad przed-
miotową siecią wodociągową.    
 Na zakończenie sesji radni oraz sołtysi i mieszkańcy 
gminy dyskutowali na wiele ważnych tematów, doty-
czących społeczności lokalnej. Jednym z tematów, któ-
ry poruszyli goszczący na sesji mieszkańcy Bolechowic 
była sprawa reorganizacji placówek oświatowych. 

RG-XX/239/16 uchwała w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny       
RG-XX/240/16 uchwała w sprawie ustalenia szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-
rania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy      
RG-XX/241/16 uchwała w sprawie wskazania wstępnej lo-
kalizacji zmiany usytuowania przystanku komunikacyjne-
go położonego przy drodze powiatowej nr 0374T w miej-
scowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny     
RG-XX/242/16 uchwała w sprawie pomocy finansowej dla 
Powiatu Kieleckiego      
RG-XX/243/16 uchwała w sprawie pomocy finansowej dla 
Powiatu Kieleckiego 
RG-XX/244/16 uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu ławnika      
RG-XX/245/16 uchwała w sprawie przyjęcia Programu 
Rozwoju Oświaty w Gminie Sitkówka-Nowiny na lata 
2016-2021      

Treść uchwał znajduje się na stronach BIP urzędu: www.
bip.nowiny.com.pl zakładka: Rada Gminy Sitkówka-Nowi-
ny 2014-2018-> Uchwały 

Agnieszka Olech

RG-XX/232/16 uchwała w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok    
RG-XX/233/16 uchwała w sprawie udzielenia absoluto-
rium Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok    
RG-XX/234/16 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2016 
roku     
RG-XX/235/16 uchwała w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok;     
RG-XX/236/16 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr RG-
-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grud-
nia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016–2020;       
RG-XX/237/16 uchwała w sprawie zatwierdzenia roczne-
go sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach    
RG-XX/238/16 uchwała w sprawie uchwalenia Gminne-
go Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-
Nowiny na lata 2016-2020      

Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 
czerwca 2016 roku
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Za przyjęciem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opowiedzieli się wszyscy 
radni

 Z relacji organu prowadzącego, zgodnie z wyjaśnie-
niami Dyrektor ZOSiP pani Katarzyny Malickiej-Pędzik, 
reorganizacja placówek oświatowych poprzez utwo-
rzenie publicznych przedszkoli oraz zespołów szkol-
no-przedszkolnych w Bolechowicach i Kowali służy 
dostosowaniu stanu faktycznego do obowiązujących 
przepisów prawa, które zakładają likwidację innych 
form wychowania przedszkolnego. Zmiany takie doty-
czą całego kraju i muszą nastąpić do dnia 31 sierpnia 
2016 r.    
 Wobec podjętych uchwał Rady Gminy w sprawie re-
organizacji, wszczęto procedurę przekształcenia Szkół 
Podstawowych w Kowali oraz Bolechowicach poprzez 
likwidację oddziałów przedszkolnych. Przeprowadzono 
konsultacje społeczne, akcję informacyjną dla rodziców 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz skie-
rowano pisma do organizacji związkowych zrzeszających 
nauczycieli. Zwrócono się również do Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty o opinię w przedmiotowej sprawie.  
 Świętokrzyski Kurator Oświaty wydał w dniu 8 mar-
ca 2016 roku pozytywne opinie uznając, że w świe-
tle przedstawionych argumentów i przepisów prawa 
oświatowego, likwidacja oddziałów przedszkolnych  
w szkołach jest zasadna i nie ograniczy dzieciom dostę-
pu do wychowania przedszkolnego. Związki zawodowe 
nauczycieli także nie wniosły zastrzeżeń do proponowa-
nych zmian.   
 Utworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych spo-
wodowało konieczność odwołania ze stanowisk dyrek-
torów przekształconych szkół podstawowych. W dniu 
12 maja 2016 r. Świętokrzyski Kurator Oświaty wyra-
ził zgodę na odwołanie dyrektorów. Kurator zauważył 
ponadto, że zespół szkolno-przedszkolny może mieć 
tylko jednego dyrektora, o czym stanowi art.62 ust.  
2 w związku z art. 36a ust. 9 ustawy o systemie oświaty. 
Do zamiaru odwołania dyrektorów nie wniosły zastrze-
żeń również organizacje związkowe. Wobec powyższe-
go Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny wydał Zarządzenia,  
na podstawie których dyrektorzy szkół zostali odwoła-
ni z zajmowanych stanowisk z dniem 31 sierpnia 2016 
roku. Umożliwi to niezakłócone kierowanie szkołami do 
końca bieżącego roku szkolnego.    
 Jednocześnie Wójt podjął decyzję, że odwołani ze 
stanowisk dyrektorzy od 1 września 2016 roku staną 
się nauczycielami zatrudnionymi w szkołach na pełnym 
etacie.

PRAWO LOKALNE - UCHWAŁY RADY GMINY  
SITKÓWKA-NOWINY z dnia 30 maja 2016 r.

Uchwała nr RG–XIX/216/16  w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 roku.  
Uchwała nr RG–XIX/217/16 w sprawie zmiany uchwały 
Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  z dnia 
29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016–2020,
Uchwała nr RG–XIX/216/16  w sprawie  wprowadzenia  
zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 roku.    

Uchwała nr RG–XIX/217/16 w sprawie zmiany uchwały Nr   
RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  z dnia 29 
grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016–2020,        
Uchwała nr RG–XIX/218/16 w sprawie zmiany uchwały 
Nr RG-VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 
marca 2015 r w sprawie poboru po-datków: rolnego, le-
śnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyzna-
czenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso,
Uchwała nr RG–XIX/219/16 w sprawie zmiany uchwały 
Nr RG-VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 
marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso;
Uchwała nr RG–XIX/220/16 w sprawie zmiany Uchwały 
NR RG-XIV/161/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania w użyt- 
kowanie składników majątkowych, na rzecz Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;
Uchwała nr RG–XIX/221/16 w sprawie zmiany Uchwały 
nr RG-XVI/181/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia  
22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania nakładów 
finansowych poniesionych na budowę boiska wielofun- 
kcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali, 
na rzecz Szkoły Podstawowej w Kowali.  
Uchwała nr RG–XIX/222/16 w sprawie zaliczenia dro-
gi stanowiącej ul. Jałowcową w miejscowości Zagrody,  
zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/99 w  obrę- 
bie geodezyjnym 5 – Zagrody na terenie Gminy Sitków- 
ka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej prze-
biegu;       
Uchwała nr RG–XIX/223/16 w sprawie nieodpłatnego 
nabycia działek od osób fizycznych miejscowości Kowala  
w Gminie Sitkówka-Nowiny;
Uchwała nr RG–XIX/224/16 w sprawie przekazania w 
użytkowanie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 456/2, 
460/2, 442/6, 457, 458/4, 459/4 obejmującej teren 
ogródków działkowych w Nowinach, obręb geodezyjny 
Zagrody, stanowiącej mienie Gminy, na rzecz Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;    
Uchwała nr RG–XIX/225/16 w sprawie zmiany uchwały 
Nr RG-XXVI/216/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 
28 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, dotyczącej 
uchwalonej uchwałą Nr RG-XIV/107/11 Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. zmiany Nr 3 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-
-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H”;    
Uchwała n RG–XIX/226/16 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Nr 19 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny 
uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku;      
Uchwała nr RG–XIX/227/16 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Nr 20 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny 
uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku;       
Uchwała nr RG–XIX/228/16 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Nr 21 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Sitkówka–Nowiny, do-
tyczącej uchwalonej uchwałą Nr RG-XXXII/280/13 Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013 r. zmiany 
Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Szewce - 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - planD”;    
Uchwała nr  RG–XIX/229/16 w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-Nowiny 
na lata 2015-2020”;        
Uchwała nr RG–XIX/230/16 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Nr 22 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny 
uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 r., obejmu-
jąca teren części sołectwa Wola Murowana;       
Uchwała nr RG–XIX/231/16 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr RG – XIII/142/15 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 
27 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach.

        Agnieszka Olech
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Budynek ZSP w Nowinach i budynek komunalny  
nr 16 w Sitkówce przejdą termomodernizację.
Jest dofinansowanie unijne na obydwa zadania!
 Ponad milion dwieście tysięcy złotych władze gmi-
ny Sitkówka-Nowiny pozyskały ze środków zewnętrz-
nych na przeprowadzenie termomodernizacji Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach i budynku 
komunalnego nr 16 w Sitkówce (przychodnia zdrowia 
w Sitkówce). 3 czerwca, wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz wraz z marszałkiem woje-
wództwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem oraz 
członkiem Zarządu Województwa, Markiem Szczepa-
niakiem podpisał pre-umowę na realizację obu zadań 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członek Zarządu 
Województwa, Marek Szczepanik. Łączna wartość pla-
nowanych przedsięwzięć opiewa na kwotę blisko 1,5 
miliona złotych. 

 Inwestycje, na które podpisane zostały umowy będą 
realizowane w ramach Działania 6.1 „Efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego”. W ramach pozyskanego dofinansowania 
termomodernizację przejdą dwa budynki użyteczno-
ści publicznej tj. Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Nowinach oraz budynek komunalny nr 16 w Sitkówce 
(przychodnia zdrowia w Sitkówce). - W obu budynkach 
założyliśmy poprawę efektywności energetycznej, a za-
kres prac będzie ustalony na podstawie audytu energe-
tycznego – poinformował wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz.   
 W przypadku budynku ZSP wstępnie założono uzy-
skanie poprawy efektywności energetycznej poprzez 
remont stropu i dachu, wymianę niektórych okien 
i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemu grzew-
czego na gazowy, instalację z wykorzystaniem OZE do 
podgrzewania wody użytkowej, instalację systemów 
chłodzących, w tym z wykorzystaniem OZE, instala-
cję innych urządzeń i systemów energooszczędnych 
najnowszej generacji. Jeśli chodzi o budynkek przy-
chodni zdrowia w Sitkówce zaplanowano wstępnie: 
wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę  
i modernizację systemu grzewczego i kotłowni, wyko-
nanie instalacji z wykorzystaniem OZE do podgrzewa-
nia wodyużytkowej, instalację systemów chłodzących,  
w tym z wykorzystaniem OZE, instalację innych urządzeń  
i systemów energooszczędnych najnowszej generacji.- 
Zgłaszając oba projekty mieliśmy na uwadze  poprawę-
komfortu użytkowania obu obiektów, ale też zwiększe- 
nie oszczędności – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewiczi 
dodaje, że rezultatem obu projektów będzie zmniejsze-
nie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicz- 

nych oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego poprzez znaczne zmniejszenie zapotrzebowania  
na energię powszechnie dostępną.      
 Celem Działania 6.1 jest obniżenie emisji substan-
cji szkodliwych do powietrza na obszarze Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego. - Są to pierwsze umowy in-
frastrukturalne w ramach nowego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Inwestycje związane z termomodernizacjami to często 
pilne i czasochłonne przedsięwzięcia, dlatego zależa-
ło nam na jak najszybszym ich podpisaniu, szczegól-
nie, że wiemy jak istotne są to projekty dla państwa 
gmin – mówił Marek Szczepanik, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, a marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Adam Jarubas zapewnił,  
że w najblizszym czasie zostaną podpisane kolejne  
umowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych gmin należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego. - Chcemy, abyście mogli Państwo jak najszyb-
ciej rozpocząć zaplanowane inwestycje – podkreślał 
marszałej Adam Jarubas podczas podpisania umów.   
 Całkowita wartość obu inwestycji wyniesie blisko 
1,5 miliona złotych. Dofinansowanie pokryje większość 
tej kwoty, czyli ponad milion 227 tysięcy złotych.

Podpisy na pre-umowie złożyli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik oraz wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz

Agnieszka Olech
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 6 czerwca, w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny od-
były się obrady Gminnej Rady Pożytku Publicznego. 
Rozmawiano o udzielonych dotacjach dla organizacji 
pozarządowych w 2016 roku, a także o ogłoszonym 
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicz-
nych w roku bieżącym dla organizacji pozarządowych.

