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W pierwszą niedzielę października, na placu przed budynkiem OSP Kowala miało 
miejsce uroczyste poświęcenie nowego wozu strażackiego i przekazanie do niego 
kluczyków. Jeden z najnowocześniejszych w województwie samochodów ratowniczo-
gaśniczych kosztował blisko 700 tysięcy złotych. Ma najnowocześniejsze wyposażenie 
i spełnia wszelkie normy europejskie. Na miejsce akcji potrafi przetransportować  
aż pięć ton wody.

Nowy wóz strażacki trafił do OSP w Kowali
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	 W	pierwszą	niedzielę	października,	na	placu	przed	bu-
dynkiem	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Kowali	miało	miej-
sce	 uroczyste	 poświęcenie	 nowego	 wozu	 strażackiego	 
i	 przekazanie	 kluczyków	 do	 niego	 jednostce	 OSP	 Kowa-
la.	Jeden	z	najnowocześniejszych	w	województwie	samo-
chodów	ratowniczo-gaśniczych	kosztował	blisko	700	tysię-
cy	złotych.	Jest	doskonale	wyposażony	i	spełnia	wszelkie	
normy	europejskie.	Na	miejsce	akcji	potrafi	przetranspor-
tować	aż	pięć	ton	wody.

	 Uroczystość	 poświęcenia	 i	 przekazania	 ciężkiego	
samochodu	ekologiczno-gaśniczego	odbyła	się	w	niedzielę	
na	 placu	 przy	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Kowali	 
w	gminie	Sitkówka-Nowiny.	Rozpoczęła	się	mszą	świętą,	
której	 przewodniczył	 Świętokrzyski	 Kapelan	 Strażaków	 
ks.	 kanonik	 Marek	 Mrugała.	 Towarzyszył	 mu	 ks.	 Józef	
Knap	–	proboszcz	parafii	w	Brzezinach.	W	czasie	uroczystej	
mszy	św.	podkreślano,	że	bycie	strażakiem	to	służba	ludzi-
om,	spieszenie	im	z	pomocą	o	każdej	godzinie	dnia	i	nocy.	–	
Niech	was	św.	Florian	prowadzi	–	mówił	ks.	kanonik	Marek	
Mrugała,	błogosławiąc	druhów	i	składając	podziękowania	
za	bezinteresowne	zaangażowanie	w	życie	społeczne	oraz	
pomoc	potrzebującym.

	 Po	 mszy	 św.	 kapłani	 dokonali	 poświęcenia	 nowego	
samochodu	 strażackiego.	 Następnie	 generał	 Zbigniew	
Muszczak	 –	 komendant	 wojewódzki	 Państwowej	 Straży	
Pożarnej	w	Kielcach	wraz	z	wójtem	gminy	Sitkówka-Nowiny	
Sebastianem	Nowaczkiewiczem	dokonali	aktu	przekazania	
nowoczesnego	wozu	strażackiego	jednostce	OSP	Kowala.	
-	 	Druhowie	ochotnicy	z	terenu	naszej	gminy	zawsze	sku-
tecznie	 sprawdzają	 się	 w	 sytuacjach	 bojowych,	 chroniąc	
całą	 społeczność	 przed	 żywiołami.	 Samorząd	 gminny	
oraz	 Rada	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 dokładają	 starań,	
aby	 jednostki	były	odpowiednio	wyposażone	 i	 przygoto- 
wane	do	niesienia	pomocy.	Zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	
że	 dobry	 sprzęt	 w	 naszych	 jednostkach	 jest	 gwarancją	
bezpieczeństwa	 mieszkańców	 –	 podkreślał	 wójt	 Sebas-
tian	Nowaczkiewicz.	–	Oby	 ten	samochód	sprawował	 się	
jak	 najlepiej,	 a	 do	 akcji	 wyjeżdżał	 jak	 najrzadziej,	 jednak	 
w	chwilach	zagrożenia	niech	służy	 ludziom	niosąc	 im	po-
moc	–	życzył	wójt	Nowaczkiewicz.

Samochód	strażacki	w	 jednostce	w	Kowali	 jest	 już	od	kil-
ku	tygodni.	–	Odkąd	jest	u	nas,	wyjechaliśmy	nim	do	akcji	
już	 dwa	 razy.	 Ten	 samochód	 był	 tu	 bardzo	 potrzebny	 –	
przyznał	Marcin	Głogowski,	Wiceprezes	OSP	w	Kowali.	–	To	
samochód	na	miarę	XXI	wieku.	Jestem	pewien,	że	posłuży	
strażakom	na	długie	lata.	Wiem,	że	trafił	on	w	dobre	ręce	
–	 podkreślał	 generał	 Zbigniew	 Muszczak	 Świętokrzyski	
Komendant	 Wojewódzki	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 
w	Kielcach.

	 Jeden	 z	 najnowocześniejszych	 samochodów	
strażackich	 w	 województwie	 świętokrzyskim	 z	 całą	
pewnością	będzie	służył	strażakom	i	lokalnej	społeczności	
długie	lata.	–	Długo	się	o	niego	staraliśmy.	Dobrze	też	wie-
my,	że	nie	jest	łatwo	pozyskać	taki	sprzęt.	Pragnę	serdecz- 
nie	podziękować	wszystkim	tym,	którzy	przyczynili	się	do	
jego	zakupu.	–	dziękował	Czesław	Bentkowski	–	prezes	jed-
nostki	w	Kowali,	wręczając	w	podziękowaniu	pamiątkowe	
statuetki.

	 Nowoczesny	 samochód	 ratowniczo-gaśniczy	
kosztował	 blisko	 700	 tysięcy	 złotych.	 Jego	 zakup	
możliwy	 był	 dzięki	 środkom	 finansowym	 uzyskanym	 od	
Gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Związku	 Ochotniczych	 Straży	
Pożarnych	 RP,	 Komendanta	Wojewódzkiego	 Państwowej	
Straży	 Pożarnej	 Nadbrygadiera	 Zbigniewa	 Muszczaka,	
Świętokrzyskiego	Komendanta	Wojewódzkiej	Państwowej	
Straży	 Pożarnej	 w	 Kielcach,	 Wojewódzkiego	 Funduszu	
Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 Kielcach	
oraz	środkom	własnym	OSP	Kowala.	–	Zakup	tego	samo-
chodu	to	efekt	doskonałej	współpracy	pomiędzy	wieloma	
podmiotami.	Gdy	 jest	 porozumienie,	 to	widać	doskonałe	
efekty	 –	 podkreślał	 Wicestarosta	 Powiatu	 Kieleckiego	
Zenon	 Janus.	 O	 dobrej	 współpracy	 na	 różnych	 szcze-
blach	samorządu	mówił	również	Piotr	Żołądek	–	Członek	
Zarządu	Województwa	Świętokrzyskiego,	a	Wiceminister	
Obrony	Narodowej	Beata	Oczkowicz	była	pod	wrażeniem	
zaangażowania	młodzieży	w	działania	straży	w	Kowali.

	 Część	 oficjalną	 zakończyła	 uroczysta	 defilada	
pododdziałów.	Na	zakończenie	dla	wszystkich	przybyłych	
na	 uroczystość	 gości	 wystąpił	 Zespół	 „Kowalanki”,	
a	 druhowie	 z	 Kowali	 zaprosili	 zebranych	 na	 pyszną	
grochówkę.

	 Warto	też	dodać,	że	podczas	całej	uroczystości	prowa- 
dzona	była	zbiórka	pieniędzy	na	chorego	trzyletniego	Ja-
sia.	Pieniądze	zbierała	Rada	Sołecka	miejscowości	Kowala.

Agnieszka Olech

Nowy wóz strażacki 
trafił do OSP w Kowali
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	 Nadanie	 Statutu	Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	w	No-
winach,	 wprowadzenie	 Regulaminu	 Punktu	 Selektywnej	
Zbiorki	Odpadów	Komunalnych	w	Gminie	Sitkówka-Nowi-
ny,	ustalenie	zasad	udostępniania	oraz	ustalania	stawek	za	
korzystanie	 z	 pomieszczeń	 gminnych	 obiektów	 oświato-
wych,	 czy	wprowadzenie	 zmian	w	budżecie	 –	 te	 i	 szereg	
innych	uchwał	podjęli	nowińscy	radni	podczas	ostatniego	
posiedzenia	 sesji	 Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny.	Gościem	
obrad	była	Bogumiła	Kowalczyk,	radna	Rady	Powiatu	Kie-
leckiego.

	 Radni	 Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 obradowali	 28	
września.	Sesja	tradycyjnie	już	odbyła	się	w	budynku	Urzędu	
Gminy	Sitkówka-Nowiny.	Po	jednogłośnym	przyjęciu	przez	
radnych	protokołu	z	ostatniej	sesji	oraz	z	sesji	nadzwycza-
jnej,	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 Nowaczkie-
wicz	złożył	sprawozdanie	ze	swojej	działalności	w	okresie	
międzysesyjnym.	 Sprawozdanie	 delegatów	 do	 związków	
i	 organizacji	 międzygminnych	 złożył	 przed	 Radą	 Gminy	
zastępca	wójta	Łukasz	Barwinek.	

	 Ważnym	 punktem	 obrad	 było	 przedstawienie	 infor-
macji	 o	 przebiegu	 wykonania	 budżetu	 Gminy	 Sitkówka-
Nowiny	 za	 I	 półrocze	 roku	 budżetowego.	 Z	 przedstawio- 
nego	 zestawienia	 wynika,	 że	 realizacja	 założeń	 rocznych	
ujętych	w	Wieloletniej	Prognozie	Finansowej	w	I	półroczu	
2015	 roku	 przebiega	 na	 prawidłowym,	 bezpiecznym	 dla	
realizacji	 budżetu	 2015	 roku	 poziomie.	 Warto	 zaznaczyć,	
że	 pozytywną	 opinię	 na	 temat	 wykonania	 budżetu	 

w	 I	 półroczu	 wydała	 Regionalna	 Izba	 Obrachunkowa.	 –	
Pomimo,	 że	 wykonanie	 budżetu	 za	 I	 półrocze	 2015	 roku	
pozytywnie	 oceniła	 Regionalna	 Izba	 Obrachunkowa,	
zdecydowałem	 się	 dodatkowo	 na	 poddanie	 wykonania	
budżetu	w	pierwszym	półroczu	badaniom	audytora	i	 jego	
ocenie.	Z	analizy	przeprowadzonej	przez	audyt	zewnętrzny	
wynika,	 że	 nie	 ma	 żadnych	 zagrożeń	 co	 do	 planowego	
wykonania	budżetu	w	roku	bieżącym.	Chcę	podkreślić,	że	
wszystkie	 inwestycje,	 jakie	 zaplanowaliśmy	 w	 tym	 roku	
zostaną	wykonane.	Dodatkowo	przeprowadzone	 zostaną	

inwestycje,	 które	 pierwotnie	 nie	 były	 planowane	 –	mówi	
wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz.

	 Podczas	 ostatniego	 posiedzenia	 sesji	 radni	 dokonali	
również	 wyboru	 ławników	 do	 Sądu	 Rejonowego	 w	 Kiel-
cach.	Spośród	zgłoszonych	kandydatur	w	głosowaniu	 taj-
nym	 radni	 wybrali	 na	 ławnika	 Sądu	 Rejonowego	 Izabelę	
Beatę	 Stęplewską,	 a	 Agnieszkę	 Sokołowską	 na	 ławnika	
Sądu	Rejonowego	ds.	orzekania	z	Prawa	Pracy.

	 Poza	 tym,	podjęta	 została	uchwała	w	 sprawie	nada-
nia	Statutu	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Nowinach	oraz	
ustalenia	 stawek	 za	korzystanie	 z	pomieszczeń	gminnych	
obiektów	 oświatowych.	 Radni	 przyjęli	 także	 Regulamin	
Punktu	 Selektywnej	 Zbiorki	 Odpadów	 Komunalnych	 

w	Gminie	Sitkówka-Nowiny,	z	którym	szczegółowo	można	
było	zapoznać	się	na	łamach	wrześniowego	„Głosu	Nowin”	
oraz	na	stronie	internetowej	Gminy	Sitkówka-Nowiny.
	 Sesja	tradycyjnie	już	zakończyła	się	wolnymi	wnioska-
mi	i	informacjami,	a	także	dyskusją	na	temat	spraw	różnych,	
interpelacjami	i	zapytaniami	obradujących.

Agnieszka Olech
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	 5	 października,	 w	 Centrum	 Geoedukacji	 w	 Kiel-
cach	 miało	 miejsce	 uroczyste	 podpisanie	 porozumienia	 
w	sprawie	powołania	 „Geoparku	Chęcińsko-Kieleckiego”	 
i	wpisania	go	do	sieci	geoparków	krajowych	i	europejskich,	
a	 także	 na	 listę	 geoparków	 UNESCO.	 Byłby	 to	 pierwszy	
polski	geopark	wpisany	na	listę	sieci	geoparków	europej- 
skich	 oraz	 pierwszy	 widniejący	 na	 światowej	 liście	 ge-
oparków	 UNESCO.	 Dzięki	 temu	 geologiczne	 bogactwo	
ziemi	 świętokrzyskiej	 zyska	 rozgłos	 nie	 tylko	 na	 arenie	
krajowej,	 ale	 również	 europejskiej.	 Porozumienie	 podpi- 
sali	włodarze	Miasta	Kielce,	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Gminy	
Sitkówka-Nowiny,	Morawica	oraz	Piekoszów.

