
NOWIN

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim mieszkańcom Gminy Sitkówka-Nowiny.

Życzymy radosnych, świątecznych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi, zdrowia, pogody 
ducha, miłości i wiary, wzajemnej życzliwości oraz refleksji w tym pełnym zadumy,ale jakże 

radosnym czasie, kiedy na nowo budzi się życie i napełnia nas nadzieją na lepsze dziś i lepsze jutro.

Wesołego Alleluja!
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Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Fot. Dominika Wiśniewska

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz
Przewodniczący Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek

oraz Radni, Sołtysi i Pracownicy Urzędu Gminy
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Kilkaset żółtych tulipanów, moc życzeń i niezapomniany 
koncert na ulicach Nowin w wykonaniu Gminno-Szkolnej 
Orkiestry Dętej - wyjątkowo uroczyście i hucznie uczczono 
w tym roku Dzień Kobiet w gminie Sitkówka-Nowiny. 

 Samorządowcy z gminy Sitkówka-Nowiny na 
czele z wójtem Sebastianem Nowaczkiewiczem  
i Przewodniczącym Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
Łukaszem Barwinkiem oraz radnymi w sobotni poranek 
na ulicach Nowin rozdali setki żółtych tulipanów wszyst-
kim bez wyjątku Paniom z okazji ich święta. A wszystko to 
przy dźwiękach Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej z Nowin, 
która pod batutą Józefa Janaszka zagrała tego dnia spec-

jalny koncert dla wszystkich Pań. Trasę uroczystego prze-
marszu fachowo zabezpieczyła jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Woli Murowanej. 
Można rzec, że wprost koncertowo z naręczem tulipanów 

Panowie ruszyli spod basenu „Perła” w Nowinach. Idąc uli-
cami Osiedla Nowiny kwiaty wręczali wszystkim mijanym 
po drodze Paniom, składając przy tym gorące życzenia. 
Panie nie ukrywały, że taką niespodzianką były zach-

wycone. - Mieszkam tu od ponad trzydziestu lat i nigdy nie 
zgotowano nam tak miłej niespodzianki z okazji dnia kobiet 
– przyznała jedna z mieszkanek Osiedla Nowiny. – To bardzo 
miłe, kiedy ktoś o nas pamięta, a jeśli do tego robi to w taki 
sposób, jak dzisiaj, to jesteśmy tym bardziej zadowolone – 
dodała inna Pani obdarowana tego dnia przez nowińskich 
samorządowców żółtym tulipanem i życzeniami. – W imie- 
niu wszystkich samorządowców życzę przede wszystkim 
spokoju, dużo zdrowia, uśmiechu, radości i wiele słońca 
na każdy dzień – życzył wójt Sebastian Nowaczkiewicz 
napotkanym Paniom, a one same życzyły sobie przede 
wszystkim zdrowia, spokoju w rodzinie, uśmiechu i po-
mocy od mężczyzn w codziennym dniu – obyśmy zawsze 
miały święto – mówiły zgodnie Panie.

Agnieszka Olech

Koncertowo złożyli życzenia Paniom  
z okazji ich święta

Panowie z kwiatami wyruszyli spod basenu „Perła” w Nowinach    
fot. Bartosz Kruk

Żadna z Pań nie została tego dnia pominięta. Wszystkie otrzymały 
żółte tulipany fot. Bartosz Kruk

Koncert Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej z Nowin był prezentem z 
okazji „Dnia Kobiet” dla wszystkich Pań  fot. Bartosz Kruk

Przemarsz ulicami Nowin w towarzystwie Gminno-Szkolnej 
Orkiestry Dętej z Nowin fot. Bartosz Kruk
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Szanowni mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny,

 Jednym z ważniejszych źródeł dochodów Naszej 
Gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który 
jest pobierany od Państwa wynagrodzeń. W 2014 roku Gmi-
na Sitkówka-Nowiny uzyskała z tego tytułu kwotę przeszło 
4,5 mln złotych. Środki te są przeznaczane między innymi 
na finansowanie szkół i przedszkoli, działalność sportową 
i kulturalną oraz na inwestycje (drogi, kanalizację, 
wodociągi). Pieniądze te jednak trafiają do Naszej Gminy 
tylko od dochodów osób, które zadeklarują w swoim ro-
zliczeniu rocznym PIT jako miejsce zamieszkania Gminę 
Sitkówka-Nowiny. Jeśli ktoś jednak już złożył zeznanie po-
datkowe PIT, może zaktualizować swój adres zamieszkania 
wypełniając i składając do urzędu skarbowego formularz 
aktualizacyjny ZAP-3. Zgłoszenie aktualizacyjne nie podle-

„Gmina Sitkówka-Nowiny. 
Tu mieszkam, tu płacę podatek  
dochodowy”

ga opłacie skarbowej i należy je złożyć po zmianie danych 
osobowych, np. miejsca zamieszkania, we właściwym 
urzędzie skarbowym. Formularz ten można przesłać pocztą 
lub przekazać osobiście.
 W Gminie Sitkówka-Nowiny na stałe jest zameldowan-
ych ponad 7500 osób, jednakże szacujemy, że liczba fakty-
cznych mieszkańców gminy jest znacznie większa. Jeżeli 
chcesz mieć swój finansowy udział w realizacji ważnych 
zadań Naszej Gminy, nie pozwól, aby Twoje podatki zasiliły 
budżety innych gmin. 
 Zachęcam do wzięcia udziału w akcji: „Gmina Sitków-
ka-Nowiny. Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy”. 
Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych PIT w ponad 
37% trafią do Naszej Gminy. Twój podatek wróci do Ciebie.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz

XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin 
Wiejskich RP
 Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowacz-
kiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łukaszem 
Barwinkiem wziął udział w XXIX Zgromadzeniu Ogólnym 
Związku Gmin Wiejskich RP, które odbyło się w Poznaniu 
w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. Podczas spotkania samorządowcy z całego kra-
ju dyskutowali na temat samorządności, oświaty i rozwoju 
obszarów wiejskich.
 Na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP 
delegaci z gmin członkowskich spotkali się po raz pierwszy 
po wyborach samorządowych. Dokonano podsumowania 
działalności Zarządu za 2014 rok i udzielono absolutorium. 
Delegaci wybrali też nowe władze. Przewodniczącym 
Związku Gmin Wiejskich został Marek Olszewski, Wójt 
gminy Lubicz.
 W Kongresie uczestniczyło ponad 1300 
samorządowców i gości, a wśród nich: wójtowie, bur-
mistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, 
przedstawiciele samorządów oraz władz centralnych i par-
lamentu.
 Swoją obecnością zaszczycili między innymi: Bronisław 
Komorowski - Prezydent RP, Ewa Kopacz - Prezes Rady 

Ministrów, Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu w Kan-
celarii Prezydenta, Profesor Jerzy Buzek, Grzegorz Schety-
na - Minister Spraw Zagranicznych, Maria Wasiak - Minister 
Infrastruktury i Rozwoju oraz Andrzej Halicki - Minister Ad-
ministracji i Cyfryzacji.

Agnieszka Olech

XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP odbyło się 
w Poznaniu w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów 
Poznańskich fot. Arch.
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 Nadal trwają prace związane z przebudową drogi po-
wiatowej Zawada – Szewce – Zagrody na odcinku Szewce 
– Osiedle Pod Lasem. Poruszający się tą trasą mogą napo-
tkać na utrudnienia w ruchu. Kierowców prosimy o szcze-
gólną ostrożność na tym odcinku drogi i cierpliwość.

 Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T Zawada - Sze-
wce - Zagrody na odcinku Szewce - Osiedle Pod Lasem 

wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego rozpoczęła 
się pod koniec minionego roku. Droga na tym odcinku 
zostanie poszerzona. Wybudowane będą tu także chod-
niki i ścieżka rowerowa. Wykonane też będą nowe rowy  
i odwodnienie. W ramach inwestycji stanie w tym miejscu 
dziesięć nowych, energooszczędnych lamp. – Do tej pory 
na odcinku tej drogi nie było chodników, co stwarzało 
ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych, jak 
i dla kierowców. Po modernizacji odcinka drogi Szewce – 
Osiedle Pod Lasem będzie tu zdecydowanie bardziej bez-
piecznie – mówi Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny. - Dodatkowo w tym miejscu powstanie 
też ścieżka rowerowa, która będzie się łączyć z tą powstałą 
w ubiegłym roku – dodaje wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
– Z całą pewnością to bardzo dobra wiadomość dla wszyst-
kich miłośników rowerów – podkreśla. 
 Jako, że jest to droga powiatowa, inwestycję pro- 
wadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, który w drodze 
przetargu wyłonił wykonawcę robót. Został nim Zakład 
Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar z Woli Muro-
wanej. Zadanie opiewa na kwotę 1.120 325,92 złotych. 
Gmina Sitkówka-Nowiny ze swojego budżetu dołożyła do 
inwestycji 400 tysięcy złotych.

Agnieszka Olech

 Już na tydzień przed Wielkanocą w Nowinach moż-
na było poczuć klimat świąt, a wszystko za sprawą świą-
tecznego kiermaszu, który odbył się w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Można tu było zakupić 
prawdziwe dzieła sztuki, od palemek, baranków, zającz-
ków i stroików po tradycyjne pisanki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podczas kiermaszu ozdób świątecznych zaprezen-
towali się artyści z Gminy Sitkówka-Nowiny, wśród których 
znalazł się zespół obrzędowy „Kowalanki”, sekcja plastycz-
na Klubu Seniora oraz Klub Miniaturka, a także indywidual-
ni artyści – Anna Malicka i Agnieszka Zaleśna. Swoje dzieła 
prezentowali również przedstawiciele Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Fanisławicach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak podkreślano, rękodzieło artystyczne, które jest nie-
powtarzalne i wyjątkowe wraca do łask, a zainteresowanie 
takimi właśnie wyrobami jest coraz większe.

Agnieszka Olech

Trwa przebudowa  
drogi na odcinku Szew-
ce – Osiedle Pod Lasem

Wielkanocny kiermasz 
świąteczny już za nami

Prace na drodze utrudniają ruch. Kierowcy proszeni są  
o wyrozumiałość. Fot. Bartosz Kruk

Wielkanocny kiermasz przyciągał świątecznymi różnościami
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Tradycyjnie w pierwszym kwartale roku strażacy-ochotnicy 
z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny przeprowadzają 
zebrania sprawozdawcze, dokonując podsumowania 
rocznej działalności. Podczas spotkań  poszczególnych 
jednostkach nie tylko podsumowano działalność za rok 
2014, ale przedstawiono również plany na rok 2015.

