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Zenon Janus 
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Szanowni Państwo!

W tym roku grudzień jest nieco inny, niż wszystkie. Ze względu na rozpoczęcie nowej kadencji 
jest początkiem, a nie końcem, jest czasem planowania, a nie podsumowań. Z tego względu 
w grudniowym „Głosie Nowin” przeczytacie Państwo o tym, jakie inwestycje drogowe zamierza 
zrealizować gmina Sitkówka-Nowiny w ciągu najbliższych pięciu lat. Zamierzenia ambitne, ale 
i realne do realizacji, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze.
Nadchodzący rok będzie przede wszystkim kontynuacją rozpoczętych w gminie wielkich inwe-
stycji. Mam nadzieję, że to właśnie 2019 r. przyniesie utworzenie centrum kultury z prawdzi-
wego zdarzenia i już wkrótce nasze spotkania na różnych wydarzeniach i uroczystościach będą 
odbywały się w wyjątkowym miejscu. Mieszkańcy Szewc i Zawady lada dzień będą mogli korzy-
stać z nowej remizy. A to dopiero początek.

Szanowni Państwo, w nadchodzącym roku życzę Wam odwagi do w snuciu planów i determina-
cji w ich realizacji. Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego Roku! •

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Plan inwestycji drogowych i remontów dróg
43 inwestycje drogowe o łącznej wartości 22,5 mln zł 
zamierza zrealizować gmina Sitkówka-Nowiny w cią-
gu najbliższych pięciu lat. – Na niemal połowę z nich 
mamy już opracowaną dokumentację projektową - 
mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Poprawa stanu technicznego dróg od lat stanowi prio-
rytet dla władz gminy Sitkówka-Nowiny. W minionej 
kadencji na inwestycje drogowe przeznaczono łącznie 
niemal 17 mln zł, wszystko wskazuje na to, że w tej ta 
kwota będzie jeszcze wyższa. – Szacujemy, że wartość 
robót budowlanych wyniesie ok. 22,5 mln zł, jednak 
mając na uwadze to, jak obecnie wygląda sytuacja na 
rynku budowlanym, kwoty te mogą okazać się znacz-
nie wyższe – wyjaśnia Andrzej Waśko kierownik refe-
ratu inwestycji. – Mamy nadzieję, że sytuacja wkrótce 
się ustabilizuje, bo dalszy wzrost cen zupełnie zastopuje 
inwestycje – dodaje.

W najbliższym czasie 
W nadchodzącym roku realizacji przebudowy dróg 
doczekają się mieszkańcy ulicy: Pirytowej, Dolomito-
wej, Rajskiej i Marmurowej w Szewcach, Wiosennej 
w Zgórsku, Zagród (dz. nr ewid. 544), Sitkówki, Trzcia-
nek i Bolechowic. Zakończy się także przebudowa ul. 
Ołowianej w Szewcach. Najprawdopodobniej w latach 
2019-2020 r. przebudowana zostanie droga gminna 
w msc. Bolechowice w stronę tzw. „Odpadków”, a wraz 
z nią – oświetlenie uliczne. – To bardzo ważna inwesty-
cja – mówi wicewójt Łukasz Barwinek. -  Obecnie jest 
to droga tłuczniowo-gruntowa, dzięki jej utwardzeniu 
i wykonaniu nawierzchni asfaltowej umożliwimy uwol-
nienie terenów przeznaczonych pod zabudowę w tam-
tym terenie – wyjaśnia.
Kolejne inwestycje zrealizowane zostaną w później-
szym czasie. - W większości przypadków chodzi o budo-
wę zupełnie nowych dróg na terenach przeznaczonych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go pod zabudowę mieszkaniową i działania inwestycyj-
ne inwestorów – wyjaśnia Andrzej Waśko. – To choćby 
ul. Cynkowa, Kalcytowa, Żwirowa, Piaskowa, Barytowa, 
Grabowa w Szewcach, gdzie w ostatnim czasie wybudo-
wano wiele nowych domów – wylicza. – Będziemy re-
alizować też przebudowę drogi gminnej w Kowali Małej 
oraz na dz. nr 247 w Kowali oraz w Kowali Małej.
Jedną z najpóźniej wykonanych inwestycji będzie 
przebudowa ulicy Lawendowej w Zgórsku. – Plan in-
westycji drogowych i remontów dróg na terenie gmi-
ny Sitkówka-Nowiny skupia się w głównej mierze na 
tych inwestycjach, których realizację przygotowaliśmy 
w ostatniej kadencji. Nie wykluczam zmian będących 
wynikiem potrzeb mieszkańców. Na bieżąco będziemy 
też realizowali remonty dróg, które tego wymagają – 
podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Budowa oświetlenia ulicznego
Inwestycjom drogowym towarzyszyć będzie moderni-
zacja oświetlenia ulicznego. Największa z inwestycji to 
w tym zakresie realizacja trzeciego etapu zadania o na-

zwie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny”. Wartość inwestycji wyniesie 
500 tys. zł, z czego aż 430 tys. zł zostanie pozyskane 
z funduszy unijnych. Rozbudowane zostanie również 
oświetlenie uliczne na ul. Marmurowej w Szewcach, 
ul. Lawendowej w Zgórsku oraz w Woli Murowanej na 
drodze prowadzącej do osiedla budynków mieszkań 
socjalnych.

Na drogach powiatowych
- Priorytetem jest dla nas budowa dwóch dróg: w Szew-
cach i Woli Murowanej. Obie inwestycje zamierzamy 
rozpocząć w 2020 r. – mówi radny powiatu kieleckiego 
Zenon Janus. – Jeszcze w 2019 r. planowana jest prze-
budowa skrzyżowania przy basenie „Perła” w Nowi-
nach – wymienia. We współpracy z powiatem kieleckim 
gmina zamierza również przebudować drogę w Kowali  
oraz wykonać miejsca postojowe przy ul. Przemysłowej 
w Nowinach.

Na rowerze
Blisko 3,2 mln zł gmina Sitkówka-Nowiny przeznaczy na 
budowę ścieżek rowerowych. Na tę inwestycję uzyska 
dofinansowanie ze środków UE w wysokości ok. 1,3 mln 
zł. Dzięki jej realizacji będzie można bezpiecznie prze-
mieszczać się drogą wojewódzką od granicy z Kielcami 
do granicy z gminą Chęciny. Ścieżka rowerowa połączy 
również pierwszy odcinek z już istniejącym odcinkiem 
ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Zgórsko 
i Szewce.

Plan inwestycji drogowych i remontów dróg na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny w latach 2019-2013 znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej www.nowiny.com.pl •

• Jesienią droga w Bolechowicach wyglądała tak. Wkrótce 
się to zmieni.
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Znamy składy komisji Rady Gminy
Podczas listopadowej sesji Rady Gminy Sitkówka-No-
winy radni wybrali ze swojego grona członków komisji 
stałych, które przez najbliższe pięć lat będą wspierać 
działania Rady Gminy.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, która w głównej 
mierze zajmuje się budżetem gminy i jego realizacją, 
została Edyta Giemza, zaś członkami komisji – Marian 
Wilk i Roman Topór. W Komisji Skarg i Petycji, nowej 
komisji, której działanie wynika z ustawy o samorządzie 
gminnym, zasiądą Agnieszka Stępień i Renata Krzysiek-
-Nowakowska, zaś na jej czele znajdzie się Damian Mi-
lewski. Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa, podobnie jak w poprzedniej kadencji, przewodzić 
będzie Artur Podczasiak, zaś jej pozostałymi członkami 
będą Krzysztof Seweryn, Renata Posłowska, Piotr Pio-
trowicz i Marcin Wojcieszyński. Na czele Komisji Oświa-
ty, Kultury i Sportu stanęła Renata Krzysiek-Nowakow-
ska, ponadto znaleźli się w niej Agnieszka Stępień, Piotr 

Piotrowicz, Tadeusz Kucharczyk, Renata Posłowska 
i Sylwester Bentkowski. W skład Komisji Ochrony Zdro-
wia, Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej weszli Artur 
Podczasiak, Damian Milewski, Halina Musiał, a prze-
wodniczącym komisji został Krzysztof Seweryn.

Na sesji radni zadecydowali również o ustaleniu wy-
sokości wynagrodzenia wójta gminy Sitkówka-Nowiny, 
dokonaniu zmian w budżecie gminy i wieloletniej pro-
gnozie finansowej, wprowadzenia zmian w Gminnym 
Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii, zmiany Sta-
tutu Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalenia Rocznego 
Planu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. •

eSesja w gminie Sitkówka-Nowiny
Począwszy od rozpoczętej właśnie kadencji, gminy 
mają obowiązek umieszczania przebiegu transmisji 
on-line z odbywających się sesji rad gmin. W gminie 
Sitkówka-Nowiny system ten został wprowadzony już 
wcześniej. Pierwsza transmisja na żywo za pośrednic-
twem specjalnego programu odbyła się już 31 sierpnia 
2018 r., a jeszcze wcześniej były one transmitowane za 
pośrednictwem Facebooka.

- Uważam, że to świetny pomysł i w naszej gminie cie-
szy się dość sporym zainteresowaniem. Sierpniową se-
sje obejrzało niemal 2 tys. osób, późniejsze za każdym 
razem około tysiąca - mówi wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz.

Do realizacji transmisji z obrad z wykorzystaniem sys-
temu eSesja niezbędna jest co najmniej jedna cyfrowa 
kamera IP obsługująca protokół RTSP, źródło dźwięku, 

komputer realizujący transmisję oraz dostęp do Inter-
netu. Sesja jest transmitowana na kanele gminy Sitków-
ka-Nowiny w serwisie YouTube oraz udostępniana na 
stronie internetowej gminy, BIP-ie oraz na Facebooku. 
– Możliwość obejrzenia sesji to nie jedyne korzyści, ja-
kie wynikają z korzystania z systemu eSesja. Po wejściu 
na stronę internetową www.sitkowka-nowiny.esesja.pl 
w czasie realnym możemy śledzić jej przebieg, jak choć-
by wyniki imiennego głosowania w konkretnej sprawie. 
Znajdują się tu również projekty uchwał oraz wszelkie 
dokumenty przedłożone radnym, a po ich zatwierdze-
niu w drodze głosowania –  podjęte uchwały  – wyjaśnia 
wójt.