 Rada Pożytku Pulblicznego została powołana do 
życia zarządzeniem wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 
w grudniu ubiegłego roku. Powstała ona z inicjatywy 
zastępcy wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasza Bar-
winka, a jej przewodniczącym został wybrany Marcin 
Kulewski. W skład Rady wchodzą ludzie zaangażowani 
w różnego rodzaju działalność społeczną poprzez sto-
warzyszenia i organizacje pożytku publicznego. Rada 
stanowi organ opiniodawczo-doradczy, który ma służyć 
poznawaniu potrzeb lokalnej społeczności, jej integra-
cji, a także prowadzeniu ścisłej współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi na terenie gminy. – Gminna 
Rada Pożytku Publicznego jest przestrzenią dialogu 
publicznego, ale także współdecydowania o sprawach 
ważnych dla społeczeństwa i samorządu. W ten sposób 
chcemy wspierać organizacje pozarządowe i traktować 
je jak partnera – mówi zastępca wójta gminy Sitkówka-
Nowiny, Łukasz Barwinek.
 Podczas poniedziałkowego posiedzenia Gninnej 
Rady Pożytku Publicznego przedstawiono informację  
o udzielonych dotacjach dla organizacji pozarządowych 
w 2016 roku, a także informację o ogłoszonym otwar-
tym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  
w 2016 roku dla organizacji pozarządowych. Opracowa-
no także plan pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego na okres od czerwca do grudnia bieżącego 
roku. – W najbliższych miesiącach Gminna Rada Pożyt-
ku Publicznego będzie brała udział w tworzeniu założeń 
do rocznego programu współpracy Gminy Sitkówka-
Nowiny z organizacjami pozarządowymi. Będziemy też 
analizować podział środków na dotacje dla organizacji 

pozarządowych w Gminie Sitkówka-Nowiny, a także 
konsultować projekty uchwał wpływających do Gmin-
nej Rady Działalności Pożytku Publicznego i opiniować 
sprawozdania z realizacji rocznego programu współpra-
cy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarzą-
dowymi za rok 2015 – poinformował Marcin Kulewski, 
Przewodniczy Gminnej Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego w Sitkówce-Nowinach.
 Istotną kwestią, jaka została poruszona podczas 
posiedzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego była 
propozycja reaktywowania rekonstrukcji historycznych, 
jakie odbywały się w Szewcach. Zastępca wójta, Łukasz 
Barwinek, został upoważniony do przeprowadzenia 
spotkania ze Stowarzyszeniem „Jodła” w celu omó-
wienia organizacji wydarzenia. – Będziemy chcieli, aby 
pierwsza rekonstrukcja historyczna została przeprowa-
dzona jeszcze w tym roku we wrześniu – zapowiedział 
zastępca wójta, Łukasz Barwinek.
Podczas posiedzenia wytypowano też stowarzyszenia, 
które będą współpracowały z Powiatową Radą Pożytku 
Publicznego w Kielcach. Kolejne posiedzenie Gminnej 
Rady Pożytku Publicznego odbędzie się 25 sierpnia bie-
żącego roku o godzinie 17:00 w budynku Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny.
 Przypomnijmy, że Gminna Rada Pożytku Publiczne-
go liczy dziesięciu członków. W jej skład wchodzą przed-
stawiciele sektora pozarządowego i administracji pu-
blicznej: przedstawiciele Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
– Edyta Giemza i Marcin Wojcieszyński, przedstawiciele 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny – Łukasz Barwinek i Ani-
ta Dziwoń, a także przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, działających na terenie Gminy Sitkówka-Nowi-
ny – Marcin Król, Kornelia Bem-Kozieł, Dariusz Stępień, 
Marcin Głogowski, Marcin Kulewski i Jarosław Pędzik.

Podczas posiedzenia padło wiele ciekawych pomysłów związanych z aktywi-
zacją mieszkańców

W najbliższych miesiącach Gminna Rada Pożytku Publicznego będzie brała 
udział w tworzeniu założeń do rocznego programu współpracy Gminy 
Sitkówka- Nowiny z organizacjami pozarządowymi.

Agnieszka Olech
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Nasze młodzieżówki zajęły medalowe miejsca  
podczas Wojewódzkich Zawodów  
Sportowo-Pożarniczych
 Dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
z Kowali zajęła drugie miejsce podczas Wojewódzkich 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 
12 czerwca w Ożarowie. Na podium stanęła również 
chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kowali, 
plasując się na miejscu trzecim. Nasi młodzicy pokaza-
li prawdziwą klasę.   
  
 W zawodach wystartowało 26 młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych dziewcząt i chłopców z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego, działających przy Ochotni-
czych Strażach Pożarnych. Drużyny MDP to zwycięzcy 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych szczebla powiato-
wego. Mistrzowie powiatów rywalizowali ze sobą na 
stadionie w Ożarowie w dwóch konkurencjach: rozwi-
nięcie bojowe i bieg sztafetowy na 400 metrów z prze-
szkodami. Wszystkie konkurencje skrupulatnie oceniała 
komisja sędziowska powołana przez świętokrzyskiego 
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożar-
nej.    

 – Nasi chłopcy po bojówce mieli najlepszy czas ze 
wszystkich drużyn chłopięcych.  Biegi poszły im bardzo 
dobrze. Dali z siebie wszystko. Spełnili maksimum mo-
ich oczekiwań i swoich możliwości – relacjonuje Marcin 
Głogowski, Komendant Gminny. – Niestety, nie udało 
się im obronić tytułu mistrzowskiego zawodów woje-
wódzkich z 2014 roku. Zaważyły na tym punkty karne 
przyznane przez sędziów, przez co został im doliczony 
czas – mówi Komendant Marcin Głogowski tłumacząc, 
że tegoroczne zawody sędziowane były bardzo regula-
minowo, a błędy, które popełniła nasza chłopięca dru-
żyna były drobne. – Mimo wszystko doliczono nam czas 
i stąd, pomimo prowadzenia, chłopcy zajęli w efekcie 
końcowym trzecie miejsce na podium – poinformował.  
 Bardzo dobrze poszło też naszej dziewczęcej Mło-
dzieżowej Drużynie Pożarniczej z Kowali, która zdobyła 
srebrny medal podczas zawodów. – Dziewczęta pokaza-
ły prawdziwą klasę. Tak wysokie, drugie miejsce w wo-
jewództwie, zdobyły po raz pierwszy w historii – mówi 
Komendant Marcin Głogowski.
Nasi młodzi mistrzowie zawodów powiatowych do wo-
jewódzkiego turnieju trenowali pod czujnym okiem: 
Artura Bentkowskiego, Grzegorza Bentkowskiego oraz

Tomasza Bentkowskiego, a organizacyjnie do wyjazdu 
na zawody drużynę przygotowali: Marcin Głogowski  
i Czesław Bentkowski. Warto dodać, że na Wojewódz-
kie Zawody Sportowo-Pożarnicze pojechali z całym au-
tokarem wiernych kibiców.    

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt wystąpiła 
w składzie:
1. Wiktoria Daleszak
2. Sandra Daleszak
3. Klaudia Moskal
4. Dominika Piotrowska
5. Natalia Gola

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców wystąpiła 
w składzie:   
1. Tomasz Barwinek
2. Mateusz Szymkiewicz
3. Kacper Sieczkowski
4. Bartek Świercz
5. Kuba Górajski

Poniżej prezentujemy wyniki Wojewódzkich Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych

W kategorii MDP dziewcząt:
I  miejsce – MDP Wola Morawicka, gm. Morawica,  
 powiat kielecki,
II miejsce – MDP Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny,  
 powiat kielecki,
III miejsce – MDP Mirzec, gm. Mirzec, powiat  
 starachowicki.

W kategorii MDP chłopców:
I    miejsce – MDP Skotniki, gmina Samborzec, powiat  
  sandomierski,
II miejsce – MDP Kotuszów, gm. Szydłów, powiat  
 staszowski,
III miejsce – MDP Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny,  
 powiat kielecki.   

Dumni z naszych druhów życzymy im wielu sukcesów!

6. Aleksandra Osman
7. Wiktoria Kaczor
8. Ewa Raczyńska
9. Dominika Homa
10. Nikola Klimczak

6. Mateusz Woś
7. Szymon Gruszczyński
8. Filip Wiktor
9. Kuba Zegadło

Dziewczęca drużyna z Kowali jest drugą najlepszą drużyną w powiecie Prawdziwą klasę pokazali też chłopcy z MDP Kowala zajmując trzecie 
miejsce na podium

Agnieszka Olech
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Gmina Sitkówka-Nowiny promowała się podczas 
XI Jarmarku Świętokrzyskiego
 Gmina Sitkówka-Nowiny czynnie wzięła udział w XI 
Jarmarku Świętokrzyskim, który tradycyjnie odbył się 
na Świętym Krzyżu – w miejscu, gdzie według klasz-
tornej tradycji Świętego Krzyża odbywały się dawne 
jarmarki, czyli na plantach okalających Klasztor od 
strony północnej. Tegoroczna edycja imprezy powia-
tu upłynęła pod hasłem „Góry Świętokrzyskie kolebką 
tradycji”.       

 Jarmark Świętokrzyski poprzedził przemarsz koro-
wodu z zespołami ludowymi i uczestnikami imprezy 
oraz uroczystą Eucharystią odprawioną pod przewod-
nictwem superiora o. Zygfryda Wiechy OMI przy oł-
tarzu polowym na błoniach świętokrzyskich. – Będąc  
w najstarszym polskim sanktuarium na Świętym Krzyżu, 
jesteście w domu, jesteście u siebie. Tutaj powierzamy 
Bogu swój los i tajemnice Krzyża. Niech jedność i zgo-
da zwyciężają w naszych sercach i w relacjach między-
ludzkich – mówił superior Zygfryd Wiecha, a w imieniu 
Zarządu Powiatu w Kielcach gości powitał gospodarz 
wydarzenia – Starosta Powiatu Kieleckiego Michał Go-
dowski. – Jarmak Świętokrzyski odwołuje się do na-
szych wspaniałych tradycji i kultury powiatu kieleckie-
go. Dzisiaj goszczą tu wszystkie gminy powiatu, co nas 
ogromnie cieszy – podkreślał starosta kielecki dziękując 
wszystkim za tak liczne przybycie.    
 Warto przypomnieć, że Jarmark Świętokrzyski to 
największa impreza plenerowa organizowana przez 
Powiat Kielecki. – To niezwykłe wydarzenie każde-
go roku przyciąga turystów i pielgrzymów nie tylko 
z województwa świętokrzyskiego, ale i z całej Polski. 
Do udziału w Jarmarku zaprosiliśmy wszystkie gminy  
z całego powiatu, dla których jest to okazja do zaprezen-
towania swojego potencjału kulturalnego, artystyczne-
go i kulinarnego – podkreślał Zenon Janus, Wicestaro-
sta Powiatu Kieleckiego. – Wszystkie 19 gmin powiatu 
podjęło wyzwanie i przystąpiło do zaprezentowania 
swoich walorów. Ogromne zaangażowanie widać było 
po gminie Sitkówka-Nowiny. Pomimo, że jest to mała 
gmina, to była zdecydowanie widoczna podczas tego

rocznego jarmarku nie tylko za sprawą znakomitych 
specjałów przygotowanych przez zespoły ludowe, ale 
także dzięki występom młodych artystów. Ta gmina ma 
się czym pochwalić – dodał wicestarosta Zenon Janus. 

 Trzeba przyznać, że gmina Sitkówka-Nowiny miała 
jedno z „najsmaczniejszych” stoisk ustawionych na bło-
niach Klasztoru. – To wszystko dzięki niezwykłym talen-
tom kulinarnym naszych wspaniałych pań z kół gospo-
dyń wiejskich. Obserwujemy ogromne zainteresowanie 
ich wypiekami i potrawami. Ludzie chętnie się częstują 
i właściwie to nie ma się czemu dziwić, bo wszystko jest 
pyszne – zachwalał wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Se-
bastian Nowaczkiewicz, który wraz z paniami zachęcał 
do odwiedzania gminy. – Gmina Sitkówka-Nowiny to 
bardzo malownicze miejsce. Mamy znane już w całym 
kraju piękne szlaki rowerowe i piesze. Ogromną popu-
larnością cieszy się także szlak kajakowy i oczywiście 
basen „Perła” w Nowinach z szeregiem atrakcji – wy-
mieniał włodarz gminy, podkreślając, że do Nowin war-
to przyjechać.
 Walory gminy Sitkówka-Nowiny promował także Ze-
spół Młodzieżowy „Tu i Teraz”, który był prawdziwym 
powiewem świeżości. Młode artystki brawurowo za-
prezentowały trzy utwory: „Barcelona”, „Dach”” i „Bie-
gnij przed siebie” otrzymując gromkie brawa licznie 
zgromadzonej publiczności.   
 Jarmark tradycyjnie już obfitował w liczne występy 
artystyczne z cudowną oprawą muzyczną. Poza tym, 
można było obejrzeć kupieckie kramy ze specjałami, 
pokazy dworskich obyczajów, kowalstwa artystycznego 
i kłucia zbroi rycerskich, a także liczne konkursy i nie-
spodzianki. Nie zabrakło też pieśni, tańca i pięknych lu-
dowych strojów. Jak można było się przekonać, Jarmark 
Świętokrzyski każdego roku przyciąga coraz większe 
rzesze turystów i pielgrzymów nie tylko z naszego wo-
jewództwa, ale i całej Polski. Być tutaj po prostu trzeba, 
bo to nie tylko doskonała promocja dla całego powiatu, 
ale również integracja pomiędzy gminami.

