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Przy Szkole Podstawowej w Kowali powstało nowe wielofunkcyjne boisko.  
Ma nowoczesną nawierzchnię, bramki do piłki ręcznej i nożnej, można na nim grać 
również w siatkówkę i w koszykówkę. Budowa obiektu kosztowała gminę łącznie 
162 tysiące złotych, z czego jedna trzecia środków pochodziła z dofinansowania 
ministerialnego. Uroczyste otwarcie nowego obiektu sportowego zainaugurował 
mecz siatkówki władz samorządowych wraz z mieszkańcami oraz uczniami.

W Kowali jest nowe boisko wielofunkcyjne
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	 Dwunastu	 finalistów	 zaprezentowało	 swoje	 umiejęt-
ności	 podczas	 finału	 Talentu	 Powiatu	 Kieleckiego,	 który	
odbył	 się	w	minioną	 sobotę	w	Nowinach.	Najlepsza	oka-
zała	 się	wokalistka	 Laura	Olchawa.	Wygrywając	finał	po-
wiatowy	 i	 zdobywając	 tym	samym	tytuł	Talentu	Powiatu	
Kieleckiego,	Laura	zakwalifikowała	się	do	półfinału	woje-
wódzkiego.

	 Dwunastoletnia	 Laura	 Olchawa	 śpiewa	 od	
najmłodszych	 lat,	a	swój	talent	szlifuje	w	Młodzieżowym	
Domu	 Kultury	 w	 Kielcach	 pod	 czujnym	 okiem	 Joanny	
Litwin.	 Serca	 jurorów	 podczas	 finału	 powiatowego	
podbiła	 utworem	 „Płonie	 stodoła”.	 Teraz	 Laura	 będzie	
rywalizować	z	innymi	talentami	w	półfinale	wojewódzkim.	
–	 Zupełnie	 nie	 spodziewałam	 się	 wygranej	 –	 przyznała	
tuż	po	ogłoszeniu	wyników	zdolna	wokalistka.	–	Ogrom-
nie	 cieszę	 się	 ze	 zdobycia	 pierwszego	 miejsca.	 Konkurs	
to	 doskonała	 zabawa.	 Każdy	 powinien	 spróbować	 tutaj	
swoich	sił	–	dodała.	

	 Miejsce	 drugie	 zajęła	 18-letnia	 Patrycja	 Bębacz,	 
a	na	miejscu	trzecim	uplasowała	się	Katarzyna	Jamrożek.	
Obie	 przeszły	 do	 ćwierćfinału	 wojewódzkiego	 Talentu	
Świętokrzyskiego.	 Jurorzy	 przyznali	 także	 dwie	 dzikie	
karty	kwalifikujące	do	przejścia	wyżej.	Otrzymała	 je	trzy-
nastoletnia	 wokalistka	 Emilia	 Chlewicka	 oraz	 tancerki	
tańczące	w	duecie	-	Ania	Marek	i	Sara	Dziubińska.	–	Występy	 
w	 tego	 typu	 konkursach	dają	 nam	większą	pewność	 sie-
bie	–	mówiły	zgodnie	utalentowane	tancerki.	–	Bardzo	się	

cieszymy	z	przyznanych	przez	jurorów	dzikich	kart.	W	ko- 
lejnym	etapie	konkursu	damy	z	siebie	wszystko	–	zapewniły	
Ania	i	Sara.	
	 O	tym,	że	kandydaci	do	tytułu	Talentu	Powiatu	Kielec-
kiego	 prezentowali	 wielkie	 zdolności,	 mówił	 wójt	 gminy	
Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 –	 Jestem	
pod	 ogromnym	wrażeniem	występujących	 artystów.	 So-
bota	upłynęła	w	naszej	auli	pod	znakiem	niesamowitych	
talentów.	 Było	 kogo	 podziwiać	 –	 podsumował	 wójt	 Se-
bastian	Nowaczkiewicz.	–	Szkoda	tylko,	że	nikt	z	naszych	
rodzimych	artystów	nie	wystąpił	w	finale	powiatu	kielec-
kiego.	Mamy	wielu	wspaniałych	artystów,	których	chcemy	
promować.	 Zachęcam	 również	 do	 ujawniania	 swoich	 ta- 
lentów.	Naprawdę	warto	się	pokazać	–	zachęcał	wójt	No- 
waczkiewicz.	
	 Finał	 Talentu	 Powiatu	 Kieleckiego	 odbył	 się	 w	 auli	
ZSP	 w	 Nowinach.	 Nagrody	 dla	 zwycięzców	 ufundował	
wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny.	 Zdobywczyni	 pierwszego	
miejsca	 –	 Laura	 Olchawa	 -	 otrzymała	 nie	 tylko	 tytuł	 Ta- 

lentu	 Powiatu	 Kieleckiego	 i	 kwalifikację	 do	 półfinału	 
Talentu	Świętokrzyskiego,	ale	również	nagrodę	pieniężną	 
w	wysokości	1000	złotych.	Zdobywczyni	miejsca	drugiego	
otrzymała	 nagrodę	 finansową	w	wysokości	 600	 złotych,	
a	 trzeciego	 -	 400	 złotych.	Dodatkowo	 laureatka	 nagrody	
specjalnej,	Patrycja	Bębacz,	otrzymała	wycieczkę	do	Bruk-
seli	 ufundowaną	 przez	 Beatę	 Gosiewską	 -	 Poseł	 do	 Par-
lamentu	 Europejskiego.	 Poza	 tym	 wicestarosta	 kielecki	
Zenon	 Janus	 ufundował	 zestawy	 artykułów	 biurowych,	 
w	 tym	 długopisy	 marki	 Parker	 oraz	 albumy	 książkowe.	
Przedstawiciele	 Gminnego	Ośrodka	 Kultury	w	 Nowinach	
przekazali	 na	 ręce	 laureatów	 trzech	 pierwszych	 miejsc	
oraz	 zdobywców	 dzikich	 kart	 bezpłatne	 wejściówki	 na	
Pływalnię	Perła	w	Nowinach.	
	 Talent	 Powiatu	 Kieleckiego	 zorganizowało	 „Echo	
Dnia”	wspólnie	z	wójtem	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebas-
tianem	 Nowaczkiewiczem,	 Gminnym	 Ośrodkiem	 Kultury	
„Perła”	w	Nowinach,	a	także	przy	współpracy	z	Urzędem	
Marszałkowskim	Województwa	Świętokrzyskiego.	

Agnieszka Olech

Finał Talentu Powiatu Kieleckiego 
odbył się w Nowinach
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	 Uchwała	 w	 sprawie	 określenia	 organizacji	 i	 trybu	
działania	Gminnej	Rady	Działalności	Pożytku	Publicznego	 
w	Sitkówce-Nowinach	oraz	trybu	powołania	jej	członków,	
przystąpienie	do	stowarzyszenia	Związku	Gmin	Wiejskich	
Rzeczpospolitej	 Polskiej,	 czy	 scalenie	 i	 podział	 nierucho-
mości	w	Woli	Murowanej	–	te	i	szereg	innych	uchwał	pod-
jęto	podczas	ostatniego	posiedzenia	sesji	Rady	Gminy	Sit-
kówka-Nowiny.	Gośćmi	sesji	byli	wicestarosta	powiatu	kie-
leckiego	Zenon	Janus	oraz	radny	Rady	Powiatu	Kieleckiego	
Kazimierz	Bielecki.

POWSTANiE	GMiNNA	RADA	DZiAłALNOŚCi	POżyTKU	PU-
BLiCZNEGO
	 Jedną	 z	 uchwał	 podjętych	 podczas	 ostatniego	
posiedzenia	sesji	była	ta	dotycząca	określenia	organizacji	
oraz	 trybu	 działania	 Gminnej	 Rady	 Działalności	 Pożytku	
Publicznego	w	Sitkówce-Nowinach	oraz	trybu	powołania	
jej	członków.	–	Rada	działalności	pożytku	publicznego	to	
wspólny	 zespół	 opiniodawczo-doradczy,	 w	 skład	 które-
go	 wchodzą	 przedstawiciele	 sektora	 pozarządowego	 
i	 administracji	publicznej.	Rada	działalności	pożytku	pub-
licznego	 jest	 przestrzenią	 nie	 tylko	 dialogu,	 ale	 przede	
wszystkim	współdecydowania	o	ważnych	dla	administracji	
samorządowej	 i	 organizacji	 pozarządowych	 sprawach,	
wynikających	 z	 potrzeb,	 problemów	 i	 wyzwań	 danej	
wspólnoty	 samorządowej	 –	wyjaśnia	wójt	 gminy	 Sitków-
ka-Nowiny	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 –	 Rada	 będzie	 się	
składać	 z	 ludzi,	 którzy	 angażują	 się	 w	 różnego	 rodzaju	
działalność	społeczną	poprzez	stowarzyszenia	i	organiza-
cje	pożytku	publicznego.	Chcemy,	żeby	głos	społeczeństwa	
był	słyszalny,	a	wszelkie	inicjatywy	i	pomysły	miały	odzwier- 
ciedlenie	w	 realnych	działaniach	–	dodaje	wójt	Sebastian	
Nowaczkiewicz.
	 Jak	 podkreślano,	 Gminna	 Rada	 Działalności	 Pożytku	
Publicznego	 to	 krok	 w	 stronę	 społeczeństwa	 obywatel-
skiego.	 –	Będzie	 to	 głos	 społeczeństwa,	 a	 zarazem	ciało	
doradcze	 i	 konsultacyjne.	 Stowarzyszenia	 i	 organizacje	
pozarządowe	 to	ważny	 organ	 na	 terenie	 gminy.	 Chcemy	
zaktywizować	działające	tam	osoby,	a	wiemy,	że	to	ludzie	
pełni	pasji	i	zaangażowania,	którzy	robią	wiele	wspaniałych	
rzeczy	z	zakresu	turystyki,	sportu,	oświaty	jak	również	po-
mocy	 społecznej.	 Chcemy	 dokładnie	 poznać	 ich	 potrze-
by,	 ale	 też	 integrować	 społeczność	 lokalną	 naszej	 gminy	 
i	pobudzać	do	działania.	Temu	ma	służyć	powołana	Gmin-
na	 Rada	 Działalności	 Pożytku	 Publicznego	 –	 podkreśla	
zastępca	wójta	gminy	Sitkówka-Nowiny	łukasz	Barwinek.
Gminna	 Rada	 Działalności	 Pożytku	 Publicznego	 ma	

powstać	już	w	listopadzie.	Zgodnie	z	podjętą	uchwałą	w	jej	
skład	wejdzie	dziesięciu	członków,	w	tym	sześciu	przedsta-
wicieli	organizacji	pozarządowych	działających	na	terenie	
gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 a	 także	 dwóch	 przedstawicieli	
Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 i	 dwóch	 przedstawicieli	 
z	ramienia	Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny.
	 Gminna	 Rada	 Działalności	 Pożytku	 Publicznego	 ma	
powstać	 już	 w	 listopadzie.	 Zgodnie	 z	 podjętą	 uchwałą,	
w	 jej	 skład	 wejdzie	 dziesięciu	 członków,	 w	 tym	 sześciu	
przedstawicieli	 organizacji	 pozarządowych	 działających	
na	terenie	gminy	Sitkówka-Nowiny,	a	także	dwóch	przed-
stawicieli	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny	i	dwóch	przedsta-
wicieli	z	ramienia	Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny.

GMiNA	ZłOży	WNiOSEK	O	KOLEJNE	DOFiNANSOWANiE	RZą-
DOWE	NA	BUDOWę	DRóG
	 Podczas	 sesji	 radni	 wyrazili	 zgodę	 na	 finansowanie	 
i	upoważnienie	wójta	do	podjęcia	działań	w	celu	realizacji	
przez	 Gminę	 Sitkówka-Nowiny	 zadania	 inwestycyjnego	
pn.	 „Budowa	 dróg	 gminnych,	 chodników	 i	 parkingów	 
w	miejscowości	 Zagrody”	 w	 ramach	 Programu	 Rozwoju	
Gminnej	 i	 Powiatowej	 infrastruktury	 Drogowej	 na	 lata	
2016-2019”.	 Dzięki	 podjętej	 uchwale,	 gmina	 może	 złożyć	
wniosek	o	dofinansowanie	inwestycji	z	budżetu	Państwa.	
Do	 realizacji	 zaplanowano	 budowę	 sieci	 dróg	 gmin-
nych	wraz	 z	 ciągami	 pieszymi	 i	 zjazdami	 indywidualnymi	 
w	miejscowości	 Zagrody	 w	 Gminie	 Sitkówka-Nowiny.	 in-
westycja	ma	kosztować	2	miliony	200	tysięcy	złotych,	z	cze-
go	połowę	władze	gminy	planują	pozyskać	 z	 rządowego	
programu.	–	To	kontynuacja	tzw.	„schetynówek”	–	mówi	
zastępca	wójta	łukasz	Barwinek.	–	Będziemy	składać	 już	
kolejny	wniosek	o	dofinansowanie	z	budżetu	państwa	bu-
dowy	dróg	na	terenie	gminy	Sitkówka-Nowiny.	Końca	do- 
biega	 budowa	 infrastruktury	 drogowej	 na	 osiedlu	 Pod	
Lasem,	 której	 koszt	 szacuje	 się	 na	 2	miliony	 400	 tysięcy	

złotych,	z	czego	połowa	środków	pochodziła	właśnie	z	Naro- 
dowego	 Programu	 Przebudowy	 Dróg	 Lokalnych.	 Teraz	 
chcemy	w	ramach	tego	samego	programu,	którego	nazwa	
została	od	tego	roku	zmieniona,	pozyskać	kolejne	dofinan- 
sowanie,	 tym	 razem	 na	 budowę	 sieci	 dróg,	 chodników	
i	 parkingów	 w	 miejscowości	 Zagrody	 –	 poinformował	
zastępca	wójta	łukasz	Barwinek.	Zakończenie	tej	inwesty-
cji	zaplanowano	na	koniec	listopada	2016	roku.

