
NOWIN

 Kryta pływalnia „Perła” w Nowinach już po remoncie. Jest tu wiele nowych 
atrakcji, jak wewnętrzna 35-cio metrowa zjeżdżalnia, nowa wanna basenowa  
z kilkoma hydromasażami i nowe jacuzzi z wodą borowinową lub solankową,  
a także infrasauna, a na balkonie widokowym przeszklona „Grota Solna”  
z widokiem oczywiście na basen. Basen czynny jest codziennie w godzinach  
od 6:00 do 22:00.
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Basen „Perła” w Nowinach otworzył swoje podwoje
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 Piękne księżniczki, królewny i wróżki, a także odważ-
ni rycerze, spider-meni, policjanci i strażacy, a nawet słod-
kie biedronki, motylki i żabki – to tylko niektóre ze strojów, 
jakie można było podziwiać podczas Balu karnawałowego 
w Przedszkolu Samorządowym im. „Pluszowego Misia”  
w Nowinach. Były konkursy, niezapomniane tańce i dosko-
nała zabawa.  

 W karnawałowy nastrój wprowadziła małych 
przebierańców nie tylko doskonała muzyka, ale również 
magiczny wystrój sali. Podczas Balu Karnawałowego nie 
zabrakło różnego rodzaju konkursów dla najmłodszych  
i niezliczonych zabaw. Muzyka przeniosła maluchy w różne 
zakątki świata począwszy od rumby aż do walca. Znane 
przeboje śpiewane chórem przez dzieci odzwierciedlały ich 
dobry humor i chęć do zabawy. 

 Karnawałowa zabawa w tym roku była wyjątkowo 
udana i z całą pewnością na długo zapadnie w pamięci 
maluchów.

Agnieszka Olech

Karnawałowe szaleństwo u przedszkolaków

Maluchy zachwycały kolorowymi strojami

Zabawa była znakomita

Tańcom nie było końca

Razem z dziećmi bawiła się ogromna pluszowa maskotka

Dzieci chętnie brały udział w różnego rodzaju konkursach



Głos Nowin • Luty 2015 • AKTUALNOŚCI

3

Głos Nowin • Luty 2015 • AKTUALNOŚCI

Usprawnić administrację
 O zmianach administracyjnych, reorgani-
zacji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, pozys- 
kiwaniu funduszy unijnych, doposażeniu Sa-
morządowego Zakładu Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej, a także o nowych specjalistach  
i najbliższych planach – rozmowa z wójtem gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, Sebastianem Nowaczkie-
wiczem. 
Od początku obecnej kadencji w Urzędzie Gminy 
Sitkówka-Nowiny zaszły pewne zmiany adminis-
tracyjne. Na czym one polegają?
 Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian No-
waczkiewicz: Wprowadziłem zmianę czasu pracy 
Urzędu. W poniedziałki jest on czynny od godziny 
8:00 do godziny 16:00, a w pozostałe dni tygodnia od godziny 
7:15 do godziny 15:15. Zmieniłem też regulamin organizacyjny 
Urzędu Gminy. Zostały połączone dotychczasowe referaty bu-
downictwa i rolnictwa, które tworzą teraz referat Infrastruk-
tury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.
Czemu mają służyć te zmiany i co na nich zyskają mieszkańcy?
 Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz: Zmiany, jakie wprowadziłem, są realizacją moich przed-
wyborczych zapowiedzi. Jeśli chodzi o zmianę czasu pracy 
Urzędu, to przede wszystkim ukłon w stronę mieszkańców, 
szczególnie tych, którzy pracując do godziny 15:00 nie mieli 
możliwości załatwienia swoich spraw. Teraz będą mogli to 
zrobić w porze popołudniowej w wyznaczony dzień. Jeśli chodzi 
o połączenie referatów i utworzenie jednego dużego, to przede 
wszystkim uproszczenie funkcjonowania samego Urzędu,  
a także poprawienie przepływu informacji. Tym bardziej, że tema- 
tyka, jaką zajmowały się dotychczasowe dwa referaty, często 
wzajemnie się przenikała i była ze sobą powiązana. Poza tym, 
w ramach nowego referatu utworzono stanowisko do spraw 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Reorganizacja pozwoliła 
również zaoszczędzić pieniądze wydawane na administrację. 
Zlikwidowałem w Urzędzie stanowisko naczelnika straży 
pożarnych, które w mojej ocenie było zbędnym stanowis- 
kiem pracy. Obecnie funkcję komendanta gminnego OSP pełni 
społecznie jeden ze strażaków ochotników. Oprócz tego, 
gospodarką odpadami w naszej gminie będzie się zajmować 
jedna osoba, a nie jak dotychczas dwie. Dokonałem weryfikacji 
regulaminu organizacyjnego, w tym zadań realizowanych 
przez Urząd Gminy oraz zakresów czynności pracowników. 
Podjąłem szereg decyzji usprawniających pracę i działanie ad-
ministracji. Zmiany jakie dokonałem oceniam że pozwolą na 
zaoszczędzenie na płacach administracji około 200 tys. zł rocz- 
nie.
Jak Pan wspomniał, zatrudnienie w Urzędzie znalazła osoba, 
która będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie środków uni-
jnych. To oczywiście oznacza, że gmina będzie sięgać po unijne 
środki w nowym programie finansowania. Na co potrzebuje-
my unijnych dotacji?
 Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz: Od początku lutego zatrudniona została osoba, która 
będzie zajmować się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, 
o które gmina może aplikować w ramach Kieleckiego Ob-
szaru Funkcjonalnego, Regionalnego Programu Operacyjne-
go i wielu innych działań. Osoba ta jest mieszkańcem naszej 
gminy, ma duże doświadczenie i wiedzę w pozyskiwaniu fun-
duszy dla gmin. Wielokrotnie mówiłem, że w okresie lat 2007-
2013 jako gmina zmarnowaliśmy wiele szans na pozyskanie 
funduszy chociażby z RPO. Teraz dołożę wszelkich starań, 
żeby stojącą przed nami perspektywę nowego okresu finan-
sowania unijnego lat 2014-2020 wykorzystać maksymalnie. 

Jako gmina już rozpoczęliśmy przygotowania 
do pozyskiwania środków zewnętrznych na 
różnego rodzaju inwestycje, między innymi na 
modernizację i budowę oświetlenia ulicznego 
w całej gminie, modernizację obiektów spor-
towych, czy budowę ośrodka kultury. Potrzeb 
jest wiele, a na każdą zaplanowaną inwestycję 
będziemy szukać możliwości dofinansowania  
z różnych źródeł zewnętrznych. Projekt budżetu 
był przygotowany przez poprzedniego wójta. 
Razem z radnymi obecnej kadencji dokonaliśmy 

analizy, zwłaszcza wydatków bieżących. Udało się 
znaleźć oszczędności w wydatkach bieżących na 
łączną kwotę około 2 mln zł, z której na inwestycje 
przeznaczyliśmy blisko 1,5 mln zł i utworzyliśmy  

0,5 mln zł rezerwy na nieprzewidywalne wydatki.
Zmiany zaszły także w ośrodku zdrowia w Nowinach. Z czym 
one się wiążą?

 Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz: Z końcem 2014 roku wygasł kontrakt z dotychczasowym 
dyrektorem Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Nowinach. Podjąłem decyzję o nie przedłużaniu 
tej umowy i powołałem Pana Jacka Chudzickiego na stanowisko 
pełniącego obowiązki dyrektora do czasu powołania nowej oso- 
by na to stanowisko, wyłonionej oczywiście w wyniku konkursu.
Nowiński ośrodek zdrowia jest uznawany za jeden  
z najlepszych w powiecie kieleckim. Jak jednak widać w os-
tatnim czasie jego funkcjonowanie wciąż jest udoskonalane. 
Jakie konkretnie są plany rozwoju tej placówki?
 Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz: W ubiegłym roku Rada Gminy przekazała dotację na 
zakup przez SZPOZ w Nowinach aparatu USG, który mógł 
być użytkowany już od sierpnia 2014 roku. Niestety, do końca 
ubiegłego roku był użytkowany sporadycznie, a pacjentów kiero- 
wano na badania do innych poradni. To się nareszcie zmieniło. 
Od lutego bieżącego roku, dwa razy w miesiącu przyjmuje już  
w przychodni lek. med. Robert Pałyga, specjalista radiologii 
i diagnostyki obrazowej. W końcu wykonywane są badania 
pacjentów zarówno tych ze skierowaniem, jak również bez 
zlecenia lekarza prowadzącego. Dokonano także zmian or-
ganizacji pracy, ponieważ dotychczasowy harmonogram był 
niedostosowany do potrzeb. Od marca, w czwartki i w piątki 
przyjmować będzie lek. Agnieszka Łętek w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej wraz z możliwością konsultacji kar-
diologi-cznej. Lek. med. Piotr Świetlik zwiększy ilość przyjęć  
w przychodni w Sitkówce z 9 do 15 godzin tygodniowo. Nato-
miast lek. med. Agnieszka Toczek-Wasiak będzie przyjmować  
w naszej przychodni codziennie zarówno w poradni dla 
dorosłych, jak również w poradni pediatrycznej, co pozwoli 
na przyjmowanie większej ilości małych pacjentów. Wiem, że 
ze względu na masowe zachorowania dzieci oraz nieobecność 
urlopową dr Edyty Cierlikowskiej w ostatnim czasie pojawiły 
się pewne problemy w poradni pediatrycznej. Zrobimy 
wszystko, aby nie dopuścić ponownie do takiej sytuacji. Trze-
ba też pamiętać, że okres zachorowań grypowych generalnie 
spowodował zwiększenie ilości pacjentów, którzy potrzebowali 
porad lekarskich. Nie zdarzyły się jednak sytuacje, w których 
odmówiono pacjentowi przyjęcia przez lekarza. Od okienek 
odchodzą jedynie pacjenci chcący dostać się do konkretnego 
lekarza, który akurat w danym dniu nie przyjmuje. Zapewniam, 
że cały czas dokładamy wszelkich starań, aby podnosić poziom 
świadczeń medycznych w naszej przychodni.

Dziękuję za rozmowę
\Agnieszka Olech

Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny,
Sebastian Nowaczkiewicz
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 W ostatnią środę lutego, w Sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Sitkówka-Nowiny zebrali się nowińscy rajcy, aby 
wziąć udział w obradach. Podczas posiedzenia poruszono 
szereg istotnych kwestii dotyczących mieszkańców gminy 
Sitkówka-Nowiny. 