	 Porozumienie	 określa	 zasady	 współpracy	 i	 part-
nerstwa	 przy	 przygotowaniu	 i	 wdrożeniu	 inicjatywy	 pod	
nazwą	 ,,Geopark	 Chęcińsko-Kielecki’’	 w	 celu	 aplikacji	 do	
sieci	 krajowych	 i	 europejskich	 geoparków,	 a	 także	wpisa-
nia	 go	 na	 światową	 listę	 geoparków	 UNESCO.	 Porozu- 
mienie	,,Geopark	Chęcińsko-Kielecki’’	obejmuje	5	jednostek	
samorządu	terytorialnego.	Są	to	Miasto	Kielce,	Gmina	i	Mia- 
sto	 Chęciny,	 Gmina	Morawica,	 Gmina	 Sitkówka	 –	Nowiny	
oraz	Gmina	Piekoszów.	Podczas	poniedziałkowej	uroczys-
tej	konferencji	prasowej	porozumienie	podpisali	Prezydent	
Miasta	Kielce,	Wojciech	Lubawski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski,	Wójt	Gminy	Morawica,	Marian	Bu-
ras,	Zastępca	Wójta	Gminy	Sitkówka	–	Nowiny,	Łukasz	Bar-
winek	oraz	Wójt	Gminy	Piekoszów,	Zbigniew	Piątek.	-	Pod-
pisanie	powyższego	dokumentu	umożliwi	rozpoczęcie	pro-
cedury	wypełnienia	wniosku	aplikacyjnego.	Zamierzonym	
efektem	prac	nad	Geoparkiem	Chęcińsko-Kieleckim	będzie	
uzyskanie	członkostwa	w	europejskich	strukturach.	Da	to	
przede	 wszystkim	 ogromną	 promocję	 naszego	 regionu	
nie	 tylko	 na	 arenie	 krajowej,	 ale	 i	 europejskiej.	 Przyczyni	
się	to	również	do	aktywizacji	naszej	lokalnej	społeczności,	 
a	 także	 zwiększy	 liczbę	 odwiedzających	 nas	 turystów	 –	
mówi	Dyrektor	Geoparku	Kielce,	Elżbieta	Czajkowska.

	 Geoparki	 Europejskie	 UNESCO	 tworzą	 sieć,	 której	
celem	jest	zachowanie	i	promocja	wyjątkowych	obszarów	
geologicznych.	 Terytorium	 czterech	 gmin:	 Chęciny,	
Sitkówki-Nowiny,	Morawicy	 i	 Piekoszowa,	 a	 także	miasta	
Kielce	obejmuje	szeroką	gamę	fenomenów	geologicznych,	
co	 sprawia,	 że	 jest	 prawdziwym	 podręcznikiem	 geologii	

i	rajem	dla	geologów.	-	Dlatego	też	chcemy	stworzyć	„Ge-
opark	Chęcińsko-Kielecki”	 i	wciągnąć	go	do	Sieci	Europej- 
skich	Geoparków,	a	co	za	 tym	 idzie	wpisać	na	europejską	
listę	 geoparków	 UNESCO	 –	 tłumaczy	 Dyrektor	 Geoparku	
Kielce,	Elżbieta	Czajkowska.

	 W	 chwili	 obecnej	 do	 Europejskiej	 Sieci	 Geoparków	
należy	 69	 geoparków	 z	 23	 krajów	 Europy.	 -	 Jednym	 
z	 członków	 Europejskiej	 Sieci	 Geoparków	 jest	 znajdujący	
się	częściowo	na	terenie	Polski	 transgraniczny	polsko-nie-
miecki	Geopark	Łuk	Mużakowa.	Uzyskanie	statusu	Europej- 
skiego	Geoparku	przez	obszar	Chęcińsko-Kielecki	daje	więc	
szanse	 uzyskania	 statusu	 pierwszego,	 w	 pełni	 polskiego	
geoparku	 –	 informuje	 Dyrektor	 Geoparku	 Kielce	 Elżbieta	
Czajkowska.

	 Główną	formą	działalności	podpisanego	porozumienia	
jest	inicjowanie	i	realizacja	projektów	ukierunkowanych	na	
promocję,	ochronę	i	wykorzystanie	dziedzictwa	geologicz- 
nego	 i	 kulturowego	 na	 obszarze	 objętym	 inicjatywą	 Ge-
oparku	Chęcińsko-Kieleckiego.	Po	jego	utworzeniu	należący	
do	 „Geoparku	 Chęcińsko-Kieleckiego”	 partnerzy	 w	 ra- 
mach	Zintegrowanych	 Inwestycji	Terytorialnych	będą	mo-
gli	wspólnie	ubiegać	się	o	dofinansowanie	swoich	działań	
z	 funduszy	 strukturalnych	 UE	 w	 ramach	 perspektywy	 fi-
nansowej	 2014-2020.	 –	Wspólnie	 będziemy	mogli	 ubiegać	
się	o	dofinansowanie	nie	tylko	na	ochronę	istniejących,	ale	
również	na	 stworzenie	 i	wyeksponowanie	nowych	stano-
wisk	dziedzictwa	geologicznego,	a	także	ich	promocję.		

	 Nasze	walory	geologiczne	 i	 kulturowe	warte	 są	 tego,	
żeby	 wyjść	 z	 nimi	 poza	 granice	 państwa	 –	 podkreślał	
prezydent	 Kielc,	 Wojciech	 Lubawski.	 -	 Podpisując	 poro-
zumienie	 zrobiliśmy	 pierwszy	 krok	 do	 tego,	 żeby	 znaleźć	
się	 w	 Europejskim	 Konsorcjum	 Parków	 Geologicznych.	
Na	 terenie	 gminy	 Morawica	 znajdują	 się	 kopalnie,	 gdzie	
w	 przyszłości	 być	 może	 będzie	 można	 stworzyć	 stano- 
wiska	geologiczne,	a	następnie	wpiąć	je	w	sieć	ścieżek	ge-
ologicznych	 pozostałych	 gmin,	 należących	 do	 Geoparku	
Chęcińsko-Kieleckiego	 –	 zaznaczył	wójt	 gminy	Morawica,	
Marian	Buras.

	 Jak	podkreślał	zastępca	wójta	gminy	Sitkówka-Nowiny,	
Łukasz	 Barwinek,	 gmina	 zdecydowanie	 ma	 się	 czym	

Jest porozumienie w sprawie 
„Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego”
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pochwalić	 pod	 względem	 geologicznym	 na	 tle	 europej- 
skim.	-	Na	terenie	naszej	gminy	znajdują	się	kopalnie,	które	
cieszą	się	dużym	zainteresowaniem	wśród	studentów	ge-
ologii.	Systematycznie	przyjeżdżają	do	nas	studenci	z	AGH,	
gdzie	mają	możliwość	obserwowania	i	prowadzenia	badań.	
Mamy	 olbrzymi	 potencjał	 geologiczny,	 którym	 możemy	
się	pochwalić,	i	który	wręcz	należy	pokazać	szerzej,	a	pod-
pisanie	 porozumienia	 będzie	 dawało	 wymierne	 korzyści	 
w	zakresie	promocji	 i	potencjału	zarówno	geologicznego,	
jak	i	przyrodniczego	oraz	kulturowego.	To	z	całą	pewnością	
przyniesie	 też	 w	 przyszłości	 korzyści	 w	 zakresie	 rozwija-
nia	 przedsiębiorczości	 –	 podkreśla	 zastępca	 wójta	 gminy	
Sitkówka-Nowiny,	Łukasz	Barwinek.

	 Zadowolenia	 z	 faktu	 podpisania	 porozumienia	 nie	
krył	również	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Ja-
worski.	 –	Geoturystyka	 staje	 się	 coraz	bardziej	popularna	
–	przyznaje	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	 Ja-
worski.	 –	 Patrząc	 na	 powstałe	 w	 Chęcinach	 Europejskie	
Centrum	 Edukacji	 Geologicznej,	 gdzie	 już	 zjeżdżają	 nau-
kowcy	 z	 całego	 świata,	 a	 także	 na	 ogromne	 zaintereso- 

wanie	tematem	odkrywania	historii	Ziemi	przez	turystów,	
wiem,	że	ta	gałąź	turystyczna	ma	ogromny	potencjał.	Szcze- 
gólnie	 na	 obszarze	 partnerów	 podpisanego	 porozum-
ienia.	Mamy	tu	prawdziwy	 raj	dla	geologów,	który	wspól-
nie	 dzięki	 podpisanemu	 porozumieniu	możemy	 rozsławić	
jeszcze	 bardziej,	 a	 także	 rozbudować.	 Jestem	 przeko-
nany,	 że	 planowane	 zagospodarowanie	 przez	 nas	 sztolni	 
w	 Miedziance	 i	 udostępnienie	 ich	 dla	 turystów	 idealnie	
wpisze	 się	 w	 ten	 projekt	 	 –	 mówi	 Burmistrz	 Jaworski.	 -	
Chęciny	od	lat	słyną	ze	swojego	potencjału	geologicznego.	
Myślę	jednak,	że	wspólne	działania	kilku	gmin	w	obszarze	
„Geoparku	Chęcińsko-Kieleckiego”	pozwolą	na	stworzenie	
mocnego	 produktu	 turystycznego,	 stanowiącego	 silną	
konkurencję	dla	innych	ważnych	geologicznie	miejsc	już	nie	
tylko	na	arenie	naszego	kraju,	ale	i	na	arenie	europejskiej	–	
dodaje	Burmistrz,	Robert	Jaworski.

	 Jak	 zgodnie	 podkreślano	 podczas	 konferencji,	 pod-
pisanie	 porozumienia	 bez	 wątpienia	 stanowi	 pierwszy	
krok	do	rozwoju	geoturystyki	w	regionie	 i	promocji	 jej	na	
świecie.	

	 27	września,	samorząd	powiatu	kieleckiego	uczcił	uro-
czystość	 25–lecia	 Samorządności	w	 Polsce.	 Jubileuszowe	
obchody	odbyły	się	w	Wojewódzkim	Domu	Kultury	w	Kiel-
cach.	Udział	w	nich	wzięli	przedstawiciele	gmin	z	powiatu	
kieleckiego,	a	także	osoby,	które	mają	swój	udział	w	two-
rzeniu	samorządów	regionu	świętokrzyskiego.	Wśród	go-
ści	znalazł	się	także	gospodarz	gminy	Sitkówka-Nowiny	Se-
bastian	Nowaczkiewicz	wraz	z	przewodniczącą	Rady	Gmi-
ny	Sitkówka-Nowiny	Zofią	Duchniak.

	 Uroczystość	 rozpoczęła	 się	 występem	 artystycz-
nym	 Justyny	 Szymkiewicz,	 uczennicy	 III	 klasy	 Liceum	
Ogólnokształcącego	 Zespole	 Szkół	 Ponadgimnazjalnych	
nr	 5	 w	 Łopusznie.	 Po	 wstępie	 muzycznym	 przybyłych	
gości	 powitał	Michał	 Godowski	 –	 starosta	 kielecki,	 który	
podkreślił,	 jakim	 wyjątkowym	 dziełem	 jest	 powstanie	
samorządności	 w	 Polsce.	 Przypomniał	 także,	 że	 reforma	
samorządowa	 spośród	 wszystkich	 reform	 po	 roku	 1990	
była	 tą,	 którą	w	pełni	 udało	 się	przeprowadzić,	wykonać	 
i	wcielić	w	życie	zgodnie	z	założeniami.

	 Po	 przywitaniu	 przybyli	 goście	 wysłuchali	 wykładu	
przygotowanego	 przez	 dr	 Janinę	 Kowalik	 –	 politologa	 
i	 socjologa	 z	 Instytutu	 Nauk	 Politycznych	 Uniwersytetu	
Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach.	Odbyła	się	także	debata,	
w	której	wzięli	udział:	Bożentyna	Pałka-Koruba	–	wojewoda	
świętokrzyski,	Kazimierz	Kotowski	–	członek	Zarządu	Wo-
jewództwa	Świętokrzyskiego,	Michał	Godowski	–	starosta	
kielecki,	Jan	Cedro	–	przewodniczący	Rady	Powiatu	w	Kiel-
cach,	przedstawiciel	włodarzy	gmin	–	Alina	Siwonia	–	wójt	
gminy	Raków	oraz	 	dr	Janina	Kowalik	–	politolog.	Debata	
dotyczyła	 funkcjonowania	 administracji	 samorządowej	
oraz	osiągnięć	samorządności.

	 Wyjątkowym	momentem	uroczystości	było	wręczenie	
pamiątkowych	 statuetek	 dla	 wszystkich	 włodarzy	
gmin,	 przedstawicieli	 samorządów	 powiatu	 kielec- 
kiego	 oraz	 przedstawicieli	 samorządu	 województwa	
świętokrzyskiego.	Wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	
Nowaczkiewicz	wraz	z	przewodniczącą	Rady	Gminy	Sitków-
ka-Nowiny	Zofią	Duchniak	odebrali	statuetkę	z	rąk	starosty	
kieleckiego	Michała	Godowskiego	oraz	przewodniczącego	
Rady	Powiatu	Jana	Cedro.