Z posiedzenia Sesji Rady Gminy
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BęDą	SCALONE	GRUNTy
Scalenie	 i	 podział	 nieruchomości	 w	 miejscowości	 Wola	
Murowana	 był	 kolejnym	 punktem	 dyskusji	 podczas	
posiedzenia	 Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny.	 Z	 wnioskiem	 
o	scalenie	gruntów	zwrócili	się	mieszkańcy,	których	działki	
w	większości	są	wąskie,	o	wydłużonych	kształtach.	Zgod-
nie	z	Miejscowym	Planem	Zagospodarowania	Przestrzen-
nego	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 scalenie	 i	 podział	 przed-
miotowych	 działek	 są	 dopuszczalne	 i	 zostaną	 przepro- 
wadzone	 według	 ustanowionych	 warunków	 oraz	 zasad.	 
W	 perspektywie	 powstaną	 działki	 budowlane,	 rekrea-
cyjne,	 ogólnodostępne,	 nowe	 układy	 komunikacyjne,	
a	 dotychczasowe	 drogi	 zmodernizowane.	 Tym	 samym	
znacząco	 poprawi	 się	 funkcjonalność	 i	 atrakcyjność	 wsi	
Wola	 Murowana.	 Radni	 jednomyślnie	 przyjęli	 uchwałę	 
w	tej	sprawie.

OŚWiATA	NA	WySOKiM	POZiOMiE
Radni	 podczas	 sesji	 mogli	 zapoznać	 się	 z	 informacją	 
o	 realizacji	 zadań	 oświatowych	 za	 rok	 2014/2015	 złożoną	

przez	Zespół	Obsługi	Szkół	i	Przedszkoli	w	Nowinach.	Jak	
wynikało	 z	 przedstawionej	 informacji,	 głównym	 celem	
funkcjonowania	jednostek	w	minionym	roku	szkolnym	był	
wszechstronny	 rozwój	 ucznia,	 działalność	 dydaktyczna	 
i	opiekuńczo-wychowawcza.	Każda	z	placówek	posiadała	
bardzo	dobre	warunki	 lokalowe,	wyposażenie	w	pomoce	
dydaktyczne	i	sprzęt	zapewniające	bezpieczne	i	higienicz- 
ne	warunki	nauki,	wychowania	i	opieki.	Bazy	placówek,	jak	
i	wyposażenie	stawiają	 je	na	czołowych	miejscach	w	wo-
jewództwie	świętokrzyskim,	 jeśli	chodzi	o	nowoczesność	
i	innowacyjność.

Październikowe	 posiedzenie	 sesji	 rady	 Gminy	 Sitkówka-
Nowiny	 tradycyjnie	 zakończyło	 się	 wolnymi	 wnioskami,	
informacjami,	interpelacjami	i	zapytaniami	obradujących.

Agnieszka Olech

	 Gmina	 Sitkówka-Nowiny	 prowadzi	 obecnie	 szerokie		
przygotowania	aby	móc	ubiegać	się	o	środki	zewnętrzne	
w	 	bieżącym	okresie	programowania	2014-2020.	Zaplano-
wano	w	tym	okresie	aplikowanie	o	szereg	różnorodnych	
inwestycji.	
	 Aby	 nasza	 Gmina	 mogła	 aplikować	 o	 dofinan- 
sowanie	 ze	 środków	 z	 UE,	 w	 tym	 min.	 ze	 środków	 
z	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Świętokrzyskiego,	pracownicy	Gminy	musieli	przygotować	
niezbędne	 dla	 tego	 celu	 dokumenty	 i	 opracowania	 takie	
jak:	 „Strategia Rozwoju Gminy do 2025r.”	 czy	 „Lokalny 
Program Rewitalizacji Miejscowości Nowiny na lata 2015-
2020”.	 Obecnie	 strategia	 rozwoju	 jest	 w	 uzgodnieniu	
w	Regionalnej	Dyrekcji	Ochrony	Środowiska	i	Wojewódzkiej	
Stacji	Sanitarno-Epidemiologicznej,	a	program	rewitalizacji	
zostanie	przekazany	do	tych	uzgodnień	w	najbliższym	czasie.		
Oba	 te	opracowania	opracowali	 pracownicy	naszej	 gminy	
z	 Referatu	 infrastruktury	 odpowiedzialni	 za	 pozyskiwanie	
środków	 zewnętrznych.	 Dodatkowo	 w	 końcowej	 fazie	
realizacji	 jest	 Plan	 Gospodarki	 Niskoemisyjnej	 (PGN)	 na	
terenie	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny.	 Nadzór	 nad	 realizacją	
PGN-u	pełnią	również	pracownicy	Referatu	 infrastruktury.	
Na	 opracowanie	 PGN-u	 Gmina	 Sitkówka-Nowiny	 uzyskała	
dofinansowanie	 z	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 wysokości	 90%	

całkowitych	kosztów	zadania.	W	najbliższym	czasie	Gmina	
Sitkówka-Nowiny	 	 planuje	 również	 	 przystąpienie	 do	
realizacji	 „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny”.	
	 -	Wszystkie	te	działania	mają	na	celu	umożliwienie	
Gminie	Sitkówka-Nowiny	wnioskowania	o	środki	zewnętrzne	
z	 UE	 –	 mówi	 Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 wójt	 gminy	
Sitkówka-Nowiny.	Powyższe	dokumenty	 i	opracowania	 są	
wymagane	 przy	 większości	 inwestycji	 i	 zamierzeń,	 które	
planuje	zrealizować	Gmina	Sitkówka-Nowiny	w	najbliższych	
latach.	 Wartym	 nadmienienia	 	 jest	 tu	 fakt,	 że	 Gmina	
Sitkówka-Nowiny	należy	do	tzw.	Zintegrowanych	inwestycji	
Terytorialnych	 Kieleckiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego	 (ZiT	
KOF),	i	w	ramach	tych	środków	zaplanowano	szereg	działań	
inwestycyjnych	 z	 zakresu:	 budowy	 ścieżek	 rowerowych,	
modernizacji	 oświetlenia	 ulicznego,	 termomodernizacji	
budynków	 użyteczności	 publicznej	 czy	 	 budowy	 ścieżki	
edukacyjno-przyrodniczej.	Koordynacją	działań	ZiT	KOF	na	
terenie	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 zajmują	 się	 wyznaczeni	
pracownicy	 gminy.	 Również	 ww.	 działania	 z	 obszaru	 ZiT	
KOF	 wymagają	 posiadania	 przez	 Gminę	 	 min.	 aktualnej	
strategii	rozwoju		oraz	Planu	Gospodarki	Niskoemisyjnej.	
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	 Liczne	 dotacje	 na	 rozwój,	 osobista	 kontrola	 nad	
firmą,	a	co	za	tym	idzie,	brak	obaw	o	zwolnienie	–	to	tylko	
niektóre	 z	 zalet	 założenia	 spółdzielni	 socjalnej.	 W	 celu	
omówienia	 jej	 definicji,	 sposobów	działania	 i	 tego,	 jak	 ją	
założyć	odbyło	się	spotkanie	zorganizowane	przez	Wójta	
Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 oraz	 Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	
Społecznej	w	Nowinach	 dla	mieszkańców	 gminy	 Sitków-
ka-Nowiny.	Jak	się	okazuje,	nie	trzeba	bać	się	formalności	
związanych	z	pisaniem	statutu,	czy	rejestracją	spółdzielni.

CZyM	JEST	SPółDZiELNiA	SOCJALNA

	 Spotkanie	 informacyjne	 w	 Urzędzie	 Gminy	 Sitkówka-
Nowiny	 poprowadzili	 przedstawiciele	 Stowarzyszenia	
Centrum	 Doradztwa	 w	 osobach	 prezesa	 Marcina	 Kulew- 
skiego	 oraz	 sekretarza	 Magdaleny	 Nowak.	 -	 Spółdzielnia	
socjalna	 zrzesza	 osoby	 zagrożone	 wykluczeniem	
społecznym,	 czyli	 bezrobotnych,	 niepełnosprawnych,	
bezdomnych,	 uzależnionych	 od	 alkoholu	 i	 narkotyków,	
osoby	 zwolnione	 z	 zakładów	 karnych,	 czy	 uchodźców,	
ale	także	specjalistów	z	różnych	dziedzin.	Do	jej	założenia	
potrzebne	 jest	 minimum	 pięć	 osób,	 a	 maksymalna	 ilość	
członków	wynosi	pięćdziesiąt	osób.	Celem	spółdzielni	soc-
jalnej	jest	prowadzenie	przedsiębiorstwa,	a	co	za	tym	idzie,	
włączenie	spółdzielców	w	życie	społeczne	i	zawodowe.	Jej	
członkowie	mają	elastyczne	umowy	o	pracę,	 które	nie	 są	
jednak	umowami	śmieciowymi	–	poinformowała	sekretarz	
Stowarzyszenia	Centrum	Doradztwa,	Magdalena	Nowak.

PODJęCiE	DECyZJi	O	PROFiLU	DZiAłALNOŚCi	
SPółDZiELCZEJ
	 Przyszli	 spółdzielcy	powinni	 zastanowić	 się,	 czym	ma	
zajmować	 się	 ich	 przedsiębiorstwo.	 Ważne,	 aby	 przea- 
nalizowali	co	potrafią	robić,	rozpoznali	rynek,	przyjrzeli	się	
konkurencji,	 poszukali	 niszy,	w	 którą	mogą	wejść.	Muszą	
także	 zaplanować	 koszt	 inwestycji	 i	 środki	 jej	 finanso- 
wania.	Z	pomocą	mogą	tu	przyjść	organizacje	pozarządowe,	
a	 także	powiatowy	urząd	pracy.	Przyszli	 spółdzielcy	mają	
prawo	 ubiegać	 się	 o	 dofinansowanie	 z	 Funduszu	 Pracy	 
w	wysokości	do	czterech	średnich	pensji	na	każdego	członka	
–	założyciela.	Kwota	ta	wynosi	ok.	16	tysięcy	złotych	dofi- 
nansowania	dla	każdego	z	nich.	Ponadto	niepełnosprawni	
mogą	otrzymać	wsparcie	z	Państwowego	Funduszu	Reha-
bilitacji	 Osób	 Niepełnosprawnych.	 Kwota	 ta	 sięga	 aż	 do	
piętnastokrotności	średniej	płacy.

STATUT,	ZEBRANiE	ZAłOżyCiELSKiE	i	REJESTRACJA	
SPółDZiELNi
	 Kiedy	etap	zebrania	odpowiedniej	liczby	osób,	a	także	
wyboru	 profilu	 przedsiębiorstwa	 będzie	 zamknięty,	 przy-
chodzi	 czas	 na	 jego	 statut,	 czyli	 powstanie	 dokumentu	
określającego	 cele	 i	 zasady	 powstającej	 spółdzielni,	 ze-
branie	 założycielskie	 i	 finalnie	 rejestrację	 spółdzielni.	
Rejestracji	 należy	 dokonać	 w	 Krajowym	 Rejestrze	
Sądowym	(KRS)	w	rejestrze	przedsiębiorców	w	ciągu	sied-
miu	 dni	 od	 dnia	 zamknięcia	 zebrania	 założycielskiego.	 Po	
zakończeniu	procesu	rejestracji	należy	powiadomić	o	fakcie	

powstawania	 spółdzielni	 socjalnej	 następujące	 instytucje:	
Urząd	 Statystyczny,	 który	 nada	 REGON,	 Urząd	 Skarbowy	 
w	celu	uzyskania	NiP	i	VAT,	Zakład	Ubezpieczeń	Społecznych,	
a	 także	 bank	 w	 celu	 założenia	 konta	 bankowego.	 Po	
załatwieniu	 wszystkich	 formalności	 spółdzielnia	 może	
rozpocząć	swoją	działalność.

–	Należność	do	spółdzielni	 socjalnej	niewątpliwie	posiada	
wiele	 plusów.	 Przede	 wszystkim	 daje	 poczucie	 kontroli	

nad	 własnym	 przedsiębiorstwem	 i	 możliwość	 realnego	
wpływania	na	jego	rozwój	–	tłumaczy	wójt	gminy	Sitkówka-
Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz.	–	Chcemy	aktywizować	
naszych	mieszkańców	i	pobudzić	do	działania.	Deklarujemy	
wszelką	 pomoc	 z	 naszej	 strony	 w	 organizacji	 kolejnych	
szkoleń,	 podczas	 których	 mieszkańcy	 dowiedzą	 się,	 jak	
założyć	spółdzielnię	socjalną	i	jak	przetrwać	na	rynku	pracy	
–	podkreśla	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz.

Agnieszka Olech

Jak założyć spółdzielnię socjalną
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	 Przy	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Kowali	 powstało	 nowe	
wielofunkcyjne	 boisko.	 Ma	 nowoczesną	 nawierzchnię,	
bramki	do	piłki	ręcznej	 i	nożnej,	można	na	nim	grać	rów-
nież	w	siatkówkę	i	w	koszykówkę.	Budowa	obiektu	koszto-
wała	gminę	łącznie	162	tysiące	złotych,	z	czego	jedna	trze-
cia	środków	pochodziła	z	dofinansowania	ministerialnego.	
Uroczyste	 otwarcie	 nowego	 obiektu	 sportowego	 zainau- 
gurował	mecz	 siatkówki	władz	 samorządowych	 z	miesz-
kańcami	oraz	uczniami.