 

Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny rozpoczęła się od 
przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Radni 
przyjęli go jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności  
w okresie międzysesyjnym złożył wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz.
 Jedną z uchwał, jakie podjęli radni podczas ostat-
niego posiedzenia sesji było przekazanie w użytkowanie 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej mienie 
Gminy Sitkówka-Nowiny, do Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. W użytkowanie 

przekazano 236 metrów przebudowanego odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagrody. Całkowita 
wartość robót wyniosła 151 tysięcy złotych.
 Podczas posiedzenia radni wprowadzili również kos-
metyczne zmiany w budżecie, a co za tym idzie w Wielolet-

niej Prognozie Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 
2015-2020. Przedstawiono także informację dotyczącą rea- 
lizacji wydatków inwestycyjnych na ternie gminy Sitkówka-
Nowiny w 2014 roku.

BędZie BliSKo 400 tySięCy euRo 
doFiNaNSoWaNia Na ośWietleNie
 Poza podjętymi uchwałami, podczas sesji poruszono 
również wiele bieżących spraw dotyczących mieszkańców 

Radni obradowali w Nowinach

Z życia gminy

Posiedzenie sesji poprowadził Przewodniczący Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek  fot. Bartosz Kruk

Radni jednomyślnie podjęli wszystkie uchwały fot. Bartosz Kruk

 Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz spotkał się wczoraj w Warszawie z wiceministrem go-
spodarki Arkadiuszem Bąkiem. Obaj panowie rozmawiali 
w cztery oczy na temat promowania gminy Sitkówka-No-
winy wśród inwestorów oraz możliwości stworzenia na na-
szym terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Ministerstwo Gospodarki było miejscem spotkania 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza 
z wiceministrem arkadiuszem Bąkiem. Podczas spotka-
nia w pierwszej kolejności poruszono temat możliwości 

promowania gminy Sitkówka-Nowiny wśród inwestorów. 
- Chciałbym między innymi stworzyć we współpracy  
z Polską agencją informacji i inwestycji Zagranicznych 
ofertę dla inwestorów w ramach programu „invest in Po-
land”. Pracownicy PaiiiZ przeprowadzą audyt naszych 
obszarów inwestycyjnych, na podstawie którego stworzą 
wspólnie z nami specjalną ofertę i prezentację naszej 
gminy – poinformował tuż po spotkaniu z wiceministrem 
arkadiuszem Bąkiem wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Se-
bastian Nowaczkiewicz. – Podczas spotkania poruszyłem 
też temat dotyczący możliwości stworzenia Specjal-
nej Strefy ekonomicznej na terenach inwestycyjnych  
w Nowinach. Wiemy, że inwestorzy lokalizujący swoje firmy 
na terenach należących do SSe mają wiele przywilejów, 
głównie chodzi o ulgi podatkowe, dzięki czemu chętniej 
inwestują na danym terenie. Zależy nam na ściągnięciu 
znaczących inwestorów, którzy dadzą nowe miejsca pracy 
– podkreślił wójt Nowaczkiewicz. – Myślę, że tereny inwes- 
tycyjne z obszaru naszej gminy mogłyby zostać włączone 
do Starachowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej. Będę  
o to zabiegał – zapewnił wójt, który na zakończenie rozmów 
zaprosił wiceministra arkadiusza Bąka do wzięcia udziału  
w spotkaniu władz samorządowych gminy Sitkówka-
Nowiny z lokalnymi przedsiębiorcami, jakie zaplanowano 
na 24 kwietnia.

Agnieszka Olech

Sitkówka-Nowiny otworzy się na inwestorów

Wiceminister Arkadiusz Bąk wraz z wójtem  
Sebastianem Nowaczkiewiczem tuż po zakończeniu rozmów. 
Fot. Ministerstwo Gospodarki
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 Już od 1 marca obowiązują nowe dowody osobiste, 
bez adresu zameldowania. Ułatwieniem będzie możliwość 
ubiegania się o nie w dowolnej gminie na terenie całego 
kraju. Dotychczasowe dowody osobiste nie tracą ważno-
ści.

 W związku z wprowadzeniem nowych wzorów do- 
wodów osobistych, od dnia 1 marca na terenie całego kraju 
został uruchomiony nowy informatyczny system rejestrów 
państwowych. W zintegrowanym systemie znajdą się 
m.in. rejestry PeSel, dowodów osobistych i aktów stanu 
cywilnego. Nowe rozwiązania mają być znacznie bardziej 
korzystne dla klientów, którzy wnioski o wydanie dowodu 
będą mogli składać na terenie całego kraju. Należy jednak 
pamiętać, że aplikacja informatyczna wspierająca Sys-
tem Rejestrów Państwowych jest wciąż modyfikowana. –  
W związku z tym, w pierwszym okresie wdrażania nowe-
go systemu czas rejestracji nowych dowodów na terenie 
całego kraju może się wydłużyć. Prosimy wszystkich 
mieszkańców o wyrozumiałość – apeluje wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. - Z naszej 
strony dołożymy wszelkich starań, aby procedura wyda-
wania dowodów była jak najszybsza – zapewnia.
 dostęp do elektronicznego systemu rejestracji do- 
wodów osobistych będą miały wszystkie urzędy gmin. 

dzięki temu, wnioski o wydanie dowodu osobistego będzie 
można składać w dowolnej gminie na terenie całego kraju, 
niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie też możliwość 
przesłania wniosku o dowód drogą elektroniczną. – do 
wniosku trzeba będzie załączyć aktualną fotografię, czyli 
wykonaną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą 
złożenia wniosku. Gotowy dowód osobisty będą mogli 
odbierać także pełnomocnicy – mówi Maria turczyn z urzędu 
Stanu Cywilnego w urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny  
i podkreśla, że dotychczasowe dowody osobiste zachowują 
ważność i nie trzeba ich wymieniać.

Co Się ZMieNi W NoWyM doWodZie oSoBiStyM?
 Format i wymiary nowego dowodu osobistego 
pozostaną bez zmian. Fotografia  natomiast będzie taka 
sama jak w paszportach. dowód osobisty będzie ważny 
przez 10 lat od daty jego wydania. W przypadku dzieci do 5 
roku życia dowód będzie ważny przez 5 lat. Nowy wzór do- 
wodu nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania, 
kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zawierał zeskano- 
wanego podpisu właściciela dowodu. Wyrobienie nowego 
dowodu osobistego będzie bezpłatne.

Agnieszka Olech

Nowe dowody osobiste od 1 marca. 
Stare nie tracą ważności!

gminy Sitkówka-Nowiny. Wójt Sebastian Nowaczkiewicz 
poinformował, że w ramach Kieleckiego obszaru Funkcjo- 
nalnego, do którego należy gmina Sitkówka-Nowiny, 
będzie można pozyskać blisko 400 tysięcy euro dofinan-
sowania na rozbudowę i wymianę oświetlenia uliczne-
go. – o taką kwotę dofinansowania możemy się łącznie 
ubiegać do końca 2020 roku – powiedział wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz, który postanowił poczekać z inwestycja-
mi oświetleniowymi na terenie gminy do momentu, kiedy 
będzie można sięgnąć po dofinansowanie na ten cel. – Nie 
ma sensu wydawać teraz w całości pieniędzy z budżetu 
gminy, skoro możemy poczekać i pozyskać dofinansowanie 
na budowę nowego i modernizację starego oświetlenia. 
uważam, że bardziej gospodarnie będzie poczekać jeszcze 

trochę i sukcesywnie pozyskiwać dofinansowanie na kolej-
ne odcinki oświetlenia na terenie naszej gminy – podkreślał 
wójt. Gmina będzie aplikować wnioski o dofinansowanie po 
oszacowaniu potrzeb związanych z tym zadaniem. – Naj- 
pierw musimy przeprowadzić rodzaj audytu i inwentaryza-
cji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. dopiero na 
podstawie tego będziemy mogli przystąpić do opracowania 
projektów. Myślę jednak, że warto poczekać jeszcze trochę  
i sięgnąć po zewnętrzne dofinansowanie, które jest 
naprawdę spore – dodał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
 Sesja tradycyjnie już zakończyła się interpelacjami  
i zapytaniami radnych, a także wnioskami i informacjami  
o sprawach różnych.

Agnieszka Olech

 Miło nam poinformo-
wać, że Zakład Liofilizacji Lio-
gam Marek Bień Michał Kot 
Andrzej Prześlak spółka jawna 
ze Zgórska znalazł się na czter-
nastym miejscu prestiżowe-
go rankingu miesięcznika For-
bes pn. „Diamenty Forbesa”  
w województwie świętokrzy-

skim. To już siódma edycja rankingu opracowana przy 
współpracy z firmą Bisnode Polska.

 diamenty Forbesa 2015 przedstawiono w dwóch 
wersjach: listy ogólnopolskiej oraz 16 list regionalnych, 
które opracowano na podstawie szwajcarskiej metody wy- 
ceny wartości firm. Bisnode Polska gromadzi dane o pod-

miotach, które złożyły w terminie raporty do KRS w 2014 
roku. Na tej podstawie powstaje baza firm, którym Wywia-
downia przyznała pozytywny rating wiarygodności: są one 
rentowne (na podstawie wskaźnika eBit oraz Roa), mają 
wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami,  
a także wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz 
wartością kapitałów  własnych w latach 2011–2013. Na listę 
diamentów trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją 
wartość.
 Firmy podzielono na trzy kategorie według przy-
chodów ze sprzedaży w roku 2013: firmy małe 5-50 mln zł; 
firmy średnie 50-250 mln zł oraz firmy duże powyżej 250 
mln zł. lista „diamentów Forbesa” promuje firmy o dynam-
icznym rozwoju, najwyższych zyskach oraz dużych inwesty-
cjach w aktywa trwałe. 

Zakład Liofilizacji Liogam zyskał miano Diamentów Forbesa
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FiRMa Ze ZGóRSKa 
lauReateM diaMeNtóW FoRBeSa
 W przedziale „średnie firmy, które osiągnęły 
przychody ze sprzedaży pomiędzy 50 a 250 mln złotych” 
na czternastym miejscu w województwie świętokrzyskim 
znalazł się Zakład liofilizacji liogam Marek Bień Michał 

Kot andrzej Prześlak spółka jawna ze Zgórska. tym 
samym, na liście ogólnopolskiej firma ta znalazła się na 696 
miejscu. Warto dodać, że do tegorocznej edycji rankingu 
zakwalifikowało się zaledwie 1121 „średnich firm” z całej 
Polski. 