Nowy przebieg sesji podoba się radnym. – Nie trze-
ba już drukować ton papieru i dostarczać ich radnym, 
wszystko mamy na tabletach. Owszem, podczas sesji 
jest nieco więcej pracy, gdyż konieczne jest wprowa-
dzanie danych na bieżąco, ale dzięki temu mieszkańcy 
dokładnie wiedzą, co robimy – mówi przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Pyk.

Tymczasem gmina Sitkówka-Nowiny chce w jeszcze 
większym stopniu docierać z informacjami do swoich 
mieszkańców za pomocą mediów społecznościowych 
i rozpoczyna comiesięczne spotkania z wójtem na Face-
booku. – W poprzedniej kadencji zrobiliśmy kilka takich 
transmisji, teraz planujemy robić je cyklicznie. Zamie-
rzam na bieżąco informować mieszkańców o tym, co 
dzieje się w gminie, a także odpowiadać na zadawane 
przez nich pytania. W miarę możliwości będę starał się 
przedstawiać też realizowane inwestycje oraz ciekawe 
miejsca w naszej gminie. Kolejna transmisja na żywo już 
8 stycznia 2019 r. •

• eSesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
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Ponowne wybory w gminie Sitkówka-Nowiny
Sąd Okręgowy w Kielcach postanowił stwierdzić nie-
ważność wyborów samorządowych w okręgu wy-
borczym nr 7 w gminie Sitkówka-Nowiny. Rozprawa 
odbyła się dziś na skutek protestu wyborczego wnie-
sionego przez pełnomocnika wyborczego KWW Seba-
stiana Nowaczkiewicza Justynę Skrzypczyk.

Sąd Okręgowy wygasił mandat radnej Haliny Musiał, któ-
ra w tym okręgu zdobyła największą liczbę głosów oraz 

zarządził przeprowadzenie ponownych wyborów. Sprawa 
dotyczy okręgu wyborczego nr 7, tj. miejscowości Nowiny 
(ulice: Cementowa, Gimnazjalna, Parkowa, Perłowa, Prze-
mysłowa, Składowa, Zakładowa) i Trzcianki.

W trakcie wyborów 21 października 2018 r. omyłkowo 
zostały wydane dwóm wyborcom z okręgu nr 8 karty 
do głosowania przeznaczone dla wyborców z okręgu nr 
7. Jak uzasadniał Sąd, istotny przy tym jest fakt, że czyn 
ten miał wpływ na wynik głosowania i wynik wyborów, 
albowiem wydanie nieuprawnionym osobom dodatko-
wych dwóch kart do głosowania, miało wpływ na wynik 
głosowania w okręgu nr 7. Wybrana na radną Gminy 
Sitkówka-Nowiny w tym okręgu Halina Musiał, uzyskała 
dwa głosy więcej od Roberta Mularczyka – dokładnie 
tyle, ile kart do głosowania zostało wydanych błędnie. 
Halina Musiał uzyskała 114 głosów, natomiast Robert  
Mularczyk uzyskał 112 głosów.

- Nie ukrywam, że cieszy mnie decyzja sądu – mówił 
obecny na sali rozpraw Robert Mularczyk. – Teraz mu-
simy poczekać na ogłoszenie wyborów przez komisarza 
– dodał. Pozostali kandydaci z tego okręgu, tj. Halina 
Musiał i Andrzej Januszko nie byli obecni podczas roz-
prawy.

Wyrok nie jest prawomocny. •

• Rozprawa w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Nieznaczny wzrost podatku od nieruchomości
Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rada Gminy zadecy-
dowała o nieznacznym wzroście podatku od nierucho-
mości począwszy od 1 stycznia 2019 r. Zmiany dotyczą 
wyłącznie nieruchomości związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

- Ostatni wzrost stawek podatku od nieruchomości 
wprowadzono w 2012 r. – mówi wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz. – Zmiany są niewielkie. W przypadku 
gruntów to podwyżka zaledwie o 2 grosze, w przypadku 
budynków – o 62 grosze – dodaje.

Niespełna 3-procentowy wzrost podatków dotyczy 
gruntów związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków oraz budynków zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej. W pierwszym 
przypadku stawka podatku od nieruchomości wynosić 
będzie 0,79 zł od 1 m2 powierzchni, natomiast w dru-
gim - 21,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Przy zastosowaniu stawek proponowanych, docho-
dy z podatku od nieruchomości na 2019 r. szacuje się 
na kwotę około 20 487 728,00 zł, co daje wzrost do-
chodów w stosunku do dochodów w 2018 r. o kwotę 
275.350,00 zł.

Podczas sesji w dniu 4 grudnia 2018 r. Rada Gminy Sit-
kówka-Nowiny określiła również wysokość rocznych 
stawek podatku od środków transportowych. •
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Nowe władze w zwiazku wodociągów 
W dniu 30 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze 
posiedzenie Zgromadzenia Międzygminnego Związ-
ku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w nowej 
kadencji. Przedmiotem obrad był wybór nowych 
władz MZWIK w Kielcach.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach to związek gmin Sitkówka-Nowiny, Ma-
słów, Zagnańsk oraz miasta Kielce, którego celem 
jest wspólne wykonywanie zadań w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków, 
utrzymania związanych z tym urządzeń, planowania, 
koordynacji i realizacji inwestycji wodno-kanalizacyj-
nych.
Z mocy prawa przedstawicielem gminy w MZWIK w  
Kielcach jest wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Podczas 
sesji Rady Gminy w dniu 26 listopada 2018 r. rad-
ni zadecydowali, że drugim przedstawicielem gminy 
w MZWIK będzie wicewójt Łukasz Barwinek. Podczas 
piątkowego posiedzenia członkowie Zgromadzenia 
MZWIK w Kielcach jednogłośnie zadecydowali, że 
Przewodniczącym Zgromadzenia zostanie przed-
stawiciel gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek. 
Funkcję te pełnił już w poprzedniej kadencji. – Dzię-
kuję Państwu za zaufanie, jakim ponownie mnie ob-
darzyliście. Zobowiązuję się wypełniać swoje obo-
wiązki najlepiej, jak potrafię – mówił po ogłoszeniu 
wyników głosowania. Z kolei wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz został wybrany członkiem Zarządu MZWiK.

Nowym Przewodniczącym Zarządu został Robert Ka-
szuba. •

• Posiedzenie Zgromadzenia MZWIK.

Ryszard Kusak sekretarzem gminy

Z dniem 10 grudnia 2018 r. Ryszard Kusak został sekre-
tarzem gminy Sitkówka-Nowiny. Stanowisko objął na 
skutek zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami 
administracji samorządowej.

Od dwóch lat Ryszard Kusak pełnił funkcję kierownika 
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach. Z wykształce-
nia jest prawnikiem, posiada aplikację radcy prawne-
go. Karierę w samorządzie rozpoczynał jako młodszy 
inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, pełnił 
również m.in. funkcję sekretarza gminy Stąporków oraz 
zastępcy wójta gminy Kije.

Do zadań sekretarza gminy należy m.in. organizacja 
pracy Urzędu Gminy oraz zasobami jego zasobami ludz-
kimi. Sekretarz podlega bezpośrednio wójtowi gminy.

- Cieszę się, że zostałem obdarzony tak dużym zaufa-
niem przez wójta Sebastiana Nowaczkiewicza. Dołożę 
wszelkich starań, by spełnić stawiane wobec mnie ocze-
kiwania – mówił w pierwszym dniu objęcia funkcji.

Prywatnie jest szczęśliwym ojcem i mężem. Interesuje 
się sportami walki, strzelectwem oraz dobrą literaturą. • • Ryszard Kusak z wójtem Sebastianem Nowaczkiewiczem.
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Zakończona w połowie 2018 r. inwestycja polegająca 
na utworzeniu nowych terenów inwestycyjnych cie-
szyła się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Gmina Sitkówka-Nowiny przygotowała prawie 8 ha 
gruntów dla prywatnych inwestorów z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw. Uporządkowano teren po 
niedoszłej fabryce tlenku glinu: usunięto betonowe 
konstrukcje, wykonano sieci wodno-kanalizacyjne, 

Tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców

• Podpisanie umowy.

powstały nowe drogi i parkingi. Całość inwestycji kosz-
towała 7,6 mln zł, z czego połowę pozyskano z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
- Pomimo sceptycyzmu wielu osób, dziś już wiemy, że 
była to trafiona inwestycja – mówi wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. – Zainteresowa-
nie gruntami jest duże, jesienią ogłosiliśmy przetarg 
ograniczony na trzy działki. Jeden z oferentów speł-
niał nasze wymagania – dodaje. A jest nim Pan Robert 
Gruszczyński, prowadzący firmę Rob-Trans. Jak sam 
mówi, tereny inwestycyjne są doskonale zlokalizowane, 
co stanowiło jeden z powodów podjęcia decyzji o wy-
startowaniu w przetargu. - Jest to dla mnie niezwykle 
dogodna lokalizacja, a warunki, jakie zapewniła gmina 
również mi odpowiadają – podkreśla.
Umowa została zawarta na 10 lat i dotyczy działki 35/42 
o powierzchni 6243 m2. – Teren zostanie przeznaczo-
ny na zaplecze firmy transportowej, jaką prowadzę – 
mówi Robert Gruszczyński. Przedsiębiorca planuje tam 
budowę warsztatu samochodowego dla samochodów 
osobowych oraz budowę parkingu dla kilkunastu  sa-
mochodów ciężarowych,  budynku biurowego, a także 
utwardzenie i ogrodzenie terenu. – W przyszłości być 
może powstanie tu również hala dla realizacji innowa-
cyjnych technologii – dodaje.

W najbliższym czasie gmina Sitkówka-Nowiny zamierza 
ogłosić przetarg na dzierżawę kolejnych działek. •

Rozmowy z Trzuskawicą
Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku tygodni, w dniu 
13 grudnia 2018 r. doszło do spotkania przedstawi-
cieli zarządu spółki Trzuskawica z wójtem gminy Sit-
kówka-Nowiny Sebastianem Nowaczkiewiczem, pre-
zydentem miasta Kielce Bogdanem Wentą, radnymi 
oraz przedstawicielami mieszkańców. To efekt prote-
stu, jaki miał miejsce na początku grudnia w związ-
ku z nadmiernym zanieczyszczaniem powietrza przez 
Trzuskawicę.