W promocję gminy Sitkówka-Nowiny podczas XI Jarmarku Świętokrzyskiego na Świętym Krzyżu zaangażowało się bardzo wiele osób, dzięki czemu stoisko 
naszej gminy było wprost oblegane przez gości 

Agnieszka Olech
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723 192 235 – to nr interwencyjny na policję
Jeżeli jesteście świadkami łamania prawa, możecie dzwonić pod nr telefonu 723 192 235.  

Nie przechodźcie obojętnie obok zjawiska chuligaństwa i wandalizmu.  
Szybka reakcja pozwoli na szybsze ustalenie sprawców.

Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać bezpośrednią łączności z załogą radiowozu, szczególnie wtedy,  
gdy policjanci z Komisariatu Policji w Chęcinach,  

pod który należy Gmina Sitkówka-Nowiny, znajdują się w terenie.

 Bardzo dobrze wyposażone szkoły, bogata oferta edukacyjna i świet-
nie wyszkolona kadra pedagogiczna, a także doskonałe wyniki uczniów  
w sprawdzianie szóstoklasistów i z egzaminów gimnazjalnych – to 
wszystko sprawia, że szkoły z terenu gminy Sitkówka-Nowiny plasują 
się w czołówce najlepszych szkół w powiecie kieleckim. U nas warto się 
uczyć – przekonuje wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz. - Gmina Sitkówka-Nowiny dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną. 
Każdego roku doposażamy nasze placówki oświatowe w sprzęt kompu-
terowy najnowszej generacji. Posiadamy tablice interaktywne i specjal-
nie przystosowane do skutecznej nauki języków obcych sale językowe. 
Kolejnym atutem jest świetnie przygotowana kadra pedagogiczna, która 

prowadzi wiele zajęć dodatkowych i kół zaintere-
sowań, wychodząc poza ramy podstawy oświato-
wej – dodaje wójt Sebastian Nowaczkiewicz.       

Zespół Szkół Ponadpodstawowych to szkoła wielu 
możliwości     
 Bogatą ofertę edukacyjną posiada Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach. Tutaj nauki 
można pobierać w Publicznym Gimnazjum, Liceum 
Ogólnokształcącym oraz w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej z Klasami Wielozawodowymi. – W naszej 
placówce pracuje profesjonalna kadra nauczyciel-
ska. Najlepszym uczniom przyznajemy stypendia 
naukowe. Prowadzimy międzynarodowe wymiany 
uczniów oraz praktyki zagraniczne. Posiadamy też 
rewelacyjną bazę sportową, nowocześnie wypo-
sażoną aulę oraz sale informatyczne. Dbamy też  
o bezpieczeństwo uczniów monitorując szkołę  
– zaznacza dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach, Kornelia Bem-Kozieł. – Pro-
wadzimy klasy z rozszerzonym językiem angielskim  
i niemieckim na najwyższym poziomie, a także kla-
sy z rozszerzeniem matematycznym. Dodatkowo 
nasi uczniowie mogą korzystać z wielu zajęć poza-
lekcyjnych, jak: koło teatralne, muzyczne, plastycz-
ne, przyrodnicze, dziennikarskie, fotograficzne, in-
formatyczne, sportowe i wiele innych – wymienia 
dyrektor placówki, dodając, że uczniowie ZSP ko-
rzystają także z bezpłatnych zajęć na basenie „Per-
ła”. – Placówka jaką jest Zespół Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach może poszczycić się  wysoką 
jakością edukacji, ponieważ nauczyciele tu pracu-
jący to ludzie potrafiący sprostać wyzwaniom szkół 
XXI wieku. Nauczyciele, którzy dostosowali progra-
my kształcenia, wychowania i opieki do potrzeb 
środowiska. To pedagodzy, przyjaciele, bez których 
nie sposób osiągnąć wszechobecnego przekazu 
informacyjnego – dodaje. Przyjazna i rodzinna at-
mosfera, opieka na najwyższym poziomie, wysoko 
wykwalifikowana kadra, wspaniale wyposażone 
pracownie informatyczne, doskonale prowadzo-
ne zajęcia przedmiotowe z naciskiem na naukę 
języków obcych, uczestnictwo w różnego rodzaju 
programach oświatowych, a także zajęcia dodat-
kowe, również z zakresu wychowania fizycznego,  
do którego w szkole przywiązuje się szczególną wagę –  
z całą pewnością to wszystko przyczynia się do tego, 
że Zespół Placówek Oświatowych w Nowinach 
oceniany jest bardzo wysoko i należy do czołów-
ki placówek oświatowych w powiecie kieleckim.  
– Zachęcam do odwiedzenia naszej szkoły i zapo-
znania się z jej ofertą, a także z opiniami uczniów. 
Można tu nie tylko fajnie spędzić czas w miłej at-
mosferze, ale przede wszystkim uczyć się w dosko-
nałych warunkach. Warto tu kontynuować swoją 
naukę – zachęca wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
 Agnieszka Olech

Rekrutacja do szkół z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny trwa 

Jak się uczyć, to tylko w nowińskich szkołach
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Nowińscy uczniowie drudzy w powiecie  
w sprawdzianie szóstoklasisty!

Sukces na egzaminie gimnazjalnym!

 Są już wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2016  
w powiecie kieleckim. Już po raz drugi z rzędu na 
miejscu drugim uplasowali się szóstoklasiści z gminy 
Sitkówka-Nowiny. Warto podkreślić, że nalepiej w po-
wiecie napisali język angielski.     

 Najlepszy średni wynik uzyskali uczniowie z gminy 
Miedziana Góra. Drugi rok z rzędu doskonale wypa-
dli też szóstoklasiści z gminy Sitkówka Nowiny, którzy  
w ogólnej klasyfikacji są drudzy, ale test z języka angiel-
skiego napisali zdecydowanie najlepiej – jako jedyni 
osiągnęli średnio ponad 30 punktów na 40 możliwych. 
– To wspaniała wiadomość – skomentował wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. – Eduka-
cja na terenie naszej gminy jest na najwyższym pozio-
mie. Mamy bardzo dobrą kadrę pedagogiczną, a my 
jako gmina staramy się jak najlepiej doposażać nasze 
szkoły. Wszystko po to, aby nasi uczniowie uczyli się  
w jak najlepszych warunkach – zaznaczył włodarz gmi-
ny, gratulując osiągniętych wyników zarówno szósto-
klasiostom, jak i ich nauczycielom. – Życzę wszystkim 
nieustającego zapału do pracy i nauki.       
 Jesteśmy w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodsta-
wowych, chciałbym wspomnieć i zachęcić wszystkich 
szóstoklasistów do wyboru naszego gimnazjum w No-
winach, które oferuje znakomite warunki do nauki pod 
względem wyposażenia ale najważniejsze oferuje edu-
kację na najwyższym poziomie. Jako gmina finansuje

 Prawdziwy powód do dumy mogą mieć gimnazja-
liści i ich pedagodzy z Gimnazjum im. Świętej Jadwigi 
Królowej w Nowinach. Po dwóch miesiącach oczeki-
wań nareszcie poznaliśmy wyniki egzaminu gimnazjal-
nego. Jak się okazało, nowińskie gimnazjum znalazło 
się na bardzo wysokim czwartym miejscu w powiecie 
kieleckim. Uczniowie szkoły napisali egzamin powyżej 
średniej krajowej. To doskonały wynik!    
  
 - Uczniowie naszej szkoły  napisali egzamin powy-
żej średniej krajowej, co jest świetnym wynikiem. Tak 
dobre efekty były możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi 
uczniów i nauczycieli. Pozwoli to trzecioklasistom dostać  
się do wymarzonych szkół – mówi dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, Kornelia Bem-
Kozieł.     
Rezultaty pracy uczniów i nauczycieli prezentują się 
następująco:

miecki, część rozszerzona – 100%).     
 Biorąc pod uwagę wyniki gimnazjalne, śmiało moż-
na powiedzieć, że Gimnazjum w Nowinach prowadzo-
ne jest na najwyższym poziomie. - Tegoroczne wyniki 
naszej szkoły z Egzaminu Gimnazjalnego są  lepsze niż 
w latach poprzednich. Wierzę, że w kolejnych latach ta 
tendencja się utrzyma. Mamy bardzo wysoki poziom 
nauczania. Duży nacisk kładziemy na języki obce, któ-
rych znajomość jest bardzo ważna – mówi wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. - Tak wy-
soki wynik to wspólna praca zdolnych uczniów i wspa-
niałych nauczycieli. W imieniu samorządu gminy Sit-
kówka-Nowiny składam serdeczne gratulacje naszym 
gimnazjalistom oraz ich pedagogom i życzę dalszych 
sukcesów – powiedział wójt Sebastian Nowaczkiewicz, 
dodając jednocześnie, że w placówkach oświatowych 
na terenie gminy Sitkówka-Nowiny warto się uczyć. 
- Wybór naszych szkół z całą pewnością zaowocuje 
szybkim rozwojem. Wiemy, jak podchodzić do ucznia  
i w jaki sposób stworzyć mu jak najlepsze warunki do 
zdobywania wiedzy.

 Najlepszy wynik z egzaminu uzyskał uczeń klasy III d 
Gimnazjum w Nowinach, Mikołaj Odziemek, który zdo-
był łącznie 97% (historia, WOS - 94%, język polski - 88%, 
matematyka - 100%, przedmioty przyrodnicze - 100%, 
język niemiecki, część podstawowa - 100%, język nie-

my naukę języków angielskiego i niemieckiego w dwu-
krotnie wyższym wymiarze godzinowym niż podstawa 
programowa, nauka prowadzona jest w grupach 10-12 
osobowych. Szkoła bezpłatnie również umożliwia zdo-
bycie certyfikatu DSD z języka niemieckiego. Przygoto-
wujemy uczniów do egzaminów z języka angielskiego. 
W gimnazjum działa również koło matematyczne. Sala 
komputerowa wyposażona w tym roku w najnowsze 
komputery. W ramach zajęć sportowych będą odbywać 
się treningi Futsalu, łucznictwa, siatkówki, lekkiej atle-
tyki i wielu innych. Zapraszam do gimnazjum w Nowi-
nach – zachęca wójt Sebastian Nowaczkiewicz.  

Warto podkreślić, że w Polsce średnia dla języka pol-
skiego wynosi 71 procent, a dla Świętokrzyskiego70 
procent. Z matematyki średnia w Polsce wyniosła 54 
procent, w województwie świętokrzyskim 53 procent. 
 Dla języka angielskiego średnia w województwie  
to 69 procent, a w Polsce 71 procent.
Wyniki egzaminu klasyfikacja ogólna (część 1  
+ język angielski)    
1. Miedziana Góra 56, 89 (27, 13 + 29, 76)
2. Sitkówka –Nowiny 56, 77 (26, 13+ 30, 64) 
3. Strawczyn 55, 09 (25, 73+29, 36) 
    Język angielski
1. Sitkówka – Nowiny – 30, 64 (76,6%)
2. Miedziana Góra - 29, 76 (74,4%) 
3. Zagnańsk - 29, 54 (73,9%) 

Agnieszka Olech

Historia i WOS -  58,4%  (średnia krajowa- 56%)
Język polski -  70,4%  (średnia krajowa - 69%)
Matematyka -  52,6% (średnia krajowa - 49%)
Przedmioty przyrodnicze - 54,4% (śr.krajowa -  51%)
Język angielski - 65,9% (średnia krajowa - 64%)
Język angielski rozszerzony - 44,7% (śr. krajowa-45%)
Język niemiecki -  91,4% (średnia krajowa -57%)
Język niemiecki rozszerzony-86,4% (śr. krajowa -43% 

Agnieszka Olech
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Maryjne pieśni rozbrzmiały w Nowinach

Spotkanie z władzami ZPW Trzuskawica
Agnieszka Olech

Agnieszka Olech

 Rekordowa liczba wykonawców zawitała w tym 
roku do Nowin na jubileuszowy X Wojewódzki Prze-
gląd Pieśni Maryjnych, który odbył się 22 maja w Ko-
ściele Parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowi-
nach.       

 W nowińskim kościele zaprezentowało się aż 32 
wykonawców z sześciu gmin. - To prawdziwy rekord – 
przyznał wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian No-
waczkiewicz. - Ogromnie cieszę się, że zespoły powia-
tu kieleckiego tak chętnie i coraz liczniej przyjeżdżają 
do nas, aby wspólnie upowszechniać pieśni o tematy-
ce Maryjnej i uwrażliwiać społeczeństwo na wartości 
chrześcijańskie – dodał włodarz gminy, wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz, który wspólnie z dyrektorem GOK 
„Perła” w Nowinach Jackiem Kanią otworzył jubileuszo-
wy Wojewódzki Przegląd Pieśni Maryjnych.    