W spotkaniach podsumowujących działalność Ochotni- 
czych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny 
poza władzami gminy, radnymi, sołtysami, pracownikami 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz zaproszonymi gośćmi 
i mieszkańcami udział za każdym razem brał nowo wybrany 
prezes Gminnego Zarządu OSP w Gminie Sitkówka Nowiny, 
Michał Kasperek oraz komendant gminny OSP Marcin 
Głogowski, również nowo wybrany na to stanowisko. 

OSP W SZEWCACH

Druhowie z jednostki OSP w Szewcach przedstawi-
li sprawozdanie z działalności za rok 2014, odczytano 
sprawozdanie finansowe oraz protokół Komisji Rewizyjnej. 
Jak poinformowano, w minionym roku strażacy z Szewc 
wyjeżdżali do akcji 33 razy, w tym 4 razy do pożarów, 7 razy 
do likwidacji miejscowych zagrożeń i 22 razy do tak zwa- 
nych wyjazdów gospodarczych. W 2014 roku fałszywych 
alarmów nie było. Warto dodać, że jednostka OSP Szewce 

liczy sobie 42 członków. W minionym roku 2014 w sze- 
regi jednostki dołączyło sześciu nowych członków. – To 
budujące, że jednostka rozwija się w takim tempie i chce do 
niej należeć coraz więcej młodych ludzi – podkreślał Marek 
Dyk, dowódca jednostki JRG3 z Kielc, który pogratulował 
strażakom bojowej postawy. Przedstawił on również plany 
rozwoju, wsparcia oraz szkoleń, jakie zostaną przeprowa- 
dzone dla druhów ochotników w bieżącym roku. 
Uczestniczący w zebraniu wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Se-
bastian Nowaczkiewicz, pogratulował Zarządowi OSP Sze-
wce uzyskanego absolutorium, jak również podziękował za 
zaangażowanie i działalność ratowniczo-gaśniczą na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny. – Zrobimy wszystko, aby jednost-
ka z Szewc znalazła się w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym – zapowiedział wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
– Będę dążył też do tego, aby remiza w Szewcach została 
rozbudowana i nie służyła, tak jak do tej pory, jedynie za 
garaż. Będziemy chcieli pozyskać na ten cel unijne dofi- 
nansowanie – podkreślał wójt Nowaczkiewicz, dziękując 
jednocześnie druhom za dotychczasową działalność. Do 
tych podziękowań dołączył się również Przewodniczący 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek. – Wraz  
z radnymi widzimy potrzebę doposażenia naszych straży. 
Im bardziej nasi druhowie będą przeszkoleni, im lepszy 
sprzęt będą posiadać, tym bardziej mieszkańcy będą mo-
gli czuć się bezpiecznie – zaznaczył Przewodniczący Łukasz 
Barwinek, zapewniając o przychylności Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny.
Swoją pomoc dla jednostki zadeklarował także obecny 
podczas spotkania Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, 
Zenon Janus. – Dziękuję wszystkim druhom z Szewc za 
poświęcenie i pracę społeczną na rzecz drugiego człowieka. 
W miarę możliwości zawsze będę wspierał wasze działania 
– zapewnił Wicestarosta Zenon Janus. Podobne deklaracje 
podczas spotkania z druhami złożył Henryk Milcarz, prezes 
Wodociągów Kieleckich. – Chcemy aktywnie wspierać jed-
nostki strażackie zarówno poprzez wsparcie rzeczowe, jak 
i finansowe – mówił prezes Henryk Milcarz.

OSP W WOLI MUROWANEJ
14 marca, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Murowanej zebrali się druhowie tutejszej jednostki, aby 
podsumować i ocenić swoją działalność w 2014 roku,  
w ciągu którego jednostka była dysponowana do 42 
zdarzeń, w tym druhowie 28 razy wyjeżdżali do miej- 
scowych zagrożeń, 10 razy do pożarów, 3 razy zabezpie- 
czali rejon działań IRG 3 Kielce i raz wyjechali do fałszywego 
alarmu. - Z wymienionych zdarzeń 9 razy wyjeżdżano poza 
teren gminy Sitkówka-Nowiny. Były to wyjazdy na teren 
miasta Kielce oraz teren gminy Chęciny – poinformował 
Marcin Wojcieszyński, naczelnik OSP Wola Murowana,  
a jednocześnie radny Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Bardzo dobrze oceniono stopień przeszkolenia druhów  
z Woli Murowanej. Na koniec 2014 roku jednostka posiadała 
25 druhów wyszkolonych w szkoleniu podstawowym, 16 
w szkoleniu z ratownictwa technicznego, 4 kierowców-
konserwatorów, 9 dowódców, 12 druhów wyszkolonych 
z LPR, 12 z kwalifikowanej pierwszej pomocy, 2 wyszkolo-
nych naczelników i 3 wyszkolonych w kierowaniu ruchem 
drogowym. Tylko w ubiegłym roku przeszkolono 2 naczel-
ników, 2 kierowców-konserwatorów, 1 dowódcę oraz 6 ra-

Strażacy z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny 
podsumowali miniony rok

Podczas spotkania w Szewcach rozmawiano na temat rozbudowania 
strażnicy. fot. A. Olech

Wójt Sebastian Nowaczkiewicz oraz Wicestarosta Zenon Janus 
wręczyli druhom dyplomy za udział w szkoleniach. fot. A. Olech
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towników z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
W przeprowadzanym corocznie przez Komendę Miejską 
PSP w Kielcach przeglądzie gotowości operacyjnej jednos-
tek OSP oraz przeglądzie technicznym jednostka OSP z Woli 
Murowanej wypadła pozytywnie z oceną bardzo dobrą. 
Bardzo dobrze oceniono także wyposażenie jednostki 
w sprzęt ratowniczy. W roku ubiegłym druhom udało się 
pozyskać następujący sprzęt: hełm Calisia 2 kpl., buty spec-
jalne 4 kpl., kominiarki 3 szt., ubranie WUS 4/S/G 4 kpl., węże 

tłoczne fi 52 oraz fi 75, rękawice FIREKEEPER 3 kpl., pilarka 
do drewna STIHL, podnośnik ręczny HILIFT, spodniobuty, 
lanca gaśnicza.
Zaproszeni goście byli pod wrażeniem przeszkolenia  
i wyposażenia druhów z Woli Murowanej, a także 
doskonałej współpracy z władzami gminy oraz ze sponso-
rami, którym druhowie oficjalnie podziękowali podczas ze-
brania za wsparcie. Ci deklarowali, że nadal będą wspierać 
rozwój jednostki.

OSP W KOWALI
Jak poinformowano podczas podsumowującego 2014 rok 
zebrania, jednostka brała udział w 30 akcjach ratowniczo-
gaśniczo, w tym 15 razy wyjeżdżała do pożarów i 15 razy 
brała udział w likwidacji miejscowych zagrożeń. Druhowie 
wyjeżdżali też 11 razy poza teren gminy Sitkówka-Nowiny, 
w tym 9 razy do Kielc, raz do Chęcin i raz do Piekoszowa. 
Warto podkreślić, że OSP Kowala należy do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka liczy sobie 70 
członków zwyczajnych i 3 członków wspierających. W 2014 
roku przybyło 9 druhów, a ubyło 14.
Druhowie z Kowali przedstawili sprawozdanie z działalności 
straży, a następnie zebrani wysłuchali sprawozdania finan- 
sowego. Sprawozdania zostały przyjęte i jednogłośnie 

udzielono absolutorium Zarządowi.
Kolejnym punktem był wybór nowego Zarządu, po-
dyktowany zaleceniami Sądu. Do Zarządu wybrano 
ośmiu członków, a do Komisji Rewizyjnej trzech. Nowy 
Zarząd OSP Kowala po ukonstytuowaniu przedstawia się 

następująco: Prezes – Czesław Bentkowski, Wiceprezes 
– Marcin Głogowski, Wiceprezes i Naczelnik – Marcin Pio-
trowski, Zastępca Naczelnika – Sylwester Bentkowski, Gos-
podarz – Artur Bentkowski, Sekretarz – Joanna Bentkows-
ka, Skarbnik – Janusz Wierzbicki, Kronikarz – Paweł Buras. 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący – Fran-
ciszek Ślizankiewicz, Wiceprzewodniczący – Grzegorz Wi-
erz-bicki oraz sekretarz – Aureliusz Zegadło.
Podczas zebrania wręczono specjalne podziękowania 
dla ustępującego Zarządu, a także dyplomy ukończenia 
kursów dla poszczególnych druhów. Podkreślano tez 
zasługi druhów z OSP Kowala, którzy w roku ubiegłym  
w gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych zajęli czte- 
ry pierwsze miejsca na podium w kategorii seniorów  
i seniorek, a także Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Dziewcząt i Chłopców. Przypomniano też, że w Wojewódz- 
kich Zawodach, które odbyły się w Działoszycach MDP 
Chłopców z Kowali zajęła pierwsze miejsce, w ogólno-
polskich zawodach – 17, a Mistrzostwah Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Ratowania na Wodzie  
w Chańczy nas druhowie zajęli 2 miejsce w klasyfikacji ge- 
neralnej i pierwsze wśród Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Dobrą wiadomością, jaką przekazano druhom z Kowali 
podczas zebrania była ta o przyznaniu dotacji na zakup 
nowego samochodu.

Agnieszka Olech

Spotkanie w Woli Murowanej stało się doskonałą okazją do 
podkreślenia znakomitego przeszkolenia druhów. fot. A. Olech

Goście zebrania w Woli Murowanej byli pod wrażeniem wyposażenia 
jednostki. fot. A. Olech

Podczas spotkania druhowie dowiedzieli się, że dostaną nowy 
samochód. Informację przekazał oficjalnie poseł Mirosław Pawlak, 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w świętokrzyskim.  
Fot. A. Olech

Druhowie z OSP Kowala wzięli udział w wielu szkoleniach. Podczas 
spotkania OSP Kowala wręczono cenne dyplomy. fot. A. Olech
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 Kąpiel na basenie, zajęcia w klubie „Miniaturka”, wie-
le gier zabaw i konkursów, również na lodowisku – dzieci  
i młodzież z terenu gminy Sitkówka-Nowiny nie nudziły się 
podczas tegorocznych ferii zimowych.