Głównym tematem spotkania był problem oddziaływa-
nia zakładu na otoczenie. Przedstawiciele Trzuskawica 
S.A. z prezesem Januszem Miłuchem na czele przedsta-
wili informacje o wykonanych w ostatnim czasie inwe-
stycjach. To m.in. budowa chodnika przy ul. Chorzow-
skiej, instalacja nowoczesnych rękawów zsypowych na 
składach kruszyw czy odpylanie instalacji mączek wa-
piennych.
Jednocześnie zapowiedziano realizację dalszej części 
chodnika, przebudowę wjazdu na zakład oraz montaż 
nowoczesnej myjki kół dla samochodów wyjeżdżają-
cych. Łączna wartość inwestycji ma wynieść ok. 10 mln 
zł.

Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz 
podkreślał, że zarówno mieszkańcy, jak i władze ocze-
kują dalszych prac i inwestycji, które mają jakość śro-
dowiska. – Mam świadomość, że zakład nadrabia wiele 
lat zaniechań i potrzeba trochę czasu i pieniędzy, by coś 
zmienić – podkreślał. Wójt Sebastian Nowaczkiewicz 
wyartykułował potrzebę cyklicznych spotkań, by roz-
wiązywać pojawiające się problemy.

Swą pomoc w budowę chodnika przy ul. Chorzowskiej 
zadeklarował obecny na spotkaniu prezydent Kielc Bog-
dan Wenta. •

• Spotkanie z przedstawicielami Trzuskawica SA.
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Spotkanie z klubami sportowymi
W dniu 12 grudnia 2018 r. wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz spotkał się z przedstawicielami klubów 
sportowych działających na terenie gminy Sitkówka-
-Nowiny oraz z rodzicami i opiekunami ich podopiecz-
nych, aby przedstawić mi informację na temat wspie-
rania działalności sportowej przez gminę.

Wójt poinformował, z jakiej infrastruktury sportowej 
w gminie można korzystać oraz jakiej wysokości stypen-
dia i dotacje otrzymują poszczególne kluby. – Nie da się 
ukryć, że dzieci i młodzież najbardziej zainteresowani 
są piłką nożną i futsalem. Jeżeli znajdziemy strategicz-
nych partnerów, planujemy w kolejnym roku szkolnym 
utworzyć w liceum klasy o profilu sportowym – mówił 
wójt na spotkaniu. Pomysł spotkał się z zainteresowa-
niem ze strony rodziców.

Wójt przekazął również infromację o naborze wniosków 
na realizację w 2019 r. programu  „Klub" w ramach roz-
wijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z za-
kresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. •

• Spotkanie z klubami sportowymi.

Nieco jazzu i mnóstwo śmiechu
Tradycją stało się już, że Andrzejkom organizowanym 
w naszej gminietowarzyszy nie tylko nutka magii i ta-
jemniczości, ale i dużo dobrego humoru. Tak było i tym 
razem. Podczas tegorocznej imprezy zorganizowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach 
wystąpił zespół Trio Flawless oraz kabaret Weżrzesz.

„Andrzejki na wesoło” rozpoczął recital zespołu Trio 
Flawless. Zespół powstał w październiku 2017 roku. 
Założyli je studenci - pasjonaci muzyki Daria Kieroń-
ska oraz Weronika Stachura jako wokal, a także Woj-
ciech Lisowicz na instrumentach klawiszowych. Każde 
z osobna ma na swoim koncie różne osiągnięcia mu-
zyczne na arenie ogólnopolskiej, a także międzynaro-
dowej. Razem tworząc zespół grają najnowsze, a także 

już zapomniane kawałki POP, ale we własnej, jazzowej 
aranżacji. Jazowe aranżacje przebojów polskich i zagra-
nicznych w wykonaniu Trio Flawless zachwyciły nowiń-
ską publiczność.

Po koncercie na scenie pojawił się kabaret Weźrzesz. 
To jedna z najprężniej rozwijających się grup kabare-
towych młodego pokolenia. Kabaret Weźrzesz tworzy 
małżeństwo: Jarosław Pająk i Katarzyna Pająk Nagro-
dzeni na najbardziej priorytetowych festiwalach i prze-
glądach kabaretowych takich jak: Lidzbarskie Wieczory 
Humoru i Satyry (Nagroda Publiczności), Rybnicka Je-
sień Kabaretowa( zwycięstwo w Małym Ryjku), Zostań 
Gwiazdą Kabaretu (Grand Prix i Nagroda Publiczności), 
Przewałka (Grand Prix), Finaliści Paki oraz zdobywcy 
wielu innych nagród. Coraz częściej zapraszani do ka-
baretowych programów telewizyjnych. Mogliśmy ich 
zobaczyć w programie Stand Up Zabij mnie Śmiechem, 
Ryjek, Sabat Czarownic, Kabaretowe Wakacje z Ducha-
mi, Świętokrzyska Gala Kabaretowa, Płocka Noc Kaba-
retowa, Dzięki Bogu Już Weekend czy Kabaret na Żywo. 
Grupa prezentuje skecze bardzo różnorodne. Od relacji 
damsko-męskich przez policjantów, złodziei, dziwnych 
biur, instytucji aż do kompletnie odchylonego od nor-
my Człowieka Pampersa. Całość owiana inteligentnym 
żartem z mocnymi pointami.

I tak właśnie było podczas „Andrzejek na wesoło”. Ka-
baret Weźrzesz rozbawił do łez publiczność, aktywnie 
włączając ją do swoich skeczy. Zabawie i śmiechom nie 
było końca. •

• Andrzejki na wesoło.
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Nadanie imienia I Kompanii Kadrowej

„Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszy-
scy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami 
polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. 
Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały (…) 
Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pój-
dziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskie-
go zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, 
idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy 
jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. 
Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, 
każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje 
dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was 
może zostać oficerem, jak również każdy oficer może 
znów zejść do szeregowców, czego oby nie było... Pa-
trzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma 
przyszła armia polska, i pozdrawiam was, jako pierw-
szą kadrową kompanię”.

I Kompania Kadrowa była formacją militarną utwo-
rzoną w Krakowie zaraz po wybuchu I wojny świato-
wej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Nastąpiło to 3 
sierpnia 1914 r. poprzez alians organizacji paramili-
tarnych i niepodległościowych:  Związku Strzeleckie-
go „Strzelec” oraz Polskich Drużyn Strzeleckich. 104 

lata po powstaniu I Kompanii Kadrowej Zespół Pla-
cówek Oświatowych w Bolechowicach otrzymał jej 
imię. - Przygotowania do tej chwili trwały kilka mie-
sięcy. W tym czasie podjęto szereg działań mających 
na celu zapoznanie uczniów, rodziców oraz wszystkich 
pracowników szkoły z wybraną w drodze głosowania 
patronem. Dziś z wielką radością i wzruszeniem mam 
wielki zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich Pań-
stwa na uroczystości nadania imienia Pierwszej Kom-
panii Kadrowej dla Zespołu Placówek Oświatowych 
w Bolechowicach – witała zebranych na uroczystości 
gości dyrektor Urszula Wierzbicka.

Modlitwa w intencji
Sobotnie uroczystości rozpoczęła msza święta, któ-
rą odprawił Marian Oduliński ksiądz proboszcz parafii 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Towarzyszył mu 
ksiądz Józef Kubicza proboszcz parafii pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Nowinach. Podczas mszy świętej został 
poświęcony nowy sztandar szkoły. Po jej zakończeniu 
uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i zaproszeni 
goście na czele z pocztem sztandarowym, który two-
rzyli Michał Ziernik, Agnieszka Stępień oraz Anita Mar-
tyniszyn, przemaszerowali do Zespołu Placówek Oświa-
towych w Bolechowicach.

Sesja nadzwyczajna
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sitkówka-
-Nowiny, która odbyła się w murach szkoły, radni jed-
nogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia 
Pierwszej Kompanii Kadrowej Zespołowi Placówek 
Oświatowych w Bolechowicach. – W Bolechowicach 
znajdowała się w 1914 r.  stacja kolejowa, na której na-
stępował m.in. przeładunek oddziałów legionowych. 
W związku z tymi wydarzeniami historycznymi od 
2004 r. nasza szkoła kwaterowała uczestników Marszu 
w nocy z 11 na 12 sierpnia. O godzinie 18.30 rozpo-
czynał się wieczorny apel na terenie boiska szkolnego 
i wręczenie nagród w konkursach marszowych. Tym 
samym instytucja oświatowa w Bolechowicach uczest-
niczy w szlachetnej i arcyważnej misji podtrzymywania 
pamięci o bohaterach narodowych i patriotycznych 

• Poświęcenie sztandaru.

• Uroczyste ślubowanie.

• Wręczenie listu gratulacyjnego.
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zrywach niepodległościowych. Nadanie szkole imie-
nia I Kompanii Kadrowej w naturalny sposób pozwala 
na upamiętnienie i powiązanie historii walk wyzwo-
leńczych z naszą miejscowością i szkołą – uzasadniał 
podjęcie wspólnej decyzji przez Radę Pedagogiczną, 

radę Rodziców i grono uczniów przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Pyk.
Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym między 
innymi Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk, święto-
krzyski wicekurator oświaty Tomasz Pleban, prezes 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” 
Dionizy Krawczyński wraz z oddziałem, wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz, wicewójt Łukasz Barwinek, przewod-
niczący Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zbigniew Pyk 
oraz radni, Marian Oduliński ksiądz proboszcz parafii 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Józef Kubicza 
proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowi-
nach, Henryk Milcarz prezes zarządu spółki Wodociągi 
Kieleckie, prezez Dyckerhoff Nowiny Krzysztof Kieres, 
poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 24 im. 
I Kompanii Kadrowej w Kielcach z dyrektor Ewą Mi-
siorowską, sołtysi Władysław Zapała i Zbigniew Jantu-
ra, dyrektorzy szkół  i placówek oświatowych z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny, druhowie OSP Wola Muro-
wana, byli i obecni nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach.