    
 Warto przypomnieć, że w poprzednich latach prze-
gląd miał formułę konkursu. W tegorocznej edycji wy-
stąpiło 32 wykonawców, a wśród nich chóry, zespoły lu-
dowe oraz wokaliści soliści. - To był niezwykle ciekawy 
przekrój artystyczny. Wszyscy wykonawcy zaprezento-
wali się na najwyższym poziomie – oceniła organizator 
wydarzania, a zarazem prowadząca przegląd Edyta Bo-
bryk, kierownik ds. kultury GOK „Perła” w Nowinach.   
 Jak podkreślał ks. kanonik Józef Kubicza, proboszcz 
parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach, maj to 
miesiąc, w którym w szczególny sposób wierni dają wy-

 W Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny odbyło się 
spotkanie władz gminy oraz mieszkańców z przedsta-
wicielami Zakładu Przemysłu Wapienniczego Trzuska-
wica. Wspólnie dyskutowano na temat sposobów 
ograniczenia uciążliwości dla osób zamieszkujących  
w bliskim sąsiedztwie Trzuskawicy.        
 
 Podczas spotkania, prezes Zarządu ZPW Trzuska-
wica, Michał Jankowski przedstawił działania, jakie do 
tej pory Zakład Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica 
przeprowadził w celu poprawy bytowania mieszkań-
ców Sitkówki. Przypomniał, że od czasu przeprowadze-
nia kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska, zakład zrobił dużo w celu ochrony środowiska 
i poprawienia komfortu życia mieszkańców Kielc i Sit-
kówki-Nowin. - W 2012 roku zainwestowaliśmy ponad 
100 tysięcy złotych w rękawy teleskopowe, które służą 
do bezpyłowego załadunku. W kolejnych latach prze-
prowadziliśmy następne inwestycje, między innmi od-
pylenie pieców, które kosztowało 12 milionów złotych. 
Robimy co w naszej mocy – tłumaczył Michał Jankowski, 
Prezes Zakładu Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica, 
który jest krajowym potentatem w produkcji wapna. 
    Obecni na spotkaniu mieszkańcy domagali się ogra-
niczenia emisji pyłów. Władze Trzuskawicy przedstawi-
ły pakiet kolejnych działań zmierzających do poprawy

warunków życia mieszkańców sąsiadujących z Zakła-
dem Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica. Wiele 
z tych działań, jak podkreślano, wymaga czasu na re-
alizację, ale wcielenie ich w życie w dużej mierze wy-
eliminuje stopień zapylenia powodowany przez ZPW 
Trzuskawica. Jak przypomniano, zakład jest systema-
tycznie kontrolowany przez instytucje zewnętrzne do 
tego powołane. Działalność prowadzona jest zgodnie  
z prawem z zachowaniem wszelkich norm.      
 Władze gminy Sitkówka-Nowiny wyraziły nadzieję, 
że spotkanie z przedstawicielami ZPW Trzuskawica jest 
dobrym początkiem do rozmów i komunikacji Zarządu 
spółki z mieszkańcami pobliskich miejscowości. - Liczy-
my na to, że wszystkie rozwiązania przedstawione pod-
czas spotkania poprawią funkcjonowanie zakładu i tym 
samym komfort życia mieszkańców – mówi wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz.        
Musimy tutaj mieszkać, żyć i jakoś współgrać ze sobą 
wzajemnie. Życzylibysmy sobie, aby władze zakładu 
zrobiły wszystko, żeby zmniejszyć stopień zapylenia,  
a co za tym idzie uciążliwości związane z działalnością 
Trzuskawicy. Z niecierpliwością czekamy na zastosowa-
nie wszystkich zaprezentowanych nam rozwiązań z na-
dzieją, że pozwolą nam spokojniej żyć – podkreśla rad-
na gminy Sitkówka-Nowiny, Renata Posłowska.

raz wdzięczności Najświętszej Maryi Pannie za wysłu-
chane modlitwy, prosząc Ją jednocześnie o łaski. - Prze-
gląd Pieśni Maryjnych to niezwykle ważne wydarzenie, 
które już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń na-
szej parafii. Chcemy nim uczcić Matkę Bożą, bo maj to 
taki szczególny miesiąc, w którym tak lubimy śpiewać. 
Poza tym, przyjeżdżają do nas zespoły z całego powia-
tu, co daje również okazję do integracji – zaznaczył ks.
kanonik Józef Kubicza, proboszcz parafii pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Nowinach, dodając, że kto śpiewa ten 
dwa razy się modli.            
 Licznie zebrani goście byli pod wielkim wrażeniem 
występujących artystów. Przegląd otworzył utwór Ave 
Maria no moro (Herivelto Martins) w przepięknym  
i niezwykle profesjonalnym wykonaniu Orkiestry Dętej 
z Nowin pod batutą kapelmistza Wojciecha Materka. 
Następnie kolejno prezentowali się wszyscy wykonaw-
cy, który zaprezentowali po jednym utworze. Uwagę 
gości zwróciły w szczególności trzy młode solistki: Pau-
lina Walkiewicz, Martyna Zawłocka i Maria Bembenek 
ze Szkoły Specjalnej z Kielc, przygotowane pod czujnym 
okiem opiekuna Izabeli Hajduk – Widać, że ogromnie 
zaangażowały się w przygotowania do przeglądu. Serce 
rośnie – mówiła wzruszona Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, Zofia Duchniak. Jednak najwięk-
sze wrażenie na publiczości zrobił Kamil Piątek uczeń 
Szkoły Podstawowej z Polichna, który wykonał piosen-
kę „Maryjo śliczna Pani” przy akompaniamencie brata 
Bartłomieja Piątka. Obu chłopców przygotowała opie-
kuna Dorota Bednarz, a dostali oni owacje na stojąco.  
 Dzisiejszy koncert był wspaniałą ucztą duchową 
– podsumował wydarzenie wójt gminy Sitkówka-No-
winy Sebastian Nowaczkiewicz, który wraz z księdzem 
proboszczem Józefem Kubiczą, Przewodniczącą Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny Zofią Duchniak i dyrektorem 
GOK „Perła” w Nowinach wręczył wszystkim artystom 
specjalne grawertony w ramach podziękowania za nie-
zapomniany koncert. Po wręczeniu podziękowań na 
zakończenie X Przeglądu Pieśni Maryjnych w Nowinach 
wspólnie odśpiewano „Czarną Madonnę” przy akom-
paniamencie akordeonistow z kapeli „Piekoszowianie” 
oraz znanego i cenionego muzyka Feliksa Korbana.

Tegoroczny przegląd Pieśni Maryjnych w Nowinach zgromadził rekordową 
liczbę uczestników
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Prymicje ks. Mateusza Jędrochy      
 12 czerwca, dwa tygodnie po przyjęciu sakramentu 
święceń dla młodego Diakona księdza Matusza Jędro-
chy odbyło się równie ważne wydarzenie, a mianowi-
cie pierwsza Msza Święta Prymicyjna księdza Mateusza 
Jędrochy.  Niezwykłą uroczystość poprzedziła procesja  
z domu rodzinnego. Tam odbył się obrzęd błogosławień-
stwa księdza Mateusza przez Rodziców. W uroczystej 
procesji do parafialnego Kościoła w Nowinach księdzu 
Prymicjantowi towarzyszyli Rodzice, rodzina, Kapłani, 
Służba Liturgiczna Ołtarza, władze gminy Sitkówka-No-
winy w osobach wójta Sebastiana Nowaczkiewicza i jego 
zastępcy Łukasza Barwinka, a także mieszkańcy parafii,  
Gminna Orkiestra Dęta i Chór Nowina. 
 Na pierwszej sprawowanej przez księdza Mateusza 
Jędrochę Najświętszej Eucharystii licznie zgromadzi-
li się wierni parafianie, którym na zakończenie Mszy
Świętej ks. Mateusz udzielił Bożego Błogosławieństwa.  

 

 Uroczyste Eucharystie odprawione przez obu mło-
dych kapłanów były jednocześnie dziękczynieniem za 
dar kapłaństwa Księdza Tomasza oraz księdza Mate-
usza, a zarazem prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
nich. Nowym kapłanom życzymy, by każdego dnia coraz 
gorliwiej i z jeszcze większym zapałem podejmowali za-
dania, które staną na drodze ich posługi. 

Ksiądz Mateusz Jędrocha w drodze na swoją pierwszą Mszę Świętą

KONDOLENCJE
Z żalem zawiadamiamy o śmierci Franciszka Sobonia – Taty Pracownika Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pawła Sobonia – pracownika Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Jego Rodziny i Bliskich z powodu śmierci Franciszka Sobonia

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

  Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny       
Zofia Duchniak

wraz z Radnymi Gminy

KONDOLENCJE
Z żalem zawiadamiamy o śmierci Haliny Ślusarz - byłej Pracownicy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Rodziny i bliskich z powodu śmierci Haliny Ślusarz

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

  Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny       
Zofia Duchniak

wraz z Radnymi Gminy

Agnieszka Olech

Prymicje ks. Tomasza Równickiego    
 W  pierwszą niedzielę czerwca byliśmy świadkami 
niezwykle radosnego wydarzenia w Parafii pw. Chry-
stusa Odkupiciela w Nowinach – a mianowicie Mszy 
Świętej Prymicyjnej księdza Tomasza Równickiego.  
6 czerwca, Ksiądz Neoprezbiter sprawował swoją 
pierwszą Eucharystię w rodzinnej parafii pw. Chrystu-
sa Odkupiciela w Nowinach. Mszę Świętą poprzedzi-
ła uroczysta procesja z domu rodzinnego, gdzie miał 
miejsce obrzęd błogosławieństwa księdza Tomasza 
przez Rodziców. Po błogosławieństwie rozpoczęło się 
formowanie procesji, w której uroczyście udano się do 
kościoła parafialnego w Nowinach. Księdzu Tomaszo-
wi towarzyszli Rodzice oraz najbliżsi, a także Kapłani, 
Służba Liturgiczna Ołtarza, władze gminy Sitkówka-
Nowiny w osobach wójta Sebastiana Nowaczkiewicz 
i jego zastępcy Łukasza Barwinka, mieszkańcy parafii 
oraz Gminna Orkiestra Dęta z Nowin i Chór Nowina. 

Po dotarciu do kościoła parafialnego Ksiądz Neo-
prezbiter sprawował Najświętszą Eucharystię w in-
tencji wszystkich parafian. Na zakończenie Mszy 
Świętej, po podziękowaniach i życzeniach Ksiądz 
Tomasz udzielił licznie zgromadzonym parafia-
nom uroczystego prymicyjnego błogosławieństwa.  
 

 W sobotę, 28 maja w bazylice katedralnej biskup kielecki Jan Piotrowski udzielił święceń prezbiteratu 
12 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Wśród nich znaleźli się ksiądz Tomasz Rów-
nicki i ksiądz Mateusz Jędrocha z Nowin. Po sześciu latach przygotowań w seminarium, święcenia to jedna  
z najważniejszych chwil dla każdego młodego Diakona.

Ks. Tomasz Równicki i ks. Mateusz Jędrocha  
z Nowin otrzymali święcenia kapłańskie

Ksiądz Tomasz Równicki przyjmuje życzenia od wójta Sebastiana Nowacz-
kiewicza i jego zastępcy Łukasza Barwinka



GŁOS NOWIN      CZERWIEC 2016     AKTUALNOŚCI

14

 Chór Nowina, Wiktoria Basiak ze Zgórska oraz Mar-
lena Gołda z Kowali uzyskali nominacje do Świętokrzy-
skich Nagród Artystycznych Scyzoryki 2016. Uroczystą 
galę laureatów otworzył Chór Nowina, który wraz  
z trzema innymi chórami zaśpiewał wspólnie piosenkę 
pt. „Żyjmy pełnią życia”.     

 To była już ósma edycja współorganizowanego przez 
„Echo Dnia” Festiwalu Scyzoryki, w którym szukano naj-
zdolniejszych wykonawców w województwie w katego-
riach Muzyka, Taniec, Sztuki plastyczne, Kabaret, Film, 
Literatura, Fotografia, Teatr i Taniec. Organizatorzy – 
„Echo Dnia” i Fundacja „Scyzoryki” – tegoroczną edycję 
„Scyzoryków” poszerzyli o wiele nowości. Do festiwalu 
zaproszono utalentowanych seniorów i zdolnych muzy-
ków z całej Polski. Były specjalne koncerty, wspaniała 
gala finałowa i nagrody pieniężne!      

Nasi artyści byli wśród nominowanych do cennej na-
grody     
 Wśród wielu zgłoszonych do tegorocznej edycji 
kandydatów nominacje do Świętokrzyskich Nagród Ar-
tystycznych Scyzoryki 2016 otrzymali również artyści  
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny: Chór Nowina, Wik-
toria Basiak ze Zgórska oraz Marlena Gołda z Kowali. 
– Jest to olbrzymi sukces, biorąc pod uwagę rekordową 
liczbę artystów zgłoszonych do udziału w konkursie – 
mówi zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz 
Barwinek, który wraz Przewodniczącą Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny Zofią Duchniak oraz dyrektorem Samo-
rządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Nowinach Jackiem Chudzickim i Edytą Bobryk kie-
rownik ds. Kultury Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” 
w Nowinach dopingowali naszych artystów podczas 
koncertu finałowego, który odbył się 10 czerwca w Kie-
leckim Centrum Kultury.    

