
NOWIN
nr 4/(198) • KWIECIEŃ 2015•

GŁOS
•  G A Z E T A  S A M O R Z Ą D O W A  G M I N Y  S I T K Ó W K A - N O W I N Y  •  I S S N  1 7 3 1 - 5 3 5 2

 Ponad 70 osób wzięło udział w Gminnym Rajdzie Rowerowym pod nazwą 
„Atrakcje Krajoznawcze Gminy Sitkówka-Nowiny”. Piętnastokilometrowa trasa 
rajdu wiodła przez najpiękniejsze zakątki gminy.

Pojechali przez gminę na rowerach
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	 Ponad	70	osób	wzięło	udział	w	Gminnym	Rajdzie	Ro-
werowym	pod	nazwą	„Atrakcje	Krajoznawcze	Gminy	Sit-
kówka-Nowiny”.	Piętnastokilometrowa	trasa	rajdu	wiodła	
przez	najpiękniejsze	zakątki	gminy.
	 -	Pomysł	zorganizowana	rajdu	rowerowego	po	gminie	
zrodził	się	 już	trzy	 lata	temu.	Wtedy	to	rozpoczęliśmy	or-
ganizowanie	 tego	 typu	 rajdów	 jako	 radni	Klubu	Wspólne	
Dobro.	W	tym	roku	rajd	ten	po	raz	pierwszy	oficjalnie	or-

ganizowany	 jest	w	 szerszej	 formule	 przy	 udziale	 Urzędu	
Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 oraz	 ośrodka	 kultury	 „Perła”	 
w	Nowinach	–	poinformował	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny,	
Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 -	 Wszyscy	 jeździmy	 na	 rower-
ach	 i	 zachęcamy	do	 spędzania	 czasu	w	aktywny	 sposób.	
Widzimy,	 że	 rajd	 cieszy	 się	 coraz	większą	 popularnością,	
a	 liczba	 chętnych	 rośnie	 z	 roku	 na	 rok.	 Zapewniam,	 że	
najpiękniejsze	zakątki	naszej	gminy	z	perspektywy	roweru	
wyglądają	wyjątkowo	–	przekonywał	wójt	gmin	Sitkówka-
Nowiny,	Sebastian	Nowaczkiewicz.	

	 Celem	 rajdu	 było	 przede	 wszystkim	 zapoznanie	 się	
z	 atrakcjami	 i	 walorami	 turystycznymi	 Gminy	 Sitków-
ka-Nowiny,	 ale	 też	 integracja	 środowisk	 społecznych	 
i	 oczywiście	 popularyzacja	 turystyki	 rowerowej,	 jako	
formy	 rekreacji	 i	 aktywnego	 wypoczynku.	 –	 Spędzanie	
czasu	na	świeżym	powietrzu	to	doskonały	pomysł	i	idealna	
alternatywa	dla	komputera.	Podczas	rajdu	można	spędzić	

trochę	więcej	czasu	ze	znajomymi.	Zdecydowanie	polecam	
tego	typu	aktywność	fizyczną	–	polecał	Łukasz	Czerwiak,	
jeden	z	uczestników	rajdu.		
	 Uczestnicy	 rajdu	 stawili	 się	 przy	 pływalni	 „Perła”	
w	 Nowinach	 punktualnie	 o	 godzinie	 14:00.	 Najpierw	
odbyła	 się	 rejestracja,	 a	 następnie	 organizatorzy	 przeka-
zali	 wszystkim	 odblaski	 i	 udzielili	 porad	 dotyczących	 za-
sad	 bezpieczeństwa.	 –	 Ilość	 rowerzystów	 w	 kolumnie	
nie	 może	 być	 większa	 niż	 piętnaście	 osób,	 a	 odległość	
między	kolumnami	musi	wynosić	co	najmniej	200	metrów.	
Prosimy	 o	 bezwzględne	 przestrzeganie	 przepisów	 o	 ru-
chu	drogowym	–	apelował	komisarz	Krzysztof	Tosnowiec	 
z	Komisariatu	Policji	w	Chęcinach.
	 Warto	 podkreślić,	 że	 w	 rajdzie	 mógł	 wziąć	 udział	
każdy,	kto	posiadał	rower	 i	chęci	do	uprawiania	turystyki	
rowerowej.	 Najmłodszym	 jego	 uczestnikiem	 był	 Krzyś,	
który	skończył	rok	i	dwa	miesiące.	Jechał	pod	opieką	taty.	
-	 Jeździć	 można	 już	 od	 najmłodszych	 lat.	 Krzyś	 bezpie- 
cznie	 jedzie	 w	 przyczepce.	 Ma	 kask	 na	 głowie,	 zapięte	
pasy	i	maksymalną	liczbę	odblasków.	Jest	zupełnie	bezpie- 
czny	–	zapewniał	jego	tata,	Artur	Podczasiak,	radny	gminy	
Sitkówka-Nowiny.	-	Jazda	na	rowerze	to	doskonała	forma	
wypoczynku	dla	całych	rodzin	–	podkreślał.
	 Rajd	 rozpoczął	 się	 przy	 pływalni	 „Perła”	 w	 Nowi- 

nach	 i	 wiódł	 malowniczymi	 szlakami	 gminy	 Sitkówka-
Nowiny	 przez	 Kamieniołom	 Zgórsko	 do	 Woli	 Murowa-
nej,	 Bolechowic,	 Kamieniołom	 Bolechowice,	 Jaskinię	
Raj	 i	 Kamieniołom	 Szewce	 aż	 do	 Leśniczówki	 w	 Szew-
cach,	 gdzie	 na	 zakończenie	 odbyło	 się	 ognisko	 integra-
cyjne	 dla	 wszystkich	 uczestników.	 Trasa	 rajdu	 o	 łącznej	
długości	 blisko	 piętnastu	 kilometrów	 wiodła	 na	 zmianę	
nawierzchnią	gruntową	i	asfaltową.	Nad	bezpieczeństwem	
rowerzystów	czuwali	funkcjonariusze	z	Komisariatu	Policji	
w	Chęcinach,	którzy	pomagali	bezpiecznie	przedostać	się	
na	drugą	stronę	najbardziej	ruchliwej	drogi.	Podczas	rajdu	
zapewniona	była	także	opieka	medyczna.	Organizatorem	
rajdu	 był	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 „Perła”	 w	 Nowinach,	
a	współorganizatorem	był	Klub	Radnych	Wspólne	Dobro	
oraz	Świętokrzyski	Klub	Turystów	Kolarzy	PTTK	„Kigari”.