Akt nadania i przekazanie sztandaru
Po podjęciu uchwały wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Barwin-
kiem oraz przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem 
Pykiem przekazali na ręce dyrektor szkoły Urszuli 
Wierzbickiej akt nadania imienia szkole. – Gratuluję 
całej społeczności szkoły, mieszkańcom Woli Muro-
wanej i Bolechowic, wszystkim, którzy do tej szkoły 
uczęszczali i byli z nią związani przez wiele lat – mówił 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Życzę Wam, aby ta 
placówka się rozwijała, aby była wzorcem szkoły – do-
dał, deklarując wszelkie wsparcie i pomoc ze strony 
władz gminy.

Po przekazaniu aktu nadania, fundatorzy sztandaru 
wbili symboliczne gwoździe w jego drzewiec, a na-

stępnie odbyła się ceremonia przekazania sztandaru. 
– Niniejszym uroczystym aktem stanowimy i przeka-
zujemy ufundowany przez fundatorów i sponsorów 
sztandar jako symbol najwyższych wartości, hono-
ru i tradycji, zobowiązanie do godnego wypełniania 
obowiązku wobec Boga, Ojczyzny i Narodu. Chlubne 
tradycje i godne naśladowania działania podejmowa-
ne w tej szkole są powodem do zasłużonej dumy, ale 
też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzo-
rowej nauki oraz kierowania się w życiu wartościami 
przekazywanymi przez patrona – Pierwszą Kompanię 
Kadrową – przemawiał w imieniu fundatorów  wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. Poczet sztandarowy fun-
datorów uroczyście przekazał sztandar dyrektor Ur-
szuli Wierzbickiej, która podziękowała za ten cenny 
dar i zapewniła, że stanie się on symbolem wartości 
będących fundamentem pracy szkoły, po czym prze-
kazała go pocztowi uczniów. Następnie odbyła się pre-
zentacja sztandaru, a po niej pierwsze ślubowanie re-
prezentantów wszystkich klas na sztandar szkoły oraz 
odśpiewanie hymnu szkoły. Autorami hymnu są Justy-
na Wielgus i Bogna Kuźmuk, a muzykę skomponowała 
Alicja Lasota.

Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała dyrektor szkoły 
Urszula Wierzbicka, a po niej zaproszeni goście. - Kil-
kanaście dni temu obchodziliśmy setna rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Musimy mieć 
świadomość, że gdyby nie I Kompania Kadrowa, która 
stała się dziś patronem szkoły w Bolechowicach, nie 
byłoby odzyskania przez Polskę niepodległości – mó-
wił Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych minister Jan Józef Kasprzyk. – Jesteście bardzo 
młodzi, ale to nie znaczy, że nie jesteście przeznacze-
ni do czynienia rzeczy wielkich. Żołnierze I Kompanii 
Kadrowej, oprócz tego, że mieli w sobie ogromną mi-
łość do Polski, mieli w sobie coś jeszcze, co chciałbym, 
aby stało się życzeniami dla społeczności szkolnej 
w Bolechowicach. Oni bardzo głęboko wierzyli w to, 
że można dokonywać rzeczy, które z pozoru wydają się 
niewykonalne, że trzeba stawiać sobie cele, które są 
właściwie nie do osiągnięcia. Oni uwierzyli w te słowa, 
które wypowiedział do nich Józef Piłsudski, że chcieć 
to móc, że trzeba wierzyć w to, że odniesie się suk-
ces na każdym polu i w każdej dziedzinie życia – życzył 
realizacji najambitniejszych celów obecnym podczas 
uroczystości.

Po przemówieniach odsłonięto i poświęcono tablicę 
pamiątkową, a zebranych zaproszono do obejrzenia 
montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów 
szkoły oraz wysłuchania koncertu zespołów ludowych: 
Bolechowiczan, Szewczanek i Kowalanek oraz Gminnej 
Orkiestry Dętej. •

• Przekazanie sztandaru.
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W oczekiwaniu na święta
Nastał grudzień - radosny czas oczekiwania na świę-
ta. W gminie Sitkówka-Nowiny radosny, świąteczny 
nastrój widać już niemal wszędzie. Ulice przyozdobiły 
świąteczne iluminacje, a dzieci odwiedził Święty Mi-
kołaj.

W Woli Murowanej…
Już po raz drugi do remizy OSP w Woli Murowanej za-
witał Święty Mikołaj. Czekając na niego dzieci doskona-
le bawiły się podczas zorganizowanych przez animator-
ki zabawach. Była też wata cukrowa, malowanie buziek 
i włosów – wszystko, czego mogły zapragnąć. Zabawę 
mikołajkową zorganizował wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny i Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach, zaan-
gażowali się również sołtys Władysław Zapała i zarząd 
stowarzyszenia Siła Woli.
- Widzimy potrzebę organizowania wydarzeń lokalnie, 
w sołectwach. Dzięki nim mieszkańcy integrują się – 
mówi radny Piotr Piotrowicz, jeden z organizatorów 
zabawy mikołajkowej. Faktycznie, w zabawie mikołaj-
kowej wzięła udział niemal cała społeczność sołectwa 
Wola Murowana. Przez kilka godzin dzieci miały moż-
liwość skorzystania z przygotowanych dla nich atrakcji 
a rodzicie i opiekunowie – porozmawiania. Najwięcej 
radości dostarczył, oczywiście, święty Mikołaj, który 
rozdawał dzieciom słodycze i włączył się do zabawy 
z nimi.

… i w Nowinach
Moc prezentów, wspaniała zabawa i niezwykłe atrak-
cje czekały również na dzieci z gminy Sitkówka-Nowiny 
w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. 
Odbyła się tam zabawa mikołajkowa zorganizowana 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Nowinach.
W środowe popołudnie w zabawie wzięły udział dzieci 
z całej gminy, którym towarzyszyli rodzice i opiekuno-
wie. Zarówno małych, jak i dużych powitał na samym 
początku imprezy powitał wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz, który życzył wszystkim wspaniałej zabawy i mnó-
stwa prezentów pod choinką. Następnie do wspólne-

go śpiewania, śmiechu oraz oczekiwania na Świętego 
Mikołaja zaprosiła Pani Mikołajowa. – Kochane dzieci, 
Święty Mikołaj jest bardzo chory i aby przygotować dla 
niego magiczną miksturę, potrzebuję jeszcze jednego 
składnika, a  jest nim Wasz śmiech. Zatem śmiejcie się 
i bawcie dziś na całego – zachęcała. I tak właśnie było. 
Zachwycającą atmosferę wzbogaciły wypuszczone 
w powietrze bańki mydlane i śnieg, które dodały ma-
gii i sprawiły ogromną radość najmłodszym. Zarówno 
oni, jak i ich rodzice brali udział w licznych konkursach 
z nagrodami organizowanymi przez Panią Mikołajo-
wą. Po kilkudziesięciu minutach wspaniałej zabawy 
do dzieci przybył Święty Mikołaj, którego przywitały 
z wielką radością. Mikołaj wręczył wszystkim dzieciom 
prezenty, a także robił sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. 
Po spotkaniu z wyczekiwanym gościem na dzieci cze-
kały dalsze atrakcje: wata cukrowa, fotobudka, zabawy 
z chustą, bańki mydlane oraz liczne konkursy.

- Cieszę się, ze z roku na rok coraz więcej dzieci bierze 
udział w  naszej zabawie mikołajkowej – mówił organi-
zator kierownik GOPS Marcin Król. – Wspólna zabawa 
integruje dzieci, ale pozwala także na spędzenie nieco 
czasu z rodzicami, a tego maluchom najbardziej potrze-
ba – podkreślał.

Z wizytą u Pana Wójta
Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego im. Plu-
szowego Misia w Nowinach postanowiły pomóc wój-
towi gminy Sitkówka-Nowiny w przygotowaniach do 
świąt. Odwiedziły go w Urzędzie Gminy i wraz z nim 
przystroiły własnoręcznie przez siebie przygotowanymi 
ozdobami choinkę znajdującą się w jego gabinecie. Przy 
okazji każdy z przedszkolaków zasiadł w fotelu wójta 
sprawdzając, czy taka funkcja by mu pasowała. Obda-
rowane słodyczami przedszkolaki zapewniły, że wójt 
zawsze może na nich polegać i jeśli będzie potrzebował 
pomocy, chętnie mu jej udzielą. •

• Zabawa mikołajkowa w Woli Murowanej.

• Zabawa mikołajkowa w Nowinach.
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Nowiński Kiermasz Bożonarodzeniowy
Pomimo mrozu i wiatru uczestnikom Nowińskiego 
Kiermaszu Bożonarodzeniowego dopisywały humory, 
a świąteczna atmosfera wprawiła w dobry nastrój każ-
dego.

Kolędowanie, świąteczne przysmaki i upominki, wystę-
py lokalnych artystów, a  przede wszystkim sami miesz-
kańcy sprawiły, że był to wyjątkowy dzień. 

- Witam serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich wy-
stawców, przedstawicieli szkół i przedszkola, Bolecho-
wiczan, Szewczanki, Nowninianki i Koło Gospodyń No-
woczesnych – rozpoczął kiermasz wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz, który wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy Zbigniewem Pykiem oraz Edytą Bobryk z GOK 
„Perła” powitał wszystkich. - Impreza ta stała się już 
cykliczną i jak widzę goście dopisują licznie, będziemy 
to kontynuować. Życzę przyjemnych wrażeń i dziękuję 
wszystkim za przybycie - mówił Zbigniew Pyk. 

Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godz. 11. Zaraz 
po uroczystym powitaniu na scenie zaprezentował się 
chór ze Szkoły Podstawowej w Nowinach, a następnie 

zespół Bolechowiczanie. Pomiędzy występami lokal-
nych artystów rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą 
kartkę bożonarodzeniową z motywem gminy Sitkówka-
-Nowiny. Zwycięzcami okazały się przedszkolaki z No-
win, a wyróżnienie trafiło do uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Nowinach. Później na scenie zaprezentowali się 
podopieczni Studia Piosenki Miniaturka.