Agnieszka Olech

37 ton jabłek przywiezionych dwoma tirami  
i 23 tony marchewek, które przyjechały wypełnionym 
po brzegi tirem – to wszystko 
rozdano w pierwszy poniedziałek 
marca mieszkańcom gminy 
Sitkówka-Nowiny. Pomimo 
deszczu po darmowe owoce  
i warzywa przybyły prawdziwe 
tłumy.

 Jabłka i marchewki 
przyjechały do gminy Sitkówka-
Nowiny trzema tirami. Łącznie 
60 ton owoców i warzyw. Przez 
dwa dni rozładowywali je mocno 
zaangażowani w akcję radni Klu-
bu Wspólne dobro przy pomocy 
pracowników interwencyjnych. - 
Każda rodzina zamieszkująca na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
mogła zabrać po jednej skrzynce 
jabłek i jednym worku marchewki 
– poinformował Łukasz Bar-
winek, Przewodniczący Gminy Sitkówka-Nowiny, który 
ciężkie skrzynie jabłek i wielkie worki marchewek przez cały 
poniedziałek rozdawał mieszkańcom wraz z radnymi Klubu 
Wspólne dobro – Zofią duchniak, wiceprzewodniczącą 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, arturem Podczasiakiem, ini- 
cjatorem pierwszej akcji rozdawania owoców oraz eugeniu- 
szem Czerwiakiem, Waldemarem Kasprzykiem, Michałem 
Kurtkiem i Marianem Wilkiem. W dźwiganiu całych ton owo- 
ców i warzyw pomagali im pracownicy interwencyjni.
 Zorganizowana już po raz drugi akcja cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. od samego rana do kaplicy obok 
kościoła p.w. Chrystusa odkupiciela w Nowinach, gdzie 
dzięki uprzejmości księdza proboszcza Józefa Kubiczy były 
składowane owoce i warzywa, ustawiła się długa kolejka. 

- Z jabłek będzie pyszna szarlotka – mówiła jedna z miesz-
kanek potwierdzając, że pomysł zorganizowania akcji był 

strzałem w dziesiątkę. 
Pozostali byli podobne-
go zdania. – dziękujemy 
za te wszystkie owo-
ce i warzywa. Bardzo 
przydadzą się na soki 
dla dzieci – mówili inni 
pytani o to, co zrobią  
z tak dużą ilością ow-
oców i warzyw. – Nic się 
nie zmarnuje – zapewni-
ali zgodnie mieszkańcy.
 a k c j ę 
zorganizowaną w ra- 
mach współpracy wójta 
gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastiana Nowaczkie- 
wicza oraz radnych Klu-
bu Wspólne dobro ze 
Stowarzyszeniem Bo- 
num Publicum oraz 

Bankiem Żywności w ostrowcu świętokrzyskim chwaliła 
radna Powiatu Kieleckiego, Bogumiła Kowalczyk. - to 
świetna akcja. ludzie mają dodatkowe źródła witamin. 
Radni rozdają pełnowartościowe, wysokiej jakości produk-
ty. Zarówno jabłka, jak i marchewki są zdrowe i pożywne. 
 Z takich ilości, jakie dostają ludzie, można zrobić sporo 
przetworów – podkreślała Bogumiła Kowalczyk, radna 
Powiatu Kieleckiego.  
 Z uwagi na ogromne zainteresowanie darmowymi 
owo-cami i warzywami, władze gminy już zapowiadają ko- 
lejne takie akcje. – Po raz pierwszy akcję rozdawania owoców 
zorganizowaliśmy w ubiegłym roku tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia. to już druga akcja, podczas której ro-

60 ton warzyw i owoców rozdali mieszkańcom

37 ton jabłek i 23 tony marchewki rozładowywano z trzech tirów 
przez dwa dni

Akcja udana w 100 procentach. Warzyw i owoców starczyło dla 
wszystkich chętnych.

60 ton owoców i warzyw złożono w kaplicy obok kościoła  
p.w. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach
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Przypomnę, że łącznie było 60 ton owoców i warzyw. Za to 
poświęcenie dziękuje wszystkim w imieniu mieszkańców – 
podkreślał wójt.
 - dla ludzi to robimy – zgodnie mówili zmęczeni, ale jak 
widać było ogromnie zadowoleni radni. – Satysfakcja jest 
większa niż zmęczenie – przyznali. - Cieszymy się, że ludzie 
tak licznie odpowiedzieli na naszą akcję. Będziemy starali 

się zorganizować kolejne – zapewnili radni. 
 Należy podkreślić, że rozdawanie jabłek i marchewek 
trwało od samego rana do późnego wieczora. Łącznie ro-
zdano 60 ton owoców i warzyw. 

Agnieszka Olech

 „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” - pod takim 
hasłem w Szkole Podstawowej w Bolechowicach zorgani-
zowano akcję zbiórki słodyczy, które uczniowie klas III - VI 
przekazali pensjonariuszom z Domu Pomocy Społecznej  
w Zgórsku.   

 W akcję kolejny już raz zaangażowali się uczniowie  
poszczególnych klas, którzy jeszcze w grudniu na zajęciach 
plastycznych i świetlicowych, prowadzonych pod kierunkiem 
Marty Czwartosz – Mołas, anny Koprowskiej i Wioletty tele- 
siewicz, własnoręcznie wykonali kartki Bożonarodzeniowe. 
Przez cały czas trwania zbiórki słodyczy każdy darczyńca 

otrzymywał ozdobną kartkę świąteczną, która stała się 
wymownym symbolem prowadzonej akcji. 
W domu Pomocy Społecznej dzieci wystąpiły przed licz- 
nie zgromadzoną publicznością, śpiewając znane kolędy  
i pastorałki, a także okolicznościowe piosenki z oka-
zji obchodzonego dnia Babci i dziadka. Gromkie brawa  
i uśmiechy widzów sprawiły, że panujący nastrój udzielił się 
każdemu z nas. 
 Na zakończenie uczniowie złożyli wszystkim nowo- 
roczne życzenia, a na ręce opiekunów i wychowawców 
wręczono paczki słodyczy. Gesty życzliwości, słowa 
podziękowania oraz okazana radość ze wspólnego spotka-
nia były efektem wieloletniej współpracy. - Cieszymy się, 
że mogliśmy sprawić trochę radości w tym świątecznym 
okresie ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy  
i wsparcia. Nasza paczka to nie tylko pomoc materia- 
lna, ale przede wszystkim impuls i siła do działania, 
przezwyciężania beznadziejności życia codziennego  
i sygnał, że pensjonariusze dPS- u nie są sami - przekazał 
wychowawcom, a przede wszystkim mieszkańcom domu 
Pomocy Społecznej w Zgórsku, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Bolechowicach, tomasz Gruszczyński, który 
zapowiedział, że na kolejną wizytę do dPS-u w Zgórsku  
uczniowie szkoły wybiorą się już wiosną

Redakcja

Akcja zbiórki słodyczy dla DPS w Zgórsku

Uczniowie SP w Bolechowicach dali niezapomniany występ

zdajemy dodatkowo też marchew. Muszę przyznać, że ilość 
ludzi i zainteresowanie drugą akcją bardzo pozytywnie nas 
zaskoczyła. Widać potrzebę i na pewno będziemy się starali 
powtórzyć rozdawanie owoców i warzyw, być może już po 
świętach Wielkanocnych – zapowiedział wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz, składając jednocześnie podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w akcję. – dziękuję za okazaną 
przychylność księdzu proboszczowi Józefowi Kubiczy, 
który udostępnił kaplicę, gdzie składowane były jabłka 
i marchewki. dziękuję także wszystkim radnym z Klubu 
Wspólne dobro, którzy zaangażowali się w organizację 
przedsięwzięcia. Poświęcili też dwa dni na rozładowanie 
trzech tirów i jeden na rozdanie tego wszystkiego. Byli tacy, 
którzy musieli wziąć urlopy. Wszyscy dużo się nadźwigali. 

Radni Klubu Wspólne Dobro wydawali owoce i warzywa przez cały 
dzień

Po jabłka i marchewki od rana ustawiła się długa kolejka



Głos Nowin • Luty 2015 • AKTUALNOŚCI

8

 Zajęcia ze służbami mundurowymi i polskimi gwiazda-
mi sportu, a wszystko to w ramach cyklu spotkań ze spor-
tem organizowanych w Szkole Podstawowej w Bolecho-
wicach. Akcję wsparli wybitni sportowcy, między innymi 
Bogdan Wenta i Jan Tomaszewski, którzy już zapowiedzieli 
swoją wizytę w szkole. Do tej pory w ramach spotkań szko-
łę odwiedzili piłkarze kieleckiego klubu Korona i siatkarze 
Effectora Kielce.

do BoleChoWiC PRZyJadą PRaWdZiWe 
GWiaZdy SPoRtu 
 Cykl spotkań ze sportem to zajęcia dla najmłodszych 
uczniów z pierwszej klasy sportowej ze Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach i grupy sportowej z Przedszkola w Bole-
chowicach z osobami promującymi aktywność ruchową  
i zdrowy styl życia. – Do ferii zimowych odbyły się spotkania 
z mundurowymi, a po feriach rozpoczniemy cykl spotkań ze 
sportowcami – poinformował Tomasz Gruszczyński, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, który już zapowiada 
spotkania z prawdziwymi gwiazdami sportu. – Naszą szkołę 

odwiedzą znani sportowcy, jak Bogdan Wenta czy Jan To-
maszewski. 
 Celem spotkań sportowych jest przede wszystkim pro-
mowanie różnych dyscyplin sportowych, jak również olim-
pijskich wartości sportowych, a także kształtowanie 
zdrowego stylu życia wśród najmłodszych, przeciwdziałanie 
agresji poprzez aktywność fizyczną oraz promocja zasad 
fair play na boisku i w życiu.