	 Ostatnią	częścią	uroczystości	był	niezwykle	przejmujący	
koncert	 muzyki	 operowej	 i	 musicalowej	 w	 wykonaniu	
Magdaleny	 Pilarz–Bobrowskiej	 i	 Tomasza	 Białka,	 solistów	
Gliwickiego	 Teatru	Muzycznego,	 w	 akompaniamencie	 Sa-
lonowej	Orkiestry	Camerata	z	Krakowa.	

Agnieszka Olech                               

Jubileusz 25-lecia istnienia 
samorządu terytorialnego
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	 Wójt	Gminy	Sitkówka-Nowiny	ogłasza	nabór	kandyda-
tów	do	Gminnej	Rady	Działalności	Pożytku	Publicznego.

	 Kandydaci	będą	wybierani	według	zasad	określonych	
w	Uchwale	Nr	RG-XII/110/15	Rady	Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 
z	dnia	27	października	2015	r.	w	sprawie	określenia	organiza-
cji	 i	trybu	działania	Powiatowej	Rady	Działalności	Pożytku	
Publicznego	w	Sitkówce-Nowinach.

	 W	 listopadzie	 Wójt	 planuje	 powołanie	 10-osobowej	
Gminnej	 Rady	 Działalności	 Pożytku	 Publicznego,	 w	 skład	
której	wejdzie	 oprócz	 dwóch	 przedstawicieli	 Rady	 Gminy	
Sitkówka-Nowiny	 i	 dwóch	 przedstawicieli	 Wójta	 sześciu	
przedstawicieli	organizacji	pozarządowych	działających	na	
terenie	gminy	Sitkówka-Nowiny.

	 Rada	 działalności	 pożytku	 publicznego	 to	 wspólny	
zespół	opiniodawczo-doradczy,	w	skład	którego	wchodzą	
przedstawiciele	 sektora	 pozarządowego	 i	 administracji	
publicznej.	 Rada	 działalności	 pożytku	 publicznego	 jest	
przestrzenią	 nie	 tylko	 dialogu,	 ale	 współdecydowania	
o	 ważnych	 dla	 administracji	 samorządowej	 i	 organizacji	
pozarządowych	sprawach,	wynikających	z	potrzeb,	proble- 
mów,	wyzwań	danej	wspólnoty	samorządowej.

	 Zgłoszenia	 kandydatów	 należy	 dokonywać	 pisemnie	
na	 Formularzu	 zgłoszeniowym	 (umieszczonym	na	 stronie	
Gminy	www.nowiny.com.pl,	 który	 należy	 złożyć	w	 sekre-
tariacie	Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny	ul.	Białe	Zagłębie	
25,	26-052	Nowiny	w	terminie	do	dnia	13	listopada	2015	r.

Agnieszka Olech                               

Trwa nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Sitkówce-Nowinach na lata 2015 – 2018 r.

WYBORY PARLAMENTARNE 
w GMINIE SITKÓWKA-NOWINY
	 25	października,	mieszkańcy	gminy	Sitkówka-Nowiny	udali	 się	do	urn,	aby	wybrać	nowy	Parlament.	We	wszystkich	Ob-
wodowych	Komisjach	Wyborczych	głosowanie	przebiegało	 spokojnie.	Na	 terenie	gminy	uprawnionych	do	głosowania	było	 
5783	osoby.	Z	przywileju	głosowania	skorzystało	3078	uprawnionych	(53,26	%).	Frekwencja	w	całym	województwie	wyniosła	
46,81	proc.

SENAT	RP
	 Największa	ilość	mieszkańców	z	terenu	naszej	gminy,	bo	aż	1287	osób	chciało,	aby	w	Senacie	reprezentował	nas	Krzysztof	
Marek	Słoń.	Na	drugim	miejscu	był	Kamil	 Jerzy	Suchański,	 który	uzyskał	poparcie	 aż	 1201	osób.	Na	 trzecim	miejscu	 znalazła	
się	Małgorzata	Maria	Stanioch,	która	otrzymała	446	głosów.	Ostatecznie	z	terenu	województwa	świętokrzyskiego	w	Senacie	
zasiądą:		Jacek	Włosowicz,	Jarosław	Rusiecki	i	Krzysztof	Słoń.
WyNIKI	GŁOSOWANIA	NA	KANDyDATóW	DO	SENATU	RP	NA	TERENIE	GMINy	SITKóWKA-NOWINy

SEJM	RP
Wśród	kandydatów	ubiegających	się	o	mandat	poselski	największą	liczbę	głosów	do	Sejmu	RP,	na	terenie	gminy	Sitkówka-
Nowiny,	uzyskał	Zbigniew	Ziobro	(PiS),	zdobywając	509	głosów.	Na	drugim	miejscu	uplasował	się	Grzegorz	Schetyna	(PO).	
Który	zebrał	331	głosów.	Trzecia	była	Anna	Krupka	(PiS),	na	którą	mieszkańcy	oddali	264	głosy.	

Najwięcej	głosów	do	Sejmu	na	terenie	gminy	Sitkówka-Nowiny	zebrali:	
1.	Zbigniew	Ziobro	(PiS)	–	509;	
2.	Grzegorz	Schetyna	(PO)	–	331;	
3.	Anna	Krupka	(PiS)	–	264;	

W	okręgu	 nr	 33,	 obejmującym	 cały	 teren	województwa	 świętokrzyskiego,	 do	 podziału	 było	 szesnaście	mandatów.	 PiS	
będzie	miało	w	Sejmie	dziewięciu	posłów,	PO	–	trzech,	PSL	–	dwóch,	a	po	jednym	-	komitet	Kukiz’15	i	Nowoczesna.	

PONIŻEJ	PRZEDSTAWIAMy	NAZWISKA	POSŁóW,	KTóRZy	W	PARLAMENCIE	BęDą	REPREZENTOWAć	WOJEWóDZTWO	ŚWIęTOKRZySKIE.

1.	Zbigniew	Ziobro	(komitet	PiS)	
2.	Grzegorz	Schetyna	(PO).	
3.	Piotr	Liroy-Marzec	(Kukiz	‘15)
4.	Anna	Krupka	(PiS)
5.	Krzysztof	Lipiec	(PiS)	
6.	Maria	Zuba	(PiS)	
7.	Marek	Kwitek(PiS)	
8.	Dominik	Tarczyński	(PiS),

Agnieszka Olech

4.	Piotr	Liroy-Marzec	(Kukiz)	–	184;	
5.	Adam	Cyrański	(Nowoczesna)–	132.

9.	Michał	Cieślak	(PiS)
10.	Bogdan	Latosiński	(PiS)
11.	Andrzej	Kryj	(PiS)
12.	Marzena	Okła-Drewnowicz	(PO)
13.	Artur	Gierada	(PO)
14.	Kazimierz	Kotowski	(PSL)	
15.	Krystian	Jarubas	(PSL)
16.	Adam	Cyrański	(Nowoczesna)

L.p. Nazwisko	i	imiona Liczba	głosów	ważnych	oddanych	na	kandydata

1 Słoń	Krzysztof	Marek 1287

2 Stanioch	Małgorzata	Maria 446

3 Suchański	Kamil	Jerzy 1201
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	 8	 października,	 został	 podpisany	 list	 intencyjny	 
z	przedstawicielem	firmy	ASSECO	Poland	w	sprawie	zaku-
pu	 licencji	 i	wdrożenia	oprogramowania	do	obsługi	elek-
tronicznej	dokumentacji	medycznej	w	Samorządowym	Za-
kładzie	 Podstawowej	Opieki	 Zdrowotnej	w	 Sitkówce-No-
winach.

	 Z	początkiem	roku	2016	przewidywane	jest	rozpoczęcie	
działalności	przychodni	z	wykorzystaniem	e-dokumentacji.	
Dzięki	takim	rozwiązaniom	możliwe	będzie	skrócenie	czasu	
wizyty	 lekarskiej,	 ponieważ	 wszystkie	 dokumenty	 będą	
miały	formę	drukowaną.	Dzięki	temu	nowoczesnemu	opro-
gramowaniu	będzie	także	możliwe	uruchomienie	rejestracji	
dla	pacjentów	za	pomocą	Internetu.
–	 Ta	 forma	 rejestracji	 będzie	 dużym	 udogodnieniem	 dla	
pacjentów	 –	 podkreślał	 Pan	 Sebastian	 Nowaczkiewicz	 –	
Wójt	Gminy	Sitkówka-Nowiny.
	 Oprogramowanie	 będzie	 dawało	 możliwość	 archi-

wizowania	 danych	 bezpośrednio	 na	 kartach	 pacjentów.	
Znikną	z	 rejestracji	 archiwa	papierowe.	Lekarze	 i	pacjenci	
będą	mieli	możliwość	odczytania	wyników	badań	laborato-
ryjnych	bez	konieczności	przynoszenia	ze	sobą	wydruków	
papierowych.
	 –	 W	 związku	 z	 dynamicznym	 rozwojem	 ośrodka	
zdrowia	 planujemy	 budowę	 alternatywnego	 zasilania	 
w	prąd	elektryczny	dla	budynku	przychodni	oraz	budynku	
Urzędu	Gminy	w	roku	2016	–	przypominał	Pan	Wójt.
	 W	związku	z	wprowadzeniem	e-dokumentacji	w	przy-
chodni	 planowana	 jest	 cyfryzacja	 części	 dotychczasowej	
dokumentacji	papierowej.	Istotne	dane	będą	przenoszone	
do	bazy	danych,	która	zostanie	zainstalowana	na	nowo	za-
kupionym	serwerze	komputerowym.	Do	tej	pory	przychod-
nia	nie	miała	serwera.
	 –	 Będziemy	 wyposażali	 przychodnię	 w	 nowoczesne	
komputery	 pozwalające	 na	 sprawną	 rejestrację	 i	 obsługę	
pacjentów,	 zainstalujemy	 urządzenia,	 dzięki	 którym	
będziemy	 mogli	 magazynować	 wyniki	 badań	 EKG,	 USG	 
i	pozostałej	diagnostyki	obrazowej	–	dodał	Pan	Jacek	Chud-
zicki	Dyrektor	Samorządowego	Zakładu	Podstawowej	Opie- 
ki	Zdrowotnej	w	Sitkówce-Nowinach.
Reprezentujący	 firmę	 Asseco	 Poland,	 która	 jest	 jedną	 
z	 największych	 i	 najnowocześniejszych	 firm	 informatycz- 
nych	w	 Polsce,	 Pan	Mateusz	Merz	 zapewnił	 o	 gotowości	
do	 przystąpienia	 do	 sfinalizowania	 przedsięwzięcia	 
w	 najbliższych	 tygodniach	 i	 realnych	 szansach	 na	 jego	
realizację	w	planowanym	czasie.
	 Inwestycja	 jest	 finansowana	 ze	 środków	 własnych	
SZPOZ	w	Sitkówce-Nowinach,	a	jej	wartość	planowana	jest	 
na	85	000,00	zł.	Proces	wprowadzenia
“Elektronicznej	dokumentacji	medycznej”	 jest	wymogiem	
stawianym	przez	NFZ.

	 14	października,	w	 sali	 konferencyjnej	Urzędu	Gminy	
Sitkówka-Nowiny	 odbyło	 się	 spotkanie	 zarządów	wspól-
not	mieszkaniowych	w	Nowinach	z	radnymi,	wójtem	gmi-
ny	Sebastianem	Nowaczkiewiczem	i	przedstawicielem	fir-
my	Savox	–	panem	inż.	Tomaszem	Nowakowskim.

	 Tematem	spotkania	było	omówienie	koncepcji	moder- 
nizacji	kotłowni	osiedlowej	w	Nowinach.	Firma	Savox	na	zle-
cenie	gminy	opracowała	dwie	koncepcję	obejmującą	dwa	
warianty	modernizacji	kotłowni,	które	przedstawił	Pan	To-
masz	Nowakowski.	Pierwszy	wariant	koncepcji	przewiduje	
wykonanie	kotłowni	gazowej	o	mocy	4,8	MW,	która	wraz	 
z	 całym	 wyposażeniem	 może	 kosztować	 2	 192	 700	 zł	
(netto),	 a	 koszt	wytworzonego	 1	GJ	 ciepła	może	wynieść	 
75,66	zł	(wg.	średnich	cen	ogłoszonych	przez	URE).	Drugi	
wariant	 koncepcji	 natomiast	 przewiduje	 wyposażenie	
kotłowni	 w	 dwa	 kotły	 na	 miał	 węglowy	 o	 łącznej	 mocy	 
3,2	MW	i	jeden	kocioł	na	pellet	drewna	opałowego	o	mocy	
1,25	MW.	Koszt	wykonania	tej	kotłowni	szacowany	jest	na	
kwotę	4	216	600	zł	 (netto),	natomiast	koszt	wytworzenia	
1	GJ	ciepła	może	wynieść:	dla	miału	węglowego	42,48	zł,	
a	dla	pelletu	46,99	zł	(wg.	średnich	cen	ogłoszonych	przez	
URE).
	 Po	 prezentacji	 obu	 wariantów	 koncepcji	 przeprowa- 
dzono	 dyskusję,	 pytania	 dotyczyły	 przede	wszystkim	 ter-
minu	 wykonania	 modernizacji,	 wielkości	 mocy	 kotłowni	 
i	zapotrzebowania	na	ciepło,	a	także	możliwości	pozyska-
nia	dofinansowania.