Wielkie Kolędowanie
Punktualnie w samo południe na scenie i wokół niej 
rozbrzmiały dźwięki najpiękniejszych polskich melo-
dii. Zaśpiewali je mieszkańcy, lokalni artyści, włodarze, 
urzędnicy gminy i jednostek organizacyjnych. Ton nada-
ły połączone siły orkiestr dętych z Nowin i Płot pod 
batutą Łukasza Chyły. Tuż po kolędowaniu swe umie-
jętności zaprezentowały mażoretki w zachwycającym 
pokazie, a później na scenie wystąpiły przedszkolaki 
z Nowin, Szewczanki, chór Nowina oraz chór młodszy 
ze szkoły w Nowinach, Renata Posłowska, a uczniowie 
z Kowali odegrali jasełka.

Uczta dla podniebienia
Wiele atrakcji czekało na uczestników kiermaszu na 
stoiskach rozstawionych na placu. Można było kupić 
regionalne potrawy świąteczne, ozdoby, swojskie jadło 
oraz zaopatrzyć się w prezenty dla najbliższych. – Co 
prawda wczoraj sprzedaliśmy większość prac podczas 
wieczornicy bożonarodzeniowej w naszej szkole, ale 
i tak mam całkiem sporo ozdób i prezentów – zachwa-
lała dyrektor z Kowali Anna Łukasiewicz.
Prawdziwą ucztę dla podniebienia zaserwowały koła 
gospodyń. – Mamy dla Państwa kapustę z grochem, 
paszteciki i śledzie w oleju i śledzie z pomidorami – 
zachęcała do degustacji Maria Szymkiewicz z koła go-
spodyń Szewczanki. Z kolei Bolechowiczanie częstowali 
tradycyjnym ciastem  domowej roboty. - Mamy bigos, 
pastę rybną, śledzie, smalec wegetariański, ciasta, 
a także ozdoby świąteczne – wyliczała Anita Dziwoń za-
łożycielka nowodziałającego w gminie Koła Gospodyń 
Nowoczesnych. •

• Połączone orkiestry dęte.

• Na scenie wystąpił chór ze Szkoły Podstawowej w Nowinach.

• Szkoła w Kowali przygotowała wiele ozdób i prezentów.
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Chór  „Nowina" na podium

Komunikujemy się obrazkowo
Nauczyciele z Zespołu Placówek Integracyjnych w Ko-
wali ucza się alternatywnych form komunikacji. 

- Wśród społeczności naszej szkoły są dzieci niemó-
wiące bądź mówiące w stopniu uniemożliwiającym 
zrozumienie ich przez innych, co sprawia, że dzieci te 
są sfrustrowane, niezbyt zmotywowane. Potrzebują 
one prostego, sprawczego gestu lub symbolu, który 
przyczyni się do zmiany ich nastawienia do porozumie-
wania się z otoczeniem - mówi pani Kamila Dziura na-

uczyciel rewalidacji. Dzięki komunikacji alternatywnej 
nasi wychowankowie zyskują nie tylko możliwość po-
rozumiewania się, ale też wiarę we własne siły - dodaje 
Anna Łukasiewicz - dyrektor placówki. - Postanowiliśmy 
uczyć się Makatonu gdyż stosowanie Programu Roz-
woju Komunikacji Makaton to krok w stronę pozbycia 
się „lęku komunikacyjnego” i zwiększenia otwartości 
w stosunku do innych osób. Będąc na szkoleniu prowa-
dzonym w Krakowie przekonałyśmy się, że osoby korzy-
stające z systemu obrazkowego są w stanie swobodnie 
porozumiewać się zarówno z nauczycielami, jak i z ró-
wieśnikami, co wpływa na zmianę postrzegania siebie, 
eliminuje stres i frustrację. Możliwość porozumiewania 
się podnosi jakość życia dziecka niemówiącego oraz ca-
łej jego rodziny - mówi pani Ewa Wołowiec Pękalska.

W szkole rozpoczęto wdrażanie wiedzy ze szkolenia 
w codzienne życie. Gesty i symbole Makaton wdraża-
ne są podczas codziennych zajęć, dlatego też użytkow-
nikami Makatonu stają się wszystkie dzieci z Zespolł 
Placowek Integracyjnych w Kowali, a nie tylko dzieci 
z trudnościami komunikacyjnymi. - Przyczynia się to do 
pełnej integracji naszej społeczności - podkreślają pa-
nie Natalia Winkiera i Katarzyna Bujak. •

25 listopada 2018 r. w Bodzentynie odbył się III Prze-
gląd Pieśni Patriotycznych organizowany przez Miej-
sko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki oraz Urząd 
Miasta i Gminy Bodzentyn.

Festiwal miał na celu popularyzację wśród społeczeń-
stwa twórczości muzycznej  o tematyce patriotycznej 
oraz edukację historyczną. W Przeglądzie udział wzięło 
38 podmiotów artystycznych. Gminę Sitkówka-Nowiny 
reprezentował Chór "Nowina" pod kierunkiem Krzysz-
tofa Jończyka.

W wykonaniu chórzystów usłyszeliśmy pieśń pt."Orląt-
ko". Autor tekstu  Artur Oppman. Narrację do w/w pie-
śni zaprezentowała Maria Gruszczyńska-Tkacz i Tere-
sa Iwan. Po wysłuchaniu wszystkich artystów jurorzy 
przystąpili do oceny wykonawców. Wybór był bardzo 
trudny, ponieważ poziom artystyczny wykonawców był 
bardzo wysoki. Jurorzy przyznali II miejsce dla chóru 
"Nowina". •

tekst: Krystyna Janiec

Toto nasze ludowe godonie
W Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskie-
go w Kielcach 2 grudnia po raz ósmy odbył się Regio-
nalny Przegląd Godek „Toto nase ludowe godanie”.

Do konkursu przystąpiło pięciu mówców, którzy byli 
oceniani przez Radę Artystyczną w składzie: prof. Sta-
nisław Cygan – językoznawca – Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach, Alicja Trukszyn – główny 
instruktor ds. propagowania dziedzictwa kulturowego 
– Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Lech Sulimier-
ski – aktor, instruktor teatralny – Wojewódzki Dom Kul-

tury w Kielcach. W swojej ocenie Rada brała pod uwa-
gę regionalne tradycje ludowe przywoływujące świat 
dawnej kultury chłopskiej.
Laureatką zmagań została Henryka Brzoza z Kowali, 
która zajęła drugie miejsce ex aequo z Zygmuntem Wi-
śniewskim z Ćmińska-Wyrowców. Zwycięzcą konkursu 
ogłoszono Józefę Bucką z Kostomłotów Drugich.

Fundatorem nagród finansowych w VIII Regionalnym 
Przeglądzie Gadek było Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach. •

• Na drzwiach pojawiły się symbole.
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Lidia Jędrocha-Kubicka zajęła drugie miejsce wśród 
nauczycieli klas IV-VIII w województwie świętokrzy-
skim. Konkurs "Nauczyciel na medal" został zorgani-
zowany przez  „Echo Dnia".

Celem plebiscytu  było wyłonienie najbardziej cenio-
nych i lubianych, przez uczniów i ich rodziców, nauczy-
cieli województwa świętokrzyskiego. Plebiscyt został 
zorganizowany pod Honorowym Patronatem Woje-
wody Świętokrzyskiej - Agaty Wojtyszek, Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego - Adama Jarubasa, 
Starostwa Powiatowego w Kielcach, Beaty Gosiewskiej 
- Poseł do Parlamentu Europejskiego, Starosty Staszow-
skiego - Michała Skotnickiego oraz burmistrza Sando-
mierza - Marka Bronkowskiego.

Uroczysta gala konkursu odbyła się 8 grudnia 2018 r. 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 

Zanim jednak do tego doszło, odbyły się eliminacje na 
szczeblu powiatowym, w których Lidia Jędrocha-Kubic-
ka zajęła pierwsze miejsce. Później odbyło się głosowa-
nie na najlepszych nauczycieli w województwie święto-

• Lidia Jędrocha-Kubicka.

krzyskim. Do finału trafiły najlepsze trójki z powiatów 
oraz dziesiątka nauczycieli z Kielc.
I tym razem okazało się, że Pani Lidia jest niemal nie 
do pokonania. Lepszy od niej okazał się jedynie Damian 
Niebudek – nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego 
w Gimnazjum nr 3 w Kielcach.

Na co dzień Lidia Jędrocha-Kubicka jest nauczycielem 
w-f w nowińskiej podstawówce. – Uśmiech, serce i cier-
pliwość – odpowiada zapytana o to, co trzeba mieć, by 
stać się lubianym i popularnym nauczycielem. Sama 
przyznaje, ze zawód nauczyciela „wyssała z mlekiem 
matki” i nie wyobraża sobie bycia kim innym. – Od 35 
lat jestem nauczycielem, oczywiście zdarzały się lepsze 
i gorsze dni, ale to całe moje życie. Do największych 
sukcesów zaliczam nie tylko wspaniałe wyniki naszych 
uczniów w zawodach lekkoatletycznych na szczeblu 
wojewódzkim, ale przede wszystkim to, ze mogę być 
wsparciem i drogowskazem dla moich podopiecznych 
– mówi. Dowodem na to jest zwycięstwo w plebiscycie 
zorganizowanym przez Echo dnia. – Nawet nie wiedzia-
łam, że zostałam zgłoszona, później myślałam, że od-
padnę w przedbiegach – śmieje się. – Dziękuję zarówno 
moim uczniom, jak i ich rodzicom za tak wysoką ocenę 
mojej pracy. To wielkie wyróżnienie i mobilizacja, by ro-
bić to jeszcze lepiej – podkreśla Lidia Jędrocha-Kubicka.

Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny znają Panią Lidię 
Jędrochę-Kubicką również jako wyjątkowo wrażliwą 
poetkę. Wiersze swoje publikuje m.in. w „Głosie No-
win”, wydała również trzy tomiki wierszy. Ostatni z nich, 
zatytułowany „Portrety myśli”, będziemy mogli poznać 
już wkrótce podczas wieczoru poetyckiego. – Pisanie 
wierszy stało się moją pasją do tego stopnia, że posta-
nowiłam doskonalić się podejmując naukę na Studiach 
Literacko-Artystycznych na Uniwersytecie Jagielloń-
skim – mówi. – Spośród 16 osób, które rozpoczęły su-
dia, ukończyły je zaledwie dwie – jestem jedną z nich 
– dodaje. •

Nauczyciel na medal!