Agnieszka Olech

Pojechali przez gminę na rowerach

Rowerzyści zebrali się na placu przed basenem „Perła”, gdzie 
przygotowywali się do rajdu  fot. Bartosz Kruk

Na szlaku rajdu było wiele postojów w najpiękniejszych miejscach 
gminy  fot. Bartosz Kruk

Najmłodszy uczestnik wycieczki, niewiele ponad roczny Krzyś jechał 
bezpiecznie w przyczepce ciągniętej przez tatę
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 Z dniem 2 kwietnia bie-
żącego roku na stano-
wisko zastępcy wój-
ta został powołany Łu-
kasz Barwinek, do tej 
pory pełniący funkcję 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny 
bieżącej kadencji.  

Jakie jest Pana doświadczenie samorządowe?
Zastępca	wójta,	 Łukasz	Barwinek: Przez ostatnie 10 lat zawo-
dowo związanym byłem z samorządem powiatowym. Pracowałem  
w jednostce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach, tj.  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Pracę 
zaczynałem tam jako stażysta, następnie byłem wolontariuszem. 
Potem przechodziłem kolejne szczeble zawodowe. Natomiast od 
2012 r. pełniłem funkcję kierownika referatu do spraw rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki tej pracy zdobyłem nie 
tylko duże doświadczenie, ale również nauczyłem się dużej poko-
ry wobec życia i innego spojrzenia na problemy ludzi. Widząc cier-
pienie, choroby i biedę dopiero zaczynamy wtedy doceniać to, co 
mamy i dostrzegać, jak ważne jest zdrowie. Ponadto w poprzed-
niej kadencji samorządu 2010-2014 byłem radnym gminy Sitków-
ka-Nowiny. W radzie gminy pełniłem funkcję przewodniczącego 
klubu radnych Wspólne Dobro oraz przewodniczącego komisji 
rewizyjnej. Jestem również przewodniczącym Międzygminnego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Nie miał Pan obaw przed objęciem tak zaszczytnej, aczkol- 
wiek bardzo odpowiedzialnej funkcji?
Zastępca	 wójta,	 Łukasz	 Barwinek: Zawsze są pewne obawy 
i wątpliwości. Jednak życie nauczyło mnie, że warto so-
bie stawiać śmiałe wyzwania. Cztery lata w radzie i ostatnia 

kampania wyborcza kosztowały mnie dużo pracy i zdrowia.  
W wyborach samorządowych po raz drugi zostałem 
wybrany na radnego, uzyskując wysokie ponad 60% poparcie 
mieszkańców Woli Murowanej. Przyjmując zaproponowane 
przez wójta gminy Pana Sebastiana Nowaczkiewicza stanowis- 
ko zastępcy wójta musiałem zrzec się mandatu radnego,  
a jednocześnie nie mogę być przewodniczącym rady gminy. Ja 
jednak głęboko wierzę w mądrość mieszkańców Woli Murowanej 
i zrozumienie. Teraz przecież jeszcze bardziej kompleksowo będę 
mógł zająć się sprawami mojej miejscowości i całej gminy. Zawsze 
chciałem pracować na rzecz mieszkańców. 

Co należy do obowiązków zastępcy wójta ?
Zastępca	wójta,	Łukasz	Barwinek: Do moich obowiązków należy 
nadzorowanie referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości 
i Ochrony Środowiska. W ramach tego referatu zostało utwo- 
rzone stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.  
W tej kwestii nasza gmina jest daleko w tyle. Priorytetem naszym 
jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jestem przekonany, 
że to stanowisko przyniesie wymierne korzyści naszej gminie  
i mieszkańcom. Z jednostek organizacyjnych gminy podlega mi 
również Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ponad-
to zastępuję wójta w razie jego nieobecności.  

Z jakimi problemami i kiedy mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny 
będą mogli się do Pana zwracać?
Zastępca	wójta,	Łukasz	Barwinek: Mieszkańcy mogą zwracać się 
do mnie z różnymi problemami. Cenię sobie bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami. Uważam, że potrzebna jest analiza ich oczekiwań 
i dopiero w oparciu o nią powinny być podejmowane gospodarne 
decyzje. Urząd gminy ma być przyjazny dla mieszkańców, bo to 
oni są naszymi pracodawcami. Ja jestem otwarty na wszelkie su- 
gestie i pomysły dotyczące naszej gminy. Mieszkańców przyjmuję 
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Dziękuję za rozmowę