 

W czasie tegorocznych ferii, jak co roku, Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła” w Nowinach w okresie od  16 do 27 lutego 
zaproponował dzieciom i młodzieży wiele atrakcji tak, aby 

każdy znalazł coś dla siebie i mógł ciekawie spędzić czas 
wolny od nauki w szkole. 
 Ferie rozpoczęliśmy bezpłatną kąpielą na basenie 
„Perła”. Dzieci licznie i z wielkim entuzjazmem przede 
wszystkim uczestniczyły w zajęciach w klubie „Miniaturka”, 

gdzie przeprowadzono szereg gier, turniejów i konkursów, 
za które czekały dla najlepszych nagrody. Atrakcji nie 
zabrakło, a na każdego czekało coś miłego. Dużym zainte- 
resowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, między innymi 
wykonywane metodą quilliongową.
 Dużą popularnością cieszyło się także lodowisko,  
a chętnych do jazdy na łyżwach nie zabrakło. Codziennie 
podczas ferii w godzinach od 10.00 do 12.00 były przepro- 
wadzane konkursy z nagrodami, które prowadziła nauczy-
cielka wychowania fizycznego, Sylwia Borecka-Szpytak.
Po takich feriach wierzymy, że pozostało mnóstwo pozytyw- 
nych wspomnień, a dzieci i młodzież powróciły do szkol-
nych ław wypoczęte i z nowym zapałem do pracy. 

Jolanta PykWarsztaty plastyczne rozwijały zdolności manualne wychowanków   
fot. Arch.

Podsumowanie Ferii Zimowych

Podczas ferii nie zabrakło wielu zabaw na świeżym powietrzu.
fot. Arch.

Gra w piłkarzyki okazała się doskonałą formą spędzania wolnego   
czasu. fot. Arch.

 Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej w Sitkówce-Nowinach przypomina, że od stycznia 2015 
roku realizowane są różnorodne programy profilaktyczne 
dotowane przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. Zapra- 
szamy wszystkich mieszkańców do bezpłatnego skorzys-
tania z nich. 

REALIZUJEMy NASTęPUJąCE PROGRAMy:
1. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzie-
ci urodzonych w 2015 roku oraz kontynuacja szczepień  
u dzieci urodzonych w latach 2013-2014 zameldowanych na 
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

2. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych typu 
„C” u dzieci urodzonych w 2013-2014 roku (w wieku 14-
18 miesięcy) zameldowanych na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny oraz dzieci urodzonych w 2001 i 2002 roku 
uczęszczających do Gimnazjum w Nowinach oraz Szkół 

Programy profilaktyczne 
– zachęcamy do korzystania

podstawowych w Nowinach, Bolechowicach i Kowali.

3. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) dla dziewcząt urodzonych w latach 2001 - 
2002 jako kontynuacja programu z lat wcześniejszych oraz 
urodzonych w roku 2003 roku zamieszkałych na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny

4. Program szczepień przeciw grypie u osób od 55 roku 
życia zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
5. Program profilaktyki wad postawy z zastosowaniem gim-
nastyki korekcyjnej dla dzieci z klas iv, v i vi uczęszczających 
do szkoły podstawowej w Nowinach, Bolechowicach i Ko- 
wali.

6. Program zmniejszenia występowania otyłości i jej 
powikłań wśród mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny

ZaPRaSZaMy DO BeZPŁaTNeGO KORZySTaNIa  
Z PROGRaMóW PROfILaKTyCZNyCh!
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 Przypominamy, że na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 
działa System Powiadamiania Mieszkańców, który został wdro-
żony w lipcu 2012 roku. Mieszkańcy gminy mogą w bardzo ła-
twy sposób na bieżąco i zupełnie za darmo dowiadywać się  
o wszystkich ważnych sprawach. Wystarczy wysłać jeden re-
jestrujący SMS (opłata według stawek operatora), aby otrzy-
mywać darmowe informacje na przykład o wydarzeniach kul-
turalnych na terenie gminy, o przerwach w dostawie prądu, czy 
wszelkiego rodzaju zagrożeniach pogodowych.
  „Dziś w nocy na Bobrzy spodziewane jest nadejście fali 
powodziowej” – sms takiej treści mogą otrzymać w przypadku 
zagrożenia mieszkańcy Słowika i Trzcianek. „Z powodu awarii 
wodociągu na terenie Szewc i Zawady dostępna będzie woda  
z beczkowozów” – tak zostaną powiadomieni w razie awarii inni 
zainteresowani. W Sitkówce-Nowinach sms-owy System Powi-
adamiania Mieszkańców został wdrożony w lipcu 2012 roku. 
  - Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do korzys-
tania z powiadamiania przez sms - mówi Izabela Lesik, odpow-
iedzialna za projekt w gminie Sitkówka-Nowiny. - Cały koszt to 
cena jednego sms, który musimy wysłać do gminy na początku 
korzystania z usługi. Opłata jest liczona według standardowej 
stawki danego operatora. Wszystkie wiadomości z cennymi in-
formacjami są przesyłane na telefony mieszkańców całkowicie 
za darmo - wyjaśnia.  
J
AK PRAWIDŁOWO ZAREJESTROWAć SIę DO SySTEMU POWI-
ADOMIENIA SMS

Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych 
wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo 
zarejestrują się w systemie informatycznym Powiadomienia 
SMS. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym  
i zgoda na Powiadomienia SMS polega na wysłaniu przez osobę 
wiadomości SMS z nazwą miejscowości gminy Sitkówka-Nowiny 
na numer 799 599 522: Uwaga! W treści sms nie używamy pols-
kich znaków np. „ó” czy „ł”! 
Nazwy miejscowości powinny być wpisane w następujący 
sposób: NOWINy, ZGORSKO, ZAGRODy, TRZCIANKI, SITKOWKA, 
KOWALA, WOLA (dla mieszkańców Woli Murowanej), BOLE-
CHOWICE, SZEWCE, ZAWADA, SLOWIK.

JAK PRAWIDŁOWO WyREJESTROWAć SIę Z SySTEMU POWI-
ADOMIENIA SMS

W bardzo prosty sposób użytkownicy mogą też zrezygnować 
z korzystania z usługi, dokonując prawidłowego wyrejestrow-
ania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS. 
Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego 
Powiadomienia SMS polega na wysłaniu wiadomości SMS o 
treści miejscowosc.stop np. Nowiny.stop na numer 799 599 
522. System prześle SMS-em potwierdzenie poprawnego 
wyrejestrowania się.

O CZyM MOżEMy SIę DOWIEDZIEć POPRZEZ WIADOMOŚć 
SMS

Gmina Sitkówka-Nowiny zobowiązuje się każdemu zarejestrow-
anemu w systemie informatycznym Powiadomienia SMS 
przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące 
następujących zagadnień:

ZaChęCaMy GORąCO DO KORZySTaNIa Z SMS-OWeGO 
SySTeM POWIaDaMIaNIa MIeSZKańCóW

Agnieszka Olech

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych uczniowie z kla-
sy pierwszej, drugiej i trzeciej uczestniczyli w warsztatach pod 
hasłem: „Co wiesz o Wielkanocy?” Przed rozpoczęciem warsz-
tatów, uczniowie pod kierunkiem  wychowawców wyszukiwali  
w Internecie potrzebne informacje do zajęć.
 W wyniku tych działań dzieci poznały ogólnopolskie 
i regionalne zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi. 
Następnie wykonały według instrukcji nauczycieli,  różne oz-
doby wielkanocne: palmy, kartki świąteczne, kolorowe serwetki  
i pisanki, kogucika wielkanocnego. Dzieci chętnie łączyły ze sobą 
różne materiały, wykazały się także wyjątkową pomysłowością 
plastyczną. W czasie warsztatów uczniowie z młodszych klas  
śpiewali również piosenki, których treść i nastrój był odzw-
ierciedleniem zbliżających się świąt. Uczniowie podczas przerwy 
w zajęciach, aktywnie uczestniczyli w zorganizowanych przez 
opiekunów zabawach ruchowych.
 Warsztaty świąteczne zorganizowane przez Małgorzatę 
Bierońską, Katarzynę Dąbrowską i Marię Tomaszewską były 
możliwe dzięki współpracy wychowawców z Zespołem 
Obrzędowo Ludowym „Kowalanki”.  Panie z zespołu „Kow-
alanki” już kilka razy gościły w murach naszej szkoły organizując 
różne zajęcia, w których chętnie uczestniczyli nauczyciele  
z klas młodszych ze Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego 
Hedy ps. ”Szary” w Kowali. Obecnie wychowawcy postanowili 
wykorzystać zdobyte wcześniej umiejętności i zaprezentować 
je dzieciom. To były bardzo ważne zajęcia, promowały bowiem 
tematykę z zakresu „Moja mała Ojczyzna”.  
 Miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników spotka-
nia była wizyta Pani dyrektor Małgorzaty Markiewicz oraz Pań  
z Zespołu „Kowalanki”.  Panie chętnie pomagały dzieciom  
w wykonywaniu ozdób świątecznych, przyniosły także 
wspaniałe upominki. Na zakończenie warsztatów złożyły 
życzenia oraz zaprosiły uczniów do dalszej współpracy.
Serdecznie dziękujemy  Paniom z Zespołu „Kowalanki” za 
przekazaną wiedzę.  Obiecujemy, że będziemy kontynuować 
Wasze tradycje ludowe. Wszystkim życzymy zdrowych, spokoj- 
nych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Uczniowie i wychowawcy klas: I-III
Małgorzata Bierońska

SMS-owy System 
Powiadamiania 
Mieszkańców

Warsztaty świąteczne 
w klasach I – III

Rozpoczynają się 
wybory sołtysów
W związku z zakończeniem kadencji, na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny rozpoczynają się wybory sołtysów, rad sołeckich  
w poszczególnych sołectwach Gminy Sitkówka-Nowiny, a tak-
że przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny i członków Za-
rządu Osiedla Nowiny.
22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Nowinach o godzinie 17:00 
będziemy wybierać Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny 
i członków Zarządu Osiedla Nowiny. Na spotkanie zapraszamy 
serdecznie wszystkich mieszkańców.
O kolejnych terminach wyborów w poszczególnych sołectwach 
będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Gminy 
Sitkówka-Nowiny oraz w następnym numerze „Głosu Nowin”