Dzień Pluszowego Misia w Kowali
23 listopada jak co roku Przedszkole Samorządowe 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali wraz z uczniami 
klas I – III hucznie świętowało Międzynarodowy Dzień 
Pluszowego Misia.

Zabawa rozpoczęła się od wjazdu misiowego pociągu 
do Kowali składającego się z dzieci z klas I – III, które 
radośnie powitały wszystkich przybyłych gości.
Specjalnie na tą okazję nauczycielki przedszkola wraz 
z panią dyrektor Anną Łukasiewicz przygotowały przed-
stawienie kukiełkowe pt. ,,Tymoteusz Rym Cim Cim”.
Następnie odbył się pokaz mody pod hasłem ,,Miś 
w kolorach tęczy”.

Później pani dyrektor zainaugurowała ogólnopolski 
projekt ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury” mają-
cy na celu rozwijanie czytelnictwa i współpracę między 
przedszkolami.   W związku z tym zaproszeni goście ze 
szkoły z Rembowa ufundowali przedszkolakom rodzinę 
misiów, która wędruje do domów dzieciaków i słucha 
książeczek czytanych przez domowników.
Kolejną niespodzianką był występ artystyczny jednego 
z uczniów ze szkoły z Rembowa, który rozbawił publicz-
ność do łez.
Na zakończenie p. Magda ,,rozkręciła” misiową dysko-
tekę. •

tekst: nauczyciele ZPI w Kowali
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Dnia 27 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. 
Orląt Lwowskich w Nowinach odbyły się I Gminne An-
drzejki Matematyczne klas czwartych.

Pomysłodawcami andrzejek byli nauczyciele matema-
tyki ze szkół podstawowych z terenu  gminy Sitkówka-
-Nowiny, zaś realizatorami byli matematycy ze Szkoły 
Podstawowej w Nowinach. Do naszej szkoły przybyło 
ok. 140 czwartoklasistów chętnych do wspólnej zaba-
wy.
Głównym celem imprezy było ukazanie matematyki 
jako nauki ciekawej, dającej się połączyć z zabawą – 
w tym przypadku andrzejkową. Uczniowie klas czwar-

Przedszkolaki dla Niepodległej

• Przedszkolaki dla Niepodległej.

Liczyli... na szczęście
tych każdej ze szkół wcielili się w rolę modeli prezentu-
jąc stroje andrzejkowo – matematyczne. Pokaz mody 
oceniało jury w składzie: Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
p. Łukasz Barwinek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury „Perła” p. Jacek Kania oraz Kierownik Centrum 
Usług Wspólnych p. Ryszard Kusak. 

W gronie gości zasiadła również p. Joanna Wojcieszyń-
ska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach oraz p. Urszula Wierzbicka – dyrektor Ze-
społu Placówek Oświatowych im. I Kompanii Kadrowej 
w Bolechowicach. Uczniowie oraz zaproszeni goście 
uczestniczyli w matematycznych wróżbach andrzejko-
wych, rozwiązywali kwadraty nie zawsze magiczne. Nie 
zabrakło również typowych wróżb andrzejkowych, któ-
re przeprowadzały wróżki – uczennice klasy VIII b. Ca-
łość przeplatana była piosenkami o treści matematycz-
nej w wykonaniu uczennic szkoły w Nowinach: Wiktorii 
Chołuj, Wiktorii Basiak oraz Julii Stolarskiej.

Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
oraz Zakłady Mięsne Polstan.
Uśmiechy na twarzach dzieci potwierdzają, iż pomysł 
matematycznych andrzejek warto kontynuować w ko-
lejnych latach. •

tekst: Marzena Janaszek
przewodnicząca zespołu nauczycieli matematyki

• Pokaz mody.

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukce-
sie grupy  „Serduszka" z Przedszkola Samorządowego 
im. "Pluszowego Misia" w Nowinach.

W październiku przedszkolaki zostały zgłoszone na eli-
minacje wojewódzkie III Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasie-
wicza "Kima". Wspaniale sobie poradziły i zostały za-
proszone na przesłuchania finałowe do Muzeum Armii 
Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, 
gdzie 18 listopada udały się wraz ze swoimi Rodzica-
mi. Skradły tam serca Jurorów i otrzymały wspaniałą 
nagrodę: występ na scenie Filharmonii im. Karola Szy-
manowskiego w Krakowie podczas Koncertu Galowego 
Festiwalu. Śpiewającym "Serduszkom" towarzyszyła or-
kiestra. Przedszkolaki, przy aplauzie widowni, z wdzię-
kiem zaśpiewały "Marsz Pierwszej Kadrowej". Wyjazd 
do Krakowa  i udział w Festiwalu, to była dla dzieci nie-
zapomniana przygoda!

tekst: Ilona Słodowicz – Pręndota
Katarzyna Bzymek
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Karatecy z sekcji SP Nowiny zajęli pierwsze miejsce 
w tegorocznym Turnieju Mikołajkowym zorganizowa-
nym przez Klub Karate Kyokushin CHIKARA.

-Turniej stał na wysokim poziomie, a o zwycięstwie za-
decydowała dogrywka. Tym bardziej należą się brawa 
naszym młodym zawodnikom - mówi sensei Andrzej 
Białek, instruktor sekcji w Nowinach. W turnieju starto-
wało ok. 300 zawodników z Kielc i województwa świę-
tokrzyskiego. Na zakończenie organizatorzy wykonali 
efektowny pokaz karate – owacjom wśród publiczności 
nie było końca. Pojawił się również św. Mikołaj, który 
wręczył uczestnikom turnieju prezenty. •

tekst: Klub Karate Kyokushin
zdjęcie: Sylwia Skrzyniarz

• Mikołajkowy Turniej Karate.

Sukces karateków  z Nowin!

Uczniowie z Nowin wszystko o bezpieczeństwie
„Olimpiada Bezpieczeństwa” jest akcją profilaktycz-
ną organizowaną co roku przez Wydział Prewencji 
i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewo-
dę Świętokrzyskiego, WORD, KRUS, Automobilklub 
w Kielcach i Targi Kielce.

Jest to finał wojewódzki całorocznego konkursu pn. 
„Bezpieczeństwo na Piątkę”. W akcji uczestniczą rów-
nież inne podmioty, które zapewniają atrakcje dla dzie-
ci uczestniczących w konkursie.

W powiatowych eliminacjach konkursu „Bezpieczeń-
stwo na piątkę” wzięło udział ponad 100 piątoklasistów 
z powiatu kieleckiego: dziesięć drużyn z Kielc i prawie 
trzydzieści z powiatu kieleckiego. Zawody odbyły się 
w piątek, 9 listopada 2018 r. na terenie Targów Kielce. 
Eliminacje zostały przeprowadzone przez policjantów 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Po-

licji w Kielcach. Trzyosobowe drużyny musiały wyka-
zać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz 
bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, a ich repre-
zentant - pokonać rowerowy tor przeszkód. Policjanci 
weryfikowali nie tylko umiejętność jazdy na rowerze, 
ale również zastosowanie się do przepisów w praktyce. 
Ocenie komisji, złożonej z przedstawicieli policji oraz 
KRUS OR w Kielcach, podlegały również przygotowane 
wcześniej prace plastyczne.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych: uczniowie Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Nowinach wzięli udział w rywa-
lizacji na szczeblu wojewódzkim.

Finał wojewódzki XII Olimpiady Bezpieczeństwa odbył 
się 16 listopada 2018 r. na Targach Kielce. Gośćmi spe-
cjalnymi byli piłkarze ręczni PGE VIVE Kielce.
W zmaganiach brało udział 13 najlepszych drużyn ze 
szkół z całego województwa świętokrzyskiego.

Uczniowie musieli się wykazać znajomością udziela-
nia pomocy przedmedycznej, zasad bezpieczeństwa 
ogólnego oraz znajomości przepisów ruchu drogowe-
go, a także znajomością zagrożeń w rolnictwie i wska-
zywaniem prac polowych, jakich dzieci nie powinny 
wykonywać. Rozegrano również konkursy: test wiedzy 
dotyczący znajomości przepisów ruchu drogowego po-
łączony z torem przeszkód oraz zasad bezpieczeństwa 
podczas prac polowych, wyszukiwanie zaginionych 
przedmiotów w zadymionym pomieszczeniu czy udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Nowinach zajęli drugie miejsce, 
ustępując jedynie uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 
we Włoszczowie. •

fot.: Świętokrzyska Policja

• Finaliści konkursu.
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Trzy dni ciężkich zmagań, cztery rozegrane pojedynki 
na najwyższej intensywności, walka do ostatnich se-
kund i ostatecznie jesteśmy w najlepszej ósemce dru-
żyn U20 w Polsce w futsalu!

Kilka tygodni temu pewnie wygraliśmy grupę elimina-
cyjną. Pierwszy pojedynek grupowy zagraliśmy z TAF 
Toruń, który z kompletem zwycięstw przemknął grupę 
eliminacyjną i bez wątpienia powinien być mocną dru-
żynę. W tym spotkaniu bardzo pewnie rozprawiliśmy 
się z TAFem. Szybko zdobyliśmy dwie bramki, dorzuci-
liśmy trzecią i w pełni kontrolowaliśmy ten mecz osta-
tecznie wygrywając na otwarcie turnieju 4:1 z ekipą z 
Torunia.
Po piątkowych zmaganiach wręcz pewne było, że zwy-
cięstwo w porannym spotkaniu z Gwiazda Ruda Śląska 
- Futsal praktycznie da nam awans do ćwierćfinału. 
Starcie z Gwiazdą zaczęliśmy nieco gorzej, bowiem stra-
ciliśmy głupią bramkę na 0:1, w drugiej połowie rywale 
podwyższyli wynik. Chwilę później udało nam się zdo-
być kontakt, ale niestety nie daliśmy radę wpakować 
piłki do siatki na remis, chociaż były sytuacje ku temu. 
Ostatecznie to Gwiazda sekundy przed końcem wyko-
rzystała naszą pustą bramkę i zamknęła mecz wynikiem 
1:3.
Po porażce z Gwiazdą jedno było pewne. W popołu-
dniowym starciu z AZS Uniwersytet Warszawski - futsal 
potrzebujemy zwycięstwa, żeby nie oglądać się na na-
stępny pojedynek TAFu z Gwiazdą. Remis również był 
dla nas bardzo cenny, ponieważ każdy myślał, że jednak 
Gwiazda rozprawi się z drużyną z Torunia.
Mecz z AZS był niezwykle wyrównany od samego po-
czątku. Niestety w pierwszej połowie to my pierwsi 
straciliśmy bramkę i musieliśmy gonić. Zrobiliśmy to 
wzorowo, bowiem po przerwie trafiliśmy dwa razy do 
siatki i było 2:1 dla nas. Bramkarz rywala powędrował 
do przodu i przeciwnicy wcześnie zaczęli grać z pustą 
bramką. Korzyść przyszła błyskawicznie, ponieważ w 
miarę szybko udało im się wyrównać. My szanowaliśmy 
remis, a Warszawa potrzebowała wygranej, żeby liczyć 