Łukasz Barwinek zastępcą wójta gminy Sitkówka-Nowiny

Radni obradowali w Nowinach
	 W	 ostatni	 poniedziałek	 marca,	 w	 Sali	 konferencyjnej	
Urzędu	Gminy	 Sitkówka-Nowiny	odbyło	 się	 posiedzenie	 Se-
sji	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny.	Zanim	 jednak	radni	zaczę-
li	obrady	obejrzeli	wielkanocne	przedstawienie	w	wykonaniu	
czterolatków	z	Przedszkola	Samorządowego	im.	„Pluszowe-
go	Misia”	w	Nowinach.
	 Maluchy	 zachwyciły	 zebranych	 swoim	 świątecznym	
występem.	Nie	obyło	się	bez	wielkanocnych	piosenek,	wier- 
szy,	 a	 nawet	 prezentowania	 obrzędów.	 Przedszkolaki	
wprowadziły	 wszystkich	 w	 iście	 świąteczny	 nastrój.	 Na	
zakończenie	przekazały	na	ręce	wójta	Sebastiana	Nowaczkie- 
wicza	 prezent	 Wielkanocny.	 Przedszkolaki	 również	 zostały	
obdarowane	 prezentami	 i	 gromkimi	 brawami	 zachwyconej	
publiczności.
	 Podczas	 posiedzenia	 radni	 podjęli	 szereg	 istotnych	
uchwał.	 Między	 innymi	 tą	 mówiącą	 o	 wyrażeniu	 woli	 za-
warcia	 porozumienia	 międzygminnego	 gmin	 tworzących	
Kielecki	Obszar	Funkcjonalny.	Dzięki	temu	gminy	będą	mogły	
realizować	zintegrowane	przedsięwzięcia,	 łączące	działania	
finansowane	z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalne-
go	i	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	zapisane	w	strate-
gii	 rozwoju	 przedmiotowego	 obszaru	 za	 pomocą	 nowego	
narzędzia	jakim	są	Zintegrowane	Inwestycje	Terytorialne.	
	 Przystąpienie	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 do	 KOF	 daje	
przede	 wszystkim	 możliwość	 uzyskania	 dofinansowania	
do	 Zintegrowanych	 Inwestycji	 Terytorialnych.	 Jeżeli	 chodzi	 
o	naszą	gminę	to	będziemy	mogli	pozyskać	dofinansowanie	
do	 termomodernizacji	 budynków	 użyteczności	 publicznej,	
w	tym	zakresie	będziemy	chcieli	przede	wszystkim	wskazać	

szkoły,	jak	również	dofinansowanie	na	modernizację	i	budowę	
oświetlenia	energooszczędnego,	czy	też	na	budowę	ścieżek	
rowerowych	 –	 wymienia	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Se-
bastian	Nowaczkiewicz.	-	Przed	nami	jeszcze	składanie	wnios- 
ków	i	po	uzyskaniu	dofinansowania	oczywiście	wykonywanie	
samych	inwestycji.	To	ile	one	będą	kosztować	okaże	się	dopie- 
ro	 po	 przetargach.	 Jednak	 już	 dzisiaj	 wiemy,	 że	 na	 chwilę	
obecną	dla	naszej	gminy	w	ramach	KOF	zostało	zarezerwo- 
wane	1,5	miliona	euro	dofinansowania	–	poinformował	wójt	
Sebastian	Nowaczkiewicz.	
	 Gośćmi	ostatniego	posiedzenia	sesji	byli	funkcjonariusze	
Komisariatu	 Policji	 w	 Chęcinach.	 Komendant	 Michał	 Lipiec	
oraz	 kierownik	 wydziału	 kryminalnego,	 Arkadiusz	 Nowak,	

Jak podkreślał podczas sesji komendant Michał Lipiec, gmina 
Sitkówka-Nowiny jest jedną z najbezpieczniejszych gmin w powiecie 
kieleckim    fot. Bartosz Kruk

Łukasz Barwinek, zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny  
fot. Bartosz Kruk
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przedstawili	 informację	 o	 stanie	 bezpieczeństwa	 na	 te-
renie	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 za	 miniony	 rok.	 Jak	 zgodnie	
podkreślali,	w	stosunku	do	 roku	ubiegłego	bezpieczeństwo	
na	 terenie	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 zdecydowanie	 się	
poprawiło,	 a	 gmina	 jest	 jedną	 z	 najbardziej	 bezpiecznych	
gmin	na	terenie	powiatu	kieleckiego.		
	 -	 Ostatnie	 półrocze	 2014	 roku	 był	 okresem	 wytężonej	
pracy	 jeśli	 chodzi	 o	 poprawę	 bezpieczeństwa	 na	 terenie	
działania	 Komisariatu	 Policji	w	 Chęcinach	 –	 potwierdził	 ko-
mendant	 Michał	 Lipiec.	 -	 Jak	 wynika	 z	 policyjnych	 analiz,	
policjanci	 w	 znacznym	 stopniu	 poprawili	 bezpieczeństwo	
między	 innymi	 na	 terenie	 działania	 gminy	 Sitkówka-
Nowiny.	 Według	 naszych	 statystyk	 policyjnych,	 posiada- 

my	 jedną	 z	 najwyższych	 wykrywalności,	 jeśli	 chodzi	 
o	 niebezpieczeństwa	 najbardziej	 dokuczliwe,	 czyli	 tzw.	
przestępstwa	 siedmiu	 kategorii	 –	 dodał.	 -	 Cały	 czas	 pracu-
jemy	nad	 tym,	 aby	bezpieczeństwo	na	obszarze	należącym	
do	Komisariatu	Policji	w	Chęcinach	było	na	 jak	najwyższym	
poziomie.	 Jak	 wynika	 z	 naszych	 danych,	 gmina	 Sitkówka-
Nowiny	należy	do	najbardziej	bezpiecznych	gmin	w	Powiecie	
–	podkreślił	komendant.
	 Sesja	tradycyjnie	już	zakończyła	się	wnioskami	i	informa-
cjami	o	sprawach	różnych,	a	także	interpelacjami	i	zapytania- 
mi	radnych.