Byli PoliCJaNCi, 
StRaŻaCy i WoJSKoWi
 Pierwsze z cyklu spotkań sportowych odbyło się  
w ostatni czwartek stycznia z przedstawicielami policji, 
jego celem było przedstawienie dzieciom tego, jak ważna 
jest sprawność fizyczna w codziennej pracy policjantów. 
Nie zabrakło też wielu konkurencji sportowych, a także 
przybliżenia zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. 
Szkołę odwiedzili: sierżant Katarzyna Szajowska – Sanecka, 
aspirant Marcin Głowacki oraz aspirant Karolina Stachura 
z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, 
jak również przedstawiciele Wydziału Ruchu drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji: młodszy aspirant Mariusz 
Bednarski, posterunkowa iwona Łuszczyna oraz sierżant  
sztabowy Robert Nyga z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach, znany szerzej widzom tVN turbo z programu 
„uwaga Pirat”.

 Kolejne zajęcia w ramach cyklu spotkań ze sportem 
w Szkole Podstawowej w Bolechowicach odbyły się ze 
strażakami. tym razem gośćmi specjalnymi byli StRaŻaCy 
Z JedNoStKi RatoWNiCZo – GaśNiCZeJ NR 3 W Kiel-
CaCh. Wraz z najmłodszymi uczniami szkoły podstawowej 
z klasy sportowej i najstarszą sportową grupą przedsz-
kolaków ćwiczyli dowódca kapitan Marek dyk, starszy 
aspirant adrian Kozub, młodszy aspirant Piotr Polew- 
czak oraz ratownik medyczny Katarzyna Klepacz. Poza 
emocjonującymi sportowymi konkurencjami młodzież 
obejrzała sprzęt ratowniczo-gaśniczy, poznała trudną 
pracę strażaków, a także otrzymała cenne wskazówki na 
temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 10 lutego gośćmi specjalnymi Szkoły Podstawowej  
w Bolechowicach byli żołnierze z Centrum Przygotowań do 
Misji Zagranicznych im. gen. broni Władysława Sikorskiego 
z kieleckiej Bukówki. Wraz z najmłodszymi sportowcami 
ćwiczyli Szef Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu kpt. 
Sylwester Cieśla, oficer Sekcji por. dorota Łuczak, podoficer 
Specjalista chor. Marcin Kaniewski, st. szer. damian Radomski  
i st. szer. andrzej Piątek. uczniowie z Bolechowic zdali test 
na żołnierza śpiewająco, udowadniając nie tylko ogromna 
sprawność fizyczną, ale też olbrzymią wiedzę.

Agnieszka Olech

Na sportowo w Bolechowicach

Policjanci pokazali uczniom jak ważna jest sprawność fizyczna w ich 
pracy

Strażackie konkurencje sportowe wcale nie były łatwe

Podczas zajęć z żołnierzami maluchy przekonały się, że nie jest 
łatwo biegać z wojskowym ekwipunkiem
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 W ostatni piątek stycznia, w Szkole Podstawowej  
w Bolechowicach odbył się iV Powiatowy Przegląd Kolęd i 
Pastorałek. W przeglądzie wzięło udział jedenastu solistów 
i pięć zespołów ze szkół z całego powiatu, łącznie zapre-
zentowało się ponad stu uczestników.
 Celem przeglądu było kultywowanie tradycji 
świątecznych, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek, 
a także promowanie młodych artystów. a ci zaprezen-
towali się znakomicie. – Byłem pod wrażeniem zarówno 
umiejętności wokalnych, jak i strojów, w jakich zaprezen-
towali się nam wykonawcy. Naprawdę poziom był bardzo 
wysoki – podkreślał wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebas-
tian Nowaczkiewicz. 
- Życzę, aby w przyszłości ten konkurs był organizowany  
z jeszcze większym rozmachem. Mam nadzieję, że  
w przyszłości przerodzi się on w wojewódzki przegląd 
kolęd i pastorałek – mówił Wicestarosta Powiatu Kielec- 
kiego, Zenon Janus, który gratulował wysokiego poziomu 
organizacji przeglądu. 
 Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Najpierw w ma- 
giczny nastrój zebranych wprowadziły przedszkolaki, które 
zaśpiewały poza konkursem. Następnie w szranki stanęli 
uczniowie klas i-iii w dwóch kategoriach: soliści i zespoły 
kolędowe, a później rywalizowali ze sobą uczniowie klas iV-

Vi również w tych samych kategoriach.  
 W jury konkursowym zasiedli: Wicestarosta Powiatu 
Kieleckiego Zenon Janus, wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz, Kierownik działu animacji  
i edukacji Kultury Wojewódzkiego domu Kultury w Kiel-
cach Marcin Janaszek, Choreograf tańca z WdK w Kielcach 
andrzej Piotrowski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Bolechowicach, tomasz Gruszczyński. 
 Ponieważ poziom wykonawców był nie tylko wy- 
soki, ale i bardzo wyrównany, to jury miało nie lada orzech 
do zgryzienia wybierając tych najlepszych. – Wybór 
zwycięzców nie był łatwy – przyznał Marcin Janaszek, 
Kierownik działu animacji i edukacji Kultury Wojewódz- 
kiego domu Kultury w Kielcach. – Każdy konkurs polega na 
tym, że trzeba wybrać najlepszych i my też musieliśmy ich 
wybrać. Można jednak powiedzieć, że wszyscy występujący 
zasługiwali na wyróżnienie – zaznaczył.
 Na zakończenie iV Powiatowego Przeglądy Kolęd  
i Pastorałek wręczono dla zwycięzców puchary i nagro-
dy rzeczowe. Koncert poprowadziły uczennice klasy Vi 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach: Joanna Bukowska, 
Magdalena Wcisło oraz Justyna Nosek. 

agnieszka olech

IV Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek

liSta NaGRodZoNyCh uCZeStNiKóW 
iV PoWiatoWeGo PRZeGlądu 

Kolęd i PaStoRaŁeK BoleChoWiCe 2015
pod patronatem Starostwa Powiatowego 

w Kielcach i Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny

Kategoria:  Soliści klasy I-III
I miejsce – Dagmara Figiel ze Szkoły Podstawowej w Podchojnach
II miejsce – Katarzyna Kozłowska z Zespołu Szkół w Obicach

Kategoria: Zespoły klasy I-III
I miejsce – „Nowińskie Nutki”  ze Szkoły Podstawowej w Nowinach
II miejsce – „Klasowy Zespół”  ze Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej
III miejsce – „Zespół Klasowy”  ze Szkoły Podstawowej w Kowali

Kategoria: Soliści klasy IV-VI
I miejsce – Laura Olchawa ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach
II miejsce – Zuzanna Wróbel ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach
III miejsce – Sylwia Lasota ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach
IV miejsce ex aequo : 
– Natalia Kaczmarczyk ze Szkoły Podstawowej w Chmielniku
– Magdalena Majewska ze Szkoły Podstawowej w Nowinach

Kategoria: Zespoły klasy IV-VI
I miejsce – Zespół „delSol”  ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach

Nagroda GRAND PRIX 
Aleksandra Gąska ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach
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 Z okazji zbliżającego się Wielkiego Postu, każdy ostat-
ni czwartek karnawału to „Zapusty”, wedle tradycji to 
dzień, w którym możemy sobie pozwolić na małe „co nie-
co”. Wraz z naszymi Przedszkolakami upichciliśmy pyszne 
kruche ciasteczka, które z przyjemnością dzieci spałaszo-
wały, a ponieważ tego dnia odbył się w szkole ,,Dzień Ma-
tematyki” ciasteczka przedszkolaków miały „matematycz-
ne” kształty: kwadraty, trójkąty, prostokąty i koła.

 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas wyrabiania ciasta dzieci miały okazję do próbowa- 
nia, badania, wąchania. Posypane cukrem pudrem cia- 
steczka były gotowe do spróbowania i poczęstowania 

innych. takie działania są doskonałym sposobem, aby  
w ciekawy dla dzieci sposób tworzyć okazje do poznawania 
i kultywowania polskich zwyczajów i tradycji. Maria Kielar-
turska pisała: ”radycja spełnia ważną i pożyteczną rolę 
zwłaszcza w rozwoju dziecka. Wśród elementów, które 
zasługują na uwagę są święta, zwyczaje, obrzędy, obyczaje. 
ich zanik zuboża nasze dziedzictwo kulturowe”. Zapoznając 
dzieci z tradycjami polskimi mamy nadzieję, że do tego nie 
dojdzie. 

Ewa Wołowiec-Pękalska

,,Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, 
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 
nasmażyła” – mówi staropolskie przysłowie

Wycinanie ciasteczek okazało się wspaniałą zabawą

Maluchy uczyły się jak odmierzać cukier i inne produkty

Powiatowy konkurs recytatorski za nami
 Wiersze Jana Brzechwy były motywem przewodnim 
powiatowego konkursu recytatorskiego, który odbył się  
w Szkole Podstawowej w Bolechowicach. 

 Celem konkursu było przede wszystkim popu-
laryzowanie twórczości Jana Brzechwy, ale też rozwijanie 
wrażliwości na piękno poezji polskiej, odkrywanie i rozwi-
janie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół pod-
stawowych, odkrywanie aktorskich talentów, rozwijanie 
zdolności recytatorskich oraz plastycznych. - Jan Brzechwa 
nazywany jest przez autorów czarodziejem słowa i poetą 
dziecięcej radości. Jego popularność wśród kilku już 
pokoleń czytelników jest niezwykła. Nie tylko dzieci, ale 
również ich rodzice i dziadkowie wiedzą, że ”nad rzeczką, 
opodal krzaczka mieszkała Kaczka dziwaczka” - mówił 
dyrektor SP w Kowali, tomasz Gruszczyński.
 do konkursu przystąpili uczniowie trzech szkół: 
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach, Szkoła Podstawowa 
z obic oraz Szkoła Podstawowa w Bolechowicach, która 
była organizatorem wydarzenia. Konkursowicze musie-
li zaprezentować po dwa krótkie wiersze z cyklu „Zoo” 
i jeden dłuższy, dowolnie wybrany. uczniowie musieli 
udowodnić, że poza talentem recytatorskim mają także 
talent plastyczny i przedstawić rysunki prezentowanych 
poetycko zwierząt. Byli też tacy, którzy swoje wystąpienia 

recytatorskie odegrali iście teatralnie w stosownym stroju  
i z rekwizytami. – dzieci pięknie przygotowały się do konkur-
su. Mogliśmy nie tylko posłuchać świetnej poezji w ich 
wykonaniu, ale też zobaczyć „pomidora”, „samochwałę”, 
czy „zieloną żabkę”. Stroje i rekwizyty budziły podziw, po-
dobnie jak talenty konkursowiczów – zaznaczył dyrektor 
tomasz Gruszczyński.
 Wszystkie wystąpienia były na wysokim poziomie, 
dlatego też jury miało nie lada orzech do zgryzienia 
wybierając tych najlepszych. i tak, przyznano cztery 
pierwsze miejsca, które zdobyli: Wojciech Sieja, Klara Ko-
pacz, olga arabasz (wszyscy ze Szkoły Podstawowej numer 
15 w Kielcach) oraz Katarzyna Kozłowska (Szkoła Podsta-
wowa w obi-cach). Na miejscu drugim uplasowała się Nata-
lia Koźbiał (Szkoła Podstawowa w obicach), a miejsce trze-
cie zdobyła hanna Sobczyk (Szkoła Podstawowa w Bole-
chowicach). Wyróżnienie przyznano Magdalenie Wcisło 
(Szkoła Podstawowa w Bolechowicach).
 Konkurs uświetnił występ przedszkolaków z Bolecho-
wic, którzy z pamięci wyrecytowali wiersz pt. „tydzień”. Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy powiatowego konkursu 
poetyckiego otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne 
upominki w postaci książek, puzzli i szkolnych przyborów. 