	 Na	pytania	odpowiedzi	udzielali	wspólnie	pan	Tomasz	
Nowakowski,	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz	i	dyrektor	ZG-
KiM.
	 W	 trakcie	 spotkania	 przeprowadzono	 głosowanie,	 
w	 wyniku	 którego	 przedstawiciele	 zarządów	 wspólnot	
mieszkaniowych	 jednogłośnie	 opowiedzieli	 się	 za	warian- 
tem	koncepcji	kotłowni	miałowo-pelletowej.
	 Mieszkańcy	 zdecydowali	 się	 na	 kotłownię	 na	 miał	 
i	 pellet,	 która	 chociaż	 droższa	 w	 budowie	 niż	 kotłownia	
gazowa,	 będzie	 znacznie	 tańsza	 w	 utrzymaniu.	 Różnica	 
w	kosztach	 jej	wykonania,	z	uwagi	na	dużo	niższe	 roczne	
koszty	wytworzenia	ciepła,	zwróci	się	już	po	trzech	latach	
jej	użytkowania.
	 W	 najbliższym	 czasie	 zostanie	 zlecona	 ocena	 stanu	
technicznego	 budynku	 kotłowni,	 która	 będzie	 niezbędna	
do	wykonania	 projektu	w	przyszłym	 roku.	 Po	wykonaniu	
projektu,	jesienią	2016	roku	będziemy	starać	się	o	pozwole-
nia	na	budowę.	W	roku	2017	po	sezonie	grzewczym	planu-
jemy	 rozpoczęcie	 prac	 modernizacyjnych,	 które	 powinny	
zakończyć	 się	we	wrześniu	2017	 roku.	Kotłownia	zapewni	
pełną	 obsługę	 zapotrzebowania	 na	 ciepło.	 Kotły	 na	miał	
i	 pellet	 będą	 w	 pełni	 zautomatyzowane,	 co	 pozwoli	 na	
bezawaryjną	i	bezpieczną	obsługę.
	 Planując	 instalację	 kotła	 na	 pellet,	 mamy	 szansę	 na	
uzyskanie	dofinansowania	z	Narodowego	Fundusz	Ochro-
ny	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	wysokości	od	30%	do	
50%	kosztów	kwalifikowanych.

Elektroniczna dokumentacja medyczna w SZPOZ

Spotkanie w sprawie modernizacji kotłowni
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	 W	tej	sprawie	władze	gminy	Sitkówka-Nowiny	spotka-
ły	 się	 z	właścicielami	działek,	przez	które	ma	przebiegać	
nowa	droga.	Wspólnie	dyskutowano	nad	planami	jej	reali-
zacji.	

	 W	 celu	 przystąpienia	 do	 prac	 związanych	 z	 wyko-
naniem	 projektu	 budowlanego	 przebudowy	 drogi	 gmin-
nej,	działka	nr	ewid.	521	w	miejscowości	Bolechowice	wraz	 
z	 infrastrukturą	towarzyszącą,	o	długości	1576,0	m,	zgod-
nie	z	wykonaną	w	2014	roku	koncepcją	przebudowy,	gmi-
na	musi	 pozyskać	 tereny	 stanowiące	 część	 działek,	 które	
są	własnością	osób	prywatnych.	–	Ponad	1,5	kilometrowa	
droga,	według	koncepcji	powstałej	w	2014	roku,	częściowo	
przebiega	 przez	 prywatne	 działki.	Wysłaliśmy	 do	wszyst-
kich	 ich	właścicieli	 pisma	 z	 prośbą	 o	wyrażenie	 zgody	 na	
nieodpłatne	przekazanie	części	działek,	z	przeznaczeniem	
pod	rozbudowę	przedmiotowej	drogi	zgodnie	z	wykonaną	
koncepcją	–	tłumaczy	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebas-
tian	Nowaczkiewicz.	
	 Gmina	 Sitkówka-Nowiny,	 w	 celu	 wykonania	 projektu	
i	 uzyskania	 stosownych	 pozwoleń	 na	 przebudowę	 drogi,	
musi	 dysponować	 całym	 gruntem	 przewidzianym	 pod	
rozbudowę,	zgodnie	z	koncepcją,	a	więc	uzyskać	zgody	na	
przekazanie	części	działek	od	wszystkich	osób,	do	których	
się	 o	 to	 zwrócono.	 -	 Dopiero	 pozyskanie	 gruntów	 pod	
rozbudowę	tej	drogi	pozwoli	nam	ruszyć	z	kolejnymi	praca-
mi.	Nie	będzie	to	tania	inwestycja,	ale	ta	droga	jest	bardzo	
potrzebna.	 Przede	wszystkim	 zyskają	 na	 niej	mieszkańcy,	
których	 działki	 skategoryzowane	 obecnie	 jako	 nieużytki	
będzie	można	przekształcić	w	działki	 inwestycyjne.	Nowa	
droga	 z	 chodnikami	 z	 całą	 pewnością	 podniesie	 wartość	
gruntów	w	tym	miejscu	–	podkreśla	wójt	Sebastian	Nowacz- 
kiewicz.
	 15	października	wysłano	do	32	właścicieli	działek	pisma	
z	 prośbą	 o	wyrażenie	 zgody	 na	 nieodpłatne	 przekazanie	
części	 działek,	 z	 przeznaczeniem	 pod	 rozbudowę	 przed-
miotowej	drogi	zgodnie	z	wykonaną	koncepcją.	Do	dnia	26	
października	odpowiedzi	na	te	pisma	przysłało	do	Urzędu	
Gminy	 17	osób,	w	 tym	 12	wyraziło	 zgodę,	 a	pozostali	 nie.	
-	 Trudno	w	 chwili	 obecnej	 ocenić	 stanowisko	osób,	 które	
w	 ogóle	 nie	 udzieliły	 odpowiedzi.	 Będziemy	 starali	 się	
skontaktować	z	tymi	osobami.	Bez	 ich	zgody	nie	możemy	
ruszyć	z	kolejnym	etapem	prac	–	wyjaśnia	wójt	Sebastian	
Nowaczkiewicz.		

	 Koncepcja	 przebudowy	 drogi	 przewiduje	 wykonanie	 
w	 części	 odcinka	 drogi	 o	 szerokości	 jezdni	 5,0	m	 z	 chod-
nikiem	 szerokości	 1,5	 m,	 oraz	 w	 części	 odcinka	 jako	
ciąg	 „pieszo	 jezdny”	 o	 szerokości	 pasa	 jezdnego	 3,5	 m	
i	 chodnika	 szerokości	 1,5	 m	 oddzielonego	 od	 pasa	 jez-
dnego	 krawężnikiem	 betonowym	 położnym	 na	 płask.	
Odwodnienie	 drogi	 częściowo	 odbywać	 się	 będzie	 po-
przez	 projektowaną	 kanalizację	 deszczową,	 a	 częściowo	
poprzez	 nadanie	 odpowiednich	 spadków	 i	 odprowa- 
dzenie	 wody	 do	 projektowanych	 wzdłuż	 drogi	 rowów		
odwadniających.	 Przewidywany	 koszt	 przebudowy	 drogi	
według	sporządzonej	koncepcji	brutto	to	3.300.000,00	zł.	
–	 To	dosyć	 spora	kwota,	 ale	 ta	droga	 jest	bardzo	potrze-
bna.	Mam	 nadzieję,	 że	 również	 pozostali	 mieszkańcy,	 do	
których	wystąpiliśmy	z	prośbą	o	przekazanie	części	swoich	
prywatnych	 gruntów	 pod	 budowę	 tej	 drogi,	 zrozumieją	
naszą	prośbę	i	wyrażą	zgodę	na	ich	przekazanie	–	wyraził	
nadzieję	wójt	Nowaczkiewicz.
	 Władze	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 postanowiły	
bezpośrednio	 spotkać	 się	 z	 mieszkańcami	 w	 celu	 omó- 
wienia	koncepcji	przebiegu	planowanej	przebudowy	drogi	

w	miejscowości	Bolechowice.	Mieszkańcy	obecni	podczas	
spotkania	również	podkreślali,	że	droga	ta	 jest	potrzebna	 
i	z	całą	pewnością	da	ona	właścicielom	tamtejszych	działek	
większe	możliwości	sprzedażowe	w	przyszłości.	Na	przeka-
zanie	nieodpłatne	części	prywatnych	gruntów	zgodziło	się	
dwunastu	właścicieli	działek.	–	Mam	nadzieję,	że	uda	nam	
się	dojść	do	porozumienia	z	pozostałymi	właścicielami,	bo	
ta	inwestycja	może	w	przyszłości	ściągnąć	tu	inwestorów,	
co	 da	wymierne	 korzyści	 nie	 tylko	 samym	mieszkańcom,	
ale	 także	 gminie.	 Część	 z	 mieszkańców	 sprzeda	 działki,	
których	w	 chwili	 obecnej	 nikt	 by	 nie	 kupił,	 powstaną	 też	
nowe	 miejsca	 pracy,	 a	 gmina	 zyska	 na	 podatkach,	 które	 
w	 efekcie	 końcowym	 wrócą	 do	 mieszkańców	 w	 formie	
kolejnych	inwestycji	–	tłumaczy	wójt	Sebastian	Nowaczkie-
wicz.

Agnieszka Olech

W Bolechowicach 
planowana jest nowa droga
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	 Pod	takim	hasłem	odbył	się	niedzielny,	rodzinny	rajd	
rowerowy	wiodący	przez	najpiękniejsze	zakątki	gminy	Sit-
kówka-Nowiny.
	 Trzydziestu	 pięciu	 rowerzystów,	 zarówno	 tych	
młodszych,	jak	i	trochę	starszych	stawiło	się	punktualnie	na	
placu	przed	Gminnym	Ośrodkiem	Kultury	„Perła”	w	Nowi- 
nach,	 aby	 wspólnie	 wyruszyć	 po	 przygodę.	 –	 Myślę,	 że	
śmiało	można	powiedzieć	o	rodzinnych	rajdach	rowerowych	
jako	o	tradycji	w	naszej	gminie.	Organizujemy	je	od	dawna	 
w	 różnych	 terminach	 i	 zawsze	 cieszą	 się	 sporym	 zain-
teresowaniem.	 Udział	 w	 nich	 biorą	 całe	 rodziny	 i	 to	 jest	
według	 nas	 najważniejsze.	 Integrujemy	 się	 nie	 tylko	 jako	
mieszkańcy,	ale	wspólnie	spędzając	aktywnie	czas	z	rodziną	
zacieśniamy	 dodatkowo	 więzy	 rodzinne	 –	 podkreśla	
zastępca	wójta	gminy	Sitkówka-Nowiny	Łukasz	Barwinek,	
prowadzący	 tegoroczny	 rajd	 rowerowy.	 –	 Oprócz	 tych	
najwyższych	 wartości	 integracyjnych	 i	 rodzinnych	 rajdy	

rowerowe	 po	 naszej	 gminie	 to	 przede	 wszystkim	 propa- 
gowanie	aktywności	fizycznej,	popularyzacja	turystyki	rowe- 
rowej,	 jako	 formy	 rekreacji	 i	 aktywnego	 wypoczynku,	 
a	 także	 możliwość	 zapoznania	 się	 z	 wieloma	 atrakcjami	 
i	walorami	turystycznymi	gminy	Sitkówka-Nowiny.	Jak	wia- 

domo,	nasza	gmina	w	całej	Polsce	już	słynie	z	pięknych	tras	
rowerowych	 i	pieszych,	 także	naprawdę	warto	 sprawdzić	
to	osobiście	-	zachęca	wicewójt	Łukasz	Barwinek.

A	 chętnych	 do	 sprawdzenia	 urokliwości	 gminy	 Sitkówka-
Nowiny,	pomimo	niezbyt	sprzyjającej	aury,	w	tym	roku	nie	
brakowało.	Zaplanowana	uprzednio	trasa	rajdu	rozpoczęła	
się	od	zbiórki	pod	Krytą	Pływalnią	„Perła”	w	Nowinach.		

Następnie	uczestnicy	mieli	 jechać	do	Kamieniołomu	Zgór-
sko,	 stąd	 do	 Woli	 Murowanej	 przez	 Bolechowice	 aż	 do	
Kamieniołomu	 Bolechowice,	 Jaskini	 Raj	 i	 Kamieniołomu	
Szewce,	 a	 stąd	do	 Leśniczówki	w	Szewcach.	 –	 Pierwotna	
trasa	 rajdu	 miała	 mieć	 długość	 około	 25	 kilometrów.	 Ze	
względu	 na	 pogodę	musieliśmy	 ją	 jednak	 nieco	 skrócić	 –	
poinformował	zastępca	wójta	Łukasz	Barwinek.	–	Pomimo	
to,	 rajd	 się	 udał	 i	 mogliśmy	 zobaczyć	 większość	 naszych	
największych	 atrakcji	 przyrodniczych,	 a	 mamy	 ich	 na	
naszym	terenie	naprawdę	sporo	–	przekonuje.

	 Na	 zakończenie	 na	 wszystkich	 miłośników	 rajdów	
rowerowych	czekało	wspólne	ognisko,	przy	którym	długo	
jeszcze	rozmawiano	o	przebytej	trasie	i	planowano	kolejne	
wspólne	wyprawy.