Agnieszka Olech

Rozpoczęły się wybory sołtysów
	 Od	zebrania	mieszkańców	Nowin	rozpoczęły	się	wczoraj	
wybory	sołtysów,	członków	rad	sołeckich	oraz	przewodniczą-
cego	Zarządu	Osiedla	Nowiny	i	członków	Zarządu	Osiedla	No-
winy	w	miejscowości	Nowiny	na	terenie	Gminy	Sitkówka-No-
winy.	Głosowanie	było	 tajne.	Przy	okazji	wyborów,	przybyli	
na	 zebranie	mieszkańcy,	w	 obecności	władz	 Gminy	 Sitków-
ka-Nowiny,	poruszyli	również	szereg	nurtujących	ich	proble-
mów.
	 W	 związku	 z	 zakończeniem	 się	 kadencji	 sołtysów,	 rad	
sołeckich	oraz	przewodniczącego	rady	osiedla	i	zarządu	osied-
la,	w	każdym	sołectwie	Gminy	Sitkówka-Nowiny	muszą	odbyć	
się	 spotkania,	 podczas	 których	 wybierani	 są	 nowi	 sołtysi.	 
22	 kwietnia,	 w	 naszej	 gminie	 zostały	 przeprowadzone	
pierwsze	w	tej	kadencji	rady	gminy	wybory	przewodniczącego	
Zarządu	Osiedla	Nowiny	i	członków	Zarządu	Osiedla	Nowiny.
Na	1731	uprawnionych	do	głosowania	obecnych	było	106	osób.	
Wybory	przeprowadzono	w	drugim	terminie.	W	skład	Komis-
ji	Skrutacyjnej	weszli:	Przewodnicząca	Komisji	–	Anna	Kij	oraz	
członkowie:	Monika	 Lisowska	 i	 Renata	 Zaczyńska.	 Po	 stwi-
erdzeniu	quorum,	mieszkańcy	zgłosili	pięciu	kandydatów	na	
przewodniczącego	Zarządu	Osiedla	Nowiny.	Po	przedstawie- 
niu	 kandydatów	 przystąpiono	 do	 tajnego	 głosowania,	 
w	 którym	 udział	 wzięło	 106	 osób.	 Zanim	 Komisja	 ogłosiła	 
wyniki,	poinformowała	zebranych,	że	na	106	oddanych	głosów,	
100	głosów	było	ważnych,	6	głosów	nieważnych.	I	tak,	w	wy- 
niku	demokratycznych	wyborów,	nowym	przewodniczącym	
Zarządu	 Osiedla	 Nowiny	 została	 Jolanta	 Kubacka,	 która	
zdobyła	 33	 głosy.	 Tuż	 za	 nią	 był	 Paweł	 Soboń	 z	 wynikiem	 
29	głosów.	
	 Nowa	 Przewodnicząca	 Zarządu	 Osiedla	 Nowiny	 Jolan-
ta	 Kubacka	 od	 2002	 roku	 pracuje	 w	 Zarządzie	 Wspólnoty	
Nieruchomości	 ul.	 Białe	 Zagłębie	 13.	 Jest	 pracownikiem	
samorządowego	 Departamentu	 Nieruchomości,	 Geodezji	
i	 Planowania	 Przestrzennego	 w	 Urzędzie	 Marszałkowskim	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 w	 Kielcach.	 Jest	 bez-
partyjna.	 -	 Mam	 jasno	 sprecyzowany	 plan	 działania	 na	
najbliższe	 lata.	 Będę	 zabiegała	 o	 wprowadzenie	 budżetu	
obywatelskiego,	aby	Mieszkańcy	Nowin	sami	decydowali	na	
jaki	 cel	 zostaną	 przeznaczone	 środki	 z	 gminnego	 budżetu.	

Ponadto	 zamierzam	
organizować	 cykliczne	
spotkania	 z	 Mieszkańcami	
i	 Zarządami	 Wspólnot,	
w	 celu	 rozwiązywania	
bieżących	 problemów.	
Możliwość	 decydowania	 
o	przyszłości	naszego	Osied-
la	jest	wielkim	przywilejem,	
ale	 jednocześnie	 ogromną	
odpowiedzialnością.	 Za-
pewniam	 jednak,	 że	 będę	
służyć	 Państwu,	 najlepiej	
jak	 potrafię	 –	 powiedziała	
Przewodnicząca	 Zarządu	
Osiedla	Nowiny	Jolanta	Ku-
backa.	 W	 skład	 Zarządu	
Osiedla	 Nowiny	 weszli:	
Maria	Kwiecień,	Waldemar	
Kasprzyk,	 Sabina	Anyszek,	

Marian	Rogalski,	Andrzej	Wojdyła.
	 Warto	 zaznaczyć,	 że	 podczas	 zebrań	 sołeckich,	 gdzie	
dokonuje	 się	 wyborów	 nowego	 przewodniczącego	 czy	
sołtysa,	 głosowanie	 na	 poszczególnych	 kandydatów	
przeprowadza	się	w	formie	tajnej.
	 Podczas	 zebrania	 rozmawiano	 również	 o	 prawach	 
i	 obowiązkach	 związanych	 ze	 sprawowaniem	 tej	 niezwykle	
ważnej	 funkcji.	 Środowe	 zebranie	 było	 również	 doskonałą	
okazją	do	za	zadawania	wielu	pytań	ze	strony	mieszkańców	
do	władz	gminnych.	 Często	wywiązywała	 się	 też	 konstruk- 
tywna	 rozmowa.	 –	 To,	 że	 mieszkańcy	 wykazują	 zaintere- 
sowanie	 bieżącymi	 sprawami	 świadczy	 o	 ich	 aktywności	
społecznej,	 a	 także	 dowodzi,	 że	 interesują	 się	 tym,	 co	 się	
dzieje	w	gminie	–	powiedział	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny,	
Sebastian	Nowaczkiewicz.		

Agnieszka Olech
Poniżej	 przestawiamy	 szczegółowy	 harmonogram	 zebrań	
sprawozdawczo-wyborczych	 ma	 terenie	 gminy:	 Sitkówka-
Nowiny

Lp. Nazwa	jednostki	pomocniczej Miejsce	zebrania Termin	zebrania

1 Sołectwo	Bolechowice Szkoła	Podstawowa	
w	Bolechowicach

I	termin	–	19	maja	2015	r.	godz.	17.00
II	termin	–	godz.	17.30

2 Sołectwo	Kowala Szkoła	Podstawowa	
w	Kowali

I	termin	–	21	maja	2015	r.	godz.	17.00
II	termin	–	godz.	17.30

3 Sołectwo	Wola	Murowana Budynek	remizy	strażackiej	
w	Woli	Murowanej

I	termin	–	26	maja	2015	r.	godz.	17.00
II	termin	–	godz.	17.30

4 Sołectwo	Szewce-Zawada Budynek	świetlicy	
w	Szewcach

I	termin	–	28	maja	2015	r.	godz.	17.00
II	termin	–	godz.	17.30

5 Sołectwo	Zgórsko-Zagrody Szkoła	Podstawowa	
w	Nowinach

I	termin	–	02	maja	2015	r.	godz.	17.00
II	termin	–	godz.	17.30

 Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
/-/   Sebastian Nowaczkiewicz