Agnieszka Olech
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 12 lutego, tuż przed feriami zimowymi, na sali gimna-
stycznej rozpoczęła się  zabawa karnawałowa dla uczniów, 
zorganizowana przez Radę Rodziców przy współpracy gro-
na pedagogicznego i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ko-
wali. To coroczne spotkanie uczniów szkoły, ich rodziców, 
krewnych, a także mieszkańców stało się tradycją szkoły  
i okazją do integracji społeczności lokalnej. 
 tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową 
za sprawą rodziców, którzy dzień wcześniej przygotowywa-
li piękne dekoracje. Skrzętnie przygotowywane przez ro- 

dziców, bajecznie kolorowe i fantazyjne stroje najmłodszych 
uczniów wprowadziły uczestników zabawy w bajkowy 
świat. uczniowie chętnie i gromadnie bawili się na oryginal-
nie udekorowanej różnokolorowymi lampionami, balonami  
i serpentynami sali. Szkolną zabawę prowadził profesjonalny 
dJ, który od pierwszych taktów skocznej muzyki zagrzewał 
dzieci i ich opiekunów do wspólnej zabawy, tańców i koro- 
wodów. atmosfera pod sceną muzyczną była fantastyczna, 
dzieci głośno śpiewały tegoroczne hity, np. „ona tańczy dla 
mnie”, czy „Bałkanicę”. Pośród laserów i kolorowych świateł 
pląsały księżniczki, czarodziejki, wojownicy ninja, bohate- 

rowie kreskówek - ludzie-pająki czy średniowieczni rycerze. 
Mogliśmy podziwiać też roztańczone wychowawczynie  
i rodziców najmłodszych dzieci. Wszyscy przy dźwiękach 
muzyki bawili się wyśmienicie! dorośli tańczyli wspólnie  
z dziećmi. Były korowody, kółeczka i tańce w parach.
 Rodzice urozmaicali zabawę ciekawymi konkursami,  
a zwycięzcy byli nagradzani różnymi słodkościami. W czasie 
przerwy uczniowie udali się do swoich klas na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Była to również okazja do 
wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych 

przebraniach. Wizyta świętego Mikołaja, który rozdawał 
dzieciom cukierki i owoce była dodatkową atrakcją.  
 Niestety radosna zabawa musiała się w końcu skończyć. 
Po godzinie 19.00 zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wró-
cili do swoich domów. Wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się, 
Radzie Rodziców oraz rodzicom zaangażowanym w deko-
rowanie sali gimnastycznej i organizację zabawy w szkole – 
serdecznie dziękujemy! – dyrektor Małgorzata Markiewicz 
wraz z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. 
gen. antoniego hedy ps. „Szary” w Kowali.

Redakcja

W karnawale, czas na bale…

Zabawa karnawałowa w Szkole Podstawowej w Kowali  
była niezapomniana

 Kacper Kubicki z klasy VA i Klaudia Malesa z klasy VIC 
ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach 
jako jedyni będą reprezentować gminę Sitkówka-Nowiny 
na szczeblu wojewódzkim podczas II Kuratoryjnego Kon-
kursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawo-
wych województwa świętokrzyskiego. 

 uczniowie Szkoły Podstawowej im. orląt lwowskich 
w Nowinach wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu 
Języka angielskiego dla szkół podstawowych organizo- 
wanego przez Kuratorium oświaty w Kielcach. do etapu 
powiatowego zakwalifikowały się dwie osoby Kacper Ku-
bicki z klasy Va, którego opiekunem jest ilona Przybysławska 
oraz Klaudia Malesa z klasy ViC, której opiekunką jest iwona 
Majchrzyk. Konkurs odbył się 19 stycznia. - Z niecierpliwością 

czekaliśmy na wyniki i już wiemy, że nasi uczniowie oboje 
przeszli do iii etapu wojewódzkiego i jako jedyni z gminy 
Sitkówka-Nowiny będą tam reprezentować naszą szkołę 
– poinformowała Joanna Wojcieszyńska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Nowinach. – Jesteśmy bardzo dumni, że 
nasi wychowankowie zaszli tak daleko, pomimo bardzo 
wysokiego poziomu konkursu – dodają opiekunowie zdol-
nych uczniów. 
 etap wojewódzki ii Kuratoryjnego Konkursu Języka 
angielskiego będzie składał się z dwóch części. Pierwsza to 
część pisemna, która odbędzie się 2 marca, a druga to część 
ustna, która zostanie przeprowadzona 9 marca. trzymamy 
kciuki za Kacpra i Klaudię i życzymy powodzenia.

Agnieszka Olech 

Kacper Kubicki i Klaudia Malesa 
z SP w Nowinach najlepsi z języka angielskiego
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 Trzydzieścioro dzieci z Warszawy gościło w gminie Sit-
kówka-Nowiny podczas ferii zimowych. Zajęcia dla nich po-
prowadziła Świetlica przy Gminnym Ośrodku Kultury „Per-
ła”. Dzieci nocowały w Schronisku Ventus w Nowinach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 świetlica przygotowała dla małych gości szereg at-
rakcji - zabaw, gier i ćwiczeń oraz zajęć plastycznych. i 
tak, pierwszego dnia dzieci niezwykle chętnie brały udział  
w zabawach integrujących, zajęciach socjoterapeutycznych 
oraz ćwiczeniach z elementami arteterapii. Już pierwsze 
zajęcia pozwoliły nam nieco poznać naszych gości, a kole-
jne zabawy sprawiały, że dzieciaki czuły się u nas coraz swo-
bodniej. Szerokie uśmiechy na ich twarzach pozwalały nam 
sądzić, że proponowane zabawy bardzo im się podobają.  
i tak właśnie było.
 Kolejnego dnia dzieciaki zawitały do nas w doskonałych 
humorach, a z uwagi na fakt, iż w tym dniu obchodziliśmy 

dzień Babci, a nazajutrz dzień dziadka, zaproponowaliśmy 
wykonywanie figurek babć i dziadków. trzeba przyznać, że 
wyobraźnia naszych małych uczestników była ogromna 
– jeden chłopiec postanowił wykonać swojego dziadka 
Franka na… hulajnodze. śmiechu i dobrej zabawy było co 

nie miara. dzieci niechętnie nas opuszczały.
 Podczas kolejnego spotkania w naszej świetlicy, nasi 
mali goście z niezwykłą pomysłowością wykonywali żółwie 
z niespodzianką - figurki z plastikowych butelek oraz 
kamyków, monet, koralików i cekinów. Wszystkie wyko-
nane prace zostały zapakowane i zabrane do domów. 
dzieci oraz ich opiekunowie byli bardzo zadowoleni z czasu 
spędzonego u nas, a przy pożegnaniu, zapowiedzieli się już 
na kolejne takie spotkania za rok!
 My ze swej strony oczywiście serdecznie zapraszamy 
i jest nam równie miło, że pomogliśmy tak atrakcyjnie  
i przyjemnie zagospodarować im wolny czas.

Dzieci z Warszawy spędziły ferie  
w gminie Sitkówka-Nowiny

Przedszkolaki uświetniły Powiatowy Przegląd 
Kolęd i Pastorałek
Maluchy z Przedszkola Samorządowego imienia „Pluszo-
wego Misia” w Nowinach uświetniły swoim występem 
Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbył się  
w Szkole Podstawowej w Bolechowicach. 
 Przedszkolaki po raz kolejny już uczestniczyły 
w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Wystąpiły 
oczywiście poza konkursem, a wykonały piękną 
pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi”. Maluchy fantasty- 
cznie zaprezentowały się w strojach, które zdecydowanie 
odzwierciedlały świąteczny czas. Wspaniałe wykonanie  
i atmosfera przeglądu rozbudziły w wykonawcach chęć 
uczestniczenia w dalszych edycjach tego konkursu.
 Warto podkreślić, że mali artyści rozwijają swoje talen-
ty pod czujnym okiem pań: agaty Strzeszkowskiej i urszuli 
Mularczyk oraz rytmiczki Małgorzaty Szymoniak

Agnieszka Olech Mali artyści zachwycili swoimi talentami

Przybyłe z Warszawy dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia 
plastyczne …

… a ich efektem były takie wspaniałe prace
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 Ogród zimowy w Przedszkolu Samorządowym im. 
„Pluszowego Misia” w Nowinach zmienił się w najpraw-
dziwszą baśniową krainę. Są tu teraz kolorowe muchomo-
ry, misie wyglądające przez okna, a nawet ogromny reni-
fer.

 Magicznie zrobiło się w ogrodzie zimowym 
mieszczącym się w budynku przedszkola samorządowego 
w Nowinach. - Wszystko za sprawą Roberta Mularczyka, 
radnego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, który podarował 

nam niezwykłe dary – tłumaczy alina Banasik, dyrektor 
Przedszkola Samorządowego w Nowinach. – Mamy kolo- 
rowe muchomory, misie wyglądające przez okna w szatni, 
a wśród zielonych roślin przechadza się wspaniały reni-
fer – wymienia dyrektor alina Banasik, która w imieniu 
wszystkich maluchów składa serdeczne podziękowania na 
ręce darczyńcy. – Serdecznie dziękujemy Panu Robertowi 
za podarowanie tych pięknych eksponatów. teraz dzieci 
uczestniczące w zajęciach bajko terapii mogą poczuć się jak 
w zaczarowanym ogrodzie – podkreśla.