Agnieszka Olech

„Atrakcje Krajoznawcze 
Gminy Sitkówka-Nowiny”



Głos Nowin • Luty 2015 • AKTUALNOŚCI

11

Głos Nowin • PAŹDZIERNIK  2015 • AKTUALNOŚCI

	 Dzień	 Edukacji	 Narodowej,	 popularnie	 nazywany	
Dniem	Nauczyciela,	to	doskonała	okazja,	aby	pokłonić	się	
wszystkim	nauczycielom	z	wdzięcznością	 za	 trud	naucza-
nia	i	wychowania.	W	tym	dniu	władze	gminy	Sitkówka-No-
winy	uroczyście	podziękowały	pedagogom	za	wysiłek	wło-
żony	w	pracę	z	dziećmi	i	młodzieżą,	życząc	im	wielu	sukce-
sów	zawodowych	i	osobistych.
	 Gminne	 obchody	Dnia	 Edukacji	 Narodowej	w	 gminie	
Sitkówka-Nowiny	 po	 raz	 pierwszy	 były	 obchodzone	 tak	
uroczyście.	 –	 Dzień	 Nauczyciela	 postanowiliśmy	 uczcić	
w	nieco	 inny	sposób	niż	do	tej	pory.	Chcemy,	żeby	był	on	
wyjątkowy,	 tak	 jak	wyjątkowy	 jest	 to	zawód	–	podkreślał	

wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz.
Uroczystości	 odbyły	 się	 w	 auli	 Zespołu	 Szkół	 Ponadpod-
stawowych	 w	 Nowinach,	 a	 rozpoczęły	 się	 od	 programu	
artystycznego	 przygotowanego	 specjalnie	 dla	 wszyst-
kich	nauczycieli	przez	zespół	„Tu	 i	Teraz”	pod	kierunkiem	
Alicji	 Lasoty	 oraz	 Koło	 Teatralne	 pod	 kierunkiem	 Anny	
Łukasiewicz	 i	 Anny	 Zelek.	 Po	 niezwykłym	 przedstawie- 
niu	 przyszedł	 czas	 na	 wręczenie	 aktów	 nadania	 stopnia	

awansu	 zawodowego	 nauczyciela	 mianowanego.	 Akt	
otrzymało	 czworo	 nauczycieli	 –	 dwoje	 ze	 Szkoły	 Podsta-
wowej	 z	 Kowali	 i	 dwoje	 z	 Przedszkola	 Samorządowego	
im.	„Pluszowego	Misia”	w	Nowinach.	Wręczono	także	Na-
grody	Wójta	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny.	 Łącznie	 otrzymało	
je	dziewiętnaścioro	pracowników	placówek	oświatowych,	 
w	 tym	 dyrektorzy,	 nauczyciele	 oraz	 pracownicy	 niepeda-
gogiczni.	 –	 Nagrody	 przyznawane	 są	 na	 wniosek	 dyrek-
torów	placówek	oświatowych.	Otrzymują	je	przede	wszyst-
kim	 ci	 nauczyciele	 i	 pracownicy	 niepedagogiczni,	 którzy	 

w	ostatnim	roku	wyróżnili	się	w	sposób	znaczący	w	swojej	
pracy.	W	tym	roku	zostali	też	nagrodzeni	dyrektorzy	szkół.	
Jest	to	forma	zarówno	podziękowania,	jak	i	docenienia	ich	
pracy,	ale	też	prośba	o	więcej	na	przyszły	rok.	Myślę,	że	jest	
to	 też	 dobra	motywacja	 do	 pracy	 dla	wszystkich	 –	mówi	
wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz,	podkreślając	jednocześnie,	
że	 grono	 pedagogiczne	 we	 wszystkich	 placówkach	
oświatowych	na	terenie	gminy	ocenia	bardzo	wysoko.	–	Są	

to	nauczyciele	naprawdę	wysokiej	klasy	i	umiejętności.	Nasi	
uczniowie	 dzięki	 nim	osiągają	wiele	 sukcesów	w	 różnego	
rodzaju	testach,	egzaminach,	czy	też	w	olimpiadach	tema- 
tycznych.	 Trzeba	 pamiętać,	 że	 sukcesy	 uczniów,	 to	 owoc	
pracy	nauczycieli	–	dodał.
	 Jak	 podkreślali	 sami	 nauczyciel,	 ich	 praca	 do	
najłatwiejszych	nie	należy.	–	Nie	jest	to	łatwy	zawód.	Jest	
to	zawód	pełen	wyzwań,	zwłaszcza	 jeśli	 się	go	wykonuje	 
z	pasją.	Wtedy	wkładamy	całe	serce	w	to,	co	robimy	i	cieszy	
nas	każdy	efekt	naszego	nauczania	–	mówi	Kornelia	Bem-
Kozieł	 –	 dyrektor	 Zespołu	 Szkół	 Ponadpodstawowych	 
w	Nowinach.	–	Jeśli	się	kocha	to,	co	się	robi,	to	nawet	naj- 
trudniejsza	praca	 jest	prosta	–	dodaje	Katarzyna	Malicka-
Pędzik	–	dyrektor	Zespołu	obsługi	Szkół	i	Przedszkoli.
W	Dniu	Edukacji	Narodowej	popłynęły	najlepsze	życzenia.	
–	Wszystkim	nauczycielom	i	pracownikom	oświaty	w	imie- 
niu	całego	samorządu	chciałbym	złożyć	najserdeczniejsze	
życzenia	zdrowia,	wszelkiej	pomyślności,	 radości,	a	 także,	
i	przede	wszystkim,	satysfakcji	z	wykonywanej	pracy,	aby	
owocowała	ona	sukcesami	wychowanków	–	życzył	wójt	Se-
bastian	Nowaczkiewicz.

Agnieszka Olech

W Nowinach uroczyście uczczono 
Dzień Edukacji Narodowej
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	 Podstawowe	 zadania	Narodowych	 Sił	 Zbrojnych,	 za-
sady	pełnienia	służby	wojskowej,	służba	przygotowawcza,	
struktura	wojskowa,	wyposażenie	żołnierzy	i	szkolnictwo	
wojskowe	–	wojskowi	z	Wojskowej	Komendy	Uzupełnień	
wraz	z	Wiceminister	Obrony	Narodowej	Beatą	Oczkowicz	
przekonywali	nowińskich	uczniów,	że	do	wojska	warto	do-
łączyć.

	 Wiceminister	 Obrony	 Narodowej	 Beata	 Oczko-
wicz	 odwiedziła	 szkoły	 podstawowe	 z	 Bolechowic,	
Kowali	 i	 Nowin	 w	 towarzystwie	 pułkownika	 Wiesława	
Święchowicza	–	Szefa	Wojewódzkiego	Sztabu	Wojskowego	
w	 Kielcach,	 kapitana	 Krzysztofa	 Blicharskiego	 i	 kapitana	
Jacka	 Stefaniaka	 z	 WKU	 z	 Buska-Zdroju,	 a	 także	 majora	
Mirosława	Wąchockiego		i	kapitana	Dariusza	Jamioła	z	Woj- 
skowej	Komendy	Uzupełnień	w	Kielcach.
	 O	 tym,	 że	 praca	 żołnierza	 do	 najłatwiejszych	 nie	
należy	 i	 wymaga	 ogromnej	 odpowiedzialności,	 mówiła	
osobiście	wiceminister	Beata	Oczkowicz.	Uczniowie	szkół		
dowiedzieli	się	na	czym	polega	służba	żołnierska	i	kto	może	
ją	pełnić.	Mówiono	także	o	warunkach	naboru	do	uczelni	
wojskowych.	Młodzież	zapoznała	się	też	z	wyposażeniem	
i	 umundurowaniem	 wojskowym	w	 zależności	 od	 rodzaju	
wojska.	 Jednak	 najwięcej	 emocji	 wzbudziła	 prezentacja	
broni.	Chętni	uczniowie	mogli	 jej	dotknąć,	a	także	założyć	
hełm,	rogatywkę	czy	maskę	przeciwgazową.
	 Na	 zakończenie	 wszystkich	 spotkań	 goście	 zor-
ganizowali	 dla	 uczniów	 konkurs	 pt.	 „Bądź	 sprawny,	 jak	

żołnierz”.	 Polegał	 on	 na	 jak	 najszybszym	 założeniu	 stro-
ju	 bojowego.	 W	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Nowinach	 mie-
jsce	 pierwsze	 w	 konkursie	 zajął	 Kornel	Wieczorek.	W	 SP	 
w	Kowali	na	miejscu	pierwszym	uplasowała	się	Katarzyna	
Przygodzka,	 a	 najlepsza	 w	 SP	 w	 Bolechowicach	 okazała	
się	 być	 Sylwia	 Lasota.	 –	 Interesuję	 się	 wojskiem,	 ale	 nie	
spodziewałem	 się	wygranej	 –	 przyznał	 Kornel	Wieczorek	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Nowinach,	zdobywca	pierwsze-
go	miejsca.	–	To	była	dla	nas	fajna	lekcja.	Mogliśmy	bardzo	
dużo	się	dowiedzieć	–	chwalił	pomysł	pogadanki.	Wszyst-
kim	uczestników	konkursu	wręczono	nagrody.

Agnieszka Olech

Rozmawiali o wojsku

	 Przedszkole	 Samorządowe	 imienia	 „Pluszowego	 Mi-
sia”	w	Nowinach	świętowało	pięciolecie	swojego	istnienia.	
Z	 tej	 okazji	 ogromny	 Pluszowy	 Miś	 do	 przedszkolaków	
zawitał	 osobiście.	 Odebrał	 od	 maluchów	 mnóstwo	
prezentów	 i	 obejrzał	 przygotowane	 specjalnie	 dla	 niego	
urodzinowe	przedstawienia.	Nie	zabrakło	też	wspaniałych	
życzeń	i	pysznego	tortu.

Hucznie	 świętowano	 okrągły	 jubileusz	 piątych	 urodzin	
Przedszkola	Samorządowego	 imienia	„Pluszowego	Misia”	
w	Nowinach.	Maluchy	przygotowały	dla	Pluszowego	Misia	

wspaniałe	występy.	Były	wiersze	i	piosenki,	nawet	w	języku	
angielskim.	 Przedszkolaki	 dały	 prawdziwy	 popis	 swoich	
możliwości	 teatralnych.	 Każda	 grupa	wyróżniała	 się	 stro-
jem	i	niesamowitym	programem	artystycznym.	Wielki	plu- 
szowy	Miś	był	pod	wrażeniem	wszystkich	występów,	a	także	
prezentów,	 jakimi	 obdarowały	 go	 dzieci.	 Na	 zakończenie	
był	wspaniały	tort	i	wspólna	zabawa	taneczna.

BOGATA	OFERTA	EDUKACyJNA
	 Przedszkole	Samorządowe	imienia	„Pluszowego	Misia”	
w	Nowinach	powstało	dokładnie	pięć	 lat	temu.	Przez	ten	

„Pluszowy Miś” ma już pięć lat
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czas	wychowało	blisko	1300	maluchów.	–	Najważniejszym	
naszym	 zadaniem	 jest	 przede	 wszystkim	 wychowywać,	
nauczać,	 kochać	 i	 opiekować	 się.	Wśród	 zajęć,	 które	pro-
ponujemy,	 oprócz	 tych	 dydaktycznych,	 edukacyjnych,	
codziennych,	 mamy	 dla	 wszystkich	 dzieci	 w	 ofercie	
naukę	 języka	 angielskiego.	 Od	 1	września	 bieżącego	 roku	
wszystkie	 5-latki	 i	 6-latki	muszą	mieć	 obowiązkowy	 język	
obcy.	U	nas	dzieci	we	wszystkich	grupach	uczą	się	 języka	
od	 momentu	 powstania	 placówki.	 Poza	 tym	 pięciolatki	 

i	 sześciolatki	 uczestniczą	 w	 zajęciach	 nauki	 pływania	
na	 basenie.	 Wszystkie	 te	 zajęcia	 są	 opłacane	 z	 budżetu	
przedszkola.	Dodatkowo,	od	października	bieżącego	roku,	
dzięki	przychylności	wójta	gminy	Sitkówka-Nowiny	zostały	
wprowadzone	zajęcia	z	rytmiki,	za	które	rodzice	nie	muszą	
płacić.	 Zatrudniamy	 logopedę,	 który	 prowadzi	 zajęcia	 lo-
gopedyczne,	warsztaty	dla	rodziców	i	nauczycieli,	ucząc	ich	
jak	pracować	 z	dziećmi	w	celu	wspomagania	 logopedycz- 
nego.	 Dzieci	 cyklicznie	 chodzą	 do	 teatru	 „Kubuś”	w	Kiel-
cach.	Zapraszamy	też	teatrzyki	do	nas.	Każdy	znajdzie	u	nas	
coś	dla	siebie	–	mówi	Alina	Banasik	–	dyrektor	Przedszkola	

Samorządowego	imienia	„Pluszowego	Misia”	w	Nowinach.