	 Pełnowymiarowe	 boisko	 wielofunkcyjne	 w	 Kowali	
o	 tartanowej	 nawierzchni	 ma	 wymiary	 17	 na	 31	 metrów.	
Można	 na	 nim	grać	w	piłkę	 siatkową,	 koszykową,	 ręczną	

i	mini	 piłkę	 nożną.	 łączny	 koszt	 boiska	opiewa	na	 kwotę	
nieco	ponad	162	tysięcy	złotych,	z	czego	53.600,00	złotych	
dofinansowania	 udało	 się	 pozyskać	 ze	 środków	 Minis-
terstwa	 Sportu	 i	 Turystyki,	 50	 tysięcy	 to	 środki	 fundu- 
szu	 sołeckiego,	 a	 pozostała	 część	 środków	 pochodziła	 
z	budżetu	gminy.
	 –	Tutaj	w	Kowali	brakowało	takiego	boiska.	W	poprze- 
dnich	 latach	 zrealizowano	 boisko	 trawiaste	 przy	 remizie	 
w	Kowali,	ale	pozostawia	ono	wiele	do	życzenia,	jeżeli	chodzi	
o	jego	jakość	wykonania.	W	związku	z	tym,	zapadła	decyzja	
o	budowie	wielofunkcyjnego	boiska	przy	szkole	w	Kowali.	
Pierwotne	 plany	 zakładały,	 że	 ta	 inwestycja	 będzie	 reali-
zowana	przez	dwa	lata.	Nam	udało	się	nie	tylko	wybudować	
boisko	w	krótszym	czasie,	bo	zaledwie	w	kilka	miesięcy,	ale	
dodatkowo	pozyskać	na	nie	dofinansowanie	 zewnętrzne,	 
z	 czego	 ogromnie	 się	 cieszymy	 i	 mamy	 nadzieję,	 że	 ten	
obiekt	 będzie	 w	 pełni	 wykorzystany	 –	 podkreślił	 pod- 
czas	 uroczystego	 otwarcia	 wielofunkcyjnego	 boiska	 wójt	
gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 który	
zapowiedział,	 że	 podobne	 obiekty	 będą	 sukcesywnie	 bu-
dowane	w	kolejnych	miejscowościach.
	 Uczniowie	 i	nauczyciele	SP	w	Kowali	nie	posiadają	się	
z	 radości.	Dotąd	 lekcje	wychowania	 fizycznego	odbywały	
się	tu	głównie	w	sali	gimnastycznej.	Teraz	będzie	je	można	
prowadzić	również	na	nowym	obiekcie.	Z	uroków	nowego	
boiska	 dzieci	 i	 młodzież	 mogą	 korzystać	 także	 w	 trakcie	
przerw	i	po	lekcjach.	–	Boisko	jest	idealne	i	ogromnie	nam	
się	przyda.	Gra	się	tu	bardzo	dobrze	–	zgodnie	przyznali	ucz- 
niowie.
	 Podobnego	 zdania	 byli	 też	 nauczyciele	 oraz	 przy- 
byli	na	otwarcie	obiektu	mieszkańcy.	–	Z	tego	boiska	będą	
również	mogli	korzystać	nieodpłatnie	wszyscy	mieszkańcy	
naszej	 miejscowości.	 Serdecznie	 zapraszamy	 –	 mówiła	
dyrektor	 placówki	Małgorzata	Markiewicz,	 która	 na	 ręce	
władz	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 oraz	 przedstawicieli	 rady	

Sołeckiej	złożyła	
s e r d e c z n e	
podziękowania	
za	 wsparcie	 re-
alizacji	 inwesty-
cji.	 –	 Składam	
podziękowania	
w	 imieniu	 całej	
s p o ł e c zno ś c i	
szkolnej	 oraz	
m i e s zk ań ców	

dla	 wójta	 Sebastiana	 Nowaczkiewicza,	 Przewodniczącej	
Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Zofii	 Duchniak	 wraz	 
z	 radnymi,	 a	 także	 dla	 Pani	 Renaty	 Posłowskiej	 sołtys	 
i	 wiceprzewodniczącej	 Rady	 Gminy	 oraz	 Rady	 Sołeckiej	
za	pomoc	w	sfinansowaniu	 inwestycji.	Pragnę	podkreślić,	
że	 nie	 jest	 to	 pierwsza	 pomoc	 finansowa	 przekazana	
na	 rzecz	 szkoły.	 Dzięki	 środkom	 z	 funduszu	 sołeckiego	
mogliśmy	 już	wybudować	parkingi,	plac	 zabaw	 i	w	końcu	
wielofunkcyjne	 boisko.	 Kolejną	 inwestycją	 realizowaną	 
z	funduszu	sołeckiego	będzie	budowa	siłowni	zewnętrznej.	
Dziękuje	 serdecznie	 za	bardzo	dobrą	współpracę	 i	 zrozu- 
mienie	potrzeb	szkoły	–	dziękowała	dyrektor	SP	w	Kowali	
Małgorzata	Markiewicz.
	 Pod	 wrażeniem	 nowego	 obiektu	 sportowego	 był	
obecny	 podczas	 jego	 otwarcia	 Jacek	 Kowalczyk	 –	 dyrek-
tor	 departamentu	 Promocji,	 Edukacji,	 Kultury,	 Spor-
tu	 i	 Turystyki	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 Wojewódz-
twa	 Świętokrzyskiego.	 –	 Jeżeli	 chcemy	 zachęcić	 dzieci	 
i	 młodzież	 do	 uprawiania	 sportu,	 to	 standard	 obiektów	
sportowych,	 jak	 również	 ich	 bezpieczeństwo	 powinny	
być	 na	 najwyższym	 poziomie.	 To	 wszystko	 jest	 tutaj	 

w	Kowali.	Wspaniały	obiekt	i	inwestycja	godna	naśladowania	
–	podkreślał	 dyrektor	 Jacek	Kowalczyk,	 który	 z	okazji	 ot-
warcia	obdarował	uczniów	piłkami	do	uprawiania	różnych	
dyscyplin	sportowych.
	 Trzeba	przyznać,	że	do	niedawna	przestrzeń	w	obrębie	
szkoły	nie	była	w	pełni	zagospodarowana.	Jak	podkreślano	
podczas	 uroczystego	 otwarcia,	 nowoczesne	 boisko	 
z	miękką	nawierzchnią	było	dla	dyrekcji	i	uczniów	placówki	
marzeniem,	które	w	końcu	udało	się	zrealizować.	Obecnie	
przy	Szkole	Podstawowej	w	Kowali	funkcjonuje	nowy	plac	
zabaw	wybudowany	dzięki	środkom	z	funduszu	sołeckiego	
i	boisko	wielofunkcyjne,	a	już	niebawem	stanie	tu	siłownia	
zewnętrzna.	–	Mam	nadzieję,	że	nasze	starania	zaktywizują	
sportowo	mieszkańców	–	wyraził	nadzieję	wójt	Sebastian	
Nowaczkiewicz.

Agnieszka Olech                               

W Kowali jest nowe boisko wielofunkcyjne
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	 Szkoła	Podstawowa	im.	Orląt	Lwowskich	w	Nowinach	
została	wyposażona	w	nową	pracownię	informatyczną.	 
Uczniowie	 nowińskiej	 podstawówki	 mają	 do	 dyspozycji	
12	 stanowisk	 komputerowych	 posiadających	 nowoczes- 
ne	 oprogramowanie.	 –	 Nowa	 pracownia	 informatyczna	
została	 wyposażona	 w	 najnowocześniejszy	 sprzęt	 kom-
puterowy.	 Mamy	 dwanaście	 komputerów	 z	 zainstalowa-
nym	 nowoczesnym	 oprogramowaniem,	 m.in.	 systemem	
operacyjnym	Windows	10,	pakietem	Microsoft	Office	2013	
służącym	do	tworzenia	grafiki,	tekstu	oraz	prezentacji	mul-
timedialnych	–	wymienia	Robert	Jedynak	–	nauczyciel	infor-
matyki.	Do	każdego	zestawu	komputerowego	dołączone	są	
słuchawki	 z	mikrofonem.	Pracownia	 została	wyposażona	

także	w	stanowisko	dla	nauczyciela,	które	oprócz	zestawu	
komputerowego	posiada	również	projektor	multimedialny,	
wizualizer,	skaner	oraz	laptop	–	dodaje.
	 Do	 tej	 pory	 uczniowie	 korzystali	 z	 dwunastoletnich	
komputerów.	–	Komputery,	na	których	pracowali	nasi	ucz- 
niowie,	 były	 już	 mocno	 wysłużone	 –	 przyznaje	 dyrektor	
Joanna	Wojcieszyńska.	–	Ogromnie	cieszymy	się,	że	władze	
gminy	Sitkówka-Nowiny	postanowiły	przekazać	środki	na	
zakup	nowoczesnych	 komputerów.	 Teraz	uczniowie	będą	
mieć	większe	możliwości	 rozwoju.	Ta	pracownia	była	bar- 
dzo	potrzebna	–	przekonuje	dyrektor	Joanna	Wojcieszyńska.	
–	 Posiadamy	 jeszcze	 jedną	 pracownię	 komputerową,	
którą	 również	 planujemy	 zmodernizować.	 Na	 ten	 cel	
będziemy	 chcieli	 pozyskać	 dofinansowanie	 zewnętrzne	 –	
zapowiedziała.
Gmina	 Sitkówka-Nowiny	 przekazała	 na	 wyposażenie	

nowoczesnej	 pracowni	 informatycznej	 blisko	 50	 tysięcy	
złotych.	 –	 Wszystkie	 te	 nowoczesne	 technologie	 infor-
matyczne	mają	na	celu	zwiększenie	możliwości	zdobywania	
wiedzy,	a	także	rozwijanie	umiejętności	uczniów.	Pozwalają	
również	 na	 zwiększenie	 atrakcyjności	 przeprowadza- 
nych	zajęć	–	mówi	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	
Nowaczkiewicz.	 –	 To	 pierwsza	 taka	 pracownia	 kompute- 
rowa,	która	powstała	w	obecnej	kadencji.	W	planach	mamy	
unowocześnienie	 pracowni	 informatycznych	 w	 kolejnych	
szkołach.	 Chcemy,	 żeby	 nasi	 uczniowie	 mieli	 możliwość	
kształcenia	 się	 w	 jak	 najlepszych	warunkach	 –	 podkreśla	

wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz.
	 Podczas	 uroczystości	 symbolicznego	 przecięcia	
wstęgi	i	tym	samym	otwarcia	nowoczesnej	pracowni	kom-
puterowej	 udział	 wzięły	 władze	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 
w	 osobach	 wójta	 Sebastiana	 Nowaczkiewicza,	 jego	
zastępcy	 łukasza	 Barwinka	 oraz	 Przewodniczącej	 Rady	
Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Zofii	 Duchniak.	 –	 W	 dzisiejszych	
czasach	 bez	 komputerów	 ani	 rusz.	Mamy	 nadzieję,	 że	 ta	
pracownia	 będzie	 służyć	 rozwojowi	 i	 pogłębianiu	wiedzy	 
z	zakresu	szeroko	pojętej	 informatyki	wszystkim	uczniom	
–	zaznaczyła	Zofia	Duchniak	–	Przewodnicząca	Rady	Gminy	
Sitkówka-Nowiny.
	 W	 imieniu	wszystkich	 uczniów	 szkoły	 podziękowania	
na	 ręce	władz	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 podczas	 uroczys-
tego	 otwarcia	 nowoczesnej	 pracowni	 informatycznej,	
złożył	 jeden	z	uczniów	szkoły	Piotr	Szczepanik	z	klasy	iic.	
–	 W	 imieniu	 wszystkich	 uczniów	 szkoły	 składam	 serde- 
czne	podziękowania	dla	władz	gminnych	za	zakup	nowych	
komputerów.	Bardzo	dobrze	się	na	nich	pracuje	–	zapewnił	 
Piotr	Szczepanik.

Agnieszka Olech                               

Nowa pracownia informatyczna 
w SP w Nowinach
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	 Pod	 takim	 hasłem	 odbyła	 się	 tegoroczna	 kwesta	 na	
brzezińskiej	 nekropolii.	 Wolontariusze	 zbierali	 pieniądze	
na	 renowację	 cmentarza	 oraz	 starych	 grobów.	 Szczytną	
akcję	kwestując	wspomogli	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz	
wraz	z	przewodniczącą	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	Zo-
fią	Duchniak.

 	 Była	 to	 już	
siódma	 kwesta	 na	
rzecz	 odnowy	 cmen-
tarza	 w	 Brzezinach.	
Wolontariuszom	 przez	
trzy	 dni	 udało	 się	
zebrać	8	262	zł	i	1	euro.	
–	Pieniądze	te	pomogą	

w	 odnowie	 brzezińskiego	 cmentarza	 –	 zapewnił	 Damian	
Zegadło	 ze	 Stowarzyszenia	 Przyjaciół	 Brzezin	 i	 Podwola,	
organizatora	 akcji,	 której	 celem	 jest	 zachowanie	 pamięci	
o	osobach	z	najbliższej	okolicy,	które	odeszły.	–	W	ramach	
akcji	przygotowaliśmy	baner	„Zasłużyli	na	naszą	pamięć”.	
Znalazły	 się	 na	 nim	 sylwetki	 osób	 spoczywających	 na	
brzezińskiej	nekropolii,	a	wśród	nich:	ks.	Henryk	Gajek,	Józe-
fa	Barańska,	Helena	i	Stanisław	Daleszak,	Edward	Zegadło,	
irena	 Gola,	 Genowefa	 Malicka,	 Jan	 Materek,	 Wincenty	
Szyszka,	Ludwik	Pyk	 i	Stanisław	Zegadło.	Podczas	kwesty	
oprócz	 zbiórki	 pieniędzy	 do	 puszek	 rozprowadzaliśmy	
także	 znicze	 cegiełki	 –	 poinformował	 Damian	 Zegadło,	
który	złożył	także	serdeczne	podziękowania	dla	wszystkich	

wolontariuszy	 oraz	 darczyńców.	 –	 Wśród	 kwestujących	
znaleźli	 się	 samorządowcy	 z	 Gminy	Morawica	 i	 Sitkówka	
Nowiny,	 dyrektorzy,	 nauczyciele	 i	 uczniowie	 okolicznych	
szkół,	 młodzież	 z	 Duszpasterstwa	 Młodzieży	 GóRA	 oraz	
członkowie	 Stowarzyszenia	 Przyjaciół	 Brzezin	 i	 Podwo-
la.	 Dziękujemy	wszystkim	 za	wrażliwość	 i	 troskę	 o	 nasze	
lokalne	dziedzictwo	–	dziękował.
	 Podczas	 kwesty	 mocno	 podkreślano	 fakt,	 że	 ak-
cja	 zbiórki	 pieniędzy	 na	 odnowę	 cmentarzy	 jest	 słuszną	
akcją.	 W	 kwestę	 na	 renowację	 zabytkowych	 nagrobków	
zaangażowało	się	wiele	osób.	–	Ta	akcja	jest	bardzo	potrze-
bna	 –	 przyznał	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Sebastian	
Nowaczkiewicz,	 który	kwestował	wraz	z	przewodniczącą	
Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Zofią	 Duchniak	 podczas	
pierwszego	dnia.	–	Do	brzezińskiej	parafii	należy	sołectwo	
Kowala	położone	na	terenie	gminy	Sitkówka-Nowiny.	Na	tej	
nekropolii	pochowanych	 jest	wielu	naszych	mieszkańców.	
Nie	wyobrażam	sobie,	żebyśmy	mieli	nie	wspierać	tak	szczyt-
nej	akcji	–	podkreślał	wójt	Nowaczkiewicz.	–	Wiele	grobów	
na	 tym	 cmentarzu	 zostało	 dzięki	 tej	 akcji	 odrestaurowa-
nych	na	przestrzeni	 lat.	Wiele	jednak	nadal	wymaga	reno- 
wacji.	Ogromnie	się	cieszę,	że	są	ludzie,	którzy	postanowili	
zająć	 się	akcją	 i	 ją	poprowadzić.	To	dzięki	nim	ocalało	 tak	
dużo	grobów	–	zaznaczyła	Zofia	Duchniak,	przewodnicząca	
Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny.