Nową Przewodniczącą Zarządu 
Osiedla Nowiny została Jolanta 
Kubacka

ABy	Móc	OddAć	SWój	GŁOS	W	WyBORAch	PRZyPOMINAMy,	że	NALeży	OKAZAć	SIę	dOKUMeNTeM	TOżSAMOścI.
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NOWy	RPO,	NOWE	MOżLIWOŚCI
	 Województwo	 świętokrzyskie,	 tak	
jak	 i	 pozostałe	 polskie	 regiony,	 znalazło	
się	 na	 etapie	 przejściowym,	 jeśli	 chodzi	 
o	 korzystanie	 z	 funduszy	 pomocowych	 Unii	
europejskiej.	 Z	 jednej	 strony	 realizowane	
są	 ostatnie	 inwestycje	 finansowane	
z	 	 Regionalnego	 Program	 Operacyjny	
Województwa	 świętokrzyskiego	 na	 lata	
2007-2013,	z	drugiej	strony	–	po	zatwierdzeniu	
w	 lutym	 tego	 roku	 nowego	 Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	 na	 lata	 2014-2020	
rozpoczęliśmy	 procedurę	 jego	 wdrażania,	
planując	 w	 lipcu	 i	 sierpniu	 ogłoszenie	
pierwszych	 konkursów	 w	 ramach	 nowej	
perspektywy	finansowej.	

MILIARDy	DLA	ŚWIęTOKRZySKIEGO
	 12	 lutego	 Komisja	 Europejska	 ostatec-
znie	 zatwierdziła	 nowy	 Regionalny	 Program	 Operacyjny	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 na	 lata	 2014-2020.	W	 ra- 
mach	tego	programu	Świętokrzyskie	będzie	miało	do	dys-
pozycji	 1	mld	364	mln	euro	środków	unijnych,	czyli	ponad	
5,6	mld	 złotych.	 Z	 tych	 pieniędzy	 będą	mogły	 skorzystać	
świętokrzyskie	 samorządy,	 firmy,	 uczelnie	 i	 instytucje	ba- 
dawcze,	wykorzystując	je	na	przedsięwzięcia	inwestycyjne	
oraz	projekty	społeczne	i	prozatrudnieniowe.	
	 Program	po	raz	pierwszy	będzie	finansowany	z	dwóch	
unijnych	 źródeł:	 projekty	 infrastrukturalne	 z	 Europejskie- 
go	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	 natomiast	 z	 Eu-
ropejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 –	 projekty	 społeczne	 
i	pro-zatrudnieniowe.	Pozwoli	to	na	lepsze	skoordynowanie	
przedsięwzięć	finansowanych	z	obu	funduszy,	tak	aby	były	
one	bardziej	efektywne.
	 Nowy	 Regionalny	 Program	 Operacyjny	 będzie	 silniej	
niż	 dotychczasowy	 zorientowany	 pro-gospodarczo	 -	 jego	
zadaniem	 jest	 zdynamizowanie	 naszej	 świętokrzyskiej	
gospodarki.	Unia	 stawia	na	 innowacje,	przedsiębiorczość,	
energetykę	 i	 projekty	 z	 zakresu	 społeczeństwa	 informa-
cyjnego.		Na	samo	wsparcie	firm	działających	w	wojewódz- 
twie	 świętokrzyskim	 do	 2020	 roku	 przeznaczymy	 aż	 1,5	 
miliarda	złotych!	Te	pieniądze	przeznaczone	są	na	wsparcie	
sektora	MŚP,	wzmocnienie	otoczenia	biznesu,	umożliwienie	
przedsiębiorstwom	 realizacji	 wspólnych	 przedsięwzięć,	
również	 we	 współpracy	 ze	 światem	 nauki,	 ale	 także	 na	
wypromowanie	oferty	eksportowej	 świętokrzyskich	 firm,	
uzbrajanie	 przez	 samorządy	 terenów	 inwestycyjnych	 
z	myślą	o	przyciągnięciu	kapitału	zewnętrznego	i	wsparcie	
dla	osób	chcących	założyć	działalność	gospodarczą	(w	tym	
absolwentów).	
	 Do	 firm	 trafią	 nie	 tylko	 bezzwrotne	 dotacje,	 lecz	
również	 preferencyjne	 pożyczki	 i	 poręczenia.	 Dzięki	
temu	 kapitał	 inwestycyjny	 dla	 przedsiębiorstw	 będzie	
pracował	dla	gospodarki	województwa	przez	wiele	lat	po	
zakończeniu	realizacji	programów	operacyjnych.
	 O	ile	w	obecnie	realizowanym	jeszcze	RPO	na	lata	2007	
–	2013,	byliśmy	nastawieni	na	nadrabianie	zaległości	 infra- 
strukturalnych	w	regionie,	to	w	nowym	okresie	programo- 
wania	 nastąpi	 wyraźne	 przesunięcie	 punktu	 ciężkości	 na	
kwestie	gospodarcze,	rozwój	technologiczny	 i	powiązanie	

nauki	z	biznesem.	
	 Chcemy,	 aby	 w	 kolejnych	 latach	 wo-
jewództwo	 świętokrzyskie	 efektywnie	
wykorzystywało	 swoje	 potencjały	 rozwo-
jowe	 i	 w	 tym	 zakresie	 stawiamy	 na	 postęp	
technologiczny,	 odpowiedzialne	 czerpanie	 
z	 zasobów	 środowiska	oraz	 budowę	 kapitału	
społecznego.