Chór Nowina otworzył galę finałową      
 A było kogo podziwiać i dopingować, bo galę finało-
wą tegorocznej edycji Festiwalu Scyzoryków otworzyła 
piosenka pt. „Żyjmy pełnią życia” w wykonaniu zaled-
wie czterech wybranych chórów i zespołów, wśród któ-
rych znalazł się Chór Nowina. – Organizatorzy zaprosili 
nas do zaśpiewania utworu otwierającego uroczystą 
galę. To było dla nas niesamowite przeżycie i wielkie 
wyróżnienie – mówi Krystyna Janiec z Chóru Nowina, 
obok którego na scenie Kieleckiego Centrum Kultury 
jeszcze trzy zespoły: Echa Żołnierskie z Kielc, zespół „Tu 
i Teraz” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kielc oraz 
„Perły z Lamusa” ze Skarżyska. – To był cudowny utwór, 

który został przepięknie wykonany. Duma nas rozpiera-
ła patrząc na naszych artystów – mówi Zofia Duchniak 
Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. – Dum-
ni byliśmy ze wszystkich naszych artystów, którzy zostali 
zaproszeni do wzięcia udziału w tegorocznych Scyzory-
kach. Już sama nominacja to wielki powód do dumy, bo 
znalezienie się w ścisłym gronie nominowanych świad-
czy o ogromnym profesjonalizmie naszych artystów – 
podkreślał zastępca wójta Łukasz Barwinek, dodając 
jedocześnie, że władze gminy Sitkówka-Nowiny zawsze 
wspierały i będą nadal wspierać działalność artystyczną 
mieszkańców. – Wszystkich, którzy mają wielki talent, 
nadal będziemy nieustannie wspierać i promować,  
a mamy kim się pochwalić. Z całą pewnością miesz-
kańcy naszej gminy będą mogli jeszcze nie raz usłyszeć 
naszych wspaniałych artystów podczas wszystkich naj-
większych wydarzeń kulturalnych odbywających się na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny – zapewnił.   
 Gratulujemy wszystkim nominowanym do Święto-
krzyskich Nagród Artystycznych Scyzoryki 2016 i życzy-
my kolejnych spektakularnych sukcesów.

Agnieszka Olech

Chór Nowina wraz z trzema innymi zespołami otworzył uroczystą galę tego-
rocznych Scyzoryków 

Wiktoria Basiak ze Zgórska zachwyciła swoim talentem dostając nominację 
do Scyzoryków

Utalentowana Marlena Gołda z Kowali była także jedną z nowminowanych 
do Świętokrzyskich Nagród Artystycznych 

Nasi artyści zachwycili podczas tegorocznych  
Scyzoryków!
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 1 maja, w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył 
się I Festiwal Świętokrzyskich Smaków organizowany 
wspólnie z Redakcją Echa Dnia. Okazał się on wielkim 
sukcesem. Ponad 8 tysięcy uczestników obserwowa-
ło zmagania znakomitych kucharzy podczas turnieju 
Świętokrzyski Mistrz Kuchni”. W plenerze swój kunszt 
artystyczny i kulinarny prezentowały koła gospodyń 
wiejskich, wśród których gminę Sitkówka-Nowiny 
promowały Szewczanki i Kowalanki.       

Kowalanki i Szewczanki częstowały pysznościami     
 Panie nie musiały zachęcać zwiedzających do skosz-
towania tradycyjnych specjałów jak chociażby pyz  
z mięsem i żurku Szewczanek czy pierogów i słodkich 
wypieków Kowalanek. Bardzo ważną chwilą był występ 
Małych Kowalan wraz z Zespołem Obrzędowym Kowa-
lanki na scenie tego ważnego w świecie kultury wyda-
rzenia. - Chcę serdecznie podziękować za zaproszenie 
na tak fantastyczną imprezę kulturalną, na której w tak 
piękny sposób promuje się Gminę Sitkówka-Nowiny 
– mówił radny gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Gryń. - 
Jestem pod wrażeniem Szewczanek i Kowalanek za ca-
łokształt, bo nie sposób jest dziś wymienić w jednym 
zdaniu zasług, jakich udziałem są te zespoły. Niezwykłe 
wzruszenie wywołał u mnie występ Małych Kowalan 
z Zespołem Obrzędowym Kowalanki. Przez te krót-
kie chwile byłem z tego występu wręcz dumny, z tego  
że historia pisze się na naszych oczach, oto właśnie tra-
dycja, obyczaj tak piękny i tak rzadki już w pędzącym 
dziś świecie, stał się faktem. Ta iskierka folkloru i naro-
dowej dumy została przekazana z tych starszych w te 
najmłodsze ręce. To naprawdę budujące i niemniej cen-
ne. Takie sytuacje pokazują, że naszą lokalną kulturę 
trzeba nieustannie wspierać i pielęgnować. Jeśli będzie 
ona żyła w sercach ludzi, nie będzie zagrożona i będzie 
trwała kolejne wieki – dodał.     

Obrzęd „Prządki” zachwycił zebranych      
 Dwa dni później tradycyjnie już niejako odbył się 
Festiwal Filmów - Spotkań Niezwykłych. Tegoroczna 
edycja zgromadziła ponad 2 tysiące osób i poświęcona 
była „Chłopom”. Znakomici aktorzy Emilia Krakowska  
i Andrzej Seweryn zachwycili publiczność interpretacją 
dzieła Władysława Reymonta. Aktorzy z Teatru Muzycz-
nego z Gdyni im. Danuty Baduszkowej zaprezentowali 
fragmenty musicalu opartego na nagrodzonym Literac-
ką Nagrodą Nobla dziele. Warsztaty filmowe dla ama-
torów poprowadził Maciej Cuske, reżyser filmów doku-
mentalnych – absolwent Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii

Niezwykle cenna promocja Gminy  
Sitkówka-Nowiny w świecie kultury

Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. Wyjątkowa 
atmosfera zabytkowych wiejskich chałup w skansenie 
od lat jest inspiracją dla filmowców. Tutaj powstawały 
kadry do tak znakomitych produkcji filmowych jak: „Pa-
pusza” Joanny i Krzysztofa Krauze, „Śluby Panieńskie” 
Filipa Bajona, „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego oraz 
„Wyklęty” Konrada Łęckiego. Organizatorami wyda-
rzenia w Tokarni byli: Fundacja Sztuki Filmowej „Taki 
Jestem”, Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Warto pod-
kreślić, że i w tym wydarzeniu swój akcent miały Panie  
z Zespołu Obrzędowego Kowalanki, które zaprezento-
wały pokaz obrzędu „Prządki”, nawiązującego do życia 
na dawnej wsi.    

Kowalanki wzruszyły Andrzeja Seweryna     
 To niezwykłe wydarzenie wpisujące się w rangę waż-
nych imprez kulturalnych w Polsce było po raz kolejny 
świetną okazją do promocji Gminy Sitkówka-Nowiny  
w asyście wyśmienitych gości polskiego teatru.  
To wszystko było dziełem Pań z Zespołu Obrzędowe-
go Kowalanki, które zaprezentowały pokaz obrzędu 
„Prządki”, nawiązujący do życia na dawnej wsi. Na ła-
mach lokalnej prasy doczekały się nawet określenia „…
Kowalanki wzruszyły Andrzeja Seweryna..” A to rzeczy-
wiście miało miejsce, gdy Dyrektor Polskiego Teatru 
usłyszał życzenia przygotowane przez zespół „Kowa-
lanki” – gospodynie z okazji 70 urodzin aktora złożyły 
mu je w formie ludowej przyśpiewki. Szczególne po-
dziękowania dla Pani Edyty Bobryk za wsparcie i pomoc  
w zorganizowaniu Kowalankom uczestnictwa w XIII Fe-
stiwalu Filmów Niezwykłych w Tokarni.

Nasze zespoły zachwyciły gości nie tylko swoimi talentami artystycznymi, 
ale i kulinarnymi 

Redakcja
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 Darmowe dmuchańce, karuzela i pyszne kiełbaski 
z grilla dla wszystkich, liczne konkursy dla dzieci, gry 
i zabawy, a to wszystko poprzedzone uroczystą mszą 
świętą w intencji rodzin - moc atrakcji czekała na tych, 
którzy 5 czerwca przybyli na Festyn Rodzinny do No-
win połączony z Dniem Dziecka.      

 Po raz kolejny na placu przy Parafii pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Nowinach odbyło się prawdziwie rodzin-
ne święto, które jak się okazało z roku na rok przyciąga 
coraz więcej ludzi. – Od trzech lat wspólnie z księdzem 
proboszczem Józefem Kubiczą organizujemy festyn 
rodzinny połączony z Dniem Dziecka. Ogromnie cie-
szymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedziało tylu 
mieszkańców. Dzisiejsza ilość dzieci jest rekordowa – 
podkreślał zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Łu-
kasz Barwinek. – Tak wysoka frekwencja wynika chyba  
z faktu coraz większej liczby atrakcji przygotowanych 
dla całych rodzin, a w szczególności dla dzieci. Są wspa-
niałe występy naszych małych artystów, dmuchańce, 
karuzele, malowanie twarzy i liczne konkursy z nagro-
dami – wymieniał zastępca wójta, Łukasz Barwinek.      

 Bardzo pozytywnie wydarzenie ocenił ksiądz pro-
boszcz Józef Kubicza. – Festyn rozpczął się mszą świę-
tą, błogosławieństwem dzieci, a później na wszystkich 
czekała wspaniała zabawa. A atrakcji jest bardzo dużo. 
Osobiście mogę spotkać tu wielu parafian i porozma-
wiać z nimi. Dzieci się bawią, my się cieszymy. Uważam, 
że to piękna inicjatywa warta poparcia. Można spotkać 
się, porozmawiać między sobą i zintegrować. Służy  
to dobremu – zaznaczył ksiądz proboszcz, Józef Kubi-
cza.   
 Fantastycznej zabawie towarzyszyły liczne konkur-
sy, gry i zabawy poprowadzone przez Edytę Bobryk, 
kierownika ds. kultury z Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach. – Tegoroczny festyn został wspa-
niale przygotowany. Jest wiele super atrakcji dla dzieci.  
To bardzo fajna inicjatywa – zgodnie mówili rodzice. Za-
chwycone były też dzieci, które przyznały, że na festynie 
bardzo im się podoba. - Najfajniejsza jest trampolina  
i zjeżdżalnia – mówili jedni, a drudzy chwalili fantastycz-
ne konkursy. – Zabawa jest cudowna. Podobają nam się 
liczne konkurencje i zabawy. Powinno być więcej takich 
imprez – podkreślały dzieci.    
 Wielkie rodzinne święto połączone było z Dniem 
Dziecka. Z tej okazji do wszystkich milusińskich po-
płynęły ciepłe życzenia. – W dniu święta naszych naj-
młodszych życzę wszystkim dzieciom nieustającego 
uśmiechu na twarzach, pięknego dzieciństwa, wesołej 

zabawy, dużo zdrowia i szczęścia – życzyła przewodni-
cząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofia Duchniak. 
Do życzeń dołączyli obecni podczas festynu radni: Wal-
demar Kasprzyk, Marian Wilk i Małgorzata Wójtowicz 
oraz skarbnik gminy Sitkówka-Nowiny, Joanna Młynar-
czyk-Kusińska.
Jak zgodnie podkreślano, Festyn Rodzinny to doskonała 
zabawa dla całych rodzin. Z roku na rok organizowany 
jest on z coraz większym rozmachem. Trzeba przyznać, 
że w tym roku organizatorzy postawili sobie poprzecz-
kę bardzo wysoko. A festyn zorganizowali: Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, Proboszcz 
Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach, ks. ka-
nonik Józef Kubicza, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz GOK „Perła” w Nowi-
nach. Nad bezpieczeństwem zebranych czuwała OSP  
z Woli Murowanej.   
 Szczególne podziękowania dla Wytwórni Wędlin 
„Szuster” Magdalena Szuster ze Zgórska – sponsora po-
czestunku.

Ciekawy festyn rodzinny w Nowinach

Karuzela miała ogromne powodzenie wśród najmłodszych Dzieci chętnie brały udział w różnego rodzaju konkurencjach

Kolorowa chusta animacyjna pozwoliła na zorganizowanie wielu zabaw 
integrujących najmłodszych

Maluchy bawiły się podczas festynu doskonale

Agnieszka Olech
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Wierszem pisane
 Zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych lokalnych twórców. Zachęcamy również wszystkich tych, którzy 
tworzą do podzielenia się ze swoją twórczością z czytelnikami „Głosu Nowiny”. Wiersze prosimy wysyłać na adres Redakcji.