Agnieszka Olech                               

	 W	Nowinach	Hufiec	ZHP	Kielce-Powiat	obchodził	dzie-
sięciolecie	 nadania	 imienia	 hm.	 Edmunda	 Massalskiego.	 
W	uroczystościach	wzięło	udział	ponad	250	harcerzy.
	 Obchody	10.	rocznicy	nadania	Hufcowi	Kielce	-	Powiat	
imienia	Edmunda	Massalskiego	-	druha	oddanego	harcerst-
wu,	regionalisty	i	badacza	Gór	Świętokrzyskich	rozpoczęły	
się	od	uroczystej	Mszy	Świętej	w	Kościele	Parafialnym	p.w.	
Chrystusa	 Odkupiciela	 w	 Nowinach.	 Następnie	 udano	 się	
do	Szkoły	Podstawowej	im.	Orląt	Lwowskich	w	Nowinach,	
gdzie	odbyły	oficjalne	uroczystości.
	 W	 związku	 z	 obchodami	 każda	 z	 drużyn	 działająca	
w	 Hufcu	 Kielce	 Powiat	 przygotowała	 specjalny	 plakat	
obrazujący	działalność	drużyny.	Podczas	wystawy	zostały	
zaprezentowane	także	stare	 i	aktualne	kroniki,	a	na	plan-

szach	 przypomniano	 o	 zadaniach	 z	 Kampanii	 Bohater	
sprzed	10	lat.
	 Podczas	 obchodów	 jubileuszowych	 ważnym	 elemen-
tem	 był	 apel,	 w	 czasie	 którego	 po	 prezentacji	 sztandaru	
Hufca	 swoją	 obecność	 meldowały	 wszystkie	 gromady	
zuchowe	 i	drużyny	harcerskie.	Gośćmi	 jubileuszu	byli:	 Jan	
Cedro	 -	przewodniczący	Rady	Powiatu,	hm.	Lucjan	Pietrz- 
czyk	-	przewodniczący	Rady	Chorągwi	Kieleckiej	ZHP,	Joan-
na	Pawłowska	 -	 skarbnik	Chorągwi	Kieleckiej	 ZHP,	druho- 
wie	seniorzy,	przedstawiciele	Rady	Wojewódzkiej	Komba- 
tantów	i	Szarych	Szeregów	-	hm.	Mieczysław	Adamiec,	hm.	
Janusz	 Siwek	 i	 pwd.	 Jan	 Stępień,	 a	 także	wójtowie	 gmin	 
z	terenu	Hufca	Kielce	-	Powiat	i	dyrektorzy	szkół,	w	których	
działają	drużyny	harcerskie.
	 Wydarzenie	poprowadziły	hm.	izabela	Paszowska	–	ko-
mendatka	Hufca	Kielce	Powiat	wraz	z	pwd.	Olgą	Zawodnik	
–	 Purtak	 –	 zastępcą	 komentantki	Hufca	Kielce	Powiat	 do	
spraw	 programu.	 Na	 zakończenie	można	 było	 posłuchać	
harcerskich	i	turystycznych	piosenek	w	wykonaniu	5	Arty-
stycznej	 Drużyny	 Harcerskiej	 z	 Chmielnika	 i	 „Wybraniec 
kich”	z	Zespołu	Szkolno-Przedszkolnego	w	Daleszycach.	Na	
zakończenie	Gminna	Orkiestra	Dęta	ze	Strawczyna	zagrała	
pieśni	legionowe.

Harcerze świętowali dziesięciolecie nada-
nia imienia hm. Edmunda Massalskiego

„Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera”
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	 Rusza	 bezpłatny	 pilotażowy	 program	 profilaktycz-
ny	dla	kobiet,	które	urodziły	dziecko	w	okresie	do	trzech	
lat.	Spotkania	ze	specjalistami	będą	odbywały	się	trzy	razy	 
w	tygodniu.	
	 Program	 przeznaczony	 jest	 dla	 kobiet	 które	 urodziły	
dziecko	w	okresie	do	trzech	lat.	-	Program	koncentruje	się	
na	fizjoterapii,	ale	dodatkowo	wprowadzone	 	zostały	ele- 
menty	opieki	lekarskiej,	w	tym	kwalifikacja	na	program,	aby	
wyeliminować	ryzyko	w	związku	z	ćwiczeniami	fizycznymi	–	
mówi	dyrektor	Samorządowego	Zakładu	Podstawowej	Op-
ieki	Zdrowotnej	w	Nowinach,	Jacek	Chudzicki.	-	Zapewnia- 
my	spotkania	z	psychologiem,	który	będzie	koncentrował	
się	 na	 problemach	matki	 z	 dzieckiem	 i	 aspekcie	 obciążeń	
psychicznych,	 a	 także	 na	 organizacji	 czasu,	 czy	 do-
datkowych	obowiązków	.	Obecność	położnej	na	zajęciach	
dodatkowo	pozwoli	na	przeprowadzenie	rozmów	na	temat	
minionego	okresu	połogu,	sytuacji	po	cesarskim	cięciu,	czy	
ewentualnych	dolegliwości	po	ciąży	i	porodzie	–	wymienia	
dyrektor	Jacek	Chudzicki.
	 Program	realizowany	będzie	do	14	grudnia.	–	Spotkań	
będzie	 dwanaście.	 Będą	 się	 one	 odbywały	 trzy	 razy	 

w	 tygodniu.	 Jest	 to	 program	 pilotażowy.	
Po	 programie	 zostaną	 podjęte	 decyzje	
dotyczące	 prowadzenia	 programu	 w	 roku	
2016,	 choć	na	dzień	dzisiejszy	 już	 są	plany,	
aby	przeprowadzić	kolejne	cztery	edycje	w	roku	przyszłym	
–	 zapowiedział	 dyrektor	 SZPOZ	 w	 Nowinach,	 Jacek	 Chu- 
dzicki.
	 Warto	podkreślić,	że	młode	mamy	na	ćwiczenia	mogą	
przychodzić	 z	 dziećmi.	 –	 Z	 całą	 pewnością	 zapewni	 to	
większą	 dostępność	 i	 ułatwi	 wzięcie	 udziału	 w	 zajęciach	
–	wyjaśnił	dyrektor	Jacek	Chudzicki.	Program	realizowany	
jest	w	sali	ćwiczeń	Gimnazjum	w	Nowinach.
	 Spotkanie	organizacyjne	odbyło	się	 18	 listopada/	dwa	
dni	później	młode	mamy	przez	półtorej	godziny	ćwiczyły	
z	 fizjoterapeutką.	 –	 Serdecznie	 zapraszamy	 do	 wzięcia	
udziału	 w	 naszym	 pilotażowym	 programie.	 Dołożymy	
wszelkich	starań,	aby	w	przyszłym	roku	program	był	kon-
tynuowany	 –	 zapewnił	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Se-
bastian	Nowaczkiewicz.

Agnieszka Olech

Program profilaktyczny dla kobiet

	 Stowarzyszenie	 Rozwoju	 PiTAGORAS	 z	 siedzibą	 
w	 Rzeszowie	 zorganizowało	 bezpłatny	 kurs	 Polskiego	
Języka	Migowego	 (PJM)	 na	 pierwszym	poziomie	 zaawan-
sowania	dla	wolontariuszy	oraz	pracowników	instytucji	pub-
licznych	 pod	 hasłem:	 “Migaj	 z	 Nami”,	 współfinansowany	 
z	środków	PFRON,	będących	w	dyspozycji	Samorządu	Wo-
jewództwa	 Świętokrzyskiego.	 Kurs	 cieszył	 się	 dużym	 za-
interesowaniem	 zarówno	 ze	 strony	 studentów-	 wolonta- 
riuszy,	 jak	 i	pracowników	instytucji	publicznych.	W	szkole-
niu	wzięło	udział	31	osób	w	różnym	wieku.	Podczas	kursu	u- 
czestnicy	 uczyli	 się	 Polskiego	 Języka	 Migowego,	 który	
uznany	 jest	 za	 pełnoprawny	 środek	 komunikowania	
się	 i	 staje	 się	 coraz	 bardziej	 popularny	 wśród	 ludzi	
słyszących.	 Kurs	 zapewnił	 	 możliwość	 zdobycia	 prak-
tycznych	 umiejętności	 porozumiewania	 się	 z	 osobami	
głuchymi.	 Ponadto	 wolontariusze	 uświadomili	 sobie,	 iż	
nauka	 języka	 migowego	 rozwija	 wyobraźnię	 i	 zdolności	
manualne,	 może	 stać	 się	 pasją,	 a	 przede	 wszystkim	
zwiększa	szanse	na	 rynku	pracy.	Uczestnicy	poznali	wiele	
zwrotów,	słówek	które	są	niezwykle	przydatne	w	urzędach	
i	 innych	 instytucjach,	 w	 pierwszym	 kontakcie	 z	 osobą	
niesłyszącą.	 Zajęcia	 odbywały	 się	 dwa	 razy	 w	 tygodniu	 
w	 wyjątkowym	 miejscu	 -	 restauracji	 Beethoven,	 której	
właścicielem	 i	 pracownikami	 są	 osoby	 niesłyszące,		
mieszcząca	 się	 	przy	ulicy	Stefana	żeromskiego	 12	w	Kiel-
cach. 
	 „O	kursie	języka	migowego	dowiedziałam	się	od	koor-
dynatora	 wolontariatu.	 Od	 razu	 z	 wielką	 przyjemnością	
zapisałam	się,	ponieważ	od	dłuższego	czasu	było	to	moje	
marzenie-	 bardzo	 interesował	mnie	 ten	 język	 i	marzyłam	
o	 tym,	 aby	 zacząć	 się	 go	 uczyć	 profesjonalnie.	 Ponadto	
umiejętność	posługiwania	się	tym	językiem	prawdopodob- 
nie	 przyda	mi	 się	w	mojej	 przyszłej	 pracy,	 ponieważ	 stu-
diuje	 pedagogikę,	 a	 oprócz	 tego	 jestem	 wolontariuszką	
Światowych	Dni	Młodzieży.	Od	kiedy	zaczęłam	chodzić	na	

lekcje	zdałam	sobie	sprawę	jakim	trudnym	jest	on	językiem,	
ponieważ	 trzeba	 włożyć	 w	 to	 całą	 siebie.	 Zyskałam	
dzięki	 temu	 większą	 świadomość	 swojej	 mimiki	 twarzy	 
i	 zdolności	manualnych,	które	niezbędne	są	do	wyrażania	
emocji	i	prawidłowej	komunikacji.	Kurs	oprócz	znajomości	
słownictwa	dał	mi	możliwość	większego	zrozumienia	prob-
lemów	z	jakimi	borykają	się	głusi.”-	stwierdziła	jedna	z	uczes- 
tniczek.
	 „Zajęcia	 języka	 migowego	 stały	 się	 dla	 mnie	 dobrą	
okazją	 do	 zdobycia	 nowych	 umiejętności,	 które	 mogą	
przydać	 się	 w	 pracy	 zawodowej.	 Cieszę	 się,	 że	 mogłam	
wziąć	 udział	 w	 tym	 kursie,	 ponieważ	 uświadomił	 mi	 on	 
z	jakimi	problemami	borykają	się	osoby	niesłyszące	i	w	jakim	
stopniu	my-pełnosprawni	możemy	im	pomóc”	-	stwierdziła	
kolejna	z	uczestniczek.	
	 „Kurs,	w	 którym	miałam	możliwość	wziąć	 udział	 dał	
mi	 dużo	 radości,	 nauczyłam	 się	 wiele	 znaków,	 przydat-
nych	przy	porozumiewaniu	się	w	bezpośrednim	kontakcie	 
z	osobami	głuchymi.	Poza	tym	zajęcia	przebiegały	w	bardzo	
miłej,	rodzinnej	atmosferze,	a	między	uczestnikami	zrodziły	
się	nowe	znajomości,	a	nawet	przyjaźnie.”	-	podkreśla	uczes- 
tniczka	kursu.
	 W	 ramach	 kursu	 uczestnicy	 odbywali	 praktyki,	 które	
miały	na	celu	pomoc	osobom	głuchym	w	promowaniu	ich	
działalności,	 m.in.	 promocja	 spółdzielni	 socjalnych:	 res-
tauracji	 Beethoven,	 G5-WASH-	 mobilna	 myjnia	 parowa,	
Mig-Bud-	 usługi	 budowlane.	 Szkolenie	 zakończyło	 się	
egzaminem	 sprawdzającym	 stopień	 opanowania	 zakresu	
materiału	 przez	 uczestników	 kursu.	 Wielu	 uczestników	
przejawia	 zamiar	 kontynuowania	 nauki	 Polskiego	 Języka	
Migowego	na	kolejnych	stopniach.	

																																																																																				Patrycja	Bysiak	
Edyta	Mularczyk

Bezpłatny kurs Polskiego Języka Migowego
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	 Narodowe	 Święto	 Niepodległości	 jest	 polskim	
świętem	państwowym,	ustanowionym	dla	upamiętnienia	
rocznicy	 odzyskania	 przez	 Naród	 Polski	 niepodległości	 
w	1918	roku,	po	123	latach	zaborów	austriackich,	pruskich	
i	rosyjskich.	W	uroczystościach	rocznicowych	w	Nowinach	
licznie	uczestniczyli	mieszkańcy	gminy	Sitkówka-Nowiny.
	 11	listopada	w	Nowinach	odbyły	się	uroczyste	obchody	
Narodowego	 Święta	 Niepodległości.	 Obchody,	 które	
świętowano	 w	 Kościele	 Parafialnym	 p.w.	 Chrystusa	 Od-
kupiciela	w	Nowinach	rozpoczęły	się	pieśniami	patriotycz- 
nymi	 w	 wykonaniu	 Chóru	 NOWiNA	 pod	 kierownictwem	
Krzysztofa	 Jończyka.	 Następnie	 odprawiona	 została	

uroczysta	 Msza	 Święta,	 a	 po	 niej	 przygotowano	 spec-
jalny	program	artystyczny	w	wykonaniu	uczniów	Zespołu	
Szkół	Ponadpodstawowych	w	Nowinach	pod	opieką	Anny	
łukasiewicz	 i	 Anny	 Zelek	 oraz	 podopiecznych	 Gminnego	
Ośrodka	 Kultury	 w	 Nowinach	 pod	 kierunkiem	 Edyty	 Bo-
bryk.