Redakcja

22 KWIeTNIa WyBIeRZeMy 
PRZeWODNICZąCeGO ZaRZąDU 

OSIeDLa NOWINy
 I CZŁONKóW ZaRZąDU OSIeDLa NOWINy
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 7 marca, w Bazylice Mniejszej p.w. Trójcy Świętej Sank-
tuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu od-
był się II Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej.  
W wyjątkowej atmosferze swój kunszt wokalny prezen-
towało ponad 400 wykonawców w czterech kategoriach: 
chóry, zespoły wokalne, soliści oraz zespoły śpiewacze. 
Gminę Sitkówka-Nowiny reprezentował Chór „Nowina” 
oraz zespół „Szewczanki”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chór „Nowina” wystąpił pod kierownictwem Krzysz-
tofa Jończyka. Chórzyści według regulaminu wykonali 
dwa utwory: „Tyś trwały jak opoka”, do którego opraco- 
wanie muzyczne wykonał Jan Sebastian Bach oraz „Wisi 
na krzyżu”, do którego opracowanie muzyczne wykonał 
Marcin Pospieszalski. Zespół„ Szewczanki” pod kierow- 
nictwem Feliksa Korbana wykonał „Krzyżu mój krzyżu” 
oraz „Panie Ty widzisz”.
 Jury w składzie dr Maria Zawartko, dr Katarzyna Klucze-
wska z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego z Wrocławia 
oraz Pan Lech  Sulimirski z WDK Kielce oceniało przede 
wszystkim dobór repertuaru, interpretację, wybranych ut-

worów, poziom wykonawczy oraz ogólny wyraz artystycz-
ny poszczególnych wykonawców. Statuetki za udział jury 
przyznało między innymi: chórowi „Nowina” i Zespołowi  
„Szewczanki”. Dodatkowo chór „Nowina” otrzymał 
wyróżnienie. Wykonawcy, którzy otrzymali nominację 
finałową, pieśni pasyjne i pokutne wykonywać będą 15 
marca bieżącego roku.
 Organizatorami Przeglądu byli: Wójt i Rada Gminy Nowa 

Słupia, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na Świętym 
Krzyżu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi  
z siedzibą w Rudkach. Przegląd patronatem honorowym 
objęli: Ks.Bp Krzysztof Nitkiewicz - Ordynariusz Sandomier-
ski, Bożentyna Pałka Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, 
Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Michał Godowski - Starosta Kielecki.
 Jak podkreślano, celem przedsięwzięcia była popu-
laryzacja pieśni pasyjnej i pokutnej, odkrywanie wartości 
chrześcijańskich przez śpiew pieśni wielkopostnych i pokut-
nych, a także odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej.

Redakcja

 My niżej podpisani składamy serdeczne 
podziękowania za działania, które pozwoliły nam osobom 
niepełnoprawnym podreperować nasze zdrowie. Reha-
bilitacja, w której braliśmy udział skutecznie pomogła 
nam w powrocie do sprawności fizycznej. Kompetentny  
i bardzo miły personel przy ulicy żelaznej w Kielcach ofiar- 
nie pomagał nam w tych działaniach, za co serdecznie 
wszystkim dziękujemy. Zorganizowanie dla nas inwa- 
lidów rehabilitacji z dowozem to zasługa wielu ludzi, za co 
również jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni.
 Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce: Staro-
sty Powiatu Kieleckiego – Michała Godowskiego, Wójta 
Gminy Sitkówka-Nowiny – Sebastiana Nowaczkiewicza, dr 
Jarosława Wrzoskiewicza – dyrektora Powiatowego Cen-

trum Usług Medycznych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowinach.
 Dziękujemy z całego serca i prosimy o pamięć o nas, 
gdyż częsta rehabilitacja zwiększa nasze szanse na powrót 
do zdrowia. W normalnych warunkach bez pomocy tych 
wszystkich osób musielibyśmy czekać na te wszystkie za-
biegi miesiącami. 

Z poważaniem
Elżbieta Cedro-Majkowska, Irena Lis, Elżbieta Idzik,  

Jerzy Nowak, Mariusz Giemza, Zofia Majkowska, 
 Jarosław Krajewski

Występ Chóru „Nowina” oraz „Szewczanek”
na Świętym Krzyżu

Podziękowania
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 Praca z reżyserem, operatorami kamer i montażysta-
mi, różnego rodzaju techniki i efekty filmowe, czy triki 
techniczne – te i wiele innych rzeczy maluchy z Przedszkola 
Samorządowego im. ,,Pluszowego Misia” w Nowinach mo-
gły dowiedzieć się podczas Interaktywnych Warsztatów, 
które odbyły się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach. 

 

Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach stanęło 
najprawdziwsze studio filmowe. Stworzone oczywiście 
na potrzeby Interaktywnych Warsztatów Telewizyjnych, 
w których udział mogły wziąć dzieci przedszkolne oraz 
z klas 1-3. W warsztatach uczestniczyły również maluchy 
z nowińskiego przedszkola. W stworzonym na potrzeby 
warsztatów studio filmowym na żywo brały udział cztery 

grupy: „Motylki”, „Wesołe Misie”, „Muchomorki” i „Bie-
droneczki”.
 Maluchy były zachwycone. Dzięki pracy z reżyserem, ope- 
ratorami kamer i montażystami dzieci poznały podstawy 
pracy na planie filmowym, najważniejsze sformułowania  
i komendy, a także istotę współdziałania w grupie.
 Dzieci poznały też różne techniki i efekty filmowe,  
w tym animację. Na scenie ustawiono zastawki sceniczne, 
rekwizyty, ekrany do trików technicznych typu: green 
screen, czy profesjonalne kamery do realizacji filmowej. 
Przebieg zajęć można było obserwować na żywo, na dużym 
ekranie. Na scenie został zrealizowany film przez aktorów, 
czyli widownię i ekipę realizacyjną. Podsumowaniem In-
teraktywnych Warsztatów Telewizyjnych będzie projekcja 
filmu zrealizowanego podczas spotkania z udziałem dzieci.

Redakcja

 Przypominamy, że oficjalna stro-
na internetowa Gminy Sitkówka-
Nowiny www.nowiny.com.pl jest 
bezpośrednio skomunikowana  

z najpopularniejszym na świecie portalem społecznościo-
wym facebook.com. Oficjalny profil gminy Sitkówka-No-
winy na facebooku lubi już ponad pięćset osób. Strona  
z dnia na dzień cieszy się coraz większą popularnością. 

 Na oficjalnym profilu Gmina Sitkówka-Nowiny na Fa-
cebooku można znaleźć najnowsze informacje z Urzędu 
Gminy, przeczytać o tym, co dzieje się w Gminie, a także 
obejrzeć, realizowane przez gminną telewizję internetową, 
newsy z najważniejszych wydarzeń, wywiady z ciekawymi 
ludźmi oraz informacje kulturalne i sportowe. - Potencjał 
tego typu promocji jest naprawdę ogromny, dlatego  
w potężnej międzynarodowej społeczności Facebooka nie 

mogło zabraknąć Gminy Sitkówka-Nowiny – zaznacza wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz.
Niebawem na głównej stronie Urzędu Gminy będzie można 
znaleźć zakładkę, dzięki której każdy posiadacz konta na Fa-
cebooku w łatwy i szybki sposób będzie mógł dołączyć do 
grona fanów Sitkówki-Nowiny. 
 Oficjalny profil na Facebooku - najpopularniejszym 
serwisie społecznościowym – stanowi nową formę pro-
mocji Gminy Sitkówka-Nowiny. Serwis nie tylko pozwoli 
na integrację mieszkańców oraz fanów Gminy Sitków-
ka-Nowiny, ale umożliwi także sprawną i skuteczną 
komunikację z użytkownikami FB. 

Zapraszamy na nasz profil i zachęcamy do jego 
polubienia!

Agnieszka Olech

Interaktywne Warsztaty Telewizyjne

Sitkówka-Nowiny. Lubię to!

Warsztaty telewizyjne pozwoliły uczniom nabrać pewności siebie   
fot. Arch.
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 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach, jak co roku, aktywnie włączyli się w obcho-
dy Tygodnia Kultury Języka. W tym roku motywem prze-
wodnim była sztuka mówienia, czyli umiejętność wyraża-
nia siebie poprzez mowę w sytuacjach codziennych, szkol-
nych, zawodowych. Położyliśmy nacisk na eliminowanie  
z języka uczniowskiego wulgaryzmów. Dzieci przygotowa-
ły plakaty wspierające kampanię pod hasłem „Stop wulga-
ryzmom – zielone światło dla kultury języka”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cała akcja rozpoczęła się już w piątek 6 marca od pro-
mocji obchodów Tygodnia Kultury Języka. Dziewczęta po-
przebierane za postacie z popularnych powieści roznosiły 
ulotki i zachęcały do udziału w projekcie. A od poniedziałku 

9 marca w naszej szkole zrobiło się biało – czerwono. 
Dekorowaliśmy szkolne korytarze, pompowaliśmy biało 
– czerwone balony, odbywały się quizy polonistyczne,  
a nauczyciele biblioteki szkolnej przeprowadzili plebi-
scyt na najpopularniejszą powieść wśród uczniów. Całość 
podsumował piątkowy apel, na którym mogliśmy obejrzeć 
występy szkolnych recytatorek.
 Bardzo dziękujemy uczniom za aktywny udział  
w obchodach XXIII Tygodnia Kultury Języka i liczymy na to, 
że w przyszłym roku będziemy bawić się równie dobrze,  
a może i lepiej

Monika Domańska

 12 marca, w Kieleckim Centrum Kultury w ramach XXIII 
Tygodnia Kultury Języka odbyło się seminarium „Gdy pasja 
w duszy gra”, którego mottem było „Wiele prezentacji bez 
rywalizacji”.

 Seminarium koordynowały oraz prowadziły Lidia 
Pasich oraz Marzanna Kostecka-Biskupska, konsultantki 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  
W jury zasiedli: dr Janusz Wróblewski, językoznawca; sce-
narzysta i reżyser Andrzej Skorupski, filmoznawca Andrzej 
Kozieja oraz Robert Wieczorek, poeta. Celem tego spotka-
nia było promowanie uczniów posiadających różnorodne 
pasje i zainteresowania przejawiające się w sprawnościach  
i umiejętnościach z wielu dziedzin.
 Szkołę Podstawową reprezentował zespół taneczny 
„Świetliki” w składzie: Aleksandra Kasprzycka, Gabriela 
Tomaszewska, Oliwia Zwierzchowska i Milena Majchrzyk, 
którego, opiekunami są Justyna Golmento-Bobrowska oraz 
Edyta Szwed. Zaprezentował on układ choreograficzny 
pod tytułem „Pasja”. Następnie swój solowy układ jazzowy 
przedstawiła Aleksandra Kasprzycka, a taniec nowoczesny 
w duet zaprezentowały Oliwia Zwierzchowska i Milena  

Majchrzyk.
 Młode artystki ze Szkoły Podstawowej w Nowi- 
nach podpiły serca publiczności i jury, które nie szczędziło 
pochwał. Jak podkreślali zachwyceni tegorocznymi poka-
zami jurorzy, wszystkie wystąpienia były bardzo dobre. 