„PlUSZOWy	 Miś”	 TO	 JEDNO	 Z	 NAJlEPSZyCh	 PRZEDSZ-
KOli	W	POWiECiE	KiElECKiM
	 Przedszkole	oraz	kadrę	pedagogiczną	bardzo	wysoko	
ocenia	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 Nowacz- 
kiewicz.	–	Przedszkole	to	pierwszy,	bardzo	ważny	stopień	
edukacji	młodego	człowieka.	Mamy	to	szczęście,	że	pracują	
tu	 kompetentni	 wychowawcy	 o	 wysokich	 kwalifikacjach.	
W	 mojej	 ocenie	 nasze	 przedszkole	 jest	 jednym	 z	 najlep-
szych	w	powiecie	kieleckim.	Funkcjonuje	bardzo	dobrze,	co	

doceniają	rodzice	również	ci	spoza	granic	administracyjnych	
naszej	gminy.	Myślę,	że	do	naszego	przedszkola	przyciąga	
zarówno	 wspaniała	 kadra	 nauczycielska,	 jak	 i	 bogata	 of-

erta	oraz	wyposażenie	–	stwierdza	wójt	Nowaczkiewicz.	–	 
Z	roku	na	rok	potencjał	naszego	przedszkola	wzrasta.	Ofer-
ta	edukacyjna	jest	coraz	bogatsza,	a	poprzeczka	stawiana	
jest	 przez	 kadrę	 wychowawców	 bardzo	 wysoko.	 Życzę,	
aby	ta	placówka	rozwijała	się	tak	prężnie,	jak	do	tej	pory	–	 
z	okazji	jubileuszu	życzyła	Zofia	Duchniak	–	Przewodnicząca	
Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny.

PlACóWKA	ZOSTANiE	ROZBUDOWANA
	 Władze	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 widząc	 wzrost	
potrzeb,	 już	 zapowiedziały,	 że	przedszkole	 samorządowe	 
w	Nowinach	zostanie	rozbudowane.	–	Do	naszej	gminy	przy- 
bywa	 coraz	 więcej	 młodych	 ludzi,	 którzy	 tutaj	 właśnie	
budują	 swoje	 domy,	 tu	 zakładają	 rodziny.	 W	 związku	 
z	tym,	przybywa	też	dzieci	i	obecne	przedszkole	na	dzień	dz-
isiejszy	nie	zaspokaja	wszystkich	potrzeb,	jeśli	chodzi	o	mie-
jsca.	Dlatego	też	podjęliśmy	decyzję	o	rozbudowie	placówki	
o	 dwie,	 może	 trzy	 sale.	 Wszystko	 będzie	 zależało	 od	

przeprowadzonych	szacunków	i	projektu.	Mam	nadzieję,	że	
dzięki	temu	maluchy	zyskają	salę	do	ćwiczeń	–	zapowiedział	
wójt	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 –	 Mamy	 nauczy- 
cieli	 posiadających	 kwalifikacje	 do	 prowadzenia	 gimnas-
tyki	korekcyjnej,	a	także	zajęć	muzycznych,	do	których	sala	
gimnastyczna	bardzo	nam	się	przyda.	Będą	to	dodatkowe	
zajęcia	dla	dzieci	–	zapowiada	dyrektor	Alina	Banasik.	Roz- 
budowa	 Przedszkola	 Samorządowego	 rozpocznie	 się	 na	
początku	przyszłego	roku.

Agnieszka Olech
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	 Taka	myśl	przewodnia	 towarzyszyła	 inauguracji	 roku	
sportowego	w	Szkole	Podstawowej	w	Bolechowicach.	Ak-
cja	 została	 przeprowadzona	 pod	 hasłem	 „Żyj	 zdrowo	 na	
sportowo”.	 inauguracja	 zbiegła	 się	 z	 ogólnopolską	 akcją	
bicia	rekordu	w	reanimacji	w	ramach	światowego	Dnia	Ra-
townictwa	Medycznego	 koordynowaną	 przez	Wielką	Or-
kiestrę	świątecznej	Pomocy.	W	biciu	rekordu	w	ratowaniu	
wzięło	udział	stu	uczniów	z	Bolechowic.

BILI	REKORD	W	RATOWANIU	ŻyCIA
	 Pokazy	 ratownictwa	medycznego,	 prezentacja	 najno-
wocześniejszego	sprzętu	medycznego	oraz	sprzętu	do	nur-
kowania,	 finał	plastycznego	konkursu	 tematycznego	oraz	
przyłączenie	 się	 do	 ogłoszonego	 przez	 Europejską	 Radę	
Resuscytacji	próby	ustanowienia	rekordu	w	jednoczesnym	
prowadzeniu	 resuscytacji	 krążeniowo-oddechowej	 –	 tak	 
w	Szkole	Podstawowej	w	Bolechowicach	obchodzono	Świa-
towy	Dzień	Ratownictwa	Medycznego.	–	Umiejętność	nie-
sienia	pierwszej	pomocy	jest	niezwykle	ważnym	aspektem,	
dlatego	warto	poruszać	ten	temat	 i	my	to	robimy	–	mówi	
Tomasz	Gruszczyński	–	dyrektor	SP	w	Bolechowicach.

NIE	BóJMy	SIę	POMAGAć

	 –	Wiele	osób	zupełnie	niepotrzebnie	ma	zakodowane	
w	głowie,	że	nie	potrafi	nieść	pomocy.	Uważają,	że	mogą	
poszkodowanemu	zrobić	krzywdę,	boją	się.	To	bardzo	ne-
gatywna	postawa	i	tłumaczenie	swojej	niewiedzy	w	tym	te-
macie.	A	przecież	wszyscy	umiemy	czytać,	mamy	dostęp	do	
Internetu	czy	innych	mediów,	które	uczą	udzielania	pierw-
szej	pomocy.	Wystarczy	tylko	chcieć.	Nie	bójmy	się	poma-
gać,	nie	bądźmy	obojętni	na	 los	drugiego	człowieka	–	za-
chęca	dr	nauk	medycznych	Grzegorz	Gałuszka	-	Radny	Sej-
miku	Województwa	Świętokrzyskiego.	–	Przecież	każdemu	
z	nas	może	przydarzyć	się	coś	złego	i	każdy	z	nas	może	ulec	
wypadkowi,	ale	też	każdy	z	nas	może	przyczynić	się	do	ura-
towania	życia	i	zdrowia	drugiemu	człowiekowi.	Z	doświad-
czenia	wiem,	 że	 nie	ma	 nic	 piękniejszego	 niż	 uratowanie	
komuś	 życia.	 Pamiętajmy,	 ratujmy,	 pomagajmy,	 bo	warto	
udzielać	pierwszej	pomocy	–	podsumowuje.

ZAINAUGUROWALI	SPORTOWy	ROK
	 Dzień	Ratownictwa	Medycznego	i	próba	pobicia	rekor-
du	w	reanimacji	zbiegł	się	z	 inauguracją	roku	sportowego	
w	bolechowickiej	szkole.	W	ramach	tego	dzieci	mogły	po-
jeździć	konno,	odbyły	też	zajęcia	w	grupach	ucząc	się	higie-
ny	jamy	ustnej,	tańców,	zasad	zdrowego	żywienia,	a	nawet	
tego	jak	przeprowadzać	chemiczne	doświadczenia,	w	czym	
pomogli	uczniom	chemicy	z	Wodociągów	Kieleckich.	–	Pani	
Małgosia	zapewniła	dzieciom	piękny	pokaz	szalonego	che-
mika	 –	mówi	Henryk	Milcarz,	 prezes	Wodociągów	Kielec-
kich.	–	Dzięki	odpowiedniej	wiedzy	i	odczynnikom	chemicz-

nym	udało	się	wyczarować	cuda:	wulkan,	czy	różnokoloro-
wą	pastę.	W	ten	sposób	chcieliśmy	podkreślić	nasze	wspar-
cie	 dla	 szkoły	w	Bolechowicach,	 również	w	 tym	ważnym	
dniu,	 jakim	 jest	 dzień	 promowania	 sportu	 i	 zdrowego	 ży-
wienia	–	dodaje	prezes	Henryk	Milcarz.

„STOP	ZWOLNIENIOM	Z	WF-U”
	 Z	 wizytą	 w	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Bolechowicach,	
podczas	 dwóch	ważnych	wydarzeń,	 gościł	 przedstawiciel	
Ministerstwa	Sportu	i	Turystyki	–	Marcin	Bilewski.	Jak	przy-
znał,	 był	 zachwycony	 postawą,	 umiejętnościami	 i	 wiedzą	
uczniów.	 Sam	 promował	 ogólnopolską	 akcję	 „Stop	 zwol-
nieniom	z	WF-u”,	zachęcając	tym	samym	do	aktywnego	try-
bu	życia.	–	Plaga	zwolnień	z	WF-u	niestety	rośnie	i	dotyczy	
głównie	uczniów	gimnazjów	i	szkół	średnich	–	mówi	Mar-
cin	 Bilewski,	 przedstawiciel	 Ministerstwa	 Sportu	 i	 Turys- 
tyki.	–	To	przynosi	bardzo	niepożądane	skutki,	czyli	przede	
wszystkim	 nadwagę,	 a	 w	 jej	 następstwie	 szereg	 chorób.	
Dlatego	właśnie	powstała	akcja	„Stop	zwolnieniom	z	WF-	
u”.	Chcemy	w	ten	sposób	zachęcać	młodzież	do	aktywno-
ści	 fizycznej,	do	wyrobienia	w	sobie	pasji	 i	 zainteresowań	
sportowych.	To	bardzo	ważne,	ponieważ	według	prognoz	
specjalistów	 z	 Uniwersytetu	 Warszawskiego,	 dzieci	 nie-

uprawiające	 sportów	prawdopodobnie	nie	 zrobią	 kariery,	
nie	będą	realizowały	się	zawodowo,	będą	miały	problemy	 
z	socjalizacją	 i	odnalezieniem	się	w	społeczeństwie.	Praw-
dopodobnie	nie	będą	żyły	dłużej	niż	60	 lat.	Aby	uchronić	
młodych	 ludzi	 przed	 powyższymi	 konsekwencjami	 braku	
ruchu,	powstała	akcja	przeciwdziałająca	zwolnieniom	z	za-
jęć	 wychowania	 fizycznego	 i	 zachęcająca	 do	 aktywnego	
trybu	życia	–	dodaje	Bilewski.

ZDROWy	TRyB	ŻyCIA	TO	PODSTAWA
	 W	wydarzeniu	wziął	udział	również	wójt	gminy	Sitków-
ka-Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz,	który	wraz	z	gośćmi	
pomagał	w	biciu	rekordu	w	resuscytacji,	a	także	uczestni-
czył	w	konkurencjach	sportowych.	–	Mottem	przewodnim	
dnia	 zdrowia	 i	 sportu	 jest	 zasada:	 zdrowa	woda,	 zdrowa	
żywność	i	zdrowy	tryb	życia	–	mówi	Sebastian	Nowaczkie-
wicz	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny.	–	Te	czynniki	decydują	 
o	tym,	że	człowiek	jest	w	dobrej	formie	i	kondycji.	Dzisiej-
sza	 inauguracja	otwarcia	roku	zdrowia	 i	sportu	 jest	fanta-
styczną	zapowiedzią	zdrowego	trybu	życia	naszej	młodzie-
ży,	do	czego	szczerze	zachęcamy	i	wierzymy,	że	sport	pod-
bije	ich	serca	i	na	stałe	zagości	w	życiu	codziennym	–	pod-
sumowuje	wójt.

Agnieszka Olech

Zdrowo i sportowo



Głos Nowin • Luty 2015 • AKTUALNOŚCI

15

Głos Nowin • PAŹDZIERNIK  2015 • AKTUALNOŚCI

	 Wczoraj	w	kościele	parafialnym	p.w.	Chrystusa	Odku-
piciela	w	Nowinach	odbył	 się	niezwykły	koncert	dedyko-
wany	 Janowi	 Pawłowi	 ii.	 Koncert	 zorganizowano	 z	 oka-
zji	 XV	 Dnia	 Papieskiego,	 który	 tym	 razem	 obchodzony	
jest	pod	hasłem	„Jan	Paweł	ii	–	Patron	Rodziny.	Wystąpi-
li	wspaniali	artyści.