„Muszę Polskę naprzód zdobyć w mym własnym sercu,
wykrzesać ją własną moją mocą w nieustępliwym trudzie

i znoju - mocując się z samym sobą wyszarpać ją w bólu
z niczego - a dopiero gdy ją zdobędę w mym własnym sercu –
narzucę ją otaczającemu światu.”
																																																														Stefan	żeromski,	Sułkowski

KARTKA	Z	KALENDARZA
	 Dzień	 11	 listopada	 w	 historii	 powszechnej	 zapisał	 się	
jako	koniec	i	wojny	światowej,	tego	dnia	nastąpiło:
-	 przekazanie	 przez	 Radę	 Regencyjną	 władzy	 wojskowej	
(będącej	 częścią	 zwierzchniej	 władzy	 państwowej)	 Józe-
fowi	 Piłsudskiemu.	 Piłsudski	 został	 Naczelnym	 Dowódcą	
Wojsk	Polskich

	-	wycofanie	się	z	Królestwa	Polskiego	wojsk	niemieckich	(po	
pertraktacjach	Piłsudskiego	z	Centralną	Radą	żołnierską)
-	rozbrojenie	w	nocy	niemieckiego	garnizonu	stacjonującego	
w	Warszawie
-	objęcie	nadburmistrzostwa	miasta	Poznania	przez	Polaka,	
Jarogniewa	Drwęskiego
Dzień	 11	 listopada	 ustanowiono	 Świętem	 Niepodległości	
dopiero	ustawą	z	dnia	23	kwietnia	1937	(Dz.	U.	z	1937	r.	Nr	33,	
poz.	255),	czyli	prawie	20	lat	po	odzyskaniu	niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości  
świętowano w Nowinach

	 Wszystko	 w	 ramach	 ogólnopol-
skiej	akcji	„Rozśpiewana	przerwa	–	pa-
triotyczne	 śpiewanie”,	 do	 której	 tym	
razem	przystąpiło	już	blisko	400	szkół	
z	 całej	 Polski,	w	 tym	ponad	 150	 z	 na-
szego	regionu.	Inicjatorem	i	pomysło-
dawczynią	akcji	trwającej	od	2013	roku	
jest	Edyta	Bobryk	–	kierownik	ds.	kul-
tury	Gminnego	Ośrodka	Kultury	„Per-
ła”	w	Nowinach.
	 Akcja	 polega	 na	 spontanicznym	
wykonywaniu	 pieśni	 patriotycznych	
przez	 uczniów	 podczas	 przerw	 śródlekcyjnych	 w	 szko-
łach	na	terenie	całej	Polski.	–	Pierwsza	edycja	„Rozśpiewa-
nej	przerwy”	dotyczyła	obchodów	Święta	Niepodległości	
i	 zgromadziła	ponad	50	 szkół	na	 terenie	Polski.	Wówczas	
do	akcji	przystąpiły	szkoły	m.in.	z	Chęcin,	Kielc,	Tarnowa,	
Warszawy,	Kazimierza	Dolnego,	Puław,	Lublina,	Wodzisła-
wia	Śląskiego	i	Krakowa	–	wymienia	Edyta	Bobryk,	kierow-
nik	ds.	kultury	GOK	“Perła”	w	Nowinach.	–	W	edycji	ii	spon-

taniczny	śpiew	na	przerwach	śródlek-
cyjnych	rozbrzmiewał	w	majowych	kli-
matach,	a	także	nawiązywał	do	10-le-
cia	 obecności	 Polski	 w	 Unii	 Europej-
skiej.	Wzięło	w	niej	wtedy	udział	 160	
szkół	 m.in.:	 z	 województwa	 święto-
krzyskiego,	mazowieckiego,	małopol-
skiego,	 dolnośląskiego,	 lubelskiego,	
lubuskiego	 i	 zachodniopomorskiego.	
W	edycję	 iii	 zaangażowało	się	ponad	
240	szkół,	a	w	obecnej	edycji	 jest	 ich	
prawie	400	–	poinformowała	kierow-

nik	Edyta	Bobryk.
	 Podczas	 iV	 edycji	 ogólnopolskiej	 akcji	 „Rozśpiewana	
przerwa	–	patriotyczne	śpiewanie”	przerwy	lekcyjne	w	Ze-
spole	Szkół	w	Nowinach	rozbrzmiały	pieśniami	takimi	jak:	
„Mazurek	Dąbrowskiego”,	 „Rozkwitały	pąki	 białych	 róż”,	
„Pierwsza	 Brygada”,	 „Piechota”,	 „Rota”,	 „Przybyli	 uła-
ni”,	„Pierwsza	Kadrowa”,	„Wojenko,	wojenko”,	„Legiony”,	
„Ułani,	ułani”	„Ojczyzno	ma”,	„Ostatni	mazur”,	czy	„O	mój	

W ZSP w Nowinach zabrzmiały 
patriotyczne pieśni
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	 Dwudziestu	 maluchów	 zostało	 przyjętych	 w	 poczet	
pełnoprawnych	 przedszkolaków	 przedszkola	 w	 Bolecho-
wicach.	Dzieci	 złożyły	 uroczyste	 ślubowanie.	 Były	 dyplo-
my	i	gratulacje,	a	wszystko	w	niezwykle	podniosłej	atmos-
ferze	okraszonej	wspaniałymi	występami.

	 Zanim	 przedszkolaki	 zostały	 pasowane	 musieli	
złożyć	 uroczyste	 ślubowanie.	 Przyrzekali,	 że	 będą	 dbać	
o	 dobre	 imię	 swojego	 przedszkola,	 strzec	 jego	 godności	
i	 honoru	 jego	 przedszkolaków.	 Przysięgali	 również,	 że	
postarają	 się	 dobrze	 wypełniać	 obowiązki	 przedsz-
kolaka,	 będą	 szanować	 wszystkich	 ludzi,	 dbać	 o	 rośliny	 
i	zwierzęta,	nauczą	się	przyjaźni	i	koleżeństwa,	a	dzięki	temu	 
w	przyszłości	staną	się	mądrymi	i	odważnymi	ludźmi.
	 Po	uroczystym	ślubowaniu	w	poczet	przedszkolaków	

przyjął	 ich	 dyrektor	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Bolecho 
wicach,	 Tomasz	Gruszczyński.	 Podczas	uroczystości	 obec-
na	była	również	sekretarz	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	izabela	

Dziewięcka,	 która	 wręczyła	 wszystkim	 nowym	 przedsz-
kolakom	 pamiątkowe	 dyplomy,	 a	 w	 imieniu	 wójta	 Gminy	

Sitkówka-Nowiny,	 Sebastiana	 Nowaczkiewicza,	 złożyła	
gratulacje	 i	 gorące	 życzenia	 wszystkim	 przedszkolakom	
oraz	tym	świeżo	upieczonym.	–	życzę	Wam	wielu	radosnych	
chwil	wypełnionych	zabawą	 i	nauką,	sukcesów	oraz	tego,	
aby	 każdy	 dzień	 spędzony	 z	 kolegami	 i	 koleżankami	 był	
pełen	 uśmiechu	 –	 mówiła	 sekretarz	 izabela	 Dziewięcka,	
wręczając	 dodatkowo	 bohaterom	 tego	 dnia	 słodkie	 nie-
spodzianki	od	władz	Gminy	Sitkówka-Nowiny.
	 Uroczystość	 pasowania	 na	 przedszkolaka	 uświetniły	
liczne	 występy	 przygotowane	 przez	 dzieci	 i	 ich	 wycho- 
wawczynie.	 Wspólnie	 recytowane	 wierszyki,	 śpiewane	
piosenki	 i	 wspaniałe	 układy	 choreograficzne	 tłumnie	
przybyła	publiczność	nagrodziła	gromkimi	brawami.

Agnieszka Olech

rozmarynie”.	 Jak	 podkreślał	 wójt	
gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	
Nowaczkiewicz,	 pieśni	 patriotycz-
ne	odegrały	dużą	rolę	w	historii	na-
rodu	polskiego.	–	Pamiętam	czasy,	
w	których	wielu	z	 tych	pieśni	dłu-
go	nie	można	było	śpiewać.	U	mnie	
w	 domu	 śpiewało	 się	 je	 po	 kryjo-
mu.	Dzisiaj,	całe	szczęście,	nie	mu-
simy	się	już	kryć	z	naszym	patrioty-
zmem	–	podkreślał	wójt	Sebastian	
Nowaczkiewicz,	który	wraz	z	uczniami	wziął	czynny	udział	
w	niezwykłej	akcji.
	 Pieśni	 patriotyczne	 wraz	 z	 uczniami	 szkoły	 śpiewa-
li	również:	Piotr	żołądek	–	członek	Zarządu	Województwa	
Świętokrzyskiego,	wicestarosta	Powiatu	Kieleckiego	Zenon	
Janus,	przewodnicząca	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	Zo-
fia	Duchniak,	 zastępca	wójta	gminy	Lukasz	Barwinek,	dy-
rektor	GOK	“Perła”	 Jacek	Kania,	 sekretarz	gminy	Sitków-
ka-Nowiny	izabela	Dziewięcka	oraz	dyrektor	Zespołu	Szkół	
Ponadpostawowych	Kornelia	Bem-Kozieł.	Wszyscy	 jedno-
myślnie	podkreślali,	że	propagowanie	wartości	patriotycz-
nych	poprzez	 tego	 typu	 akcje	 to	bardzo	dobry	pomysł.	 –	
Popularyzowanie	 tradycji	 śpiewania	 pieśni	 patriotycznych	
wśród	dzieci	 i	młodzieży	ze	wszystkimi	aspektami	eduka-
cyjnymi	 i	 wychowawczymi,	 propagowanie	 wartości	 pa-

triotycznych	 i	pielęgnowanie	kulturowego	
dziedzictwa	narodowego	zawsze	zasługu-
je	na	uznanie	–	mówił	Piotr	żołądek,	czło-
nek	 Zarządu	 Województwa	 Świętokrzys- 
kiego,	a	wicestarosta	kielecki	Zenon	Janus	
zaznaczył,	 że	 warto	 jak	 najczęściej	 orga-
nizować	tego	typu	akcje.	–	Z	każdą	edycją	
ta	niezwykła	akcja	nabiera	coraz	większe-
go	rozmachu.	Pieśni	patriotyczne	bez	wąt-
pienia	krzewią	patriotyzm	wśród	młodzie-
ży	–	dodał	wicestarosta	Powiatu	Kieleckie-

go	Zenon	Janus.
	 Trzeba	 przyznać,	 że	 w	 Zespole	 Szkół	 Ponadpodsta-
wowych	 w	 Nowinach	 do	 akcji	 przygotowano	 się	 bardzo	
profesjonalnie.	 Uczniowie	 gromadzili	 się	 podczas	 przerw	 
w	szkolnej	auli,	gdzie	teksty	patriotycznych	pieśni	wyświe-
tlały	się	na	ekranie,	a	uczestników	akcji	wspierał	szkolny	ze-
spół	„Tu	i	Teraz”	pod	kierunkiem	Alicji	Lasoty.	–	To	wspania-
ły	pomysł	 -	oceniali	uczniowie.	–	Takie	przerwy	to	dla	nas	
coś	nowego.	Wspólne	śpiewanie	integruje	szkolną	społecz-
ność,	a	także	pomaga	nam	utrwalić	sobie	patriotyczne	pie-
śni,	uświadamiając	jak	były	i	nadal	powinny	być	ważne	dla	
wszystkich	Polaków	–	podkreślali	zgodnie.
Wszyscy	 uczestnicy	 ogólnopolskiej	 akcji	 „Rozśpiewanej	
przerwy	–	patriotycznego	śpiewania”	otrzymali	pamiątko-
we	dyplomy.

Przedszkolaki ślubowały w Bolechowicach
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	 Delegacja	nauczycieli	ze	Szkoły	Podstawowej	im.	Or-
ląt	Lwowskich	w	Nowinach	w	październiku	gościła	na	Wę-
grzech.	Wizyta,	w	ramach	projektu	Erasmus+,	była	już	trze-
cim	spotkaniem	projektowym.

	 Wizyta	 na	 Węgrzech	 przebiegała	 na	 trzech	
płaszczyznach:	historycznej,	przyrodniczej	i	warsztatowej.	