 Edyta Szwed
Adriana Tarach

W tym roku motywem przewodnim Tygodnia Kultury Języka była 
sztuka mówienia. fot. Arch.

Plakaty wspierające kampanię pod hasłem „Stop wulgaryzmom – 
zielone światło dla kultury języka” przygotowane przez uczniów 
robiły wrażenie. fot. Arch.

Młode artystki ze Szkoły Podstawowej w Nowinach zachwyciły 
publiczność. fot. Arch.

XXIII Tydzień Kultury Języka 
W Szkole Podstawowej W Nowinach

Talenty Szkoły Podstawowej w Nowinach 
na scenie Kieleckiego Centrum Kultury
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 Pod takim hasłem, w Szkole Podstawowej im. gen. an-
toniego hedy ps. „Szary” w Kowali odbył się II Przegląd 
plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców 
pod hasłem: ,,Czy Internet jest dla dzieci?’’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizatorem przeglądu było Przedszkole 
Samorządowe Nr19 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Świętokrzyskie Skrzaty w Kielcach, a także Wojewo-
da Świętokrzyski - Bożentyna Pałka - Koruba, Kurator 

Świętokrzyski - Małgorzata Muzoł, Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzka Komen-
da Policji w Kielcach. Swoją obecnością podczas obchodów 

tej uroczystości zaszczycił nas Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz, Tomasz Krawiec przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego, ST. Posterunkowa Marzena 
Marszałek z Komisariatu Policji w Chęcinach oraz pani Ag-

nieszka Wysocka dyrektor Przedszkola „świętokrzyskie 
Skrzaty” w Kielcach.
 Ideą przeglądu było uświadomienie dzieciom zalet  
i zagrożeń powstałych w wyniku korzystania z Internetu, 
propagowanie wśród dzieci sztuki plastycznej, rozwijanie 
twórczego myślenia, a także stworzenie możliwości do 
wspólnego działania dziecko-rodzic.
 Przedszkolaki nie mogły się doczekać występu. 
Pod kierunkiem swoich pań powitały przybyłych gości, 
prezentując swoje stroje robotów przy utworze Gangnam 
Style. Następnie recytowały wiersze o bezpiecznym Inter-
necie, śpiewały ,,Polkę komputerową” i zatańczyły  ,,Taniec 
Robotów”. Na zakończenie występów poproszono zapro- 
szonych gości o narysowanie  „Robota XXV wieku”. Prace 
zostaną w przedszkolu na pamiątkę spotkania. 
 Po występach odbyło się  uroczyste otwarcie wys-
tawy, którego dokonali zaproszeni goście. Oficjalną część 
zakończono oglądaniem wystawy i podziwianiem zgro-
madzonych prac plastycznych. 
 Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie, 
za wspólnie przygotowane z dziećmi prace plastyczne, 
pomysłowe roboty i przepiękne stroje.

 Przedsiębiorcy z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny już 
mogą bezpłatnie promować się na naszej oficjalnej stronie 
za pomocą stworzonej specjalnie dla nich „Bazy firm”.

WPIS JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNy!
	 • Aby dodać swoją firmę do Bazy Przedsiębiorców 
wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Tutaj należy 
podać dane firmy, jej opis, a także dodać logo firmy i zdjęcia. 
Po zakończeniu wypełniania formularza należy kliknąć na 

baner „dodaj firmę do katalogu”.
	 • W przypadku problemów z dodaniem firmy do bazy 
prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: nowiny@nowiny.
com.pl  lub przesłanie zgłoszenia pocztą na adres: Urząd 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 
Nowiny

Redakcja

Wspólne zdjęcie uczestników przeglądu plastycznego będzie 
doskonałą pamiątką. fot. Arch.

Uroczyście dokonano otwarcia wystawy. fot. Arch.

Prace plastyczne uczniów robiły ogromne wrażenie. fot. Arch.

,,Komputer lub robot XXV wieku ‘’

Dodaj swoją firmę bezpłatnie! Promuj się 
na naszej stronie!
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 Zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych 
lokalnych twórców. Zachęcamy również wszystkich tych, 
którzy tworzą do podzielenia się ze swoją twórczością  
z czytelnikami „Głosu Nowiny”. Wiersze prosimy wysyłać 
na adres Redakcji.

PRACA PSZCZOŁy
Zapylała pszczoła kwiatki
Niosła pyłek do swej chatki
O swe siostry zawsze dbała
Których bardzo dużo miała
Zbiera zawsze wosk i miód
Taki właśnie pszczółki trud
Zobaczyła piękną lipę
Była miodem oblepiona
Poleciała po swe siostry
Swym odkryciem zachwycona
Powiedziała siostry moje
Lecimy zbierać całym rojem
Tam jest miodu co niemiara
Niechaj każda się postara
Ciągle jedna drugą woła
Każda zbierze ile zdoła
Pszczoły zawsze miód zbierają
Taką pracę wciąż kochają
Bierzcie dzieci przykład z pszczoły
Uczcie się chodzić do szkoły
Kto jest truteń i niezdara
Myśli tylko o wagarach

Henryk Skowerski

Wierszem pisane 

DZIEń MATKI
Droga Mamo, dziś Twe święto
Ten dzień jest pełen radości
Bo dla Ciebie w moim sercu
Jest zawsze dużo miłości

Daję Ci miłość w prezencie
Ty dawałaś ja przez lata
Moje serce dziś Ci daję
Mamo – to moja zapłata

Ty po nocach nie sypiałaś
Martwiłaś się o swe dzieci
Wciąż prosiłaś Pana Boga
Niech im gwiazda dobra świeci

Chciałabym byś swoje święto
Mamo już codziennie miała
Abyś nigdy więcej Mamo
O swe dzieci się nie bała
Ja Ci bukiet podaruję
Z pięknych gwiazd na niebie
I u stóp Twoich je złożę
Mamo – bardzo kocham Ciebie

Irena Kostrzewska

JAN PAWEŁ ŚWIęTy
Kwiecień 2014r.
Dzień 27 kwietnia
Słychać gdzieś organy
Jan Paweł idzie do nieba
Został powołany

Wrota w niebie się szeroko
Przed nim otwierają
Zastępy chórów anielskich
Pięknie mu śpiewają

Święty Piotr wita Papieża
Papież jest wzruszony
Idzie siada obok Pana
Jest zadowolony

Bo tam w niebie też czekali
Na Jana naszego
Pragną z Janem się pomodlić 
Przytulić do niego

Nasz Papież miał wielkie serce
Ludzie go kochali
I tak jak przed własnym ojcem
Serca otwierali

Janie Pawle jesteś Świętym
Bardzo się cieszymy
I o Twe błogosławieństwo
Bardzo Cię prosimy

Wielu ludzi, którzy wcześniej
Na złej drodze byli
Przez Twą dobroć i modlitwę 
Dziś się nawrócili

Janie jesteś razem z Panem
Tam wysoko w niebie
Tam na własność już Cię mają
A nam brak jest Ciebie

Święty Janie my to wiemy 
że modlić się trzeba 
By Cię jeszcze kiedyś ujrzeć
W tej bramie do nieba

Odpoczywaj Ojcze Święty
I patrz na nas z nieba
Nasze serca są przy Tobie
Zawsze kiedy trzeba

My Cię ,,Barką’’ pożegnamy
Wspólnie zaśpiewaną 
Ta pieśń była zawsze 
Tobie ukochaną

Irena Kostrzewska

WIOSENNy ŚWIT
Nowy dzionek się budzi
tak cicho, spokojnie.
Nieme jeszcze są drzewa,
nieme trawy, zboża.
Na wschodnim horyzoncie
lśni różowa zorza
A wokół tak cicho,
tak bardzo dostojnie,
że własny oddech słychać
i myśli niepokorne.
Drzewa sobie drzemią
i nawet nie szumią
i trawa śpi spokojnie
posrebrzona rosą.
Na ciemnym jeszcze niebie
lśnią gwiazdeczki małe
a na zachodnim krańcu 
księżyca, rogalik.
Gdzieś tam w górze wysoko
skowroneczek śpiewa
Ja trochę mu zazdroszczę 
bo jest bliżej nieba.
I nagle wschodzi słonko
ogromne, czerwone
i wnet się ziemia budzi 
i drzewa zdziwione.
I znika zaraz z trawy
ten tiul posrebrzany,
gdy go słonko dotknie
promykami swymi.
Drzewa się słonku kłaniają
i trawa i zbóż tany zielone
falują w pokłonach.
A bociek pewnie kroczy
wokół lustra stawu 
Pewnie chciałby śniadanie,
więc nie patrzy na nic
Już dokoła słychać
śpiewanie i trele
a wystraszony zając przykucnął
pod zielem.
Gdy na te cuda patrzę
swym oczom nie wierzę.
-Ja chyba jestem w raju,
czy to sen być może ?
Więc chyba jestem w raju 
w sny nie wierzę
Boże!