BIAŁE KORALE
Wyniosłam z domu wszystko co dobre
Tak mnie rodzice uczyli
Bądź zawsze dobra nie krzywdx nikogo
Aby Cie inni chwalili

Kiedy dom trzeba było opuscić
Miałam w sercu dobre rady
Nie czynic złego i kochać ludzi
Naprawdę nie dla zasady

Matka mi dała biale korale
Które za młodu nosiła
I zawiesiła mi je na szyji
Chciała bym była szczęśliwa

Białe korale to był talizman
Który przed złem miał mnie chronić
Gdyby coś złego zdarzyć sie miało
One mnie miały ochronić

Poznałam miłość swojego zycia
Wyjechaliśmy w nieznane
Zdala od wszystkich byle być razem
Wzięłam ze sobą korale

Zaczęłam życie u boku męza
Dzieci na świat przychodziły
Białe korale nosiłam zawsze
Wiem ,że przed złem mnie chroniły

Czas mijał szybko ,dzieci dorosły
Mają już swoje rodziny
My z męzem mamy już piękne wnuki
Z czego sie bardzo cieszymy

Białe korale które dostałam
Zawsze mi szczęście przynosiły
Kiedy coś złego miało mnie spotkać
One przed złem mnie chroniły

Ja te korale mej córce oddam
Które od lat ze mną były
By one zawsze w każdym momencie
Teraz me dziecko chroniły

Irena Kostrzewska

M A T K A
Kiedy nie było mnie na świecie
czułaś mnie już pod sercem 
stawiałam pierwsze kroki
uśmiechałaś się
całowałaś moje poobijane czoło
beztroska panowała wtedy
najwcześniej nauki pobierałam u Ciebie
przy Tobie wypowiedziałam pierwsze 
słowo
MAMO
byłam szczęśliwa
moje rączki czule Cię obejmowały
Ty mnie przytulałaś
czy w dzieciństwie wolniej płynęły dni?
Gdy się skaleczyłam i płakałam
Ciebie w pobliżu miałam
zaspana robiłaś mi śniadanie
martwiłaś się
przeżywałaś
gdy wchodziłam w dorosłe życie
dawałaś cenne wskazówki
dobre rady
łagodziłaś nieporozumienia
drobne zwady
wszystko przy Tobie
jest piękne i wspaniałe
sprawy ważne stają się małe
byłaś i będziesz mamo
zawsze kochana
zmęczona po ciężkim dniu
czy wypoczęta z rana
w słońcu i w deszczu 
dożyłaś sędziwych lat
nic nie wymaże z naszych serc
szczęśliwych dat.

W dziecięcy świat
 przenoszą nas wspomnienia
w lepsze jutro – marzenia.

Lidia Jędrocha-Kubicka

                                        

KROPLA DESZCZU
Kropla deszczu z nieba spada
Nie wiadomo gdzie upada
Co się dalej z kroplą dzieje
Nie wiadomo gdy deszcze leje

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

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

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

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

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

Henryk Skowerski

WAKACJE
Zakwitły białe akacje
dzieciom już wakacje
pszczołom nektary
młodzieży pary zwiastują
czerwcowe ciepłe noce
parne deszczowe gorące
ptaków klekoty
żabie rechoty zwiastują
dojrzałe zboże
szumi jak Morze
upały lipca i świerszczy skrzypce
żniwa zwiastują, zostają ścierniska
jesień już bliska, koniec wakacji
szkolne dzwonki zwiastują

Henryka Brzoza
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III Gminne Zawody Pływackie za nami
 Ponad dziewięćdziesięciu zawodników z przed-
szkoli, szkół podstawowych oraz z gimnazjum stanę-
ło ze sobą do rywalizacji w ramach trzecich w historii 
Gminnych Zawodów Pływackich, które odbyły się 3 
czerwca na basenie „Perła” w Nowinach.  
   
 Trzeba przyznać, że z roku na rok Gminne Zawody 
Pływackie mają wyższy poziom, a uczniowie biorący  
w nich udział osiągają coraz to lepsze wyniki. – Wszyscy 
uczniowie z terenu gminy Sitkówka-Nowiny w ramach 
obowiązkowych zajęć mają darmowe lekcje nauki  
i doskonalenia pływania – poinformował zastępca wój-
ta gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek. – Mamy 
wspaniały basen z wieloma atrakcjami i grzechem było-
by nie wykorzystanie go na potrzeby naszych uczniów. 
Umiejętność pływania jest bardzo ważna. U nas pod 
okiem doświadczonych ratowników każde dziecko uczy 
się pływać – dodał zastępca wójta, Łukasz Barwinek.    

 W przypadku uczniów nowińskich szkół sprawdza 
się powiedzenie, że trening czyni mistrza, a zawodni-
cy udowodnili, że są prawdziwymi mistrzami. Jak widać 
było podczas ostatnich zawodów, treningi na basenie 
„Perła” przynoszą doskonałe efekty, a sami uczniowie 
podkreślali, że są bardzo zadowoleni z obowiązkowych 
zajęć na basenie, które odbywają się w ramach lekcji 
wychowania fizycznego. – Każdy powinien umieć pły-
wać już od najmłodszych lat. Bardzo dobrze, że takie 
zajęcia odbywają się w naszej gminie – zgodnie mówili 
uczniowie.          

 W tym roku w zawodach wzięło udział ponad 90 pły-
waków ze wszystkich placówek oświatowych z terenu 
gminy. Zawody były na wysokim poziomie, a zawodnicy 
długo się do nich przygotowywali. Trzecie w historii za-
wody pływackie szkół podstawowych zostały podzielo-

ne na trzy kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły pod-
stawowe i gimnazjum. W każdej kategorii oddzielnie 
startowały dziewczynki i chłopcy.    
 Po długich zmaganiach, przyszedł czas ogłoszenia 
zdobywców pucharów, a te wręczył zastępca wójta 
gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek wraz z dyrek-
torem Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, 
Jackiem Kanią, Kornelią Bem-Kozieł – prezes Stowarzy-
szenia „Między Rajem a Piekłem” i Izabelą Mroczek, 
wiceprezes Stowarzyszenia „Między Rajem a Piekłem”. 
Oprócz pucharów zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
otrzymali nagrody rzeczowe. Warto zaznaczyć, że wszy-
scy uczestnicy dostali słodkie upominki oraz medale. 
Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszanie 
„Między Rajem a Piekłem” przy współpracy Gminy Sit-
kówka-Nowiny oraz GOK „Perła” w Nowinach.     

Wyniki w poszczególnych konkurencjach od I do III 
miejsca        

Uczniowie podczas zawodów pływackich wykazali się dużymi umiejętno-
ściami

Na zakończenie wręczono medale, puchary i upominki dla najlepszych 
uczestników

Agnieszka Olech

Dziewczynki
Miejsce – Małgorzata Skrzypczyk – Przedszkole w 
Nowinach
Miejsce – Amelia Bojnowska – Przedszkole w Nowi-
nach
Miejsce – Liliana Maziarek – Przedszkole w Nowi-
nach

Chłopcy
Miejsce – Szymon Picheta – Przedszkole w Nowi-
nach
Miejsce – Jan Bielecki – Przedszkole w Nowinach
Miejsce – Wiktor Skrzyniarz – Przedszkole w Nowi-
nach         

Klasa I-III SP
Dziewczynki
Miejsce – Wiktoria Stokowiec – SP w Kowali
Miejsce – Zuzanna Palus – SP w Nowinach
Miejsce – Emilia Zatorska– SP w Nowinach

Chłopcy
Miejsce – Konrad Misztal – SP w Nowinach
Miejsce – Alan Mazur – SP w Nowinach
Miejsce – Filip Odziemek – SP w Nowinach

Klasa IV – VI SP
Dziewczynki
Miejsce – Weronika Jaworska – SP w Nowinach
Miejsce – Marcelina Syska – SP w Nowinach
Miejsce – Maja Mroczek – SP w Nowinach

Chłopcy
Miejsce – Karol Mroczek – SP w Nowinach
Miejsce – Bartłomiej Łyczek– SP w Nowinach
Miejsce – Kacper Sieczkowski – SP w Kowali

Gimnazjum w ZSP w Nowinach
Dziewczynki
Miejsce – Weronika Jagiełło
Miejsce - Julia Wertka
Miejsce – Zuzanna Boniakowska

Chłopcy
Miejsce - Oskar Kasior
Miejsce - Mikołaj Odziemek
Miejsce - Jakub Picheta

I. 

II. 

III. 

I. 

II. 
III.
 

I. 
II. 
III. 

I. 
II. 
III. 

I. 
II. 
III. 

I. 
II. 
III. 

I. 
II. 
III. 

I. 
II. 
III. 
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Rowerowe atrakcje w Nowinach
 Ponad czterdziestu uczestników Gminnego Rajdu 
Rowerowego ruszyło w trasę po gminie Sitkówka-No-
winy, aby podziwiać jej uroki. Dystans rajdu wynosił 
nieco ponad 20 kilometrów, a trasa wiodła najpięk-
niejszymi miejscami gminy. Na zakończenie rajdowi-
czów zaproszono na wspólne ognisko.      

 W ostatni piątek maja miłośnicy rowerowych wycie-
czek spotkali się przed basenem „Perła” w Nowinach, 
aby wspólnie wyruszyć na Gminny Rajd Rowerowy. – 
Rajd organizujemy co roku pod hasłem „Atrakcje krajo-
znawcze gminy Sitkówka-Nowiny” – mówi włodarz gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
– Tym razem trasa rajdu liczyła ponad 20 kilometrów 
i wiodła malowniczymi trasami naszej gminy – dodaje 
zastępca wójta, Łukasz Barwinek.         

Punktualnie o godzinie 17 mieszkańcy wspólnie  
z władzami gminy spotkali się pod basenem „Perła”  
w Nowinach i wyruszyli na niezapomnianą przygodę. 
Szlak rajdu wiódł przez Nowiny ścieżką rowerową do 
Szewc, aż do kamieniołomu w Szewcach, gdzie sto-
pień trudności leśnych terenów znacznie podniósł się. 
Stąd rowerzyści przez Zawadę dojechali do Świetlicy  
w Szewcach, gdzie na zmęczonych sportowców czeka-
ło już ognisko. Wszyscy dojechali zmęczeni, ale szczę-
śliwi. – Rajd rowerowy to doskonała okazja do miłego 
spędzenia czasu i poznania urokliwych miejsc w naszej 
gminie – mówili zgodnie rajdowicze. – Można powie-
dzieć, że rodzinny rajd rowerowy na stałe już wpisał się 
w kalendarz wydarzeń gminnych – podkreśla wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz. – Stawiamy na sport i zdrowy 
tryb życia, a rajdy rowerowe, które organizujemy już od   

dawna w różnych terminach, sprzyjają usprawnianiu 
kondycji, ale też integracji mieszkańców i zacieśnianiu 
więzi rodzinnych, bo na nasze rajdy przyjeżdżają całe
rodziny. Poza tym, pozwalają na dokładniejsze pozna-
nie gminy, a z perspektywy roweru wygląda ona zupeł-
nie inaczej niż z perspektywy samochodu – przekonuje 
włodarz gminy. 
 Jak podkreślano podczas rajdu, oprócz tych najwyż-
szych wartości integracyjnych i rodzinnych rajdy rowe-
rowe po gminie Sitkówka-Nowiny to przede wszystkim 
propagowanie aktywności fizycznej, popularyzacja tu-
rystyki rowerowej, jako formy rekreacji i aktywnego 
wypoczynku, a także możliwość zapoznania się z wielo-
ma atrakcjami i walorami turystycznymi gminy. – Nie od 
dzisiaj wiadomo, że gmina Sitkówka-Nowiny słynie już 
w całym kraju z pięknych tras rowerowych i pieszych. 

Nasze urokliwe tereny przyciągają tu wielu turystów. 
Myślę, że wielu mieszkańców naszej gminy przyzwy-
czajonych do miejsca, w którym żyje nie docenia jego 
uroków. O bogactwie, jakie mamy przekonuje się jed-
nak coraz więcej osób, bo za każdym razem uczest-
ników rajdu rowerowego przybywa i to ogromnie 
cieszy – podkreśla zastępca wójta Łukasz Barwinek. 
 W tym roku pogoda sprzyjała rajdowiczom, któ-
rych faktycznie na Rowerowy Rajdy Gminny przyby-
ło bardzo dużo. Wszyscy mogli nie tylko przekonać 
się o niesamowitym pięknie nowińskich terenów, ale 
też zintegrować ze sobą. Na zakończenie władze gmi-
ny zaprosiły rajdowiczów na pyszne kiełbaski, któ-
re wspólnie upieczono przy ognisku. Tam też długo 
jeszcze prowadzono rozmowy na temat przebytej 
trasy i już planowano kolejne rowerowe wyprawy.