	 D w u g o -
dzinny	 kon-
cert,	 który	 od-
był	 się	 w	 no-
wińskim	koście-
le,	 zachwycił	
przybyłą	 tłum-
nie	publiczność.	
Podczas	 kon-
certu	 można	
było	 usłyszeć	
najpiękniejsze	
utwory	muzyki	sakralnej,	patriotycznej	i	klasycznej	w	prze-
pięknych	 opracowaniach	 na	 zespoły	 ludowe	 oraz	 wielo-
głosowych	na	chóry	mieszane.	–	Wystąpił	Zespół	Młodzie-
żowy	„TU	I	TERAZ”	pod	opieką	Alicji	Lasoty,	Chór	„NOWI-
NA”	pod	dyrekcją	Krzysztofa	Jończyka,	oraz	zespół	ludowy	
„Bolechowiczanie”	przy	akompaniamencie	niezwykle	uta-
lentowanego	wysokiej	 klasy	muzyka	Krzysztofa	Korbana,	 
a	także	zespoły	 ludowe	„Szewczanki”	 i	„Kowalanki”,	któ-
rym	przygrywał	również	znany	muzyk	Krzysztof	Korban	–	
wymienia	kierownik	do	spraw	kultury	z	Gminnego	Ośrodka	
Kultury	„Perła”	w	Nowinach	–	Edyta	Bobryk,	pomysłodaw-
czyni	 i	główny	organizator	koncertu.	–	Obok	wspaniałych	
rodzimych	artystów	swe	talenty	zaprezentowały	 również	
dwa	 zespoły	 
z	 zewnątrz.	 Był	
to	 Chór	 ORE-
MUS	 z	 Chęcin	
pod	 kierownic-
twem	Piotra	Łu-
kawskiego	 oraz	
znakomity	Chór	
Akademicki	 Po-
litechniki	 Świę-
tokrzyskiej	 pro-
wadzony	 przez	
Małgorzatę	 Ba-
nasińską-Barszcz.	Chór	dostał	owacje	na	stojąco,	podobnie	
jak	sześcioletnia	skrzypaczka	Ania	Wieleńska,	którą	znamy	
z	programu	TVN	„Mali	Giganci”,	a	która	bez	wątpienia	była	
największą	atrakcją	koncertu.	–	Ania	Wieleńska	naukę	gry	
na	skrzypcach	rozpoczęła,	kiedy	miała	rok	i	osiem	miesięcy.	
Mogliśmy	podziwiać	jej	talent	i	fantastyczną	grę	na	skrzyp-
cach.	Myślę,	że	publiczność	była	zachwycona	–	dodaje	kie-
rownik	Edyta	Bobryk.
	 –	Jestem	pod	ogromnym	wrażeniem	–	przyznał	ks.	Jó-
zef	 Kubicza,	 proboszcz	 parafii	 pw.	 Chrystusa	Odkupiciela	 
w	Nowinach.	Słuchając	koncertu	przeplatanego	wspomnie-
niami	z	 życia	 Jana	Pawła	 II	można	było	nie	 tylko	głęboko	
przeżywać	muzykę,	ale	również	czerpać	z	nauki,	jaką	niesie	
nam	święty	Jan	Paweł	II.	Mam	nadzieję,	że	tego	typu	kon-
certów	będzie	więcej	–	wyraził	nadzieję	ks.	proboszcz	Jó-

zef	Kubicza.
	 Trzeba	 przyznać,	 że	 Koncert	 Papieski	 to	 w	 ostatnim	
czasie	 kolejne	ważne	wydarzenie	 kulturalne,	 jakie	 odbyło	
się	w	gminie	Sitkówka-Nowiny.	–	Faktycznie,	po	ogromnym	
sukcesie	organizowanego	tydzień	wcześniej	koncertu	„Piw-
nicy	pod	baranami”,	można	śmiało	rzec,	że	mamy	kolejny	

niebywały	 kul-
turalnie	 suk-
ces.	 Świadczy	
o	 tym	 przede	
w s z y s t k i m	
f r e k we n c j a	
mieszkańców,	
którzy	 tłum-
nie	przybyli	na	
koncert	–	pod-
kreślał	 wójt	
gminy	 Sitków-
ka-Nowiny	 Se-

bastian	Nowaczkiewicz.	–	Wspólnie	z	kierownik	do	spraw	
kultury	Edytą	Bobryk	postanowiliśmy	kulturę	w	naszej	gmi-
nie	obudzić,	również	tę	wyższą	kulturę,	zapraszając	do	nas	
wysokiej	klasy	artystów.	Widać,	że	mieszkańcy	to	aprobują,	
a	przede	wszystkim	tego	potrzebują.	Jak	widać,	nie	trzeba	
wcale	 jechać	do	Kielc,	żeby	zobaczyć	prawdziwie	dobrych	
artystów.	 Zaczynają	 oni	 przyjeżdżać	 do	 nas,	 a	 koncerty	 
i	wydarzenia	są	całkowicie	za	darmo	i	dostępne	dla	wszyst-
kich	–	dodaje	wójt	i	zapowiada,	że	to	nie	koniec	tego	typu	
wydarzeń	kulturalnych	na	terenie	gminy	Sitkówka-Nowiny.	
–	Mamy	wiele	planów	na	kolejne	wydarzenia.	Mam	nadzie-
ję,	 że	artyści	 których	 chcemy	zaprosić	nie	odmówią	nam.	
Do	tej	pory	byli	przychylni,	podobnie	jak	mieszkańcy,	którzy	

tak	 chętnie	
uc zes tn i c zą	
w	 organizo-
wanych	 przez	
nas	 ważnych	
i	 znaczących	
na	 mapie	 na-
szego	 regionu	
wydarzeniach.	
Myślę,	 że	 
w	 najbliższym	
czasie	 zasko-
czymy	 kultu-

ralnie	jeszcze	nie	raz	–	zapewniał	wójt	Nowaczkiewicz.
Na	zakończenie	blisko	dwugodzinnej	uczty	duchowej	wójt	
Sebastian	Nowaczkiewicz	 złożył	 podziękowania	 artystom	
za	wzięcie	udziału	w	koncercie,	a	mieszkańcom	za	przyby-
cie.	Podziękowania	skierował	również	do	pomysłodawczy-
ni	i	głównego	organizatora	wydarzenia	–	kierownik	kultury	
GOK	„Perła”	w	Nowinach	–	Edyty	Bobryk.
	 Specjalne	wyrazy	wdzięczności	trafiły	do	ks.	probosz-
cza	 Józefa	 Kubiczy.	 Za	 ciepłe	 przyjęcie	w	murach	 nowiń-
skiego	 kościoła	 podziękowali	 wójt	 Sebastian	 Nowaczkie-
wicz	i	Jacek	Kania	–	dyrektor	GOK	„Perła”	w	Nowinach.

Agnieszka Olech

Koncert Papieski zachwycił 
w nowińskim kościele



Głos Nowin • Luty 2015 • AKTUALNOŚCI

16

Głos Nowin • PAŹDZIERNIK  2015 • AKTUALNOŚCI

	 9	 październi-
ka,	 miało	 miej-
sce	 uroczyste	
otwarcie	 pierw-
szego	 szkolnego	
poidełka,	 jakie	
zostało	 urucho-
mione	 w	 Zespo-
le	 Szkół	 Ponad-
gimnazjalnych	
w	Nowinach.	Po-

idełko	zamontowano	dzięki	dobrej	współpracy	Wodocią-
gów	Kieleckich	z	gminą	Sitkówka-Nowiny.
	 To	 już	 drugie	 poidełko,	 jakie	 Wodociągi	 Kieleckie	
zamontowały	 na	 terenie	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 ale	
pierwsze,	 jakie	 stanęło	w	 szkole.	 –	W	 lipcu,	obok	Urzędu	
Gminy	 Sitkówka-Nowiny	miało	miejsce	 oficjalne	 otwarcie	
pierwszego	 na	 naszym	 terenie	 punktu,	 w	 którym	można	
napić	się	czystej,	zdrowej	wody.	Zdrój	z	wodą	pitną	powstał	
dzięki	 dobrej	 współpracy	 z	 Wodociągami	 Kieleckimi.	
Pomysł	 się	 sprawdził	 i	 teraz	 postanowiliśmy	 uruchomić	
kolejny	punkt,	tym	razem	w	szkole	–	powiedział	wójt	gminy	

Sitkówka-Nowiny	–	Sebastian	Nowaczkiewicz.
	 Zakup	 i	 montaż	 urządzenia	 sfinansowały	 Wodociągi	
Kieleckie.	Gmina	Sitkówka-Nowiny	pokryje	 koszty	 zużycia	
wody.	–	Darmowa	woda	w	szkołach,	szczególnie	teraz,	kiedy	
nie	można	sprzedawać	napojów,	to	bardzo	dobry	pomysł.	
Tym	bardziej,	że	nasza	woda	jest	naprawdę	dobra,	zdrowa	 
i	smaczna	–	podkreślał	Henryk	Milcarz	–	prezes	Wodociągów	
Kieleckich.	Potwierdzili	to	obecni	podczas	uroczystego	ot-
warcia	uczniowie.	–	To	bardzo	dobry	pomysł.	Tym	bardziej,	
że	ze	szkół	zniknęły	automaty	z	napojami.	Teraz	będziemy	
mieli	gdzie	napić	się	dobrej,	chłodnej	wody	-	mówili	zgodnie	
uczniowie	 szkoły,	 którzy	miejsce	 zamontowania	poidełka	
ocenili	 jako	 bardzo	 trafione.	 –	 Szkolny	 korytarz	 tuż	 obok	
hali	gimnastycznej	to	bardzo	dobre	miejsce.	Tym	bardziej,	
że	szczególnie	spragnieni	jesteśmy	po	lekcjach	wychowania	
fizycznego	–	przyznali.
	 Jak	zapowiedziały	władze	Wodociągów	Kieleckich,	jesz 
cze	w	tym	roku	kolejne	szkolne	poidełko	zostanie	zamonto- 
wane	w	Szkole	Podstawowej	w	Nowinach,	a	także	w	kilku	
kieleckich	placówkach.

Agnieszka Olech

Pierwsze szkolne poidełko w Nowinach już działa

DNI POMOCY OSOBOM 
POKRZYWDZONYM PRZEMOCĄ 

dla mieszkańców Gminy Sitkówka Nowiny 

w dniach 03-05 listopada 2015 r. w godzinach 15.30 do 17.30 

 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce- Nowinach  
dyżurować będą specjaliści 

PRAWNIK, PSYCHOLOG, POLICJANT, LEKARZ, PRACOWNIK SOCJALNY 
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NADCHODZI	JESIEń
Patrzysz!	Nadchodzi	jesień.
Liście	na	drzewach	się	złocą
Przecież	minął	już	wrzesień.
Ptaki	skrzydłami	trzepocą,
			chcą	oczyścić	swe	pióra
			by	się	nie	bały	chłodu.
			Jesień	się	robi	ponura.
			Zimno	nadciąga	od	wschodu.
Niedługo	nadejdą	deszcze,
Słońce	coraz	mniej	grzeje.
Przyjdą	jesienne	chłody.
Zmieni	się	wygląd	przyrody.
			Jesień	się	zbliża
			dużymi	krokami.
			W	sercu	jakieś	zmartwienie.
			Widocznie	to	tęsknota
			za	letnimi	dniami.
			O	letnich	dniach	to	wspomnienie.
Liście	spadają
piękne,	złociste.
Na	ziemi	leżą	zwiędłe.
Drzewa	liści	się	pozbywają.
Same	są	teraz	smutne,
bo	liści	już	swoich	nie	mają.
			Tak	jesień	jest	piękna.
			Snuje	się	babie	lato.
			Rozciąga	swe	nici	przez	pola.
			Czy	potrzeba	narzekać	na	to?
			Więc	wykorzystaj	ciepło	do	końca
			I	łap	te	ostatnie	promienie	słońca!

 Henryk Skowerski

	 Zapraszamy	 do	 zapoznania	 się	 z	 wierszami	 naszych	
lokalnych	 twórców.	 Zachęcamy	 również	 wszystkich	
tych,	którzy	tworzą	do	podzielenia	się	swoją	twórczością	 

z	czytelnikami	„Głosu	Nowiny”.	Wiersze	prosimy	
wysyłać	na	adres	Redakcji.

Wierszem pisane 

K	R	U	C	H	E		Ż	y	C	I	E
dla	każdego
tylko	parę	słów
zwykłych
wyniosłych
prostych
skomplikowanych

jednych	życie	łączy
innych	dzieli

jesteśmy		uczciwi
szlachetni
cyniczni
z	poetycką
lub	ciemną	duszą

to	my

najważniejsze
byśmy
sobie	nawzajem
byli	potrzebni

bo	życie	jest	kruche.
Lidia Jędrocha

 

ŚWIęTO	ZMARŁyCH
Ten	dzień	jest	smutny,	skłania	do	refleksji
Idziesz	odwiedzić	drogie	Ci	osoby
Zapalić	świeczkę	na	ich	mogile
To	symbol	miłości	nie	ozdoby

Cmentarz	to	jest	miejsce	szczególne
Tu	śmiechu	nigdy	nie	usłyszysz
To	miejsce	pełne	łez	i	smutku
Wszyscy	modlimy	się	tam	w	ciszy

Gdy	stoisz	nad	mogiłą	bliskich
Czujesz	to	jakby	przy	Tobie	stali
Wspominasz,	każdą	chwilę	z	nimi
Bo	wiesz	jak	bardzo	Cię	kochali.

Ty	nie	pogodzisz	się	ze	śmiercią
Tak	wiele	osób	Ci	zabrała
Dobrze	wiedziała,	że	będziesz	cierpieć
Lecz	Cię	o	zdanie	nie	pytała

Ten	gość	przychodzi	nieproszony
Choć	zamkniesz	przed	nią	wszystkie	drzwi
Zbierze	duszę	z	Twojego	ciała
I	nie	przeszkodzi	jej	w	tym	nikt

Ona	po	Ciebie	też	kiedyś	przyjdzie
I	duszę	wyrwie	z	piersi	Twej
Poniesie	w	górę	w	ostatnią	podróż
A	ty	mnie	Panie	w	opiece	swej	miej

  Irena Kostrzewska 

UCHODźCy
Człowiek	–	dumne	słowo,
czasem	traci	swoją	moc.
I	nadzieja	także	gaśnie,
ciemna	nas	ogarnia	noc.