Agnieszka Olech

Zaczarowany ogród w przedszkolu

Informacja dla pacjentów POZ
Szanowni Państwo! świętokrzyski oddział Wojewódzki NFZ informuje, że po 1 stycznia 2015 r. świadczeń 
medycznych będą udzielać wszystkie gabinety lekarza PoZ.

INFORMACJA O MIEJSCACh UDZIELANIA ŚWIADCZEń LEKARZA POZ.
świętokrzyski oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycznia 2015 r., od godz. 15.00 uruchamia 
specjalną, bezpłatną infolinię, pod którą można uzyskać informację na temat gabinetów lekarza 
PoZ, które będą przyjmować pacjentów w 2015 r. W razie jakichkolwiek problemów z odnalezieniem 
najbliższej placówki udzielającej świadczeń z zakresu lekarza PoZ można dzwonić pod numer  
0 800 060 213 (z telefonów komórkowych bez zera). Pracownicy Funduszu będą udzielać informacji 
całodobowo.

Maluchy czują się tu teraz znakomicie

Muchomory, misie i wielki renifer stały się prawdziwą atrakcją 
ogrodu zimowego

 humorystycznie i z satyrą, a wszystko to przy muzyce 
klasycznej – tak Dzień Babci i Dziadka obchodzono w od-
dziale Przedszkola Samorządowego w Szewcach.
 
 honorowymi gośćmi przedszkolaków z oddziału przed-
szkolnego w Szewcach w ostatni czwartek stycznia byli 
dziadkowie i Babcie. Maluchy przeniosły swoich dziadków  
w lata młodości, przypominając im ulubione sytuacje, za-
bawy i sposoby spędzania wolnego czasu. Pomocą i talen-
tem aktorskim dzieci wspierały: ewelina Kasza i ewelina Ko-
zak, odgrywając w swoich  stylizacjach  role babci i dziadka. 
Nad całością wystąpienia czuwała edyta Wójtowicz. Przed-
szkolaki swoim wystąpieniem sprawiły ogromną radość 

ukochanym dziadkom, zapewniając o miłości, wdzięczności  
i ogromnym szacunku. 
 humor, satyra i muzyka klasyczna umiejętnie wyko-
rzystane w programie artystycznym sprawiły, że dzień 
ten na pewno na długo zostanie w pamięci wszystkich. 
dopełnieniem całości były życzenia dla dziadków złożone 
przez dyrektor Przedszkola Samorządowego im. „Pluszowe-
go Misia” w Nowinach alinę Banasik oraz wójta gminy Sitków-
ka-Nowiny, Sebastiana Nowaczkiewicza, który podkreślając 
jak ogromną rolę w życiu każdej rodziny odgrywa babcia  
i dziadek podziękował za pomoc, troskę i wsparcie.

Agnieszka Olech

Dzień Babci i Dziadka hucznie uczczono w Szewcach
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 12 lutego, w Szkole Podstawowej im. gen. Anto-
niego hedy ps.”Szary” w Kowali odbyło się niezwy-
kłe spotkanie. Uczniów odwiedziła sędzia Anna Ma-
ria Wesołowska. Celem wydarzenia było uświadomie-
nie uczniom zagrożeń i udzielenie porad jak radzić sobie  
w trudnych sytuacjach. 

 Sędzia anna Maria Wesołowska jest znana z popu-
larnego programu telewizyjnego tVN, pt.: „Sędzia anna 
Maria Wesołowska”. Jednak serialowa postać to tylko jedna 
z wielu życiowych ról anny Wesołowskiej. W rzeczywistości 
jest to prawnik, sędzia orzekający w Sądzie okręgowym  
w Łodzi zaangażowany w edukację prawną dzieci  
i młodzieży. – Sędzia anna Maria Wesołowska przyjechała 
do nas na zaproszenie moje oraz organizatorek spotkania 
Karoliny lach i Sylwii Kaczmarczyk w ramach realizowanego  
w szkole programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” oraz 
prowadzonej już drugi rok innowacji pedagogicznej pn. 
„Poznajemy zawody” – poinformowała dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kowali Małgorzata Markiewicz.  
 W spotkaniu z sędzią anną Marią Wesołowską wzięli 
udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowali oraz Szkoły 
Podstawowej w Nowinach. obecni byli także skarbnik 
gminy Sitkówka-Nowiny, Joanna Młynarczyk-Kusińska, 

Bożena Kropisz z Kuratorium oświaty w Kielcach, wo-
jewódzki koordynator programu „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”, teresa Jakubowska ze Starostwa Powiatowego w 
Kielcach oraz Joanna Wojcieszyńska, dyrektor SP w Nowin-
ach. 
 Podczas wizyty w Kowali pani sędzia omówiła różnego 
rodzaju  zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież, 
a także wskazywała negatywne zachowania mogące 

skutkować poważnymi konsekwencjami. - świadomość 
i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie  
w naszym życiu i należy je wdrażać już od najmłodszych lat - 
podkreślała sędzia anna Maria Wesołowska, która od daw-
na uczestniczy w procesie szerzenia świadomości prawnej 
dzieci i  młodzieży. - W czasie dwóch spotkań dla klas i-iii  
i klas iV-Vi pani sędzia uświadamiała młodych ludzi, gdzie 
istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, 
żartem a wykroczeniem. Bogato ilustrując przykładami 
zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała kon-
sekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. omówiła 
też zagadnienia takie jak wyśmiewanie, kopanie, bicie, 
niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja, podrabianie do-
kumentów, zbyt wczesna inicjacja seksualna – relacjonuje 
dyrektor Małgorzata Markiewicz. - uczniom najbardziej 
utkwiła historia „chłopca z różą”, której bohaterem był 
prymus wymuszający od młodszego kolegi pieniądze. dzie-
ci jednogłośnie stwierdziły, że nie zdawały sobie sprawy  
z tego, że takie z pozoru błahe uczynki mogą mieć poważne 

konsekwencje karne - opowiada. 
 Sędzia Wesołowska wiele uwagi poświęciła podczas 

spotkania problemowi cyberprzemocy wśród młodzieży, 
która niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, m.in. uwodzenie 
małoletnich,  grooming  czy stalking. – Na te zagrożenia 
napotykają dzieci i często nie są tego zupełnie świadome 
– podkreślała sędzia anna Maria Wesołowska, która pod- 
czas spotkania zachęcała uczniów do rozmów z dorosłymi  
i proszenia o pomoc w trudnych sytuacjach. uwrażliwiała 
ich też na konieczność reagowania na krzywdę drugiej oso- 
by. 
Niezwykle ciekawe i edukujące spotkanie zakończyło się 
licznymi pytaniami od dzieci. uczniowie podczas wizyty 
gościa mogli dowiedzieć się również wiele o pracy sędziego, 
pracy w sądzie, a także o wymaganiach tego zawodu  
i ścieżce edukacyjnej. Była też okazja do przymierzenia 
togi sędziowskiej i wzięcia do ręki sędziowskiego łańcucha. 
- to była bardzo ciekawa i interesująca lekcja – mówili 

zgodnie uczniowie biorący udział w spotkaniu. – Mamy 
nadzieję, że spotkanie z sędzią anną Marią Wesołowską, 
która dla wielu osób jest autorytetem, skłoni nie jedną 
osobę do przemyślenia swojego zachowania i do jego zmia-
ny na lepsze, a także otworzy oczy na problemy kogoś  
w najbliższym otoczeniu – wyraziły nadzieję organizatorki 
spotkania, Karolina lach i Sylwia Kaczmarczyk.

Agnieszka Olech

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Sędzia Anna Maria Wesołowska chętnie fotografowała się z uczniami

Wspólne zdjęcie zaproszonych gości będzie doskonałą pamiątką Sędzia Anna Maria Wesołowska dała pouczający wykład
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Usuwamy azbest !
informujemy, że w czerwcu 2014 roku Gmina Sitkówka-Nowiny podpisała umowę 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację 
zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny w 2014 roku”, uzyskując dofinansowanie na realizację tego zadania 
w kwocie 28.506,21 zł ze środków:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 11.661,97 zł 
tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 16.659,94 zł  
tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Koszt całkowity zadania wynosi 35.713, 56 zł., w tym środki własne gminy - 7.391,65 zł.
W ramach realizacji tego zadania zostało zdemontowanych i unieszkodliwionych 850 m2 płyt 

azbestowo-cementowych (eternitu) oraz 6227 m2 odpadów zostało odebranych z posesji 
mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i unieszkodliwionych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

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

dzwoniąc pod ten numer można uzyskać bezpośrednią łączności z załogą radiowozu, szczególnie 
wtedy, gdy policjanci z Komisariatu Policji w Chęcinach, pod który należy Gmina Sitkówka-Nowiny, 

znajdują się w terenie.

OGŁOSZENIE O STERYLIZACJI I KASTRACJI 
PSÓW I KOTÓW 2015

Informujemy, że na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 2015 r. realizowany jest program sterylizacji i 
kastracji psów i kotów oraz trwałego znakowania zwierząt mikroczipami.
Właściciele psów i kotów, którzy są zainteresowani wykonaniem zabiegów u swoich pupili, proszeni są o 
zgłaszanie zamiaru wykonania takiego zabiegu do urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
W wyniku postępowania prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (dz.u. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.), dotyczącym wyłonienia wykonawcy na realizację 
zadania został wybrany: Gabinet Weterynaryjny lek. Wet. Radosław Wydra

  Wszystkie zabiegi dla pupili mieszkańców naszej gminy będą wykonywane w prowadzonym przez 
niego gabinecie w Nowinach ul. Przemysłowa 1b
dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie inrastruktury, inwestycji, Nieruchomości  
i ochrony środowiska (pok.33 tel. 041 347-50-77)
 druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej urzędu lub w siedzibie urzędu.
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Sport
X edycja nowińskiej Ligi Futsalu im. Michała Panasa za nami

tego zawodnika trener reprezentacji Polski do lat 21, 
powołując go na konsultacje do Warszawy. Najczyściej 
grającymi drużynami w tegorocznych rozgrywkach były  
w pierwszej lidze: andi, a w drugiej obcy iii i otrzymały pu-
chary i upominki od sklepu sportowego Soccer City.