R.Posłowska

JAN PAWEŁ BŁOGOSŁAWIONy
Jan Paweł błogosławiony
Siedzi obok Pana
Chciałby być zadowolony
Lecz boli go rana

Rana, którą tu na ziemi
Ludzie pogłębiają
Nie słuchają swych pasterzy
Za mało ufają

Kiedy Papież był tu z nami
Zawsze nam tłumaczył
Bądźcie zawsze wierni Panu
A Pan wam wybaczy

Papież zawsze był pogodny
Bardzo kochał ludzi
Swym serdecznym ciepłym głosem
Serca nasze budził

Kiedy przyszła zła wiadomość
Papież jest raniony
Płakał cały świat za Janem
Płakały miliony

Ale Pan nam oddał jeszcze
Naszego papieża
Aby mógł on jeszcze dotrzeć
Do tych co nie wierzą

Papież kochał kochać ludzi
Teraz jest już w niebie
Miłość wlewa w Twoje serce
Bo liczy na Ciebie

Lecz gdy przyszła zła wiadomość
że nasz Papież kona
Chciałaś bardzo ból ukoić
Jak w matki ramionach

Gdy na placu w Watykanie
Trumna z Janem  stała 
Biblia święta tam leżąca
 Kartki przewracała

Ty patrzyłaś z bólem serca
Papież w trumnie leży
I nie chciałaś w to uwierzyć
Bo kto by uwierzył

Taka była wola Pana
Papież był zmęczony
Teraz patrzy na nas z góry
Jest zadowolony 

żegnaj Wielki  Ojcze Święty
Kochać Ciebie mogę
Bo Ty ludziom wskazywałeś
Zawsze dobrą drogę

Módl się za nas nasz Papieżu
Do Pana naszego
My się wciąż będziemy modlić
Za Ciebie Świętego

Irena Kostrzewska

WIELKANOC
Już Wielkanoc coraz bliżej
Trzeba się szykować
Mieszkanie pięknie wysprzątać
Jajka pomalować

Przed świętami jest moc pracy
 Trzeba więc się śpieszyć
Aby potem móc spokojnie
Świętami się cieszyć

Już mazurki upieczone
Poczęstuję miłych gości
Bo Wielkanoc to czas cudów
To święta pełne radości

Koszyczki na stole stoją
Pięknie przystrojone
Wnet pokarmy w nich będące
Będą poświęcone

Jajko to początek życia
W koszyczku króluje
Każde dziecko więc z radością
Jajeczka maluje

Wielkanoc to wielkie święta
Jezus z grobu wstaje
I ludziom na całym świecie
Swoją miłość daje

Wesołego Alleluja
Zdrowia, szczęścia i słodyczy
Aby Bóg Wam dawał radość 
Tego Wam autorka życzy

Irena Kostrzewska
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 Intrygujące, ciekawe, a czasem nieco kłopotliwe pyta-
nia zadawały dzieci znanemu im bardzo dobrze pisarzowi 
Grzegorzowi Kasdepke. Jak przekonywał swoich najmłod-
szych czytelników, pisać dla dzieci tak, by nie nudzili się 
czytający im dorośli – to prawdziwa sztuka. 

 „Mistrz pióra” okazał się być radosnym, otwartym 
człowiekiem, ale i doskonałym pedagogiem. W spotkaniu 
z autorem brali udział uczniowie klas IIIc i IVd ze Szkoły 
Podstawowej w Nowinach wraz z nauczycielami: Jolantą 
Gołdą, Pauliną Siwek i Elżbietą Zawadzką. Pod koniec spot-
kania dzieci otrzymały złożony osobiście autograf bajko-
pisarza na przyniesionych ze sobą książkach. 
 Niezwykle ciepła i wesoła atmosfera spotkania za-

pewne na długo pozostanie  
w pamięci zarówno dzieci, jak i or-
ganizatorów wydarzenia - Peda-
gogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Kielcach. Uczniowie z naszej 
szkoły mieli możliwość czytania 
fragmentów książek Grzegorza 
Kasdepke przed kamerami TVP 
Kielce. Kilkoro z nich udzieliło 
również wywiadu. Nagrany 
materiał ukazał się w Informac-
jach TVP Kielce: http://kielce.tvp.
pl/18834019/12022015-godz-1830
Spotkanie odbyło się w ramach XX 
Targów Edukacyjnych EDUKACJA. 
Targi Kielce, dzięki uprzejmości 
Naszej Księgarni,   przekazały 
widzom TVP Kielce i słuchaczom 
Polskiego Radia Kielce egzem-
plarze książek dla najmłodszych  
z autografem pisarza. Informa-
cje na temat spotkania zostały 
umieszczone również na stronie 
Targów Kielce.

 GRZEGORZ KASDEPKE
Urodzony w 1972 r. w Białymstoku. 

Autor książek dla dzieci i młodzieży. 
Twórca słuchowisk radiowych. W latach 1995-2000 redaktor 
naczelny  magazynu dla dzieci  „Świerszczyk”. Autor scena-
riuszy programów oraz seriali telewizyjnych: Ciuchcia, Budzik, 
Podwieczorek u Mini i Maxa.   Laureat Nagrody imienia Kor-

nela Makuszyńskiego (za książkę „Kacperiada...”), zdobyw-
ca - dwukrotnie - Nagrody Edukacyjnej XXI (za książki „Co to 
znaczy...” oraz „Bon czy ton”), autor bestsellerów wielokrot-
nie honorowanych laurami (wyróżnienie Polskiej Sekcji ibBY 
za książkę „Horror, czyli skąd się biorą dzieci”, wyróżnienie  
w konkursie na najlepszą książkę roku za książkę „Rózga”, 
„Małe pióro” za cykl książek o Kubie i Bubie).

”Skąd się biorą dzieci.... ?”  
Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke pełne humoru

Grzegorz Kasdepke odpowiadał na szereg pytań zaciekawionych uczniów. fot. Arch.
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723 192 235 – to nr interwencyjny na policję
Jeżeli jesteście świadkami łamania prawa, możecie dzwonić pod nr telefonu 723 192 235. Nie 

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

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

znajdują się w terenie.

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, że w dniach  
od 17 do 24.04.2015 roku 

odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

ODPaDy BęDą ODBIeRaNe WeDŁUG PONIżSZeGO haRMONOGRaMU:

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  przed posesję 
w dniu zbiórki do godziny 7:00 rano.

17.04.2015
•	 Zgórsko 

UWaGa !
WSZySTKIe ODPaDy WIeLKOGaBaRyTOWe NaLeży WRZUCaĆ  

DO KONTeNeRa, NaTOMIaST eLeKROŚMIeCI NaLeży USTaWIaĆ  
OBOK KONTeNeRa.

Dyżury radnego
Łukasz Gryń, Radny Gminy Sitkówka-Nowiny w każdy trzeci czwartek miesiąca będzie pełnił dyżury  
w Szkole Podstawowej w Kowali oraz w Ośrodku Zdrowia w Sitkówce, podczas których będzie przyjmował 
mieszkańców. 
Radny Łukasz Gryń informuje, iż poczynając od miesiąca marca 2015 roku, pełnić będzie dyżury, na których 
przyjmować będzie interesantów według poniższego harmonogramu:
• SZKOŁa PODSTaWOWa W KOWaLI - TRZeCI CZWaRTeK MIeSIąCa W GODZINaCh 16.00-16:45
• OŚRODeK ZDROWIa W SITKóWCe - TRZeCI CZWaRTeK MIeSIąCa W GODZINaCh 17:00-17:45

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych
Łukasz Gryń

20.04.2015 
•	 Kowala
•	 Kowala Mała
•	 Bolechowice
•	 Wola Murowana

24.04.2015 
•	 Sitkówka
•	 Sitkówka bloki 33 i 38 

(obok kontenera)
•	 Słowik
•	 Zagrody
•	 Szewce
•	 Zawada

17.04-24.04.2015
•	 Nowiny, bloki (kontenery 

będą ustawione przy 
altankach śmieciowych)
1- obok bloku  
ul. Białe Zagłębie 1 
2- obok bloku  
ul. Białe Zagłębie 13
3- obok bloku  
ul. Parkowa 6 

•	 Nowiny, ul. Perłowa  
- budynki socjalne  
(kontener przy altance 
śmieciowej)
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W piątek, 20 marca, w hali widowiskowo-sportowej „Pod 
Basztami” w Chęcinach odbył się  „VII Wiosenny Turniej 
z klasą 2015”. Wzięły w nim udział szkoły podstawowe  
z terenu gminy Chęciny oraz  gminy Sitkówka-Nowiny.
  
Wspólna zabawa wiosenna polegała na rywalizowaniu  
w konkurencjach sportowych, quizie wiedzy o gminie 
Chęciny oraz Sitkówce-Nowiny. Jury oceniło również kukły 
Marzanny wykonane techniką dowolną.
Szkoła Podstawowa w Nowinach zajęła zaszczytne III miej- 
sce na dziesięć rywalizujących szkół i jako jedyna szkoła 
z naszej gminy (z trzech biorących udział) znalazła się 

Właściciele posesji powinni zadbać o ich oznakowanie 
w widocznym miejscu. Czytelna tabliczka z nazwą ulicy 
i numerem posesji to nie tylko obowiązek wynikający  
z przepisów prawa, ale przede wszystkim to bardzo duże 
ułatwienie między innymi dla służb ratunkowych, gdy 
muszą błyskawicznie dotrzeć pod wskazany adres.

- Właściwe oznakowanie posesji ma szczególne zna- 
czenie w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek oraz służb ratunkowych 
– tłumaczy Marcin Wojcieszyński, radny Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny, przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej. - Właściciele 
nieruchomości nie są w pełni świadomi konsekwencji tego, 
że brak tabliczki z numerem porządkowym budynku może 
zdecydowanie wydłużyć czas oczekiwania na interwencję 
policji bądź przyjazd karetki pogotowia. Często zdarza się 
bowiem, że ratownicy medyczni, strażacy lub policjanci 
błądzą po terenie, pytając o konkretny adres wezwania. 
Tym samym, tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą 

III miejsce dla Szkoły Podstawowej  
w Nowinach w rywalizacji 10 szkół  
z gmin Chęciny oraz Sitkówka Nowiny

Pamiętajmy o właściwym 
oznakowaniu posesji

na podium. Wyłonione w  turnieju trzy najlepsze szkoły 
w nagrodę spędziły czas w sobotę na basenie „Perła”  
w Nowinach, gdzie wzięły udział w różnorodnych grach  
i zabawach.
Patronat honorowy nad „VII Wiosennym Turniejem z klasą” 
objęli burmistrz miasta i gminy Chęciny Robert Jaworski 
oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkie-
wicz. Organizatorami wydarzenia było Centrum Kultury  
i Sportu w Chęcinach oraz Gminny Ośrodek Kultury „Perła” 
w Nowinach.

A nasza Pani Zima nie chciała odejść sama,
Zabrała więc ze sobą eleganckiego Pana.

uratować czyjeś życie - dodaje.
Przypominamy, że obowiązek umieszczenia widocznego 
oznakowania przez właściciela posesji określa art. 64 
Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub 
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku 
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania 
w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, 
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku 
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości.

Pamiętajmy, że konieczność oznaczenia numerami bu- 
dynków mieszkalnych to nie tylko obowiązek, ale przede 
wszystkim nasze bezpieczeństwo.