Płynie	potok	tych	niechcianych.
W	trudzie	,znoju	–	wiele	godzin.
Szukających	dziś	schronienia,
bezpieczeństwa	dla	swych	rodzin.

Kto	tułaczem	chciałby	zostać,
z	własnej	i	nie	swoje	woli.
Nie	mieć	swego	skrawka	nieba,
swego	domu,	swego	chleba.

Świat	kłamliwy	się	wydaje,
Nie	rozumiem	go	–	więc	pytam.
Odpowiedzi	nie	dostaję,,
i	rozumu	mi	nie	staje.

Coraz	trudniej	mi	przychodzą,
myśli	plączące	się	w	mej	głowie.
I	tak	płynie	dzień	za	dniem,
człowiek	dziś	odchodzi	w	cień.

Kto	rozpętał	to	szaleństwo,
Jaka	myśl	i	w	czyjej	głowie,
zagościła	się	straszliwa.
Kto	za	zbrodnię	tą	odpowie?

Wojny	toczą	się	zajadłe,
możni		władcy	o	się	dbają.
Nic	ich	naród	nie	obchodzi,
może	kiedyś	się	odrodzi.

Bólu	jednak,	poniżenia,
nikt	tym	ludziom	już	nie	zwróci.
Do	ojczyzny	ukochanej,
Z	nich	nie	jeden	już	nie	wróci.

            Danuta Kilakiewicz

Ż	y	C	I	E		I		W	S	P	O	M	N	I	E	N	I	E	       

Dzień	za	dniem	szybko	mija
dla	kogoś	ostatnia	godzina	wybija
jedni	się	rodzą
drudzy	za	wcześnie	odchodzą
tak	było	zawsze	
dalej	też	tak	będzie
nie	tylko	u	nas
wszędzie

niczego	nie	zmieni	ból	rodziny
przypisywane	sobie	winy
świat	życiem	i	śmiercią	nas	raczy
daje	szczęście
nie	żałuje	rozpaczy
płaczące	serce	matki
nie	pomoże
może	Ty	ukoisz	ból,	Boże?

Jedynie	wspomnienia	nie	umierają,
magiczną	moc	mają
jak	kwiaty
które	rosną	na	grobie
nie	pozwolą	zapomnieć	o	Tobie

….Znów	na	chwilę	się	zatrzymamy
znów	przy	sobie	kogoś	nie	mamy
życie	dalej	mknie
kto	następny
tylko	Bóg	wie.

Lidia Jędrocha

„DZIEń	WSZySTKICH	ŚWIęTyCH”

Zwierzęta	na	zimę	jedzenie	magazynują,
a	drzewa	na	czerwono	i	żółto	się	malują.
Powoli	szykujemy	się	do	świąt
i	chodzimy	coraz	to	bardziej	uśmiechnięci,
a	z	góry	patrzą	na	nas	zadowoleni	Wszyscy	Święci.
Chodzimy	po	cmentarzu	i	śmieci	wrzucamy	do	wora,
bo	posprzątać	nagrobki	już	przyszła	pora.
Zostawić	je	brudne,	no	nie	wypada,
bo	wkrótce	nadejdzie	1	listopada.

Magdalena Rajkiewicz
uczennica 1 klasy Gimnazjum w Nowinach
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	 Takiego	koncertu	w	Nowinach	 jeszcze	nigdy	nie	było.	
11	października,	w	auli	Zespołu	Szkół	Ponadpodstawowych	
wystąpili	 artyści	 słynnej	 krakowskiej	 „Piwnicy	 pod	 Bara-
nami”.	 Można	 też	 było	 posłuchać	 Piotra	 „Kuby”	 Kubowi-
cza	występującego	z	zespołem	Con	Affetto	pod	kierunkiem	
Edyty	 Bobryk	 kierownik	 ds.	 kultury	 z	 Gminnego	Ośrodka	
Kultury	„Perła”	w	Nowinach.	Artystów	przyszły	podziwiać	
prawdziwe	tłumy.

	 Słynny	kabaret	„Piwnica	pod	Baranami”	został	założo-
ny	w	1956	roku	przez	krakowskich	studentów.	W	piwnicach	
Pałacu	 Pod	 Baranami,	 mieszczącym	 się	 przy	 Rynku	 Głów-
nym	w	Krakowie,	występowały	na	przestrzeni	lat	takie	sła-
wy	jak:	Grzegorz	Turnau,	Alosza	Awdiejew,	Marek	Grechuta	 
i	wielu	innych	znanych	artystów.
	 W	minioną	niedzielę,	artyści	krakowskiej	„Piwnicy	pod	
Baranami”	wystąpili	w	Nowinach.	 Cudowna	muzyka	 i	 cha-
rakterystyczny	dla	„Piwnicy	pod	Baranami”	humor	zachwy-
ciły	tłumnie	przybyłą	publiczność.	–	Wspaniałe	skecze,	żar-
ty,	dowcipy,	ale	też	niezapomniane	utwory.	Myślę,	że	to	wy-
darzenie	artystyczne	na	długo	zapisze	 się	w	pamięci	gości	
–	mówił	wicestarosta	 Powiatu	 Kieleckiego	 Zenon	 Janus.	 –	 
	 Z	całą	pewnością	mieliśmy	do	czynienia	z	niezwykłym	
wydarzeniem	artystycznym.	Cieszę	się,	że	tak	cenieni	artyści	
zechcieli	u	nas	wystąpić.	Widać	po	frekwencji	mieszkańców,	
że	tego	typu	imprezy	kulturalne	są	u	nas	bardzo	potrzebne	
–	zaznaczył	zastępca	wójta	gminy	Sitkówka-Nowiny	Łukasz	
Barwinek,	dziękując	jednocześnie	Edycie	Bobryk,	kierownik	
ds.	kultury	Gminnego	Ośrodka	Kultury	„Perła”	w	Nowinach	
za	pomysł	i	organizację	wydarzenia.
	 –	Podczas	występu	goście	mogli	zobaczyć	trzy	różne	po-
kolenia,	co	dało	się	również	usłyszeć	na	scenie,	na	której	wy-
stąpiła	dla	przybyłych	–	 śmiało	można	powiedzieć	–	 śmie-
tanka	 „piwniczna”.	 Wspaniali	 i	 bardzo	 utalentowani	 arty-
ści	zaprezentowali	 to,	co	mają	najlepszego	do	pokazania	–	
słusznie	chwaliła	Marzena	Michałowska-Kowalik,	menadżer	
kabaretu	„Piwnica	pod	Baranami”.
	 W	niedzielę	w	Nowinach	można	było	podziwiać	Kami-
lę	Klimczak	–	aktorkę	teatru	Bagatela	w	Krakowie.	Związana	 
z	 Teatrem	 STU,	 artystka	 krakowskiej	 „Piwnicy	 Pod	 Bara-
nami”,	 z	 którą	 koncertowała	 m.in.	 w	 Stanach	 Zjednoczo-
nych,	Kanadzie,	a	także	w	Austrii,	Niemczech	oraz	w	wielu	
miastach	w	całej	Polsce,	szczególnie	ceni	sobie	współpracę	 
z	maestro	Leopoldem	Kozłowskim,	zwanym	„Ostatnim	Klez- 
merem	Galicji”,	w	zespole	którego	śpiewa	tradycyjne	pieśni	
żydowskie	w	języku	jidysz,	a	także	zupełnie	nowe	napisane	
do	słów	i	tłumaczeń	Jacka	Cygana.

 Do	Nowin	przyjechała	także	Urszula	Makosz	–	wybitna	
interpretatorka	 pieśni	 żydowskich.	 Jej	 repertuar	 zawie- 
ra	 utwory	 o	 zróżnicowanej	 tematyce	 i	 nastroju	 w	 trzech	
żydowskich	 językach.	Są	 to	 tradycyjne	 i	 autorskie	piosenki	
w	 języku	 jidysz,	 pieśni	 w	 języku	 hebrajskim	 oraz	 utwory	
w	 języku	 ladino	 charakterystyczne	 dla	 kultury	 muzycznej	
Żydów	 zamieszkujących	 Półwysep	 Iberyjski.	 Interpretuje	
również	wiersze	współczesnych	poetów	polskich	 oraz	 po-

ezje	Jana	Lechonia.
	 Zaproszonych	gości	bawił	 również	Piotr	„Kuba”	Kubo-
wicz,	 z	 wykształcenia	 śpiewak	 operowy,	 który	 pracował	
jako	wokalista	w	Teatrze	Muzycznym	w	Gdyni.	Przeżył	 też	
przygodę	 z	 Operą	 Kameralną	w	Wiedniu,	 gdzie	 zaśpiewał	
w	 „Czarodziejskim	 flecie”	 i	 „Cyruliku	 sewilskim”.	 Od	 2002	
roku	 jest	 silnie	 związany	 z	 ziemią	 świętokrzyską,	 gdzie	
zrealizował	 projekt	 „Akwarelki	 Świętokrzyskie”.	 W	 czasie	
imprezy	 zaprezentował	 się	 także	 z	 zespołem	 Con	 Affetto	
pod	kierunkiem	Edyty	Bobryk	z	Gminnego	Ośrodka	Kultury	
„Perła”	w	Nowinach.	To	właśnie	z	 jej	 inicjatywy	krakowski	
kabaret	„Piwnica	pod	Baranami”	zawitał	do	Nowin.	–	Wyda-
je	mi	się,	że	kultura	wyższego	lotu,	bez	względu	na	to	gdzie	
mieszkamy,	powinna	nam	towarzyszyć.	Ogromnie	się	cieszę,	
że	tak	wspaniali	artyści	zechcieli	przyjąć	nasze	naproszenie	
–	podkreśla	Edyta	Bobryk	kierownik	d.s.	kultury	Gminnego	
Ośrodka	Kultury	„Perła”	w	Nowinach,	która	już	zapowiada,	
że	będą	kolejne	wspaniałe	wydarzenia	kulturalne	na	terenie	
gminy	Sitkówka-Nowiny.	–	Postaramy	się	zaskoczyć	naszych	
mieszkańców	jeszcze	nie	raz.	Pomysłów	jest	wiele	i	wierzę,	
że	uda	się	je	wszystkie	zrealizować	–	zapewniła.
	 Kolejnym	artystą,	który	wystąpił	podczas	niedzielnego	
koncertu,	był	Paweł	Pierzchała	–	pianista	i	kompozytor.	Jako	
instrumentalista	 i	 aranżer	udziela	 się	w	 rozmaitych	projek-
tach	 o	 szerokim	 spektrum	 tematyki	 i	 stylów	 –	 od	muzyki	
alternatywnej,	wpływów	jazzu,	poprzez	muzykę	żydowską,	
brzmienia	etniczne	i	awangardę.
	 Poza	 tym,	 na	 nowińskiej	 scenie	 stanęli:	 Michał	
Chytrzyński,	 utalentowany	 skrzypek	 młodego	 pokolenia,	
oraz	gitarzysta	basowy	Paweł	„Basolog”	Kuźmicz.
	 Bez	 wątpienia	 występ	 kabaretu	 „Piwnica	 pod	 Bara-
nami”	można	zaliczyć	do	 jednego	z	najważniejszych	wyda-
rzeń	 tegorocznego	 sezonu	 kulturalnego	 na	 terenie	 gminy	
Sitkówka-Nowiny.	Jak	zapowiedzieli	pomysłodawcy,	swoimi	
propozycjami	zaskoczą	mieszkańców	jeszcze	nie	raz.	Trzeba	
przyznać,	że	poprzeczkę	postawili	sobie	wysoko.

Agnieszka Olech

Kabaret „Piwnica pod Baranami” 
wystąpił w Nowinach
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Nasi podopieczni

 

Kubuś urodził się w 2013 roku owinięty pępowiną wokół szyi, z cechami niedonoszenia i hipotrofii. W bardzo

krótkim czasie po narodzinach Kuba ponownie trafił do szpitala. Badania wykazały posoczniczę oraz zapalenie

opon mózgowo-rdzeniowych. Po powrocie do domu cały czas wątpliwości budziły osłabienie mięśni oraz

opóźnienie motoryczne dziecka. Kubuś został objęty opieką neurologiczną oraz natychmiastową rehabilitacją

ruchową, która dawała tylko nieznaczne efekty. Po wstępnej diagnostyce lekarze uznali, iż Kuba cierpi na

Miopatie (postępujący zanik mięśni). Synek wymaga mechanicznej wentylacji respiratorem metodą

nieinwazyjna w trybie nocnym. Pomimo rehabilitacji Kubuś ciągle jest zbyt słaby ,nie chodzi samodzielnie,

szybko się męczy. Dużym zagrożeniem są częste infekcje dróg oddechowych i karmienie. Dają o sobie znać

problemy z kręgosłupem oraz inne problemy ortopedyczne. Dziecko wymaga intensywnej rehabilitacji oraz

opieki specjalistów. Pomimo tych przeciwności losu Kubuś jest bardzo radosnym oraz mądrym chłopcem. 

POMÓŻ KUBUSIOWI W WALCE O SPRAWNOŚĆ

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Bęben, 4782 pomagają Państwo

Kubusiowi w jego codziennych zmaganiach.

Za każdy dar serca serdecznie dziękujemy.

POMÓŻMY CHORYM DZIECIOM 
– Jasiowi z Kowali i Kubusiowi z Chęcin

Artyści „Piwnicy pod Baranami” gościli w Nowinach
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