INTELIGENTNE	SPECJALIZACJE	
WOJEWóDZTWA
	 Zapisy	 Regionalnego	 Programu	 Opera-
cyjnego	 na	 lata	 2014-2020	 wynikają	 z	 dwóch	
podstawowych	dokumentów	rozwojowych:	za-
ktualizowanej	 „Strategii	Rozwoju	Województ-
wa	Świętokrzyskiego	do	2020	r.”	oraz	regional- 
nej	„Strategii	Badań	i	Innowacji	(RIS3).	Od	ab-
sorpcji	do	rezultatów	-	jak	pobudzić	potencjał	

Województwa	 Świętokrzyskiego	 2014-2020”.	 Główny	 cel	
„Strategii	Badań	i	Innowacji”	został	określony	następująco:	
„Do	 roku	 2020	w	województwie	 świętokrzyskim	 zapanu-
je	 kultura	 sprzyjająca	 innowacjom,	 przedsiębiorczości	 
i	konkurencyjności,	która	pomoże	stworzyć	nowe	i	trwałe	
miejsce	 pracy	 dla	 wysoko	 wykwalifikowanych	 pracowni- 
ków	oraz	wesprze	wzrost	gospodarczy,	który	będzie	szyb-
szy	 niż	 średnia	 krajowa”.	 	 Dlatego	 zgodnie	 ze	 strategią	
innowacji	 	 środki	 kierowane	 dla	 przedsiębiorców	 powin-
ny	 koncentrować	 się	 na	 najważniejszych,	 najbardziej	
obiecujących	 gałęziach	 gospodarki,	 tzw.	 inteligentnych	
specjalizacjach	regionu.	
	 Jako	 inteligentne	 specjalizacje	 wojewódz- 
twa	 wskazaliśmy:	 zasobooszczędne	 budownictwo,		
przemysł	 metalowo-odlewniczy,	 turystykę	 zdrowotną	 
i	 prozdrowotną	 oraz	 nowoczesne	 rolnictwo	 i	 przetwórst-
wo	spożywcze.	
	 Jednocześnie	 określiliśmy	 tzw.	 specjalizacje	 horyzon-
talne.	 Są	 nimi:	 technologie	 informacyjno-komunikacyjne	
(ICT),	 zrównoważony	 rozwój	 energetyczny	 i	 	 branża	 tar-
gowo-kongresowa.
	 Oczywiście,	zarówno	w	przypadku	inteligentnych	spec-
jalizacji,	jak	i	specjalizacji	horyzontalnych,	nie	jest	to	katalog	
zamknięty	–	będziemy	reagować	na	rozwój	sytuacji	global-
nej,	jak	i	na	rodzące	się	trendy	gospodarcze	w	regionie,	by	
szybko	identyfikować	i	wzmacniać	te,	które	mogą	być	siłą	
napędową	świętokrzyskiej	gospodarki.				
	 Koncentracja	środków	strukturalnych	na	kilku	branżach	
zgodna	 jest	 z	 nowym	podejściem	Komisji	 Europejskiej	 do	
funduszy	 unijnych	 na	 lata	 2014-2020,	 które	 mają	 być	 in-
westowane	przez	regiony,	a	nie	absorbowane.	Ta	semanty-
czna	różnica	wyraźnie	pokazuje	zmianę	filozofii	dotyczącej	
funduszy	 pomocowych	 z	 Unii	 Europejskiej.	 Wytypowa- 
ne	 przez	 nas	 specjalizacje	 to	 tzw.	 lokomotywy	 wzrostu	
–	 sektory	 bogato	 wyposażone	 w	 grupy	 różnorodnych	
dostawców	 i	 odbiorców,	 których	 siła	 oddziaływania	 jest	 
w	stanie	przyciągnąć	do	siebie	inne	branże	i	systematycznie	
wzmacniać		je	na	rynku.

Iwona Sinkiewicz-Potaczała, 
Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Adam Jarubas, 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas, 
Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego
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	 Pracownicy	 wojska,	 policji,	 żandarmerii,	 straży	
pożarnej,	 granicznej,	 ochrony	 kolei,	 służby	 leśnej,	
służby	 więziennej	 i	 służb	 specjalnych,	 łącznie	 blisko	
dziewięćdziesięciu	 zawodników	 wystartowało	 w	 III	
Mistrzostwach	 Polski	 Pracowników	 Służb	Mundurowych	
w	 Badmintonie	 zorganizowanych	 w	 gminie	 Sitkówka-
Nowiny.	 Patronat	 honorowy	 nad	 rozgrywkami	 objęła	
Wiceminister	 Obrony	 Narodowej,	 Beata	 Oczkowicz	 oraz	
wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny,	Sebastian	Nowaczkiewicz.
	 –	 Zawody	 w	 województwie	 świętokrzyskim	 or-
ganizujemy	 już	 po	 raz	 trzeci.	 Pierwszy	 raz	 odbyły	 się	 
w	Zagnańsku,	 drugi	w	 Staszowie	 i	 trzeci	 raz	 tu,	w	Nowi- 
nach.	 Chcemy	 popularyzować	 nasz	 region	 i	 pokazywać	
jego	piękno	–	podkreślał	Zbigniew	Wojciechowski,	Prezes	
Świętokrzyskiego	Związku	Badmintona,	który	zaznaczył,	że	
celem	mistrzostw	jest	przede	wszystkim	promocja	i	popu-
laryzacja	badmintona	w	środowisku	 służb	mundurowych,	