się w walce o awans. Rywale praktycznie od 5 minuty 
cały czas grali z pustą bramką, a my konsekwentnie pil-
nowaliśmy defensywy. Kiedy wszyscy myśleli, że mecz 
zakończy się podziałem punktów, 18 sekund przed koń-
cem wykorzystaliśmy pustą bramkę i uderzeniem przez 
całe boisko zapewniliśmy sobie awans. Z takiego rozwo-
ju wypadków na pewno nie była zadowolona Gwiazda, 
ponieważ remis to właśnie tej drużynie dawał automa-
tyczny awans. My już tylko czekaliśmy z którego miej-
sca wyjdziemy z grupy - to mimo wszystko było dość 
ważne, gdyż drugie miejsce trafiało w ćwierćfinale na 
niesamowity BTS Rekord. W pojedynku TAFu z Gwiazdą 
nikt chyba nie spodziewał się takiego przebiegu. Toruń 
prowadził, jednak po przerwie totalnie zmiótł rywala 
z parkietu. Torunianie potrzebowali wygranej 3:0 do 
awansu, a ostatecznie wygrali 8:1 z Rudą Śląską i rzu-
tem na taśmę zameldowali się w ćwierćfinale. Rozmiar 
tej wygranej sprawił w małej tabeli, że to wręcz pewna 
awansu Gwiazda mogła pożegnać się z turniejem. My 
mimo wygranego bezpośredniego starcia z Toruniem 
musieliśmy się pogodzić drugim miejscem i tym samym 
było pewne, że w niedzielę zmierzymy się z mistrzem 
Polski!
Do pojedynku o półfinał podchodziliśmy bardzo poważ-
nie, jednak wiedzieliśmy, że w takim starciu to rywal 
musi, a my możemy. Mimo młodego wieku, Rekord w 
swoich szeregach miał kilka gwiazd wielkiego kalibru. 
W starciu z Rekordem zaprezentowaliśmy się na tyle, 
ile potrafiliśmy. Ostatecznie przegraliśmy 0:5, chociaż 
mieliśmy też swoje szanse. Wtedy ten wynik wydawał 
się przepaścią i nie stawiał nas w dobrym świetle. Nikt 
jednak nie wiedział, jak mocny był wówczas Rekord... 
Gracze z Bielska-Białej zdemolowali 8:0 w półfinale go-
spodarza, BSF Bochnia. TAF Toruń po wyjściu z pierw-
szego miejsca w grupie znalazł się po drugiej stronie 
drabinki. Pokonał Piłę, w półfinale GKS Futsal Tychy i 
znalazł się w wielkim finale MMP z Rekordem Bielsko-
-Biała! Torunianie w finale również polegli aż 8:0 (!!!) z 
Rekordem, co ostatecznie sprawiło, że w niedzielnej fa-
zie pucharowej to my pokazaliśmy się z najlepszej stro-
ny w pojedynku z tak mocnym przeciwnikiem.
Osiągnęliśmy historyczny wynik na Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski U20 w futsalu, ponieważ nigdy nie 
wyszliśmy jeszcze z grupy. Mimo to, pozostaje wielki 
niedosyt, bo w tym roku stać nas było naprawdę na 
dużo więcej! Wydaje nam się, że nawet medal mógł być 
w naszym zasięgu!
Na MMP U20 wystąpiliśmy w składzie: Adrian Leski - 
Daniel Nowak, Krzysztof Bździuła, Przemysław Fakow-
ski, Adrian Kaczor, Dawid Dorowski, Norbert Sinkiewicz, 
Paweł Szymonek, Daniel Cyranowski, Olgierd Chatys 
Trenerami zespołu byli Andrzej Musiał oraz Piotr Licho-
ta, a kierownikiem Nikodem Włodarz. •

tekst: Norbert Sinkiewicz
zdjęcie: GKS Ekom Invex Remedies Nowiny

• Drużyna GKS Ekom Invex Remedies Nowiny. 

Historyczny wynik w grupie U20



GŁOS NOWIN • GRUDZIEŃ 2018

19

Wierszem pisane

Samotność się przydarza i życie
w szarym kolorze. Obgryzasz paznokcie.
Nie zdążyłeś zbudować gniazda.
Oczy błąkają się po stole. W nich tęsknota.
W kieszonce wytartej marynarki
czarno-białe zdjęcie. Mocno zagięte.
Wciąż ukryte pod sercem. W nim
resztki wspomnień z tamtej miłości.
Może choć sny będą świąteczne.
Wyrzucą smutek.   

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Na ten cud dany od Boga 
Czekasz przez rok cały
Bo tej nocy przyjdzie na świat
Wielki Jezus Mały 

Wszyscy ludzie wszelkie winy
Sobie wybaczają 
Trzej królowie cenne dary
Maleństwu składają 

Na ten wieczór tak magiczny
Co roku czekamy
Przy choince ustrojonej
Zyczenia sobie składamy

Popatrz w niebo własnie swieci
Ta gwiazdeczka mała
Ona w ten cudowny wieczór
Radość ludziom dała

Mój wędrowcze wejdź do domu
A ja jeść ci dam
Bo w tem wieczór pełen magii
Nikt nie może zostać sam

Już  dzielimy sie opłatkiem
Wszyscy i starzy i młodzi
My to wiemy ze tej nocy
Mały Jezus się narodzi

Nie w pałacu przyszedł na świat
Nie miał korony na głowie
Maly Jezus się narodził
W stajence w ubogim żłobie

Irena Kostrzewska

Wigilia

Gdy przyjdzie Wigilia
A gwiazdka na niebie zaświeci

Bóg się w Betlejem narodził
Cieszmy się wszyscy

Starsi i dzieci
Na Ziemię do nas przychodzi

Łamiemy się wtedy opłatkiem
Składamy serdeczne życzenia

Dzielimy się swoim dostatkiem
Smutki i troski przeminą

Radość wśród ludzi zagości
Dni przyszłe szczęśliwie płyną

Niech znikną waśnie, przykrości
Stół nakryty białym obrusem

Wszystko do uczty gotowe
Każdy spogląda na niebo

By zaczynać wieczerzę
Pamiętaj także o takim

Co jest gdzieś głodny i samotny
Zaproś go także do siebie

A za to zapłatę
Dostaniesz tam w niebie

Henryk Skowerski

WigiliaNadzieja 

Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

Wigilia
Chocia nas dzieli daleka droga,

Zawsze tuzż obok jestem myślami,
dzisiaj życzenia składam serdeczne
białym opłatkiem łamię się z Wami

Ja z serca życzę łask wszelkich krocie,
niech płyną lawą wprost do żłobeczka,

niech błogosławi Wam Jezus mały
i święty Józef, i Panieneczka

Niechaj w Wigilię, w ten święty wieczór
powrócą wszystkie dobre wspomnienia,

dawne Wigilie, jeszcze z dzieciństwa
z tymi, co byli, a już ich nie ma

(...)

Henryka Brzoza
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Z pomocą potrzebującym
Wiele dobra czynią organizacje i stowarzyszenia dzia-
łające na terenie naszej gminy w przedświątecznym 
czasie.

Siła Woli dla Nagłowic
Stowarzyszenie Siła Woli działające na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny włączyło się do akcji  „Zbiórka dla 
Domu Dziecka w Nagłowicach". Została ona zorganizo-
wana przez OSP w Chęcinach.

- Zaangażowanie i hojność przerosły nasze najśmielsze 
oczekiwania - mówi Piotr Piotrowicz prezes stowarzy-
szenia. - Otrzymaliśmy tak wiele darów, że bez pomocy 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny w zakresie transportu 
nie dalibyśmy sobie rady - dodaje.
- Przygotowaliśmy paczki z ubraniami, zabawkami, 
książkami czy artykułami plastycznymi, ale także che-
mię gospodarczą - wylicza jedna ze współorganizato-
rów akcji Kamila Piotrowicz. Zebrane przedmioty zosta-
ły dostarczone do organizatorów akcji, a stamtąd trafią 
do potrzebujacych dzieci.

- Dziękujemy wielu zaangażowanym osobom, które 
otwarły swoje serca na dzieci, które potrzebują tego 
najbardziej. Zbiórka nie udałoby się bez wsparcia dy-
rekcji Szkoły Podstawowej w Nowinach, Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Bolechowicach i Przedszkola 
Samorządowego w Nowinach, a także wicewójta Łuka-
sza Barwnika i dyrektora GOK Jacka Kani- wylicza Piotr 
Piotrowicz.

Podaruj potrzebującym produkty na świąteczny stół
Na przełomie listopada i grudnia w sklepie Lewiatan 
w Nowinach miała miejsce przedświąteczna zbiórka 
żywności organizowana przez Bank Żywności w Kiel-
cach. Włączyło sie do niej stowarzyszenie SIła Woli. - 
Cieszę się, że do akcji udało nam się włączyć tyle osób. 
Razem z uczennicami i opiekunami ze szkół w Nowinach 
zbieraliśmy do koszyka dodatkowe produkty - wyjaśnia 
Kamila Piotrowicz.  Zebrane artykuły zostaną przekaza-

ne osobom najbardziej potrzebującym w naszym re-
gionie.