SiŁa BeNiaMiNKóW!

 W drugiej lidze bezkonkurencyjna okazała się drużyna 
drewkomu Kostomłoty, która wygrała wszystkie mecze  
i jeden zremisowała, strzelając w całych rozgrywkach 111 

bramek! drewkom miał w swoich szeregach najlepszego za-
wodnika drugiej ligi Krzysztofa trelę i najlepszego strzelca  
Piotra Gardynika. Na drugim miejscu uplasował się be-
niaminek drugiej ligi alpia Kielce, w której dawid Snoch 
został najlepszym bramkarzem drugiej ligi. trzecie miej-
sce, dające prawo gry w barażach, zajęła drużyna Szkoły 
Monolit Kielce. to właśnie Szkoła Monolit Kielce stoczyła 
pojedynek barażowy ogrywając w nim pierwszoligowy FC 
PeS Zajączków. oprócz wspomnianej czołowej trójki można 
jeszcze wymienić parę zespołów, które przed ostatnią 
kolejką miało szansę na awans i zaprezentowało się w tym 
roku na dobrym poziomie (obcy iii, Słoneczny Patrol i Vic-
toria).
dobry poziom ligi to przede wszystkim sędziowanie na 
bardzo dobrym poziomie. Szymon ubożak dobrał w tym 
roku takich sędziów, że nie można było się martwić o po- 
ziom (sędziowali jeszcze: Rafał Kowalski i Szymon Woźniczka). 
duże też słowa uznania dla Pani Bożeny Marzec za obsługę 
medyczną i biuro zawodów. Jak co roku przypominamy  
o Michale Panasie pomysłodawcy i organizatorze Nowińskiej 
ligi Futsalu. Z rąk organizatorów rodzice teresa i hen-
ryk Panas odebrali pamiątkową koszulkę przypominającą 
wkład Michała w nowiński futsal.

ZaKońCZeNie ByŁo uRoCZySte

 Podczas zakończenia ligi mieliśmy okazję zobaczyć 
młodych adeptów futsalu z Nowińskiej akademii Futsa-
lu. Podopieczni Szymona ubożaka rozegrali mecz poka-
zowy. Można było wypatrzyć nie jeden talent futsalowy. 

FutSal NoWiNy oBRoNiŁ tytuŁ

 Jubileuszowa X Edycja Nowińskiej Ligi Futsalu imienia 
Michała Panasa o Puchar Wójta Gminy Sitkówka Nowiny 
przeszła do historii. W tegorocznych rozgrywkach wzięło 
udział 26 zespołów (13 w pierwszej i 13 w drugiej lidze). 
W sumie w lidze wystąpiło ponad 350 zawodników. Roz-
grywki trwały od listopada 2014 roku do lutego 2015 roku. 
Rozegrano 157 meczów w których strzelono ponad 1000 
bramek!

i liGa – FutSal Na doBRyM 
PoZioMie 
 ostatnie kolejki zarówno 
pierwszej, jak i drugiej NlF obfitowały 
w wiele emocji. W pierwszej lidze do 
końca ważyły się losy tytułu mis-
trzowskiego i spadków do ii ligi. 
Prawdziwą wizytówką futsalu był 
mecz decydujący o pierwszym miejs-
cu, w którym Kuwejt Parkiet zmierzył 
się z ekomem Futsal Nowiny. Przez 
większość meczu wynik oscylował 
w okolicach remisu. Na trzy minu-
ty przed końcem piękną bramkę  
z lewej nogi zdobył adam 
ogonowski co dawało tytuł dla Ku-
wejtu, bardzo szybko wyrównał 
Maciej Ponikowski i wtedy ekom 
jest mistrzem. Na 40 sekund przed końcem Piotr- 
Brzoza pięknie uderza z rzutu wolnego i ponad 200  
osobowa widownia szaleje z radości. ale pamiętajmy, iż w fut-
salu gra się do ostatniej sekundy i tak zagrali gracze z Nowin 
strzelając wyrównującą bramkę na dwadzieścia sekund 
przed końcem meczu i to oni zostali ponownie mistrzami 
Nowińskiej ligi Futsalu. Najbardziej zadowoleni z remisu byli 
futsalowcy z Jędrzejowa bo to oni zajęli drugie miejsce. Na 
trzecim miejscu uplasował się Kuwejt Parkiet. Najlepszym 
zawodnikiem pierwszej ligi wybrano Macieja Ponikowskiego  
z ekomu, najlepszym bramkarzem został z dawid Zimny  
z Simsetu Jędrzejów, a najlepszym strzelcem Piotr Brzoza 
z Kuwejt Parkietu. Z pierwszej ligi bezpośrednio spadają 
andi Sklep Sportowy i beniaminek CK Poczta. do tej dwójki 
dołączył również drugi beniaminek FC PeS Zajączków, 
przegrywając mecz barażowy.
do największych niespodzianek na plus należy zaliczyć 
tytuł wicemistrzowski dla drużyny Simset.Net Jędrzejów 
i oczywiście obroniony tytuł przez ekom Futsal Nowiny. 
Poprawiły swoje lokaty sprzed roku drużyny Konstal 
Nowiny (z ósmego na czwarte miejsce), obniżyły zna-
cznie loty: KCMB Nowiny i Cannabinios. takie same mie-
jsca jak rok temu zachowały Piekarnia Kwiatkowski i Be-
sam. Na pewno największym rozczarowaniem ligi byli 
beniaminkowie: CK Poczta i FC PeS Zajączków, które 
spadły z ligi, a dołączyła do nich drużyna andi Sklep 
Sportowy, która już rok temu utrzymała się wygrywając 
baraże. W ubiegłorocznych rozgrywkach odkryciem ligi 
został Paweł Markowicz. W tym roku ten zawodnik był 
również wyróżniającym się w drużynie KCMB. docenił 

W jubileuszowej X edycji rozgrywek wzięło udział ponad 350 zawodników
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 W dniach od 6 do 8 lutego odbyły się w Toruniu 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu do lat 16.  
W gronie 16 najlepszych drużyn znalazła się ekipa UKS 

Najważniejszym celem Nowińskiej akademii Futsalu jest 
wszechstronne szkolenie dzieci pod kątem futsalu od 
najmłodszych lat (4-10 lat) i aktywne spędzanie przez 
nie czasu wolnego. Zajęcia Nowińskiej akademii Futsalu 
odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 16.30 w hali 
ZSP w Nowinach. Więcej informacji można uzyskać u tre- 
nerów: Szymona ubożaka i Michała Ziernika.
Na uroczyste zakończenie ligi przybyli: Wójt Gminy Sitków-
ka Nowiny Sebastaian Nowaczkiewicz, Przewodniczący 
Rady Gminy Łukasz Barwinek, Radni: eugeniusz Czerwiak, 
Marian Wilk, Sebastian Mularczyk, rodzice Michała: teresa 
i henryk Panas oraz Prezes uKS Futsal Nowiny, arkadiusz 
Jędras. Wyróżniono drużyny i wyróżniających się zawod-
ników w pierwszej i drugiej lidze. Podczas meczu finałowego 

wystąpiła grupa taneczna z Gimnazjum z Nowin, której  
opiekunem jest Sylwia Borecka-Szpytak. Za pierwsze miej- 
sce drużyna ekomu Futsal Nowiny otrzymała okazały pu-
char i talon na sprzęt sportowy o wartości 1000 złotych. 
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz ufundował drugiej i 
trzeciej drużynie upominki o tematyce piłkarskiej. 
organizatorzy składają podziękowania za pomoc w or-
ganizacji i ufundowanie nagród dla: Wójta Gminy Sitkówka 
Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza, Sklepu Sportowego 
Soccer City, Victory Puchary, portalowi www.kieleckapilka.
pl.
 Już dziś wszystkie chętne drużyny zapraszamy pod ko-
niec kwietnia na rozgrywki Nowińskiej ligi Futbolu na or-
liku.

Michał Ziernik

 Zwycięstwem Młodej Ligi Effectora Kielce 
zakończył się mecz z Banimexem Będzin. Spotkanie ro-
zegrano w hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Nowinach.

Zwycięstwo Młodej Ligi EFFECTORA
 Prawdziwe sportowe emocje towarzyszyły podczas siat- 
karskiego meczu młodzików. W pierwszych dwóch setach 
pięknymi akcjami nasi młodzi siatkarze effectora Kielce roz- 
gromili Banimex Będzin. Po zaciętej rywalizacji i po gładko 
wygranych dwóch pierwszych setach przez chłopaków  
z Kielc, kolejna odsłona spotkania nie była dla nich pomyślna. 
Następne dwa sety wygrał Banimex Będzin, a o wyniku 
musiał zadecydować tie-break. ostatecznie zwycięstwo 
świętował effector Kielce. 
 drużynę effectora Kielce do zwycięstwa poprowadził 
kapitan Mariusz Wacek pod czujnym okiem pierwszego 
trenera adama Swarzyna. Pierwszym sędzią rozgrywek był 
tomasz Kwiecień.
 Warto zaznaczyć, że siatkarze na naszym terenie 
rozegrają jeszcze dwa domowe mecze – z aZS-em 
Częstochowa i BBtS-em Bielsko-Biała. 

agnieszka olech

Ćwierćfinały były blisko!
Futsal Nowiny. W grupie B rywalami Nowin byli GKS  
Wikielec, hurtap Łęczyca i FC Toruń.

 Pierwszy mecz turnieju, w którym Futsal Nowiny 
zmierzył się z późniejszym wicemistrzem Polski GKS 
Wikielec rozpoczął się bardzo pechowo, bo w 43 
sekundzie uKS stracił bramkę po pięknym strzale 
przeciwnika w samo okienko. Straconą bramkę 
futsalowcy próbowali nadrobić, ale nie udało się  
i wynik końcowy meczu nie zmienił się. 
W drugim  dniu mistrzostw uKS Futsal Nowiny 
stoczył bardzo zacięty mecz z hurtapem Łęczyca. 
Pierwszą bramkę po indywidualnej akcji zdobył 
tomasz lasota, na 2-0 podwyższył pięknym 
strzałem pod poprzeczkę Karol Bujak. Swoje 
sytuacje mieli również: tomasz lasota, Karol 
Bujak, daniel Cyranowski i Sebastian Siarek. 
Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2-0 
dla Nowin. duża zasługa w tym broniącego  
w niesamowitych sytuacjach, zarówno w tym 

meczu, jak i w całym turnieju adriana leskiego.  