a	 także	w	 całym	województwie	 świętokrzyskim.	Poprzez	
popularyzację	 tego	 sportu	 chcemy	 również	 wzbudzać	 
i	 rozwijać	 potrzeby	 racjonalnej	 troski	 o	 własne	 zdrowie	 
i	 sprawność	 fizyczną,	 a	 także	 kształtować	 postawy	 mo- 
ralne	i	społeczne	w	oparciu	o	wartości	szacunku	do	innego	
człowieka,	wytrwałości,	systematyczności,	samodyscypliny	
i	odpowiedzialności	–	powiedział	Zbigniew	Wojnarowski.
Jak	 od	 samego	 początku	 podkreślali	 zawodnicy,	 biorący	
udział	w	rozgrywkach,	poziom	gry	z	roku	na	rok	jest	coraz	
wyższy.
	 -	 Ja	gram	od	podstawówki,	czyli	 jakieś	osiem	 lat.	Naj- 
lepiej	zacząć	grać	jak	najwcześniej,	wtedy	można	osiągnąć	
jak	największe	sukcesy	–	zauważył	strażak	Michał	Stebnicki,	
z	PSP	w	Kielcach,	 zachęcając	 jednocześnie	do	uprawiania	
tej	dyscypliny	sportowej.	–	W	badmintona	może	grać	każdy,	
bez	ograniczeń	i	bez	względu	na	wiek.	Jest	to	sport	ogólno-
rozwojowy,	poprawiający	koordynację	ruchową,	szybkość,	
zwinność	i	gibkość.	Można	szybko	schudnąć,	nabrać	dobrej	
kondycji	 i	 zdrowia	 –	 do	 czynnego	 uprawiania	 tego	 typu	
sportu	zachęcał	gorąco	strażak	Michał	Stebnicki.
	 O	 tym,	 że	mistrzostwa	 są	doskonałą	 formą	 integracji	
mówiła	obecna	podczas	rozgrywek,	Wiceminister	Obrony	
Narodowej,	Beata	Oczkowicz.	–	 Jest	 to	 już	kolejna	edycja	
Mistrzostw.	 To	 wydarzenie,	 które	 integruje	 ludzi	 z	 całej	

Polski,	a	dodatkowo	jest	elementem	promocji	naszego	wo-
jewództwa	 świętokrzyskiego,	 bo	 przecież	 ci	 ludzie	 jadąc	
do	 konkretnej	miejscowości	 odwiedzają	 jej	 najpiękniejsze	
i	 najbardziej	 ciekawe	 miejsca	 –	 stwierdziła	 wiceminister	
Beata	 Oczkowicz,	 zachęcając	 jednocześnie	 do	 zdrowego	
trybu	 życia.	 –	 Podczas	 naszego	 tegorocznego	 spotkania	
padł	 pomysł,	 aby	 te	 mistrzostwa	 odbywały	 się	 każdego	
roku	tutaj	w	Nowinach	–	zapowiedziała,	oceniając	pomysł	
za	niezwykle	trafiony.
	 Zadowolenia	 z	 takiego	 obrotu	 sprawy	 nie	 krył	 wójt	
gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 –	 Te	
mistrzostwa	 to	 dla	 nas	 wielkie	 wydarzenie	 i	 ogromna	
promocja.	 Zjeżdżają	 tu	 ludzie	 ze	 wszystkich	 stron	 Polski.	
Mam	nadzieję,	że	nasza	baza	sportowa	na	tyle	spodobała	
się	 organizatorom,	 że	 zechcą	 zadomowić	 się	 u	 nas	 –	
wyraził	 nadzieję	 wójt	 Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 tuż	 po	
uroczystościach	związanych	z	otwarciem	mistrzostw.
W	uroczystym	otwarciu	Mistrzostw	 brali	 udział	m.in.	Wi-
ceminister	Obrony	Narodowej,	Beata	Oczkowicz,	posłowie	
Mirosław	Pawlak	 i	Marek	Gos,	Wicekurator	Oświaty	Grze-
gorz	 Bień,	 radny	 Sejmiku	 Grzegorz	 Świercz,	 Szef	 Woje- 
wódzkiego	Sztabu	Wojskowego	płk.	Wiesław	Święchowicz,	
dyrektor	 departamentu	 kultury	 i	 sportu	 Urzędu	
Marszałkowskiego	Jacek	Kowalczyk,	wicestarosta	kielecki	
Zenon	Janus,	wiceprzewodnicząca	Rady	Gminy	Zofia	Duch-
niak,	zastępca	wójta	Łukasz	Barwinek.
	 Michał	 Stebnicki	 z	PSP	w	Kielcach	wygrał	 rywalizację	 
w	grze	pojedynczej	i	zajął	drugie	miejsce	w	deblu	w	rywaliza-
cji	zawodników	do	35	roku	życia.	W	grupie	starszej	wygrał	
Piotr	 Chrzęszczyk	 leśnik	 z	 Dyrekcji	 Lasów	 Państwowych	
w	 Katowicach	 pochodzący	 z	 Suchedniowa,	 wygrywając	
również	w	deblu.
	 Zmagania	zawodników	służb	mundurowych	zakończyły	
się	 uroczystym	 wręczeniem	 pucharów	 i	 nagród.	 Sędzią	
głównym	zawodów	był	Stefan	Pawlukiewicz,	a	sędzią	po-
mocniczym	-	Zdzisław	Włodarczyk.
Składamy serdeczne Podziękowania dla firmy KCMB państwa 
Teresy i Lecha Markowiczów za pomoc w przewiezieniu kor- 
tów badmintonowych oraz pomoc przy organizacji turnieju.

Agnieszka Olech

III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych 
w Badmintonie rozegrano w Nowinach

Mecze zostały rozegrane na najwyższym poziomie   
fot. Bartosz Kruk

Gościem honorowym była Beata Oczkowicz, Wiceminister Obrony 
Narodowej  fot. Bartosz Kruk
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	 Z	 jednodniową	 wizytą	 w	 Gminie	 Sitkówka-Nowiny	
przebywała	polsko	francuska	delegacja	uczniów,	biorących	
udział	 w	 projekcie	 edukacyjnym	 pod	 nazwą	 „Geniusze”,	
który	 jest	 realizowany	 w	 ramach	 unijnego	 programu	
erasmus	Plus.	Przy	tej	okazji,	wizytę	złożył	również	attache	
kulturalny	ambasady	Francji	w	Warszawie	ds.	współpracy	
językowej	pan	François	Richerme.