Gospodarze	chcąc	przedstawić	nam	historię	ich	kraju,	poka-
zali	 przepiękne	miejsca,	 zamki	 i	 kościoły.	Mieliśmy	okazję	
zwiedzić	 monumentalną	 katedrę,	 która	 jest	 największą	
świątynią	na	Węgrzech.	To	najważniejsza	budowla	w	nieco	
ponad	 30-tysięcznym	 Esztergomie,	 będącym	dla	Węgrów	
tym,	czym	dla	Polaków	jest	Gniezno.	Następnie	cofnęliśmy	
się	 do	 XiV	 wieku	 i	 zwiedziliśmy	 zamek	 w	 Wyszehradzie,	
położony	 na	 górze,	 z	 przepięknym	 widokiem	 na	 Dunaj.	
Główną	 atrakcją	 był	 turniej	 rycerski	 odbywający	 się	 na	
arenie.	 Rycerze	 prezentowali	 swoje	 umiejętności	 przed	
królem	 i	 królową,	 którymi	 zostali	 goście	 z	 publiczności.	
W	pałacu	w	miejscowości	 Edeleny,	w	 sześciu	 salach	 zam-
kowych,	 podziwialiśmy	 przepiękne	 freski	 Ferenca	 Lieba.	
Duże	wrażenie	wywarła	na	nas	największa	na	świecie	346	

stronicowa	książka	o	wymiarach	4.18x3.77	metra,	ważąca	
ponad	 1	 tonę	 i	ukazująca	najpiękniejsze	cuda	przyrody	na	
Węgrzech.
	 Walory	przyrodnicze	Węgier	podziwialiśmy	zwiedzając	
jaskinię	 na	 terenie	 Parku	 Narodowego	 Aggtelek,	 która	 
w	1975	roku	uznana	została	przez	UNESCO	za	Dziedzictwo	
Światowe.	 Przestronne	 korytarze	 i	 sale	 były	 wypełnione	
po	 brzegi	 ogromnymi	 formami	 naciekowymi.	 Z	 sufitów	

zwisały	 niezliczone	 ilości	 stalaktytów	 o	 niezwykłych	
kształtach.	 Zauroczeni	 pięknem	 natury	 przenieśliśmy	 się	
do	Szilvasvarad	-	dwutysięcznego	miasta	w	środku	Gór	Bu-
kowych.	Miejscowość	słynie	ze	stadniny	rzadkiej	rasy	koni	
-	 lipicanów	oraz	hodowli	pstrąga.	Jednak	główną	atrakcją	
jest	Dolina	potoku	Szalajka	mającego	swe	źródło	u	podnóża	
gór,	który	tworzy	po	drodze	malownicze	wodospady.	inne	
atrakcje	 doliny,	 to	 muzeum	 leśnictwa,	 skansen	 i	 jeziorka	
z	 pstrągami.	Można	 ją	 zwiedzić	 pieszo,	 rowerem,	 konno,	
wozem	konnym	lub	kolejką	wąskotorową.
	 Związane	z	tematyką	projektu	Erasmus+	było	również	
zwiedzanie	 Muzeum	 Nasion,	 gdzie	 mogliśmy	 zobaczyć	
przeróżne	 nasiona	 i	 przepiękną	 wystawę	 prezentującą	
najpiękniejsze	rośliny,	drzewa	widziane	oczami	dzieci.
Jednak	głównym	celem	spotkania	była	wizyta	w	szkole	pod-
stawowej	i	przedszkolu	w	Szendro.	Jak	wszędzie,	zostaliśmy	
przywitani	 bardzo	 serdecznie,	 chlebem	 i	 solą.	 Uczniowie	
szkoły	 przygotowali	 piękny	 program	 artystyczny,	 pod- 

czas	którego	mogliśmy	zachwycać	się	tańcem,	muzyką	na	
flecie,	trąbce	i	podziwiać	inne	talenty.	Bardzo	wzruszające	
były	występy	 dzieci	 z	 przedszkola,	 które	 zaprezentowały	
tradycyjny,	 węgierski	 śpiew	 i	 taniec.	 Dyrektor	 placówki	
opowiedział	 o	 systemie	 szkolnictwa	 na	 Węgrzech,	 o	 ich	
sukcesach	i	problemach.	Mogliśmy	skosztować	potraw	ty-
powych	dla	tego	regionu	przygotowanych	przez	rodziców.
Spotkanie	projektowe	rozpoczęliśmy	od	gromkich	braw	dla	
gospodarzy,	za	tak	wspaniałą	organizację	i	zaangażowanie.	
Następnie	 kraje	 prezentowały	 swoje	 prace	 dotyczące	 te- 
matyki	 lasu.	 Każdy	 z	 partnerów	 przywiózł	 po	 pięć	 dzieł,	
więc	 było	 co	 oglądać	 i	 podziwiać.	 Kolejnym	 krokiem	 był	
pokaz	prezentacji	w	Power	Point	dotyczący	realizacji	posz- 
czególnych	 aktywności	 zaplanowanych	 na	 ten	 etap.	
Również	 my	 szczegółowo	 ukazaliśmy	 etapy	 pracy	 nad	
objazdową	 wystawą,	 pochwaliliśmy	 się	 tym,	 co	 można	
zrobić	z	darów	jesieni	i	jak	nasi	uczniowie	dbają	o	najbliższe	
otoczenie	 i	 o	 nowo	 posadzony	 las.	 Na	 końcu	 spotkania	
ustaliliśmy	 cele	 i	 zadania	 do	 realizacji	 w	 kolejnym	 etapie	
projektu.
	 Mieliśmy	 również	 okazję	 poznać	 burmistrza	 mia-
sta	 Szendro,	 który	 przybliżył	 nam	 historię	 i	 kulturę	
miejscowości.	 Węgry	 zachwyciły	 nas	 pięknymi	 krajobra-
zami,	zabytkami,	przyrodą,	a	gościnność,	serdeczność	gos-
podarzy,	spotkanych	tam	ludzi	zostanie	na	długo	w	naszej	
pamięci.

Redakcja

Welcome to Hungary! Witamy na Węgrzech! 
III spotkanie projektowe za nami!
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PODZIĘKOWANIA
Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Kowali składa	serdeczne	podziękowania	dla	wszystkich,	którzy	w	
jakikolwiek		sposób	przyczynili	się	do	pozyskania	nowego	ciężkiego	samochodu	ekologiczno-gaśniczego	
dla	naszej	jednostki.	 
Szczególne	podziękowania	składamy	dla	wszystkich	sponsorów,	którzy	przekazali	środki	finansowe	na	
zakup	tego	samochodu:	

1. Wójt	Gminy,	Rada	Gminy	Sitkówka-Nowiny
2. Zarząd	Oddziału	Wojewódzkiego	ZOSP	RP	w	Kielcach
3. Świętokrzyski	Komendant	Wojewódzki	PSP	w	Kielcach
4. WFOŚiGW	w	Kielcach	
5. Lafarge	Kruszywa	Sp.	z	o.o.	Kopalnia	Dolomitu	Radkowice
6. Trzuskawica	S.A.
7. 	P.	W.	Alpol	Sp.	z	o.o.
8. Hurtownia	Alkoholi	–	Włodzimierz	Adamczyk
9. Hansa	S.A.
10. 	Sławomir	Posłowski
11. 	Stacja	Paliw	–	Elżbieta	Myca
12. 	Wodociągi	Kieleckie	Sp.	z	o.o

PODZIĘKOWANIA
STOWARZySZENiU	MięDZy	RAJEM	A	PiEKłEM,	GMiNNEMU	OŚRODKOWi	
POMOCy	SPOłECZNEJ,	GMiNiE	SiTKóWKA	NOWiNy,	WOLONTARiUSZOM	 
ORAZ	WSZySTKiM	LUDZiOM	DOBREGO	SERCA,	KTóRZy	NAS	WSPARLi	 

W	ZAKUPiE	SCHODOłAZU	SERDECZNiE	DZięKUJEMy	!

JOLA	MATKOWSKA	
Z	MAMą.

Informacja
o zmianie terminu przyjmowania przez Wójta Gminy 

Sitkówka-Nowiny mieszkańców
Uprzejmie	informujemy,	że	począwszy	od	dnia	1	grudnia	2015	roku	Wójt	Gminy	Sitkówka-Nowiny	będzie	przyjmował	

mieszkańców:

wtorek	w	godz.	730–830    
czwartek	w	godz.	1400–1500

Jednocześnie	przypominamy,	iż	mieszkańcy	i	interesanci	będą	przyjmowani	przez	Wójta	Gminy	Sitkówka-Nowiny	
tylko	po	uprzednim	telefonicznym	lub	osobistym	zgłoszeniu	takiego	zamiaru	pracownikowi	ds.	obsługi	sekretariatu	 

–	tel.	41	347-50-10.

Powyższe	zostało	podyktowane	koniecznością	usprawnienia	przyjęć	interesantów	a	nade	wszystko	chęcią	
kompleksowego	załatwienia	ich	problemów	i	spraw.

Sekretarz	Gminy	i	Kierownicy	Referatów	Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny	przyjmują	w	godzinach	pracy	Urzędu,	tj:

poniedziałek																	w	godz.	od	800	do	1600
od	wtorku	do	piątku					w	godz.	od	715		do	1515

Przewodnicząca	Rady	Gminy	pani	Zofia	Duchniak	przyjmuje	interesantów	w	każdy	drugi	poniedziałek	miesiąca	 
w	godz.	od	1500	do	1600	w	budynku	Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	pokój	nr	21.
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	 Za	 ludzi	polskiej	wsi	–	gospodynie,	rolników	i	sadow-
ników	modlono	 się	w	Licheniu	podczas	V	 Zjazdu	Kół	Go-
spodyń	 Wiejskich	 i	 Innych	 Organizacji	 Kobiecych	 z	 tere-
nów	wiejskich.	Gminę	Sitkówka-Nowiny	na	tych	uroczysto-
ściach	 reprezentowało	Koło	Gospodyń	Wiejskich	 „Kowa-
lanki”.

	 Tradycyjnie	zjazd	kobiet	zrzeszonych	w	Kołach	Gospo-
dyń	Wiejskich	 odbył	 się	w	 ciągu	 dwóch	dni.	 Panie	wzięły	
udział	w	Jarmarku	Kulturowym	na	placu	nad	Jeziorem	Li-
cheńskim.	 W	 trakcie	 popołudniowego	 spotkania	 można	
było	 skosztować	 specjałów	 kulinarnych	 przygotowanych	
przez	poszczególne	Koła:	ciast,	mięs	czy	nalewek.	Dużym	
powodzeniem	 cieszyły	 się	 przetwory	 mleczne.	 Poza	 tym	
swoją	twórczość	prezentowali	rękodzielnicy	 i	 ludowi	rzeź-
biarze.	Na	scenie	wystąpiły	także	ludowe	zespoły	folklory-
styczne	w	ramach	Przeglądu	Zespołów	Artystycznych	z	te-
renów	wiejskich.
	 Drugiego	dnia	Zjazdu,	przy	dźwiękach	orkiestr	dętych,	
gospodynie	 przeszły	 w	 paradnym	 korowodzie	 na	 teren	
Sanktuarium.	 Gospodynie	 wysłuchały	 prelekcji	 –	 „Budo-
wanie	relacji	małżeńskich	w	rodzinie”,	którą	wygłosiła	pani	
Małgorzata	Terlikowska.
	 Następnie	 modlono	 się	 podczas	 uroczystej	 Mszy	

św.	 Przewodniczył	 jej	 ordynariusz	 diecezji	 włocławskiej,	 
bp	Wiesław	Alojzy	Mering.	W	homilii	mówił	o	pseudo	war-
tościach,	które	dziś	rządzą	w	świecie.	Powiedział,	że	to,	co	
rzeczywiście	jest	ważne,	odchodzi	niestety	w	cień	–	wiara,	
Chrystus,	dobro.
	 Wśród	 uczestniczek	 zjazdu	 były	 panie	 z	 Koła	 Gospo-
dyń	Wiejskich	Kowalanki,	który	przewodnicząca	–	Jadwiga	
Brzoza	z	Kowali	w	woj.	świętokrzyskim	tak	podsumowała:	

–	Przyjechałyśmy	do	Lichenia,	aby	wypraszać	u	Maryi	ko-
lejne	łaski,	a	także	prosić	o	rozwój	naszej	kultury,	która	się	
zrodziła	 i	pięknie	trwa,	a	 jest	to	wspaniała	tradycja,	którą	
otrzymaliśmy	od	poprzednich	pokoleń.
	 Oprawę	 muzyczną	 podczas	 południowej	 sumy	 za-
pewnił	 zespół	 „Dąbkowiacy”	 z	miejscowości	 Dąbek	 (gm.	

Stupsk,	 woj.	 mazowieckie)	
oraz	 chór	 parafialny	 „Soli	
Deo”	 z	parafii	 pw.	 św.	Mak-
symiliana	 Marii	 Kolbego	 
w Koninie.
	 Kowalankom	 w	 tego-
rocznym	 zjeździe	 towarzy-
szył	 Radny	 Gminy	 Sitków-
ka-Nowiny,	pan	łukasz	Gryń,	
który	 nie	 krył	 swego	 podzi-
wu	 i	 wzruszenia:	 „Jest	 mi	
niezmiernie	 miło,	 że	 mogę	
uczestniczyć	 dziś	 z	 Paniami	
z	Zespołu	Obrzędowego	Ko-
walanki	 w	 tak	 pięknej	 uro-

czystości	na	licheńskiej	ziemi.	Będąc	tu	czułem	się	niezwy-
kle	dumny,	że	w	Gminie	Sitkówka-Nowiny	tradycja	trwa	i	je-
stem	przekonany	że	tej	tradycji	i	kulturze	trzeba	nieustannie	

pomagać.	Jeśli	My	będziemy	pamiętać	o	naszej	matce	tra-
dycji,	historia	będzie	pamiętać	o	nas.	Dziękuję	tym	samym	
wszystkim	Paniom	z	KGW	Kowalanki	za	to	że	są,	za	to	że	na	
przestrzeni	dziesięcioleci	kultywują	i	pielęgnują	ludowe	tra-
dycje	i	obyczaje,	które	w	niejednym	zakątku	Polski	odchodzą	 
w	zapomnienie”	–	powiedział	radny	łukasz	Gryń.
	 Podczas	zjazdu	gospodynie	odmówiły	Koronkę	do	Mi-
łosierdzia	Bożego	w	Kaplicy	Trójcy	Świętej,	a	następnie	uda-
ły	się	pod	pomnik	św.	Jana	Pawła	ii,	gdzie	odśpiewały	„Bar-
kę”,	ulubioną	pieśń	papieża	–	Polaka,	a	także	pieśń	„Baca	 
z	Wadowic”	autorstwa	pani	Janiny	Pretorius-Lipczuk.
	 V	Ogólnopolski	Zjazd	Kół	Gospodyń	Wiejskich	i	innych	
Organizacji	Kobiecych	z	Terenów	Wiejskich	został	zorgani-
zowany	z	 inicjatywy	Stowarzyszenia	Kobiet	na	Rzecz	Pro-
mocji	 i	Rozwoju	Gminy	Ślesin.	Patronat	nad	wydarzeniem	
objęli:	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Ślesin,	Starostwo	Powiato-
we	w	Koninie	oraz	Ministerstwo	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.