Agnieszka Olech

SP w Nowinach zajęła III miejsce w Wiosennym Turnieju z Klasą. 
fot. Arch.

Marzanna przygotowana przez naszych uczniów prezentowała się 
znakomicie. fot. Arch.
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 Podczas minionych ferii po raz pierwszy w his-
torii odbył się sportowy zimowy obóz judo. Organiza-
torem przedsięwzięcia był Uczniowski Klub Sportowy 
„fUKUTeNJIN” z Kowali. Udział w obozie wzięło osiem-
nastu judoków, którzy trenowali pod czujnym okiem 
trenera Leopolda Morzyka. Obóz odbył się dzięki dofi-
nansowaniu, jakie gmina Sitkówka-Nowiny przekazała 
na ten cel w ramach współpracy ze stowarzyszeniami. 

 
 W czasie pobytu na I SPORTOWyM ZIMOWyM OBOZIE 
JUDO, uczestnicy mieli po dwa treningi judo dziennie,  
w tym dwa treningi wyjazdowe – na wspólne zajęcia – RAN-
DORI – z judokami z UMKS „żAK” z Kielc, gdzie doskonalili 
swoje umiejętności i uczyli się nowych elementów technik 
judo. 

 Codzienne treningi odbywały się  na sali lustrzanej  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowinach. Opiekę 
medyczną zapewniał nowiński ośrodek zdrowia, a no-
cleg i wyżywienie schronisko młodzieżowe „VENTUS” 
w Nowinach. Oprócz treningów młodzi judocy mieli też 
różnorodne zajęcia dodatkowe i z całą pewnością można 
stwierdzić, że na brak nudy nie narzekali. - W ramach 
zajęć popołudniowych dzieci trzy razy były na basenie 
„PERŁA” w Nowinach, grały w gry planszowe, układały 
puzzle, malowały plakaty i grały w kalambury. Dodatkowo 
zorganizowaliśmy wycieczkę do Podzamcza koło Chęcin 
– do CENTRUM NAUKI LEONARDA DA VINCI, gdzie wszy-

Pierwszy Sportowy Obóz Zimowy Judo
scy uczestniczyli w warsztatach dotyczących światła. 
Przeprowadzali różne eksperymenty np. wywoływali tęczę 
lub załamywali promienie światła wykorzystując światło la-
sera. Mogli również skonstruować własny projekt maszyny 
z czasów Leonarda DA Vinci i wydrukować go sobie jako 
pamiątkę – powiedziała Stanisława Polowczyk – Walas, 
prezes UKS „FUKUTENJIN”.
 Warto zaznaczyć, że za cały pobyt każde z dzieci 

zapłaciło jedynie 150 zł. pozostałą kwotę dopłaciła gmina. 
- Obóz był w 84 %, w kwocie 5200.00 zł, sfinansowany ze 
środków Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny. Dzięki temu, ro- 
dzice wpłacali jedynie po 150 zł za cały obóz – poinformowała 
Stanisława Polowczyk – Walas, prezes UKS „FUKUTENJIN” 
i główny organizator obozu. Jak podkreślał wójt Sebastian 

Nowaczkiewicz, wszystko w ramach współpracy ze sto-
warzyszeniami. – Chcemy wyjść naprzeciw stowarzysze- 
niom i wspierać ich działania. Przykładem może być właśnie 
ten obóz. Mam nadzieję, że stowarzyszenia  
 Na zakończenie obozu każdy z uczestników otrzymał 
na pamiątkę piłkę z podpisami wszystkich judoków. W ra- 
mach podziękowań za wsparcie finansowe taką samą piłkę 
młodzi judocy wręczyli wójtowi, Sebastianowi Nowaczkie-
wiczowi.

Agnieszka Olech

Judocy oprócz treningów mieli doskonale zorganizowany czas 
wolny fot. Arch.

Na zakończenie obozu młodzi judocy otrzymali skromne podarunki  
fot. Arch.

W centrum Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim zabawa 
była wyśmienita. fot. Arch.

Nagrodą za ciężkie treningi był m.in. wypad na basen „Perła”  
w Nowinach. fot. Arch.
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Drodzy rodzice, 

 Wielkimi krokami zbliża się czas egzaminów: do gim-
nazjów, do szkół średnich, czas egzaminów maturalnych. 
W tym trudnym czasie nasze dzieci, nasza młodzież staje 
sam na sam w walce z ogromnym stresem. Każde z nich 
zastanawia się czy sprawdzi się w tym trudnym momencie, 
czy uda się zrealizować swoje marzenia, wreszcie…. czy  
spełni oczekiwania swoich rodziców bądź otoczenia. Nie 
jest to dla nich łatwy czas. Kończący sie rok szkolny, pogoń 
za dobrymi ocenami na świadectwie, egzamin jeden czy 
drugi, to wszystko powoduje olbrzymie napięcie i stres. 
 W tym trudnym dla nich czasie, naszą rolą, rolą nas 
dorosłych jest wspieranie ich w każdym dniu, w każdym 
momencie ich życia. Pamiętajmy, ze każde powodzenie  
i niepowodzenie to sytuacja, w której są olbrzymie emocje, 
od radości, poprzez złość, czy wręcz agresję. Pamiętajmy, 
ze w tym trudnym czasie nie powinniśmy i nie możemy 
zostawiać ich samych, bo po prostu nas potrzebują. 
Potrzebują wsparcia dorosłych i miłości dorosłych. Być 
może to czas by ze sobą pobyć bliżej, by odłożyć na bok 
sprawy, które w tym momencie są mniej ważne, być może 
to czas kiedy Twoje dziecko potrzebuje Ciebie najbardziej. 
 W tym ciężkim okresie chcemy zwrócić uwagę ro- 
dziców na to co się dzieje z dzieckiem, z każdym młodym 
człowiekiem. Zastanówmy się, czy daje sobie rade ze 
stresem, z emocjami towarzyszącymi egzaminom, czy 
może trzeba mu pomoc nauczyć radzenia sobie z takimi 

Profilaktycznie!! Do i dla Rodziców!!
sytuacjami. Pamiętajmy, ze młodzi ludzie w sytuacjach stresu 
wybierać mogą bardzo proste, lecz nieodpowiednie dla nich  
rozwiązania. Przy braku wsparcia ze strony rodziców czy 
dziadków sięgać mogą po alkohol oraz inne substancje psy-
choaktywne. Alkohol i pochodne daje rozluźnienie, ukojenie 
, uspokojenie ale tylko na chwilę. Młodemu człowiekowi po-
doba sie taki stan… jest to stan w którym wszystko wydaje 
sie łatwiejsze i prostsze a problemy nie są aż tak wielkie. 
Niestety jest to sytuacja chwilowa, bo procenty alkoholowe 
szybko się „skończą”. Wtedy młody człowiek ma dwie dro-
gi, stanąć oko w oko z problemem, właśnie przy wsparciu 
osób dorosłych albo napić się znowu, by znów poczuć się 
lepiej, by zapomnieć o tym co gnębi. Niestety takie sytuacje 
mogę prowadzić do uzależnienia. Jak wynika z badania, 
jakie zostało przeprowadzone wśród naszej społeczności  
szkolnej, inicjacja alkoholowa wśród młodych ludzi to wiek 
12-14 lat, zatem czas w którym dzieci kończą klasy szóste  
i przygotowują się do egzaminów, do nowego etapu życia 
w gimnazjum. Jak pokazuje diagnoza społeczności szkolnej, 
te inicjacje alkoholowe to nie są tylko jednorazowe incyden-
ty. Niestety sporo młodych ludzi po prostu pije alkohol  
w sposób niepokojący. 

 apelujemy zatem do rodziców...dziadków…. 
by po prostu byli przy swoich dzieciach..byli z nimi  
w tych ważnych dla nich momentach, by wspierali  
w radościach ale i niepowodzeniach. Budujmy więź 
rodzinną, bo tylko ona pomoże młodemu człowiekowi 
przezwyciężyć trudności wkraczania w dorosłe życie. 

 W Gminie Sitkówka-Nowiny uczczono pamięć „żołnie-
rzy wyklętych – Niezłomnych”. To właśnie w Ich intencji  
w kościele p.w. Chrystusa odkupiciela w Nowinach odby-
ła się uroczysta msza święta. Obchody uświetnił występ 
Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej z Sitkówki-Nowiny.

 

Dzień 1 marca – na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku 
- ustanowiono w Polsce Narodowym Dniem Pamięci 
„żołnierzy Wyklętych” – żołnierzy antykomunistycznego  
i niepodległościowego podziemia.  
 Podczas uroczystości obecne były władze gminy 
Sitkówka-Nowiny z wójtem Sebastianem Nowaczkie-
wiczem na czele oraz Przewodniczącym Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Łukaszem Barwinkiem, a także radnymi  

i mieszkańcami. Gościem honorowym spotkania był płk 
Mirosław Smerdzyński.
 Patriotyczne kazanie wygłosił tego dnia proboszcz 
nowińskiej parafii, ksiądz Józef Kubicza, a uroczystości 
upamiętniające „żołnierzy Wyklętych” uświetnił koncert  
o tematyce niepodległościowej w wykonaniu Gminno-
Szkolnej Orkiestry Dętej z Sitkówki-Nowiny. Podczas 

mszy Orkiestra zagrała: „Pod Twą Obronę”, „Modlitwa 
Partyzancka”, Z dawna Polski”, „Kłaniam się Tobie” oraz 
„Hejnał na Podniesienie”.
 Jak podkreślano podczas uroczystości, celem tego 
święta jest oddanie hołdu bohaterskim żołnierzom, którzy 
oddali swoje życie na ołtarzu historii, w walce o wolność  
i suwerenność Polski w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego 
wieku.

Agnieszka Olech

Mszą Świętą uczczono Pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

Uroczystość uświetnił koncert Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej  
z Nowin fot. Arch.

Podczas mszy świętej oddano hołd bohaterskim żołnierzom 
fot. Arch.
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Fani popularnej gry rozegrali swój turniej
odbywającego się w Kieleckim Parku Technologicznym. 
Miejsce drugie w tej kategorii zajął Filip Wojtyna, a na miej- 
scu trzecim uplasował się Filip Dźąg.  
W kategorii powyżej 13 lat bezkonkurencyjny okazał się 

Mateusz Wawrzycki, który zajął miejsce pierwsze. Miejsce 
drugi przypadło Wojciechowi Burasowi, a miejsce trzecie 
Danielowi Zawadzie.
Warto podkreślić, że podczas Ogólnopolskiego turnieju 
FIFA15 można było nie tylko pograć w wirtualną piłkę nożną. 
Wszyscy zawodnicy, goście i kibice mogli też wypożyczyć 
gry planszowe, a także pograć na starych komputerach  
w strefie retro. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła” w Nowinach oraz firma Games Up z Kielc, 
która dostarczyła sprzęt. Na zakończenie odbyło się uro- 
czyste wręczenie pucharów i cennych nagród.