Wiodący najpiękniejszymi miejscami gminy Sitkówka-Nowiny rajd rowerowy ściągnął wielu miłośników jednośladów i okazał się być doskonałą integracją

Agnieszka Olech
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 5 czerwca, po raz pierwszy w historii młodzi węd-
karze walczyli o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Zawody wędkarskie zorganizowane z okazji Dnia 
Dziecka odbyły się w kamieniołomie „Zgórsko”.      

 W szranki o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 
stanęło 24 młodych wędkarzy. Zawody rozpoczęły się 
punktualnie o 8 rano w malowniczym kamieniołomie, 
od lat znajdującym się pod opieką Towarzystwa Węd-
karskiego „Nowiny”. – Zawody wędkarskie dla dzie-
ci zainicjował Klub Radnych Wspólne Dobro już trzy 
lata temu. W tym roku po raz pierwszy odbywają się 
one w takiej formie. Postanowiliśmy połączyć węd-
kowanie z możliwością zawalczenia o Puchar Wójta 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Zabawa zostałą zorganizo-
wana z okazji Dnia Dziecka. Dla najlepszych ufundo-
waliśmy puchary i cenne nagrody – poinformował za-
stępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek.     
 W organizację wędkarskich zawodów z okazji Dnia 
Dziecka włączyło się Towarzystwo Wędkarskie „No-
winy”, od lat opiekujące się zbiornikiem wodnym  
w „Zgórsku”. A ten, jak podkreślał prezes Towarzystwa 
Wędkarskiego Nowiny, Mariusz Krzysztofek, jest wyjąt-
kowy. – Wspaniały klimat, piękne widoki, cisza i spokój,

a także dobre zarybienie przyciągają tu wielu miłośni-
ków wędkarstwa. Dzięki dobrej współpracy z władzami 
gminy, już od kilkunastu lat organizujemy tu zawody 
wędkarskie dla dorosłych. Po wspólnych rozmowach 
postanowiliśmy zorganizować zawody wędkarskie  
z okazji Dnia Dziecka. To doskonałą frajda dla naj-
młodszych, którzy mogą tu aktywnie spędzić piękny, 
niedzielny poranek wraz ze swoimi rodzicami – po-
wiedział prezes Mariusz Krzysztofek, dodając, że 
wędkować może każdy niezależnie od wieku, a samo 
wędkowanie to ogromny relaks.  W zawodach mo-
gło wziąć udział każde dziecko. – Celem naszego 
spotkania była przede wszystkim rodzinna inytegra-
cja, ale też promocja wędkarstwa i oczywiście urokli-
wego zakątka naszej gminy, jakim jest kamieniołom  
w „Zgórsku”. Dzieci uczą się nie tylko wędkowania, 
ale też zachowania nad wodą, zasad bezpieczeństwa  
i dbania o ekologię – podkreśla zastępca wójta. Łukasz 
Barwinek. Uczestnicy zawodów zgodnie podkreślali, że 
tego typu imprezy powinny być organizowane częściej. 
– Wędkowanie daje wiele przyjemności, a dzięki takim 
zawodom można dodatkowo coś wygrać – mówił Artur 
Czarnecki z Kielc. – Wędkowanie to ogromna frajda. 

 
Można nie tylko miło spędzić czas nad wodą, ale rów-
nież nauczyć się obcowania z naturą i oczywiście cier-
pliwości. Polecam ten sport wszystkim – dodała Do-
minika Przeworska z Trzcianek. Jak się okazało, młodzi 
uczestnicy zawodów sztukę łowienia ryb opanowali do 
perfekcji. Najlepsi naprawdę mieli czym się pochwa-
lić, a pomimo, że niektórzy uczestnicy nic nie złowili,  
to i tak wszyscy bez wyjątku dostali medale i upominki. 
Sponsorami nagród dla dzieci byli orgaznizatorzy: Urząd 
Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Towarzystwo Wędkarskie 
„Nowiny”. Po ponad dwugodzinnych połowach okazało 
się, że bezkonkurencyjny jest Artur Czarnecki, który zło-
wił 659,5 cm ryb. Zwycięzca odebrał z rąk zastępcy wój-
ta Łukasza Barwinka oraz Przewodniczącej Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny Zofii Duchniak Puchar oraz wspaniałą 
wędkę. Drugie miejsce zajął Robert Gruszczyński łowiąc 
406 cm ryb. W nagrodę również otrzymał puchar oraz 
kołowrotek. Na miejscu trzecim uplasował się Filip An-
toniak, zdobywając puchar i krzesełko wędkarskie za 
złowienie 233,5 cm ryb. Pucharem został nagrodzony 
także Dawid Karliński, który złowił największą rybę,  
a był nią trzydziestocentymetrowy leszcz. Wygranym 
gratulowali także radni Rady Gminy Sitkówka-Nowiny: 
Eugeniusz Czerwiak, Waldemar Kasprzyk, Robert Mu-
larczyk oraz Artur Podczasiak. Opiekę medyczną spra-
wowała pielęgniarka z SZPOZ z Nowin, Ewa Wosiek,  
a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali druhowie 
z OSP w Kowali, prawdziwi mistrzowie w ratownictwie 
wodnym.    
 Trzeba podkreślić, że zawody cieszyły się bardzo du-
żym zainteresowaniem, zarówno samych uczestników, 
jak i ich rodziców. Na zakończenie wszystkich zaproszo-
no na kiełbaski z grilla ufundowane przez Wytwórnie 
Wędlin „Szuster” Magdalena Szuster ze Zgórska. Jak 
zapowiedzieli organizatorzy wędkarskie zawody z oka-
zji Dnia Dziecka na stałe wpiszą się w kalendarz najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych w gminie.

Młodzi miłośnicy wędkowania tłumnie ściągnęli do Nowin, aby stanąć ze 
sobą w łowieckie szranki

Na zakończenie zawodów wędkarskich wszystkich zaproszono na poczęstu-
nek

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali medale, a najlepsi mali wędkarze 
dostali puchary i dyplomy

Agnieszka Olech

Wędkarski Dzień Dziecka 
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Siatkarskie mistrzostwa województwa nauczycieli 
w Nowinach 

Festiwal goli w Nowinach!!! 

 11 czerwca, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach rozegrano XIII Mistrzostwa Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego w Siatkówce Plażowej Nauczy-
cieli o Puchar Wójta Gminy Sitkówka–Nowin.    

 W trzynastych już w historii siatkarskich mistrzo-
stwach wojewódzkich nauczycieli wzięły udział wzię-
ło udział sześć par męskich i trzy pary mikstowe. Pary 
męskie rozegrały mecze systemem „grupowym”, nato-
miast miksty systemem „każdy z każdym”. Organizato-
rami spotkania po raz kolejny byli nauczyciele Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.   
 Siatkarskie pojedynki były na bardzo wysokim po-
ziomie, a o pierwsze miejsca na podium toczyły się za-
ciekłe boje. Po długich zmaganiach miejsce pierwsze 
w parach mikstowych zajęli nauczyciele z nowińskiej 
szkoły: Aneta Gołuzd i Krzysztof Wanat – ZSP Nowiny. 
- Te zawody to przede wszystkim dobra zabawa, ale też 
próba zmierzenia się ze sobą – mówili zgodnie uczest-
nicy XIII Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego  
w Siatkówce Plażowej Nauczycieli o Puchar Wójta Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny.    
 Jak na mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Sitków-
ka-Nowiny przystało najlepsi zostali nimi nagrodzeni 
na zakończenie rozgrywek. Puchary ufundowane przez 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkie-
wicza w imieniu włodarza gminy wręczyła dyrektor 
ZSP w Nowinach, Kornelia Bem-Kozieł i wicedyrektor 
Anna Woźniak. Nie zabrakło też nagród ufundowa-
nych przez sponsorów: firmę „Trzuskawica SA” oraz 
Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, którego 
dyrekcja przekazała godzinne wejściówki na pływal-
nię dla wszystkich uczestników zawodów. - Rozgrywki 
minęły w sympatycznej i sportowej atmosferze. Dzię-
kujemy wszystkim sponsorom oraz uczestnikom zawo-
dów za zaangażowanie – podsumowała spotkanie dy-
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Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki zawo-
dów:
Pary mikstowe:
miejsce: Aneta Gołuzd,  Krzysztof  Wanat  - ZSP  
w Nowinach   
miejsce: Monika Litwin, Aleksander Wójciak – Kielce
miejsce: Małgorzata Litwin, Jarosław Litwin - LE im.  
O. Langego       
Pary męskie:
miejsce: Wątorek Tomasz, Swaczyna Adam ZS nr 1        
Kielce    
miejsce: Krzysztof Wanat  - ZSP w Nowinach,  
Tomasz Michalski       
miejsce: Przemysław Czarnecki, Wojciech Zamoyski  
ZSO nr 28 Kielce     
miejsce: Burek Sebastian Gastronomik Kielce, Dłu       
gosz Przemek,-  SP nr 15   
miejsce: Wójciak Jarosław, Jarosław Litwin  - LE im.  
O. Langego
miejsce: Grzegorz Skowerski, Wojciech Grzegolec –  
Gimnazjum w Sukowie      

 W ramach 26. kolejki o mistrzostwo klasy okręgo-
wej GKS NOWINY gościł drużynę z Żelisławic. Mecz 
zakończył się wynikiem 10-0 (2-0 wynik do przerwy). 
Drużyna przyjezdna nie postawiła oporu, cały mecz 
był pod kontrolą naszych piłkarzy, co w rezultacie dało 
wynik aż 10-0.       

GKS NOWINY 10-0 ZIELEŃ ŻELISŁAWICE 13`Solnica, 
38`,51` Szewczyk, 66`,69` Gągorowski,80` Paździor 81`, 
90` Chrzanowski, 89` Mech, 85` sam.)
GKS NOWINY Głuch – Kasprzyk, Bujak(58` Nowiński), 
Ślefarski, Siarek – Cichoń, Góral(80` Mech),Gągorowski 
– Szewczyk, Chrznowski, Solnica(65` Paździo)  
   
Pierwsza porażka GKS NOWINY w tej rundzie       
 W hicie kolejki GKS NOWINY mierzył się z MORA-
VIA MORAWICA przed własną publicznością. Niestety 
3 punkty pojechały do Morawicy, po trafieniu Damiana 
Detka już w 4 minucie spotkania. Obie drużyny nie od-
stawiały nogi i walczyły do końca, lecz ekipie z Nowin 
zabrakło szczęścia. Można potwierdzić to nietrafionym 
rzutem karnym. Przykrym faktem jest to, że nie mamy 
już szans w tym sezonie na awans do IV klasy rozgry-
wek...     

GKS NOWINY 0-1 MORAVIA MORAWICA(4` Detka)
GKS NOWINY Mech – Król(82` Piotrowicz), Markowski, 
Ślefarski, Kasprzyk(46` Olejarczyk) – Góral(20` Gągo-
rowski), Cichoń, Bujak – Szewczyk, Chrzanowski, Solni-
ca(70` Staszewski)

Wygrana GKS NOWINY na zakończenie sezonu!!!     

 W ostatniej kolejce o mistrzostwo klasy okręgowej 
GKS NOWINY gościł drużynę SPARTA DWIKOZY. Mecz 
od samego początku ułożył się po myśli gospodarzy, 
co potwierdza pierwsza strzelona bramka w 11 minu-
cie spotkania. Pojedynek zakończył się rezultatem 3:1 
(3:1).       

 Autorem dwóch ostatnich bramek był Dominik 
Szewczyk, który jest najskuteczniejszym zawodnikiem 
naszej drużyny. Dominik strzelił w tym sezonie 22 bram-
ki, co pozwoliło mu na uplasowanie się na drugim miej-
scu w kwalifikacji strzelców sezonu. Podsumowując 
cały sezon możemy stwierdzić, że zarówno zawodnicy, 
jak i sztab szkoleniowy wykonali tytaniczną pracę. Po-
twierdza to ilość zdobytych punktów oraz bardzo dobra 
atmosfera, jaka panuje w szatni nowińskich zawodni-
ków. Sezon 2015/2016 zakończyliśmy na miejscu dru-
gim, co niestety nie pozwoliło nam na awans o jedną 
klasę rozgrywek wyżej.     

GKS NOWINY 3-1 SPARTA DWIKOZY (11` Gągorowski, 
22`,29` Szewczyk)
GKS NOWINY Głuch – Król (65` Siarek ---> 75` Lasocki), 
Nowiński, Ślefarski, Olejarczyk - Cichoń, Bujak, Gągoro-
woski (70` Mech) – Chrzanowski, Szewczyk, Staszewski 
(44` Kasprzyk)

rektor ZSP w Nowinach, Kornelia Bem-Kozieł.    
 Wszystkim uczestnikom mistrzostw serdecznie gra-
tulujemy wspaniałej gry.