Łukasz Gryń

V Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń 
Wiejskich w Licheniu
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NARODOWE		ŚWięTO		
NiEPODLEGłOŚCi

jedna	z	najważniejszych	dat	historycznych
dla	nas	Polaków
11	listopada

piękne	słowa

wolność
niepodległość
nasze	państwo
własny	dom
POLSKA

Janek	strój	odświętny	już	zakłada
Hania	hymn	państwowy	śpiewa
poczet	sztandarowy	nam	powiewa

złóżmy	wspólnie	hołd

za	przelaną	krew
ducha	narodu
język	polski
chleb	
bocianie	gniazdo

za	szare	niebo
przez	które	przebiło	się	słońce
i	nadało	blask	wolności

za	leśne	echo
które	roznosi	dźwięk	patriotycznych	pieśni
i	kryje	w	sobie	niezatarte	wspomnienia

Lidia Jędrocha -Kubicka

	 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 

„NADCHODZą	ŚWięTA”
i	rozpoczęło	się	czekanie,
czekanie,	aż	zima	nastanie,
czekanie,	aż	pierwsza	gwiazdka	zaświeci,
aż	św.	Mikołaj	odwiedzi	wszystkie	dzieci.
Lecz	każdy	niech	zapamięta,
że	nie	na	prezentach	opierają	się	święta.
Święta	to	czas	dla	rodziny,
zwłaszcza	dla	tej,	której	długo	nie	widzimy.
Lecz	święta	to	nie	tylko	choinka,	rodzina,	łamanie	opłatka,
nie	barszcz,	prezenty	i	ciepła	chatka,
bo	to	przede	wszystkim	urodziny,	ważne	urodziny,
naszego	Zbawiciela,	który	jest,	choć	go	nie	widzimy
i	pójdźmy	w	nocy	do	tego	kościoła,
pójdźmy	w	ślad	za	pasterzami,
którzy	też	tam	poszli,	tylko,	że	2000	lat	przed	nami.

 Magdalena Rajkiewicz 
uczennica 1 klasy gimnazjum w Nowinach

ATAK	NA	LUDZKOŚć

Jest	ciepły,	jesienny	wieczór
ludzie	odpoczywają
bawią	się
słychać	muzykę
zdawkowe	rozmowy
donośny	śmiech
pełny	relaks

wypełnione	restauracje
sale	koncertowe
kluby	muzyczne

nagle	odgłosy	strzałów
w	kilku	miejscach	naraz	
wybuchy
wielu	zabitych	i	rannych

zamach	terrorystyczny
ogromny	dramat
szok	
koszmar
groza
rozpacz

kto	kazał	strzelać	do	niewinnych	ludzi?
haniebny	i	tchórzliwy	atak

wielka	francuska	tragedia
morze	kwiatów
zniczy
łez
cały	świat	powinien	być	jednomyślny
w	walce	z	terrorystami

Lidia Jędrocha -Kubicka  

żyCiE	DZiADKóW

Jak	miłe	jest	życie	staruszka,
gdy	zdrowie	ma	jeszcze	i	babcię.
Nie	myśli,	co	włożyć	do	brzuszka.
Babcia	dba	o	śniadanie,	obiadek,	kolacje.

Nie	dziw	się	mój	drogi	kolego,
że	razem	na	spacer	wychodzą.
Babcia	dziadziusia	ma	tylko	jednego.
Dziś	sobie	po	świecie	pochodzą.

Dzisiaj	zostały	im	tylko	wspomnienia,
jak	kiedyś	to	było	przed	laty.
Od	dziś	są	już	tylko	marzenia,
bo	wracać	potrzeba	do	chaty.

Kiedy	gwiazdy	na	Niebie	świeciły,
chciały,	aby	się	nimi	zachwycać.
Wtedy	dla	dziadków	szczęśliwe	dni	były.
Z	drogi	obranej	nie	wolno	zawracać.

Dziś	babcia	się	troszczy	o	dziadka
i	razem	wciąż	dbają	o	siebie.
Zadbana	jest	dzisiaj	ich	chatka.
Dla	siebie	są	w	każdej	potrzebie!

Henryk Skowerski

PROŚBA

Mróz	siarczysty,
jest	na	dworze,
mieszkań	dogrzać,
się	nie	może,
												ludzie	zamarzają,
												gdzieś	na	dworze,
												czy	opuściłeś	nas,
												już	Panie	Boże,
a	tu	Wigilijny,	nadchodzi	czas,
i	tak	wielu	płacze	z	nas,
gdyż	tyle	niedostatku,	pośród	nas,
bez	pracy	bez	pieniędzy,
											tyle	nędzy,	panuje	pośród	nas,
											taki	smutny	ten	Wigilijny	czas
											Panie	Boże	Ty	nie	opuszczaj,
											już	od	dzisiaj	nas.

   H. Brzoza
MATKA	BOżA

Matka	Boża	na	osiołku,
przez	wioskę	jechała,
dzieciąteczku	jeszcze	w	łonie,
tak	cichuteńko	śpiewała,
							jeszcze	tylko	Kilka	Kroków,
							Ty	mój	synu	Panie,
							potem	jeszcze	mała	łąka,
							a	na	końcu,	duży	kamień,
a	Pan	Jezus,	tak	się	usłuchał,
w	głos	Mateńki	swojej,
z	Różanego	Swego	Domu,
tak	przemówił	do	niej,
						a	opowiesz	pod	tą	gwiazdą,
						Syna	Pana	Boga,
						jeszcze	tylko,	Kilka	Kroków,
						Matusieńko	droga,
Święty	Józef	idąc,	w	niebo	patrzy,
lejce	w	dłoni	trzyma,
gdzie	idziemy,	gdzie	Maryja,
						powije	nam	syna,
						jeszcze	tylko	Kilka	Kroków,
						ogon	gwiazdy	świeci,	tu	w	Betlejem,
						w	tej	stajence,	nie	odmówią,
						tu	powiję,	swoje	Dziecię.	

  H. Brzoza
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W	Centrum	Kon-
gresowym	 Tar-
gi	 Kielce	 odby-
ła	 się	 gala	 fina-
łowa	 konkur-
su	 plastycznego	
pt.	 „Owocowo	
–	 warzywna	 re-
wia	mody”.	 Jed-
nym	z	laureatów	
konkursowych	

zmagań	został	Karol	Szymonek	-	uczeń	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Bolechowicach!

	 Organizatorem	 konkursu	 plastycznego	 była	 Agen- 
cja	 Rynku	 Rolnego.	 Finałową	 galę	 poprzedził	 cykl	 zajęć	
świetlicowych,	 na	 których	 pod	 kierunkiem	Wioletty	 Tele- 
siewicz	 i	 Anny	 Koprowskiej	 szeroko	 omówiono	 tematykę	
zdrowego	 trybu	 życia	 oraz	 wykonano	 prace	 konkursowe	
wykorzystując	różne	techniki	plastyczne.	Wychowankowie	
świetlicy	mocno	zaangażowali	się	w	całą	akcję	i	sumiennie	
wywiązywali	się	z	powierzonych	im	zadań.
	 Na	uroczystą	galę	zaproszone	zostały	dzieci	z	całego	
województwa	 świętokrzyskiego,	 które	 wzięły	 udział	

w	 eliminacjach.	 Szkołę	 Podstawową	 w	 Bolechowicach	
reprezentował	uczeń	klasy	ii	Karol	Szymonek	wraz	z	opie- 
kunem	 Wiolettą	 Telesiewicz.	 Dzieci	 z	 niecierpliwością	
czekały	 na	 rozstrzygnięcie	 konkursu	 i	 ogłoszenie	 jego	
wyników.	 Pomimo	 ogromnej	 konkurencji,	 Karol,	 uczeń	 
z	bolechowickiej	szkoły,	zajął	zaszczytne	ii	miejsce,	będąc	
tym	 samym	 jedynym	 laureatem	konkursu	 z	 naszej	 gminy.	
Zwycięzcy	odebrali	cenne	nagrody	rzeczowe,	które	zostały	
ufundowane	przez	Agencję	Rynku	Rolnego.
	 Podczas	gali	dzieci	mogły	obejrzeć	bardzo	efektowny	
program	artystyczny,	którego	tematem	przewodnim	było	
zdrowie,	aktywność	ruchowa	i	bezpieczeństwo.	Zaprezen-
towano	miedzy	 innymi:	pokazy	 i	quizy	prowadzane	przez	
mundurowych	 z	 Miejskiej	 Komendy	 Policji	 w	 Kielcach,	
spektakl	 edukacyjny	 „Wesoła	 Szkoła”	 wystawiony	 przez	
Teatr	Lalek	„Pinokio”	oraz	wiele	gier	i	zabaw	przy	muzyce,	
podczas	 których	 rozdawano	 upominki.	 	 Na	 zakończenie	
gali	laureaci	wraz	z	opiekunami	zostali	zaproszeni	na	wieżę	
widokową	Centrum	Kongresowego	Targów	Kielce.
	 Wesoła	 atmosfera	 i	 liczne	 atrakcje	 sprawiły,	 
że	zarówno	dzieci	jak	i	opiekunowie	opuszczali	uroczystość	
w	wyśmienitym	nastroju.

Agnieszka Olech

Mamy laureata w konkursie plastycznym!

	 Bardzo	dobrze	zaczęli	sezon	zawodnicy	GKS	Ekom	Fut-
sal	Nowiny.	W	meczu	inaugurującym	sezon	2015/16	w	gru-
pie	 południowej	 I	 ligi	 futsalu	 pokonali	 5:3	 groźny	 zespół	
AZS	UMCS	Lublin.	Mecz	piątej	 kolejki	 Ekom	Futsal	Nowi-
ny	rozegrał	24	października	w	Nowinach,	wygrywając	4:3	 
z	 ETA	 Zagłębie	 Dąbrowa	 Górnicza.	 To	 spowodowało,	 że	
nasi	piłkarze	zostali	wiceliderami	w	tabeli.

	 Ostatni	mecz,	jak	się	okazało,	trzymał	mocno	w	napię-
ciu.	–	Ciężko	jest	mi	powiedzieć	coś	konstruktywnego	o	tym	
meczu,	ponieważ	według	mnie	zagraliśmy	słabe	spotkanie.	
Cieszy	mnie	jednak,	że	mimo	słabszej	dyspozycji	udało	nam	
się	zatrzymać	w	Nowinach	komplet	punktów	–	powiedział	
trener	GKS	Ekom	Futsal	Nowiny	–	Piotr	Lichota	tuż	po	za-
kończonym	spotkaniu.	–	Pozytywem	jest	to,	że	wygraliśmy	
mecz.	Jednak	jeżeli	chcemy	utrzymać	się	w	czołówce	tabe-
li,	musimy	zmienić	 styl	gry	–	zapowiedział	 trener	Piotr	Li-
chota.

–	Wiedzieliśmy,	 że	mecz	 łatwy	nie	będzie.	Udało	nam	się	
strzelić	trzy	bramki	w	pierwszej	połowie,	a	po	przerwie	do-
łożyliśmy	 czwartą.	 Dopisało	 nam	 szczęście	 w	 końcówce	
spotkania,	które	udało	nam	się	wygrać	–	powiedział	jeden	 
z	zawodników	–	Tomasz	Radomski.
	 Pierwszoligowy	GKS	Ekom	Futsal	Nowiny	stawia	sobie	
poprzeczkę	bardzo	wysoko.	Jak	mówi	trener,	cel	może	być	
tylko	jeden.	–	Mamy	nadzieję,	że	po	tym	sezonie	uda	nam	
się	wejść	do	najwyższej	w	hierarchii	klasy	ligowych	rozgry-
wek	w	futsalu	w	Polsce,	czyli	do	Ekstraklasy	–	mówi	Piotr	Li-
chota,	trener	GKS	Ekom	Futsal	Nowiny.	
–	 GKS	 Ekom	 Futsal	 Nowiny	 to	 doświadczona	 drużyna.	
Mamy	nadzieję,	że	 już	niebawem	będziemy	mogli	oglądać	
ją	w	Ekstraklasie	–	mówi	łukasz	Barwinek	–	zastępca	wójta	
gminy	Sitkówka-Nowiny.

Agnieszka Olech

GKS Ekom Futsal Nowiny wiceliderem tabeli
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	 Liczne	 życzenia	 i	 gratulacje,	 a	 także	 niezapomnia-
ne	występy	artystyczne	na	folklorystyczną	nutę	-	tak	21	li-
stopada	w	budynku	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Kowa-
li	 świętowano	wyjątkowy,	 bo	 potrójny	 jubileusz:	 10-lecie	
Klubu	 Seniora,	 Chóru	 „Nowina”	 i	 Zespołu	 „Nowinianki”,	
10-lecie	 Zespołu	 Śpiewaczego	 „Szewczanki”	 oraz	 15-lecie	
Zespołu	Śpiewaczego	„Bolechowiczanie”.	Za	nimi	wiele	lat	
wypełnionych	koncertami	i	życiem	w	rytmie	folkloru.