Mecze Effectora z Banimexem były niezwykle ekscytujące

Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski ekipa Futsal Nowiny znalazła się  
w gronie szesnastu najlepszych drużyn
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W drugiej połowie dobrze usposobiona 
drużyna z Nowin znów przyjmowała przeci-
wnika na swojej połowie i szybko kontrowała 
stwarzając groźne sytuacje pod bramką hur-
tapu. Jednak sytuacje niewykorzystane lubią 
się mścić i tak też się stało i w tym przypadku. 
hurtap strzelił bramkę kontaktową i na minutę 
przed końcem doprowadził do remisu. Mecz 
ostatecznie zakończył się remisem 2-2. 
 ostatni mecz grupowy okazał się meczem 
być albo nie być w turnieju. Początek znów 
był bardzo pechowy, ale stracona bramka 
tylko podrażniła ambicję drużyny z Nowin. 
Na odpowiedz nie trzeba było długo czekać. 
Swój festiwal strzelecki zaczął Karol Bujak. 
Pierwszą bramkę zdobył z rzutu wolnego, 
drugą po pięknym uderzeniu z woleja, a trzecią 
przypieczętował zwycięstwo uKS Futsal 
Nowiny z FC toruń. 
 Bilans drużyny z Nowin  na tegorocznych 
Mistrzostwach Polski to: jeden remis, przegrana  
i wygrana. Cztery punkty nie wystarczyły jed-
nak, aby wyjść z grupy, a w ćwierćfinale na drugą 
drużynę tej grupy czekał Mistrz Polski Rekord 
Bielsko Biała. Gra drużyny uKS Futsal Nowiny 
pozytywnie zaskoczyła wszystkich uczes- 
tników turnieju, nigdy jeszcze nie byliśmy tak 
blisko awansu do ćwierćfinału. Z meczu na mecz 
młodzi futsalowcy rozkręcali się. Na uwagę 
zasługuje bardzo dobra gra w defensywie  
i wzorcowo wyprowadzane kontry. W ofensy-
wie stwarzaliśmy dużo sytuacji, ale zabrakło 
ich wykończenia. Mocną stroną drużyny  
z Nowin były stałe fragmenty gry, po trzech  
z nich padły bramki.  
 ostatecznie drużyna z Nowin uplasowała 
się na 10 miejscu w Polsce w tej kategorii wie-
kowej. Z torunia młodzi futsalowcy wywożą 
przede wszystkim ogromne doświadczenie, 
wspaniałą przygodę i niesamowite wrażenia 
z fajnej futsalowej imprezy. Wszystkie mecze 
mistrzostw można było na żywo oglądać na 
stronie www.kpsport.pl i www.youtube.pl.
 W MMP w futsalu brali udział: adrian le-
ski, tomasz lasota, Karol Bujak, Bartłomiej 
Jaros, Sebastian Siarek, Karol Wijas, Kewin 
Skowron, daniel Cyranowski, dawid Kasperek, 
adrian Bentkowski, olgierd Chatys, Grzegorz 
Włosiński, Maciej Wilczak, Bartek Kroczak. 
trenerem zespołu był Michał Ziernik.

Michał Ziernik

Bilans drużyny z Nowin na tegorocznych Mistrzostwach Polski to: jeden remis, 
przegrana i wygrana.

Ostatecznie drużyna z Nowin uplasowała się na 10 miejscu w Polsce w swojej 
kategorii wiekowej.

Wszystkie mecze mistrzostw można było na żywo oglądać na stronie www.kpsport.
pl i www.youtube.pl
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tu ludzie ze wszystkich zakątków kraju – przypomniał Zyg-
munt Wirecki, pierwszy dyrektor nowińskiej „Perły”.

dla NiCh PŁyWaNie Na BaSeNie „PeRŁa” to 
CodZieNNość
 Podczas uroczystości uhonorowano także tych, którzy 
związali się z „Perłą” sportowo i rekreacyjnie od lat. spec-
jalne statuetki odebrali stali bywalcy. – Przez osiemnaście 
lat mojej codziennej tu bytności byłem na tym basenie 5400 
razy, co daje średnią około 300 razy w roku. Przez ten czas 
przepłynąłem ponad 40 kilometrów. Za korzystanie z basenu 
przez 18 lat zapłaciłem w sumie 35 tysięcy złotych – mówił 

Grzegorz Garlicki, jeden ze stałych bywalców, który odebrał 
w podziękowaniu specjalną statuetkę. – to były najlepiej 
wydane pieniądze – przyznał Pan Grzegorz, który odebrał 
gromkie owacje od gości. – dzięki codziennemu pływaniu 
jestem okazem zdrowia – dodał. – od ponad dekady od- 
wiedzam basen „Perła”. od samego początku panowały tu 
wysokie standardy i fantastyczna obsługa – podkreślał Ka-
zimierz Ciosk z Kielc, inny uhonorowany statuetką stałego 
bywalca klient.

Po dWudZieStu lataCh i GRuNtoWNyM 
odśWieŻeNiu „PeRŁa” WCiąŻ ZaChWyCa
 - Mamy prawdziwą perełkę – podkreślał wójt, Se-
bastian Nowaczkiewicz. - Po dwudziestu latach ten 
obiekt potrzebował jednak odświeżenia. W poprzedniej 

 hucznie w Nowinach świętowano dwudziestolecie 
krytej pływalnie „Perła”. Były pamiątkowe statuetki dla 
pracowników i zasłużonych bywalców, wspomnienia 
dwudziestu minionych lat, a także prezentacja i uroczyste 
otwarcie wyremontowanej części pływalni. Zespół „Tu  
i Teraz” z Nowin swoim występem uświetnił uroczystość, 
której zwieńczeniem był festyn rodzinny „Zimowe za-
bawy na lodowisku”.   

WSPoMNieNioM Nie ByŁo KońCa

 uroczystości związane z obchodami dwudziesto- 
lecia krytej pływalni „Perła w Nowinach” rozpoczęły się od 
wspomnień. Przygotowano także prezentację dotyczącą 
każdego z pracowników. - dziękuję za każdy dzień, za 
każdą chwilę, za każde zaangażowanie, jakie przejawiacie 
w pracy – mówił wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian 
Nowaczkiewicz, wręczając kolejno pracownikom pływalni 
„Perła” pamiątkowe wyróżnienia. Wszyscy odebrali też 
podziękowania z rąk dyrektora Gminnego ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach, Jacka Kani. Nagrodzono także byłych 
pracowników basenu, którzy przyczynili się do prawdziwe-
go sukcesu „Perły”. – Basen „Perła” został wybudowany  
w 1994 roku. Nigdzie w regionie nie było takiego obiektu 
jak u nas. to był prawdziwy powiew Zachodu. Przyjeżdżali 

Pływalnia „Perła” w Nowinach  
świętowała swoje dwudziestolecie

Podczas uroczystości uhonorowano pracowników „Perły” oraz 
najbardziej wytrwałych klientów

Dwudziestolecie „Perły” stało się doskonałą okazją do uroczystego 
symbolicznego otwarcia wyremontowanej części basenu

Starosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus, gratulował ciągłego 
rozwoju basenu i życzył wielu sukcesów

Na uroczystość dwudziestolecia przybyło wielu gości
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kadencji, kiedy pełniłem funkcję 
przewodniczącego Rady Gminy 
wraz z radnymi Klubu Radnych 
„Wspólne dobro” sprzeciwiliśmy się 
budowie „Chaty tradycji” i kwotę 
ponad 800 tys. zł przeznaczyliśmy 
na modernizację basenu „Perła”. 
dzisiaj widać,  że podjęta wtedy de-
cyzja była słuszna. dzięki przepro- 
wadzonemu remontowi znowu 
możemy pochwalić się jednym  
z najnowocześniejszych basenów  
w regionie – zaznaczył. 
Nie da się zaprzeczyć, że prawdziwe 
wrażenie na gościach zrobiła wyre-
montowana część pływalni. Podzi-
wiano wewnętrzną 35-cio metrową 
rurę, nową wannę basenową z kil-
koma hydromasażami i nowe jacuzzi  
z wodą borowinową lub solankową, 
a na balkonie widokowym prze- 
szkloną „Grotę Solną” z widokiem 
oczywiście na basen. – Wszystkie 

te nowe atrakcje z całą pewnością 
będą przyciągać jeszcze większą 
liczbę klientów niż do tej pory. 
Nowiny mają się czym pochwalić – 
mówił obecny podczas uroczystości 
Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, 
Zenon Janus. Warto przypomnieć, 
że na realizację inwestycji pozyskano 
blisko pół miliona złotych dofinan-
sowania za pośrednictwem lokalnej 
Grupy działania „Perły Czarnej 
Nidy”.  

 dwudziestolecie krytej pływalni 
„Perła” w Nowinach stało się 
doskonałą okazją do uroczystego 
otwarcia wyremontowanej części 
basenu. Po poświęceniu, zaprosze-
ni goście dokonali symbolicznego 
przecięcia wstęgi. W tej historycz- 
nej chwili przedstawicielom władz 
towarzyszył 12-letni Karol Mroczek  
z Szewc, jeden z obecnych akurat na 

basenie użytkowników.

„ZiMoWe ZaBaWy Na lodoWiSKu”
 Pod takim hasłem odbył się rodzinny festyn zimowy, 
zorganizowany na lodowisku obok krytej pływalni „Perła”  
w Nowinach z okazji jej dwudziestolecia. Było wiele 
konkursów dla najmłodszych i nie tylko, a wszyst-
kie oczywiście z cennymi nagrodami. Nie zabrakło też 
występów gminnych zespołów, a nawet degustacji regio- 
nalnych potraw, przygotowanych przez członkinie 
zespołów obrzędowych. „Kowalanki”, „Szewczanki”  
i „Bolechowiczanie” stanęli na wysokości zadania, a ich 
potrawy smakowały nawet najbardziej wybrednym degus-
tatorom. Pogoda pod-czas festynu była fantastyczna, po-
dobnie jak zabawa.

Agnieszka Olech

Nowa rura wewnątrz basenu cieszy się wielkim powodzeniem, szczególnie wśród dzieci

Podczas dwudziestolecia zorganizowano festyn zimowy na lodowisku,  
które stanęło obok Krytej Pływalni „Perła”

Nowe atrakcje od początku otwarcia przyciągają prawdziwe tłumy