Szlachetna paczka dla 11 rodzin
Aż jedenaście rodzin z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 
zostało obdarowane w ramach akcji Szlachetna Paczka. 
Magazyn został umiejsocwoiny w Kowali, a prace koor-
dynowały Karolina Barucha oraz Ktarzyna Kozieł. - Dzia-
łamy w taki sposób, by dać to, co jest potrzebne, ale też 
będzie te wykorzystane w mądry sposób. Wybierając 
rodziny konsultujemy się z  ośrodkami pomocy społecz-
nej i parafiami - wyjaśnia Karolina  odzież jedzienie che-
mia, artykuły gospodarstwa domowego.

Kiedy śmieje sie dziecko, śmieje sie cały świat
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Kowali posta-
nowiła zadbać, aby w tym roku pojawiły się również 
uśmiechy na twarzach chorych dzieci z oddziału Onko-
logii i Hematologii Dziecięcej w Kielcach. Nasza akcja 
rozpoczęła się 29 listopada i trwała do 1 grudnia. Pod-
czas zbiórki zabawek nie zabrakło  kolorowanek, ksią-
żek, puzzli, kredek, piłek, lalek, samochodzików i ma-
skotek. 6 grudnia druhowie naszej jednostki w składzie: 
Joanna Bentkowska, Tomasz Gruszczyński, Artur Bent-
kowski i Jakub Bedla wcielili się w rolę Świętych Miko-
łajów i wręczyli zebrane zabawki pacjentom z Oddziału 
Onkologii i Hematologii w Kielcach. Paczki otrzymały 
wszystkie chore dzieci.

W akcję zaangażowało się wiele osób byli to przede 
wszystkim strażacy, mieszkańcy Kowali, Niepubliczne 
Przedszkole w Brynicy oraz OSP Chęciny. •

• Przekazanie darów dla dzieci z Nagłowic.

• Druhowie z OSP w Kowali.
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Eksmisja rozpoczęta
Męczy, przeszkadza i dokucza. Przez niego dzieci nie 
mogą wychodzić na podwórko, aby się bawić, a do-
rośli uprawiać aktywnie sportu. Na dodatek dopro-
wadził do tego, że nikt nie otwiera okien i mało kto 
przystanie na ulicy, by porozmawiać. O kim mowa? 
O wszech obecnym smogu, który w okresie zimowym 
nieźle daje się we znaki wszystkim mieszkańcom.

W ostatnim czasie gmina Sitkówka-Nowiny postanowi-
ła podjąć działania, aby pozbyć się smogu ze swojego 
terenu. – Mam świadomość, że nie jesteśmy w stanie 
zmienić nawyków od razu, ale jestem przekonany, że 
konieczne jest uświadamianie mieszkańców, jak duży 
wpływ mają na jakość powietrza, a  tym samym – na 
swoje zdrowie – mówi wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz.

Polska od lat zajmuje czołowe miejsca w Europie w nie-
chlubnych rankingach poziomów emisji smogu. Aż 33 
z 50 najbardziej skażonych miast Unii Europejskiej znaj-
duje się nad Wisłą. Każdego roku w Polsce smog zabija 
ponad 40 tysięcy osób. Głównymi winowajcami jeste-
śmy my sami, spalając śmieci i paliwa słabej jakości, 
nie docieplając budynków czy korzystając w nadmiarze 
z aut.

O tym, jak proste może być dbanie o środowisko prze-
konywała w ostatnim czasie gmina Sitkówka-Nowi-
ny organizując spotkania informacyjno-edukacyjne 
z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach. Dzia-
łania te mają na celu propagowanie pozytywnych po-
staw wśród mieszkańców i ich aktywizację przyniosą 
wymierny efekt w postaci zwiększenia zaangażowania 
mieszkańców do skorzystania z programów wspierają-
cych m.in. wymianę pieców węglowych na gazowe, a 
także wyeliminowanie spalania śmieci.

– W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Kielcach, policjanci, pracownicy służby 
zdrowia i Urzędu Gminy, a  także przedstawiciele firm 

zajmujących się sprzedażą kotłów i OZE. Chcieliśmy 
przekazać mieszkańcom, w jaki sposób smog rujnuje 
ich zdrowie oraz co oni sami mogą zrobić, by ograni-
czyć negatywne swoje negatywne oddziaływanie na 
środowisko – mówi Sławomir Sobczyk zastępca kierow-
nika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości 
i Ochrony Środowiska. – Nasza inicjatywa spotkała się 
z dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że znajdzie 
to odzwierciedlenie w codziennych działaniach – doda-
je.
Na każdym ze spotkań mieszkańcy mogli uzyskać rów-
nież informację na temat programu „Czyste Powietrze” 
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. – Przez 
najbliższe 12 lat zostanie rozdysponowane 103 mld 
zł na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła oraz ter-
momodernizację budynków. Dofinansowanie będzie 
udzielane w formie dotacji lub pożyczki, a  maksymal-
ny koszt przedsięwzięcia nie może przekroczyć 53 tys. 
zł – tłumaczyła Renata Ciesielska pracownik WFOŚIGW, 
zachęcając do skorzystania z dofinansowania. Również 
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny dofinansowuje wymia-
nę pieców na gazowe. – Dotacja wynosi do 3 tys. zł, bez 
względu na wysokość dochodów  w rodzinie – mówił 
Witold Mroczek pracownik Urzędu Gminy.
- Jeśli nie macie Państwo możliwości wymiany pieca czy 
docieplenia budynku, zachęcam do najprostszych i nie-
drogich rzeczy – przesiądźcie się do komunikacji miej-
skiej, przemieszczajcie się na rowerach, gdy pogoda na 
to pozwala, sadźcie w swoich ogrodach drzewa i krzewy 
liściaste, które oczyszczają powietrze – mówił na zakoń-
czenie spotkań wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz 
wręczając ich uczestnikom skrzydłokwiaty, które poma-
gają oczyszczać powietrze w domu.

W ostatnim czasie jakość powietrza znacznie się pogor-
szyła. Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu przekracza 
dopuszczalne normy i wcale nie trzeba tego sprawdzać 
w specjalnych aplikacjach, to po prostu widać. W takim 
przypadku nie należy wietrzyć mieszkania, ograniczyć 
wychodzenie z domu do minimum, nie uprawiać spor-
tów na powietrzu, a jeśli cierpimy na choroby układu 
krążenia lub układu oddechowego – skontaktować się 
ze swoim lekarzem, by uzyskać dalsze wskazówki. War-
to też zrobić coś dla środowiska i zacząć od siebie eko-
logicznie żyć i postępować.

Gmina Sitkówka-Nowiny pragnie serdecznie podzięko-
wać za udział w spotkaniach pracownikom WFOŚiGW 
w Kielcach oraz Urzędu Gminy, Przychodni Nowiny 
SPZOZ, funkcjonariuszom Posterunku Policji w Nowi-
nach oraz przedstawicielom firm Eko Energia oraz Bu-
derus. •

• Wymelduj smog ze swojego sąsiedztwa.
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H A R M O N O G R A M  O D B I O R U  
O D P A D Ó W  K O M U N A L N Y C H

OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 30 CZERWCA 2019 R.

ODPADY ODBIERA P.U.K. FART-BIS TEL. 41 348 92 92

NOWINY (BLOKI), SITKÓWKA (BLOKI), ZGÓRSKO 5C
zmieszane: wtorek, piątek (co tydzień) segregowane: czwartek (co tydzień)

KOWALA, KOWALA MAŁA, WOLA MUROWANA
zmieszane: 2. i 4. poniedziałek każdego miesiąca segregowane: 3. poniedziałek każdego miesiąca

SŁOWIK, TRZCIANKI, ZAGRODY, NOWINY (ZABUDOWA JEDNORODZINNA), 
SITKÓWKA (ZABUDOWA JEDNORODZINNA), BOLECHOWICE

zmieszane: 1. i 3. środa każdego miesiąca segregowane: 3. poniedziałek każdego miesiąca

ZGÓRSKO (BEZ OSIEDLA POD LASEM)

zmieszane: 2. i 4. środa każdego miesiąca segregowane: 3. piątek każdego miesiąca

ZGÓRSKO OSIEDLE POD LASEM, SZEWCE, ZAWADA
zmieszane: 2. i 4. czwartek każdego miesiąca segregowane: 3. piątek każdego miesiąca

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZINY 7:00

Jak prawidłowo segregować odpady
KOLOR NIEBIESKI - PAPIER
TU WRZUCAMY:
- suchy, czysty papier
- gazety, książki, katalogi
- opakowania z kartonu, tektury i papieru
NIE WRZUCAMY!
- zatłuszczonego, zabrudzonego papieru
- książek w twardych okładkach z plastikowym laminatem
- papieru termicznego, kalki
- pieluch, papierowych środków higienicznych
KOLOR ZIELONY - SZKŁO
TU WRZUCAMY:
- butelki szklane po napojach i żywności
- słoiki, szklane opakowania po kosmetykach
- pojemniki szklane
NIE WRZUCAMY!
- opakowań z resztkami żywności
- szkła stołowego, talerzy, filiżanek, szklanek
- szkła okiennego, luster, szyb samochodowych
- świetlówek, żarówek, reflektorów
- szklanych opakowań po lekach
KOLOR ŻÓŁTY - PLASTIK, METAL
TU WRZUCAMY:
- plastikowe opakowania po napojach, jogurtach itp.
- opakowania po środkach czystości, kosmetykach
- opakowania wielomateriałowe (np. po mleku, napojach)
- metal i opakowania z metalu (np. puszki)

NIE WRZUCAMY!
- nieopróżnionych butelek i pojemników
- opakowań po olejach i smarach, puszek po
farbie, pestycydach, opakowań po lekach
- zabawek, baterii
KOLOR BRĄZOWY - BIO
TU WRZUCAMY:
- liście, trawę, drobne zielone gałązki, kwiaty
- roślinne odpady kuchenne
- pieczywo, skorupki jaj
NIE WRZUCAMY!
- resztek olejów i resztek pochodzenia
zwierzęcego (np. tłuszcze, kości, skóry)
- odchodów zwierzęcych
- pieluch, środków higienicznych
- gałęzi i innych zdrewniałych części roślin
KOLOR SZARY - POPIÓŁ
TU WRZUCAMY:
- ostudzony popiół z palenisk domowych
NIE WRZUCAMY!
- gorącego popiołu
- piasku, ziemi, kamieni
ODPADY ZMIESZANE
TU WRZUCAMY:
pozostałe odpady, których nie dało się wysegregować
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