	 Przybyłych	 gości	 powitał	 wójt	 gminy	 Sitkówka-
Nowiny	 Sebastian	Nowaczkiewicz.	Na	uroczyste	obchody	
potrójnego	 jubileuszu	 przybyło	 wiele	 znamienitych	 osób,	
między	 innymi:	 Piotr	 żołądek	 –	 członek	 Zarządu	Wojew-
ództwa	 Świętokrzyskiego,	 Zenon	 Janus	 –	 wicestarosta	
Powiatu	Kieleckiego,	Bogumiła	Kowalczyk	–	radna	Powiatu	
Kieleckiego,	delegacja	z	zaprzyjaźnionego	z	gminą	Sitków-
ka-Nowiny	 nadmorskiego	 miasta	 i	 gminy	 Płoty	 na	 czele	 
z	 zastępcą	 burmistrza	 -,	 Sławomirem	 Nowakiem.	 Obecni	
byli	 także	 radni	 i	 sołtysi	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 wraz	 
z	 przewodniczącą	 Rady	 Gminy	 Zofią	 Duchniak,	 przedsta-
wiciele	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	oraz	Kół	Gospodyń	
Wiejskich	i	Zespołów	z	terenu	gminy	Sitkówka-Nowiny	oraz	
przyjaciele	Zespołu	i	zaproszeni	goście.
	 Obchody	rozpoczęły	się	kolejno	od	prezentacji	historii	
świętujących	 zespołów.	 Wzruszającym	 wspomnieniom	
nie	 było	 końca.	 	 Wszystkie	 zespoły	 dały	 też	 niezapom- 
niany	popis	swoich	umiejętności	artystycznych.	Przygrywa-
li	im	znani	muzycy,	a	wśród	nich	Feliks	Korban	z	Rodzinnej	
Kapeli	Korbanów	 i	 jego	syn	Krzysztof	Korban,	znakomitej	
klasy	 akordeonista,	 ceniony	 nie	 tylko	 w	 kraju,	 ale	 i	 poza	
jego	granicami.	Zespoły	porwały	przybyłych	gości	w	folk-
lorystyczny	 świat	 oberków	 i	 polek,	 prezentując	 przy	 tym	
wypracowany	przez	wiele	lat	kunszt	muzyczny.	
	 Podczas	 uroczystości	 rocznicowych	 nie	 zabrakło	
oczywiście	 życzeń	 i	 gratulacji.	 Pierwszy	 pospieszył	 
z	 nimi	 gospodarz	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Sebastian	 No- 
waczkiewicz,	 dziękując	 zespołom	 za	 zaangażowanie,	 
a	 także	podkreślając	 jak	wielkie	 znaczenie	ma	 ich	 czynne	
zaangażowanie	 w	 wieloletnią	 promocję	 gminy	 oraz	
krzewienie	 tradycji	 i	 kultury	 ludowej.	 -	 Trudno	 wyrazić	 
w	 słowach,	 jak	 ogromną	 rolę	 w	 życiu	 naszej	 gminy	
odgrywają	 zespoły	 ludowe	 –	 podkreślał	 wójt	 Sebastian	
Nowaczkiewicz.	 –	 W	 ciągu	 tych	 lat	 byliśmy	 świadkami	
nieustającego	 rozwoju	 naszych	 zespołów.	 Dzisiejsze	
wyjątkowe	jubileusze	to	doskonała	okazja	to	podsumowań	
wieloletniej	pracy	artystycznej,	ale	przede	wszystkim	oka-
zja	do	wyrażenia	wdzięczności	za	to,	co	każdy	z	członków	
poszczególnych	 zespołów	 wniósł	 w	 aspekcie	 krzewienia	
kultury	 ludowej.	 Każdy	 z	 zespołów	 składa	 się	 z	 ludzi	 i	 to	
właśnie	oni	 sprawiają,	że	kultura	 ludowa	w	naszej	gminie	

nigdy	 nie	 zaginie.	 Dziękuję	 wam	 wszystkim	 i	 każdemu	 
z	osobna	za	nieoceniony	wkład	w	pracę	na	rzecz	rozwoju	
artystycznego	 i	 życzę	niegasnącego	 zapału,	 niezliczonych	
pomysłów,	 wytrwałości	 w	 tym,	 co	 robicie	 i	 samych	 suk-
cesów	–	życzył	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz.	
	 Do	życzeń	i	gratulacji	dołączyli	się	licznie	przybyli	goście.	
Artyści	 tonęli	 w	 morzu	 kwiatów	 i	 prezentów,	 a	 przede	
wszystkim	 życzliwości	 płynącej	 prosto	 z	 serc	 przybyłych	

licznie	 gości.	 –	 Dzisiejsze	 spotkanie	 jest	 wyjątkowe,	 bo	
przecież	okrągłe,	a	potrójne	jubileusze	nie	są	obchodzone	
codziennie.	życzę	wszystkim	zaangażowanym	w	działalność	
na	 polu	 artystycznym,	 aby	 nigdy	 nie	 ustawali	 w	 tym,	 co	
robią,	bo	robią	to	fantastycznie	–	podkreślał	Piotr	żołądek,	
członek	 Zarządu	 Województwa	 Świętokrzyskiego.	 Podo-
bnego	 zdania	był	 obecny	podczas	uroczystości	 Zenon	 Ja-
nus	–	wicestarosta	Powiatu	Kieleckiego.	-	Trzeba	przyznać,	
że	 zespoły	 z	 terenu	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 wyróżniają	

się	 znacznie	na	 tle	 innych	zespołów.	życzę	 im	wszystkim,	
żeby	 tak	 wysoki	 poziom	 zachowały	 przez	 kolejne	 długie	
lata	swojej	działalności	–	życzył	wicestarosta	Zenon	Janus.	
-	Ogromne	wyrazy	 uznania	 należą	 się	 nie	 tylko	 artystom,	
ale	także	władzom	gminy,	które	tak	dbają	o	wysoki	poziom	
budowania	potencjału	kulturalnego	–	dodał	zastępca	bur-
mistrza	miasta	i	gminy	Płoty	Sławomir	Nowak.
	 Podczas	 uroczystości	 zespoły	 pochwaliły	 się	
wspaniałym	 dorobkiem	 artystycznym.	 Na	 zakończenie	
odśpiewano	 im	gromkie	„Sto	 lat”,	 a	później	 staropolskim	
zwyczajem	artyści	zaprosili	zebranych	gości	do	biesiadne-
go	 stołu,	 na	 którym	 królowały	 wielokrotnie	 nagradzane	 
w	konkursach	potrawy	przygotowane	w	sposób	tradycyjny	
przez	członkinie	zespołów.		
Jubilatom	życzymy	kolejnych	pięknych	jubileuszy.		

Agnieszka Olech

Huczne jubileusze nowińskich zespołów



Głos Nowin • LISTOPAD  2015 • AKTUALNOŚCI

18

	 „Co	jest	Polska”	–	pod	takim	tytułem	odbył	się	niezwy-
kły	koncert,	podczas	którego	można	było	zobaczyć	znane-
go	 i	cenionego	aktora	Jerzego	Zelnika	oraz	chór	Vox	Sin-
gers	 z	 Płocka.	Wydarzenie	miało	miejsce	w	 auli	 Zespołu	
Szkół	Ponadpodstawowych	w	Nowinach.

	 Niedzielny	koncert	z	Jerzym	Zelnikiem	w	roli	głównej	
trzeba	bez	wątpienia	zaliczyć	do	jednego	z	najciekawszych	
wydarzeń	kulturalnych	tego	sezonu	w	gminie	Sitkówka-No-
winy.	 –	 Podjęliśmy	 takie	wyzwanie,	 aby	 zapraszać	 do	 na-
szej	gminy	znane	i	popularne	postaci.	Jedną	z	nich	jest	wła-
śnie	Jerzy	Zelnik.	Jest	nam	niezmiernie	miło,	że	przyjął	to	
zaproszenie	i	mógł	wystąpić	tutaj	razem	z	chórem	Vox	Sin-
gers	z	Płocka,	który	ma	niezwykle	ujmującą	technikę	śpie-
wu.	Do	tego	świetnie	dobrane	przez	Jerzego	Zelnika	teksty	
do	utworów	dopełniły	całości	koncertu	–	powiedziała	Edy-
ta	Bobryk	kierownik	ds.	kultury	Gminnego	Ośrodka	Kultury	
„Perła”	w	Nowinach.
	 Znany	aktor	Jerzy	Zelnik	w	swoim	wystąpieniu	wyko-
rzystał	między	 innymi	kazania	Jana	Pawła	 ii	 i	Piotra	Skar-
gi.	–	Jak	ktoś	miał	oczy	i	uszy	otwarte,	to	mógł	się	pożywić	
–	przyznał	 tuż	po	 koncercie	 aktor	 Jerzy	 Zelnik.	 –	 Publicz-
ność	mogła	usłyszeć	dużo	pięknych	pieśni	w	wykonaniu	so-
listów	i	chóru,	a	ja	jak	zwykle	chciałem	mówić	ku	pokrzepie-

niu	serc	o	tym	wszystkim,	co	jest	związane	z	naszą	Ojczy-
zną.	Starałem	się	tak	dobrać	fragmenty	utworów,	aby	przy-
pominały	o	tym,	że	powinniśmy	być	dumni	będąc	Polaka-
mi	–	podkreślał	Jerzy	Zelnik.
	 Niezwykły	 koncert	 zachwycił	 przybyłą	publiczność.	 –	
Jesteśmy	ogromnie	zbudowani	–	powiedział	ks.	Józef	Ku-
bicza,	proboszcz	parafii	pw.	Chrystusa	Odkupiciela	w	Nowi-
nach.	–	Po	święcie	patriotycznym,	które	odbyło	się	11	listo-
pada,	potrzebowaliśmy	takiego	podsumowania	–	dodał.
Po	zakończeniu	niezwykłego	koncertu	nie	mogło	obyć	się	
bez	 owacji	 na	 stojąco	 i	 miłej	 niespodzianki	 na	 zakończe-

nie,	która	dla	wszystkich	była	zaskoczeniem.	Jak	się	okaza-
ło,	specjalnie	na	ten	koncert	prosto	z	Londynu	przyleciała	
pochodząca	z	Nowin	Marzena	Kasprowicz.	–	Jestem	wielką	
fanką	Jerzego	Zelnika.	Pochodzę	z	Nowin	i	kiedy	dowiedzia-
łam	się	od	mamy	w	piątek	tuż	przed	koncertem,	że	będzie	

on	występował	właśnie	tutaj,	natych-
miast	postanowiłam	przylecieć	–	opo-
wiadała	Marzena	Kasprowicz,	która	na	
zakończenie	koncertu	podarowała	ak-
torowi	swoje	książki.	–	Jerzy	Zelnik	to	
niezwykły	człowiek	i	wspaniały	aktor.	
Spotkanie	 w	 Nowinach	 było	 niezwy-
kle	 wzruszające,	 poruszające	 ducha	 
i	bardzo	patriotyczne.	Dzisiaj	te	warto-
ści	potrzebne	są	młodemu	pokoleniu,	
które,	 jak	 obserwuję	 z	 bólem	 szcze-

gólnie	w	Londynie,	powoli	je	zatraca.	Bardzo	się	cieszę,	że	
moje	środowisko	skąd	się	wywodzę	zaczyna	być	tak	prężne	
artystycznie.	Powinno	być	jeszcze	więcej	tego	typu	wyda-
rzeń	–	podkreślała	Marzena	Kasprowicz.
	 A	tych,	 jak	zapowiadają	władze	gminy,	z	całą	pewno-
ścią	nie	zabraknie.	–	Wierzę,	że	jeszcze	nie	raz	zaskoczymy	
naszych	mieszkańców	pomysłami	na	coraz	śmielsze	wyda-
rzenia	kulturalne.	Mamy	wiele	planów	 i	mam	nadzieję,	 że	
wszystkie	uda	nam	się	zrealizować.	Chcemy	udowodnić,	że	
kultura	z	wyższej	półki	może	być	na	wyciągnięcie	ręki	i	zu-
pełnie	za	darmo.	Każde	z	ostatnich	dużych	wydarzeń	było	
wyjątkowe	i	niepowtarzalne.	Mam	nadzieję,	że	to,	co	robi-
my	docenią	nie	tylko	mieszkańcy,	którzy	wyjechali	dawno	
temu	poza	granice	naszego	kraju	–	 zaznaczył	wójt	gminy	
Sitkówka-Nowiny	Sebastian	Nowaczkiewicz.	

Agnieszka Olech

Jerzy	Zelnik,	aktor	–	Jedna	z	najbardziej	rozpoznawalnych	
twarzy	polskiego	kina.	Karierę	aktorską	
zaczął	 w	 latach	 sześćdziesiątych.	 Za-
grał	wiele	charakterystycznych	postaci	
w	 takich	 filmach	 jak	„Faraon”,	„Ziemia	
Obiecana”,	 „Chopin.	 Pragnienie	 miło-
ści”.	Grał	też	w	serialach,	również	tych	
nagranych	całkiem	niedawno	–	w	„Kla-
nie”,	„Na	dobre	i	na	złe”,	„Siedlisku”.
Chór	Vox	Singers	z	Płocka	–	Chórem	dy-
ryguje	Robert	Majewski	–	wykładowca	
instytutu	Pedagogiki	w	Płocku.	Vox	Sin-

gers	 zadebiutował	 wspólnym	 koncertem	 z	 Jerzym	 Zelni-
kiem	i	Haliną	łabonarską,	podczas	obchodów	868	rocznicy	
poświęcenia	bazyliki	katedralnej	w	Płocku	i	109	jej	rekonse-
kracji.	Międzynarodowy	debiut	zespołu	odbył	się	podczas	
Festiwalu	Muzyki	Adwentowej	i	Bożonarodzeniowej	w	Pra-
dze,	gdzie	zajął	drugie	miejsce.	Pod	koniec	2013	roku	uka-
zała	się	debiutancka	płyta	Vox	Singers	„Taka	jest	miłość”.

Znany aktor Jerzy Zelnik wystąpił 
w Nowinach
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	 Rozstrzygnięto	pierwszą	edycję	konkursu	fotograficz-
nego	„ROK	W	OBEKTYWIE”	–	„Kolory	Jesieni	Świętokrzy-
skiej	Ziemi”.	Nagrody	zostały	wręczone	podczas	koncertu	
„Co	jest	Polska”	Jerzego	Zelnika	i	Chóru	VOX	SINGERS.
	 Na	konkurs	zgłoszono	ponad	50	prac	fotograficznych,	
które	zostały	poddane	ocenie	 jury	według	następujących	
kryteriów:	 zgodność	 z	 tematem	 konkursu	 (warunek	 ko-
nieczny),	 poprawność	 techniczna	 zdjęcia,	 pomysłowość	 
i	 kreatywność,	 walory	 artystyczne	 i	 estetyczne.	 Komisja	
konkursowa	w	swoich	ocenach	poza	obiektywnymi	kryte-
riami	co	do	zgodności	tematycznej,	jakości	i	 	estetyki	prac	
wzięła	 również	 pod	 uwagę	 indywidualność	 spojrzenia	 
i	koncepcji	wykonania	fotografii.

	 Na	 zwycięzców	 czekały	 piękne	 albumy	 książkowe	 
o	ziemi	świętokrzyskiej	oraz	drobne	upominki,	zaś	laureat	
nagrody	głównej	otrzymał	dodatkowo	drukarkę	 laserową	
marki	BROTHER.
WyNiKi	KONKURSU
	 Nagroda	główna:	Aneta	Grudzińska.	Wyróżnienia:	Mo-
nika	 Gozdek,	 Alicja	 Barańska,	 Ewa	Hajduk,	Mateusz	Mag-
dziarz.
Dziękujemy	 serdecznie	 wszystkim	 uczestnikom	 konkur-
su	 za	 udział	w	 pierwszej	 odsłonie	 konkursu.	 Zwycięzcom	
gratulujemy	wygranej!	Zapraszamy	wszystkich	do	udziału	 
w	kolejnych	edycjach!

I edycja konkursu fotograficznego „ROK 
W OBIEKTYWIE” rozstrzygnięta!

Alicja Barańska - wyróżnienie

Ewa Hajduk - wyróżnienieMateusz Magdziarz - wyróżnienieAneta Grudzinska - nagroda główna

Monika Gozdek - wyróżnienie
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