Agnieszka Olech

Uczestnicy mistrzostw woj. świętokrzyskiego w siatkówce plażowej nauczy-
cieli
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sportowe, wokalne, a nawet plastyczne. - Letnie Spo-
tkania Integracyjne osób niepełnosprawnych to szczyt-
nana idea – podkreśla zastępca wójta gminy Sitkówka-
Nowiny, Łukasz Barwinek, który aktywizowanie osób 
niepełnosprawnych poprzez sztukę, czy sport obserwo-
wał wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowinach Marcinem Królem. - Podczas 
spotkania mogliśmy podziwiać umiejetności artystycz-
ne oraz sportowe uczestników Letnich Spotkań Integra-
cyjnych. Byliśmy pod wielkim wrażeniem zaangażowa-
nia wszystkich, zarówno uczestników warsztatów, jak 
i ich wychowawców – dodaje zastępca wójta, Łukasz 
Barwinek.      
 Letnie Spotkania integracyjne kierowane były pod 
adresem podopiecznych Ośrodków pomocy Społecznej 
z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizato-
rami spotkań były - Warsztaty Terapii Zajęciowej dzia-
łające przyDomu Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
Amabilis.        
 Na zakończenie uczestnikom spotkań wręczono na-
grody i zaproszono na wspólny posiłek.

 23 czerwca, w Domu Pomocy Społecznej w Zgór-
sku odbyły się XXII Letnie Spotkania Integracyjne. Była 
to impreza o charakterze rekreacyjno – artystyczno – 
sportowym.         
 Już po raz 22 do Zgórska zjechali uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z całego województwa świę-
tokrzyskiego. To właśnie tu, każdego roku, podczas 
niezwykłego wydarzanie odbywają się liczne konkursy

XXII Letnie Spotkania Integracyjne

XII letnie spotkania integracyjne zgromadziły wielu uczestników
Agnieszka Olech

Gmina Sitkówka-Nowiny zapewni dzieciom i młodzieży bardzo intensywne i pełne 
emocji wakacje! 
Gmina Sitkówka-Nowiny mówi  
„nie” wakacyjnej nudzie
 Zmagania sportowe, gry umysłowe, wycieczki 
terenowe, zajęcia na basenie i zabawy rekreacyjne 
– to tylko niektóre z atrakcji jakie czekają na dzieci  
i młodzież w gminie Sitkówka-Nowiny w najbliższych 
dwóch wolnych miesiącach. Włodarze zaplanowali 
wyjątkowe wakacje. O to, żeby nikt się nie nudził za-
dbają: Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, 
Klub Miniaturka, Świetlice w Nowinach, Szewcach  
i w Woli Murowanej, Pływalnia „Perła” oraz obiekty 
sportowe GOK „Perła”, a także Stowarzyszenia działa-
jące na terenie gminy. W ramach swoich działań za-
proszają do wspólnego spędzenia czasu oferując całą 
gamę różnorodnych zajęć. Władze gminy zapewniają, 
że każdy może znaleźć tu coś dla siebie.         

 Projekt programu zajęć wakacyjnych skierowany jest 
do dzieci i młodzieży z terenu gminy Sitkówka - Nowi-
ny, które podczas wakacji pozostają w miejscu swojego 
zamieszkania. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach 
projektu odbywać się będą w placówkach podległych 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Perła”, tzn.:     
1. Klub Miniaturka-9.00-17.00
2. Świetlica w Nowinach - zajęcia świetlicy połączone  
     z Klubem Miniaturka
3. Świetlica w Szewcach - 9.00 -14:00 i 18:00 - 21:00
4. Świetlica w Woli Murowanej -12:00 - 20:00
5. Pływalnia „Perła” (poniedziałek - 9.00 - 10.00)
6. Obiekty sportowe GOK „Perła” (zgodnie ze szczegó-     
     łowym planem tygodniowym).    
 Projekt zakłada współpracę w/w placówek mają-
cą na celu zorganizowanie atrakcyjnego, efektywnego

wypoczynku letniego - przewiduje ciekawe zagospo-
darowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, dzięki 
realizowaniu tygodniowych planów pracy w poszcze-
gólnych placówkach. Wszystkie tygodniowe plany zajęć 
będą dostępne odpowiednio wcześniej na stronie in-
ternetowej oraz tablicach informacyjnych.       
 Projekt zakłada wyszczególnienie kilku tematycz-
nych bloków programowych w skład, którego wchodzą 
m.in.: wycieczki i rajdy krajoznawcze, turnieje sporto-
we, konkursy z nagrodami, wszelkiego rodzaju zajęcia 
plastyczno-techniczne, artystyczne, literacko-teatralne, 
fotograficzne, muzyczne, zajęcia proftlaktyczno-wy-
chowawcze, ćwiczenia i zabawy z zakresu arteterapii, 
socjoterapii oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne na ba-
senie „Perła”.   
  
Wycieczki krajoznawcze oraz rajdy piesze:      

07.07.2016 - Oceanarium i Park Miniatur w Chru-
stach k/Zagnańska 
21.07.2016 - Stajnia artystyczna w Marcinkowie  
k/Żarnowa 
04.08.2016 - Zespół pałacowy w Kurozwękach. 
25.08.2016 -Wioska indiańska Bonanza w Zielonce  
k/lwanisk     

    Zajęcia na pływalni „Perła” (w każdy poniedziałek  
w godz. 9.00 - 10.00 - bezpłatna kąpiel).    
   
 Wszystkie zajęcia wchodzące w skład projektu będą 
prowadzone w czasie wakacji od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach otwarcia poszczególnych placówek.
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Zespół „Łzy” zagrał podczas Święta Nowin
 Ponad czterdziestu uczestników Gminnego Rajdu  
RoWystawa zabytkowych motocykli, degustacja po- 
traw regionalnych, „Wioska Smerfów” dla dzieci,  
wesołe miasteczko, animatorzy gier i zabaw, ścianka 
wspinaczkowa, „foto-budka”, występy rodzimych arty- 
stów oraz zespołu „Lampa Alladyna” i młodzieżo- 
wej formacji „Gate60”, a na zakończenie niesamowi-
ty koncert gwiazdy polskiej sceny muzycznej, zespołu 
„Łzy” - tegoroczne Święto Nowin było niezwykle uda-
ne.   

 W sobotnie popołudnie Gminne Obiekty Sportowe 
w Nowinach zamieniły się w prawdziwy raj zarówno dla 
tych najmłodszych, jak i nieco starszych gości tegorocz-
nego Święta Gminy Sitkówka-Nowiny. Organizatorzy – 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury „Perła” w Nowinach zadbali o to, aby tegoroczne Dni 
Nowin były wyjątkowe. - Dzisiaj jest wyjątkowy dzień,  
w którym razem z mieszkańcami świętujemy nasze 
wspólne sukcesy na wielu polach. Jest czas pracy, ale 
też jest czas radości i zabawy, a tę staraliśmy się zorga-
nizować tak, aby każdy znalazł tu coś dla siebie. Cieszę 
się, że każdego roku na Święcie Nowin spotykamy się  
w coraz większym gronie – podkreślał wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, który oficjal-
nie powitał wszystkich, życząc udanej zabawy. Do ży-
czeń przyłączyli się zaproszeni goście honorowi, wśród 
których znaleźli się: Senator RP Krzysztof Słoń, poseł 
Artur Gierada, Wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon 
Janus, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach 
Ryszard Barwinek, radna Powiatu Kieleckiego Bogumi-
ła Kowalczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert 
Jaworski, a także radni Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
na czele z Przewodniczącą Rady Zofią Duchniak, sołtysi, 
kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy re-
feratów Urzędu Gminy na czele z Zastępcą Wójta Łu-
kaszem Barwinkiem i Skarbnik Urzędu Gminy Joanną 
Młynarczyk-Kusińską.       

- Cieszę się, że mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny tak 
licznie przybyli uczcić swoje święto. Takie wspólne po-
tkania są niezmiernie ważne. Możemy się tu spotkać, po-
znać się wzajemnie, wymienić poglądy i razem święto-
wać. Takie spotkania integrują społeczność – podkreślał 
Wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus. Słowa 
uznania przekazali również włodarze gmin ościennych. 
- Jestem pod wrażeniem tego jakże ważnego dla miesz-
kańców gminy Sitkówka-Nowiny wydarzenia. Gmina 
Sitkówka-Nowiny i Gmina Chęciny wzajemnie się prze-
nikają, tworząc dobry klimat do współpracy. Moc atrak-
cji dzisiaj przyciągnęła nie tylko mieszkańców tej gminy, 
ale też i gminy Chęciny. Myślę, że i u nas pojawi się wie-
lu mieszkańców tej gminy. Staramy się współpracować 
i nawzajem uzupełniać, a wszystko to oczywiście dla 

wspólnego dobra naszych mieszkańców. Składam ukłony
dla władz gminy za organizację dzisiejszej imprezy i za-
praszam oczywiście do Chęcin – mówił Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny Robert Jaworski, życząc udanej za-
bawy.     
 A ta, jak się okazało była znakomita. Na początku 
najprawdziwsze Smerfy zaprosiły najmłodszych uczest-
ników zabawy do licznych konkursów i gier poprowa-
dzonych przez Grupę Artystyczną RoMa. W „Wiosce 
Smerfów” maluchy mogły pomalować sobie buzie, 
puszczać ogromne bański mydlane czy otrzymać ba-
lonowe zwierzaki zrobione przez Smerfy. Dużym za-
interesowaniem cieszyło się też wesołe miasteczko. 
Darmowe karuzele i liczne dmuchańce były wprost ob-
legane. Podobnie jak ścianka wspinaczkowa i pole do 
gry w piłkarzyki. Dzieci mogły też spróbować swoich sił 
w walkach sumo. Ubrane w gigantyczne kostiumy sumi-
tów próbowały wzajemnie wypychać się poza linie, co 
okazało się doskonałą zabawą. Nie zabrakło też czegoś 
dla starszych uczestników, którzy mogli podziwiać wy-
stawę starych motocykli, czy zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie w „foto-budce”. Ogromnym powodzeniem cie-
szyła się także degustacja potraw przygotowanych we-
dług staropolskich przepisów przez naszych rodzimych 
artystów. Stoły wprost uginały się od pysznego jadła, 
po które ustawiła się długa kolejka. - Nic dziwnego, bo 
wszystko jest pyszne. Nasze artystki mają prawdziwy 
kulinarny dar – podkreślał zastępca wójta Łukasz Bar-
winek, stojąc w kolejce po wyśmienite pierogi.     
 Podczas tegorocznego Święta Nowin było coś dla 
ciała, ale było i coś dla ducha, a zadbała o to cała pleja-
da artystów, którzy stanlia na nowińskiej scenie. Wśród 
nich znalazły się zarówno nasze lokalne gwiazdy, jak i te 
znane publiczności w całym kraju.      
 Najpierw zaprezentowały się znane i cenione w woje- 
wództwie Gminne Zespoły Artystyczne, które na swoim 
koncie mają liczne sukcesy: Zespół Obrzędowy Kowa-
lanki, Zespół Śpiewaczy Szewczanki, Zespół Śpiewaczy 
Bolechowiczanie oraz Chór Nowina – finalista tegorocz-
nej edycji kieleckich Scyzoryków. Następnie niesamo-
wity koncert dała Gminna Orkiestra Dęta z Nowin, a tuż 
po niej wystąpił z koncertem jubileuszowym z okazji 
50-lecia istnienia Zespół Lampa Alladyna.       
 Po tej prawdziwej uczcie muzycznej dokonano 
wręczenia nagród w konkursie fotograficznym „Rok  
w obiektywie” – „Wiosna w Gminie Sitkówka-Nowiny”. 
Nagrodę główną otrzymał Kuba Molenda, a wyróżnie-
nia przyznano  Elżbiecie Ludwickiej, Darii Sołtys, An-
nie Zapale i Mikołajowi Wcisło. Po odebraniu nagród 
przez młodych fotografików na scenie pojawił się ze-
spół GATE 60, który rozgrzał nowińską publiczność tuż 
przed koncertem jednej z czołowych gwiazd polskiej 
sceny muzycznej – Zespołu „Łzy”. Kiedy na scenie sta-
nęła młodziutka i niezwykle charyzmatyczna wokalist-
ka „Łez” Sara Chmiel wraz z zespołem rozpoczęło się 
prawdziwe szaleństwo. Ze sceny popłynęły najwięk-
sze i najbardziej znane szlagiery popularnego zespołu,  
a rozgrzana do czerwoności nowińska publiczność gło-
śno śpiewała wraz z gwiazdami. To było kilkadziesiąt 
minut wypełnione świetną zabawą. Tegoroczne Świę-
to Nowin bez wątpienia zapisze się złotymi literami  
na kartach największych gminnych wydarzeń artystycz-
nych. Muzyczną ucztę zakończyła zabawa taneczna przy 
skocznej muzyce, która trwała do późnych godzin wie-
czornych.

Zespół „Łzy” dał niezapomniane show w Nowinach
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