Agnieszka Olech

 Ponad 80 osób wzięło udział w 3. edycji ogólnopol- 
skiego turnieju fifa 15, który odbył się 26 lutego na basenie 
„Perła” w Nowinach. Udział w nim wzięli zawodnicy  
z całego kraju, na których czekały cenne nagrody. 

FIFA 15 to kolejna odsłona popularnej serii gier kompute- 
rowych, które już od ponad dwudziestu lat bawią wszyst-
kich fanatyków futbolu, umożliwiając im rozgrywanie 
wirtualnych meczów piłkarskich. Kryta Pływalnia „Perła” 
gościła najlepszych w Polsce graczy już po raz trzeci. To 
właśnie tu ponad 80 graczy z Polski rywalizowało ze sobą 
przez cały czwartek. 
 Mecze wirtualne rozegrano w dwóch kategoriach 
wiekowych: do 13 lat i powyżej 13 lat. i tak, w kategorii 
do lat 13 najlepszy okazał się Bartosz Dworzak z Kielc, dla 
którego była to już druga e-sportowa wygrana. Po raz 
pierwszy zwyciężył w minionym roku podczas turnieju 

Turniej cieszył się wielkim zainteresowaniem. fot. Bartosz Kruk Na zakończenie wręczono puchary i nagrody dla najlepszych.  
fot. Bartosz Kruk

GMINNY KLUB SPORTOWY NOWINY
TeRMINaRZ MeCZy PIŁKaRSKICh ROZGRyWaNyCh 
Na STaDIONIe W NOWINaCh PRZeZ
KLUB SPORTOWy GKS NOWINy KLaSa OKRęGOWa

SeRDeCZNIe ZaPRaSZaMY!

GMINNY KLUB SPORTOWY 
NOWINY

Terminarz mecz y piłkarskich rozgrywanych na stadionie w Nowin ach 

przez klub sportowy GKS NOWINY klasa Okr gowaę

LIGA OKRĘGOWA 2014/2015 WIOSNA

TERMINY ROZGRYWEK WYNIKI

22.03.15r / niedziela godzina 15.00 GKS Nowiny -KSZO II 4:1

29.03.15r / niedziela godzina 15.00 GKS Nowiny -STAL Kunów 4:0

04.04.15r / sobota godzina 13.00 KAMIENNA Brody- GKS Nowiny

11.04.15r / sobota godzina 16.00 GKS Nowiny -PIAST Stopnica

19.04.15r / niedziela godzina 16.00 ZENIT Chmielnik – GKS Nowiny

25.04.15r / sobota godzina 16.00 GKS Nowiny -ORLĘTA Kielce

03.05.15r / niedziela godzina 17.00 ASTRA Piekoszów – GKS Nowiny

09.05.15r / sobota godzina 17.00 GKS Nowiny - SPARTA Dwikozy

17.05.15r / niedziela godzina 17.00 WICHER Miedzianka – GKS Nowiny

23.05.15r / sobota godzina 17.00 GKS Nowiny -STAR Starachowice

31.05.15r / niedziela godzina 17.00 MORAVIA Morawica – GKS Nowiny

04.06.15r / czwartek godzina 17.00 GKS Nowiny - AZS POLI. Kielce

07.06.15r / niedziela godzina 17.00 NIDZIANKA Bieliny – GKS Nowiny

13.06.15r / sobota godzina 17.00 GKS Nowiny -KOPRZYWIANKA

21.06.15r / niedziela godzina 17.00 LZS Samborzec – GKS Nowiny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

GŁOS NOWIN:
miesięcznik,
WyDaWCa:
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny,
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25,
26-052 Nowiny,
tel. 41  347 50 00,
www.nowiny.com.pl,
ReDaKCJa:
e-mail: redakcja@nowiny.com.pl.

Za treść reklam redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności.
Materiałów niezamówionych
redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega 
sobie prawo dokonywania zmian w 
materiałach nadesłanych do publikacji.
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Już po raz kolejny w Gminie Sitkówka-Nowiny odbyły się 
gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Kolejną edycję Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zor-
ganizowano w celu popularyzacji znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek 
pożaru oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Eliminacje gminne tegorocznego turnieju odbyły się 20 
marca w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-
Nowiny. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz.  
W Turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podsta-
wowych i gimnazjum z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. 
Tradycyjnie już uczestnicy turnieju musieli najpierw wykazać 
się wiedzą pożarniczą, rozwiązując test składający się  
z zamkniętych zadań. Eliminacje gminne zostały przepro- 
wadzone w dwóch grupach wiekowych: grupa I- uczniowie 
szkół podstawowych oraz grupa II- uczniowie gimnazjów. 
Rywalizacja była zacięta, a młodzież wykazała się dużą 
wiedzą. 
Fundatorem nagród był Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. 
W roli obserwatorów uczestniczyli opiekunowie z posz- 
czególnych szkół z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. Nad 
właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja 
w składzie: Przewodniczący Komisji mł. kpt. Marcin Ko-
rytnicki – Komenda Miejska PSP w Kielcach, kpt. Marek 
Dyk z PSP w Kielcach – sekretarz oraz jako członek druh 
Marcin Głogowski, Komendant Gminny Związku OSP RP  
w Sitkówce-Nowinach. 

UCZNIOWIE WyKAZALI SIę DUżą WIEDZą
Turniej rozpoczęto od zapoznania uczestników z re- 
gulaminem turnieju wiedzy pożarniczej. Następnie rozdano 
pytania testowe i uczniowie mogli przystąpić do pracy. Jak 
się później okazało, wykazali się nie lada wiedzą. Kiedy 
sprawdzono już testy i podsumowano wyniki, okazało się, 
że w przypadku Szkół Podstawowych konieczna będzie 
dogrywka ustna, ponieważ uczestnicy zdobyli taką samą 
ilość punktów. Po dogrywce komisja wytypowała czołowe 
miejsca w poszczególnych grupach wiekowych. W bieżącym 
roku najwyższym poziomem wiedzy w kategorii Szkół Pod-
stawowych wykazał się Mateusz Szymkiewicz ze Szkoły 
Podstawowej w Kowali. Na miejscu drugim w tej kategorii 
uplasowała się Marta Bartkiewicz z SP Nowinach, a na miej- 
scu trzecim Anna Krajewska - również z SP w Nowinach.
W kategorii szkół gimnazjalnych na miejscu pierwszym 

znalazł się Patryk Pawłowski z Gimnazjum w Nowinach. 
– Wiedza zdobyta w czasie nauki do tego turnieju bez 
wątpienia przydaje się w sytuacjach zagrożenia. Dlatego 
zachęcam wszystkich, aby pogłębiali swoją wiedzę na te-
mat bezpieczeństwa – przekonywał Patryk Pawłowski 
tuż po ogłoszeniu wyników, który przyznał, że nie 
spodziewał się wygranej. – Zajęcie pierwszego miejsca 
bardzo mnie zaskoczyło. Z całą pewnością będzie to mo-
tywacja do jeszcze głębszego poszerzania wiedzy w tema-
cie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – zapewniał Pa-
tryk Pawłowski. A tuż za laureatem pierwszego miejsca 
na miejscu drugim uplasowała się Julia Polak z Gimnazjum  
w Nowinach. Miejsce trzecie na podium zajął Damian Litwin 
z Gimnazjum w Nowinach.
Jak podkreślali zwycięzcy, żaden z nich wygranej się 
nie spodziewał, chociaż do konkursu wszyscy podeszli 
bardzo poważnie. Zdobywcy pierwszych miejsc zgodnie 
też zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby godnie 
reprezentować Gminę Sitkówkę-Nowiny podczas elimi-
nacji powiatowych, które odbędą się już w kwietniu. Po-
tem zwycięzców czekać będą eliminacje wojewódzkie  
i w końcu ogólnopolskie. Za naszych mistrzów trzymamy 
kciuki i życzymy, aby znaleźli się na jak najwyższym podium.

WRęCZENIE CENNyCH NAGRóD
Na zakończenie turnieju wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz pogratulował laureatom oraz 
wszystkim uczestnikom chęci do nauki, a ich opiekunom 
złożył podziękowania za trud włożony w przygotowanie 
swoich wychowanków. – Zdobyta wiedza bez wątpienia 
przyda się w życiu codziennym. Mam nadzieję, że z każdym 
rokiem w turnieju weźmie udział jeszcze większa liczba 
osób – wyraził nadzieję wójt Sebastian Nowaczkiewicz, 
który sam jest strażakiem należącym do OSP Szewce. 
Młodszy Kapitan Marcin Korytnicki z Komendy Miejskiej 
PSP w Kielcach wraz z Marcinem Głogowskim, Komendan-
tem Gminnym Związku OSP RP w Sitkówce-Nowinach 
złożyli podziękowania organizatorom za doskonałe zorga- 
nizowanie tegorocznych eliminacji gminnych do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, a uczestnikom turnieju pogratulowa-
li wiedzy i umiejętności.
Uczestnicy turnieju otrzymali honorowe dyplomy i nagro-
dy rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Sitkówka-
Nowiny. 
Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych suk-
cesów w kolejnych eliminacjach.

Agnieszka Olech

PONIżEJ PRZEDSTAWIAMy MIEJSCA NA PODIUM  
W POSZCZEGóLNyCH GRUPACH WIEKOWyCH:

I grupa wiekowa - szkoły podstawowe 
I miejsce Mateusz Szymkiewicz – SP Kowala
II miejsce Marta Bartkiewicz – SP Nowiny
III miejsce Anna Krajewska – SP Nowiny

II grupa wiekowa - gimnazja
I miejsce Patryk Pawłowski – Gimnazjum w Nowinach
II miejsce Julia Polak – Gimnazjum w Nowinach
III miejsce Damian Litwin – Gimnazjum w Nowinach

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej za nami

Uczniowie musieli zmierzyć się z trudnym zestawem pytań.  
fot. Bartosz Kruk