 
W	 projekcie	 pod	 nazwą	 „Geniusze”,	 bierze	 udział	 po	
18	 uczniów	 oraz	 2	 nauczycieli	 z	 obu	 państw.	 -	 Co	 roku	 
w	 kraju	 partnerskim	 odbywa	 się	 	 siedmiodniowa	 wizyta	
robocza	 oraz	 siedmiodniowa	 wizyta	 przygotowawcza	
prowadzona	przez	dwóch	nauczycieli	goszczących	w	kraju	
partnera	–	wyjaśnił		Waldemar	Tomala	nauczyciel	II	LO	im.	J.	
Śniadeckiego	w	Kielcach.	-	Celem		projektu	jest	ułatwienie	
wymiany	 wiadomości	 programowych	 z	 fizyki	 i	 chemii	 
w	 szkołach	 europejskich,	 poprawienie	możliwości	 zdoby-
wania	wiedzy	uczniów	w	zakresie	komunikacji	językowych,	
wzbogacenie	 słownictwa	 technicznego	 potrzebnego	 
w	czasie	dalszej	nauki	przedmiotów	przyrodniczych,	rozwi-
janie	 zdolności	 obserwacji	 zjawisk,	 prawidłowego	 plano-
wania	 eksperymentów,	 wyciągania	 wniosków,	 kreaty-
wnego	 działania,	 a	 także	 poprawa	 zdolności	 uczniów	 do	
korzystania	 z	 technologii	 informacyjno-komunikacyjnych.	
Uczniowie	 poznają	 naukową	 kulturę	 kraju	 partnerskiego	 
i	 będą	 mieli	 świadomość	 ponadnarodowego	 i	 uniwersal-
nego	charakteru	nauczanych	treści	–	poinformował	Walde-
mar	Tomala	nauczyciel	II	LO	im.	J.	Śniadeckiego	w	Kielcach.
	 Istotny	jest	fakt,	że	działania	w	ramach	projektu	mają	
na	 celu	 przygotowanie	 uczniów	 do	 prowadzenia	 badań	
naukowych.	–	W	ramach	projektu	badania	będą	prowadzo- 
ne	 przez	 uczniów	 pracujących	 w	 zespołach	 mieszanych	
pod	 opieką	 merytoryczną	 kadry	 naukowej	 Uniwersytetu	
Jana	 Kochanowskiego	 i	 Politechniki	 Świętokrzyskiej	
–	 powiedziała	 Bożena	 Potocka,	 dyrektor	 II	 LO	 im.	 J.	
Śniadeckiego	w	Kielcach.	-	W	2015	roku	uczniowie	zajmują	
się	 badaniami	 wody,	 składu	 i	 ilości	 minerałów	 w	 wodzie	
pobranej	 z	 różnych	 miejsc	 np.	 z	 Wisły	 w	 Krakowie,	 ko-
palni	 soli	w	Wieliczce,	 czy	wodociągu	w	Kielcach.	Ucznio-
wie	porównają	właściwości	wody	w	Polsce	 i	 Francji.	Mają	
poznać	 też	procesy	uzdatniania	 i	 oczyszczania	wody	oraz	
cykl	jej	obiegu	w	przyrodzie	–	podkreślał		Waldemar	Toma-
la	 nauczyciel	 II	 LO	 im.	 J.	 Śniadeckiego	 w	 Kielcach,	 który	
zaznaczył,	 że	 gmina	 Sitkówka-Nowiny	 stanowi	 wzór	 jeśli	
chodzi	o	oczyszczalnię	ścieków.	–	Stąd	nasza	wizyta	właśnie	
w	 tej	 gminie	 –	wyjaśnił.	 –	 Chcemy,	 aby	młodzież	 z	 Polski	 
i	Francji	mogła	zapoznać	się	z	funkcjonowaniem	nowoczes-
nej	oczyszczalni	ścieków	–	dodał.	

	 Uczniowie	 podkreślali,	 że	 udział	 w	 tym	 projekcie	 to	
doskonała	okazja	do	poznania	 innej	kultury,	nauki	 języka,	
a	 także	 głębszego	 zapoznania	 się	 z	 tajnikami	 przedmio-
tów	 ścisłych.	 –	 Ten	 projekt	 daje	 nam	 przede	 wszystkim	
możliwość	poznania	 innego	języka	oraz	zgłębienia	wiedzy	
z	 zakresu	 fizyki	 i	 chemii	 –	 zgodnie	 zaznaczyły	 Julia	 Pola-
kowska	i	Julia	Sołtyk	z	II	LO	im.	J.	Śniadeckiego	w	Kielcach.	
Podczas	wizyty	w	Gminie	Sitkówka-Nowiny	uczniowie	za-
poznali	 się	z	charakterystyką	gminy,	a	następnie	obejrzeli	
oczyszczalnię	 ścieków	 w	 Nowinach,	 uznaną	 za	 jeden	 
z	najnowocześniejszych	obiektów	tego	typu.
	 W	 tym	 samym	 czasie	 attache	 kulturalny	 amba-
sady	 Francji	 w	 Warszawie	 ds.	 współpracy	 językowej	
pan	 François	 Richerme	 odwiedził	 Szkołę	 Podstawową	 
w	 Nowinach.	 Podczas	 wizyty	 padła	 propozycja	 wpro- 
wadzenia	do	szkoły	 języka	francuskiego.	–	Szukamy	szkół	
w	całym	kraju,	które	już	od	pierwszej	klasy	szkoły	podsta-
wowej	mogłyby	wprowadzić	 do	 programu	 nauczania	 do-
datkowo	 język	 francuski.	 Jestem	 pod	 wrażeniem	 Szkoły	
Podstawowej	w	Nowinach.	To	bardzo	nowoczesna,	bardzo	
dobrze	przygotowana	szkoła	do	kształcenia	młodych	ludzi.	
Ambasada	francuska	z	całą	pewnością	pomoże	w	rozwija-
niu	tu	języka	francuskiego	–	zapewniał	François	Richerme,	

attache	 kulturalny	 ambasady	 Francji	 w	 Warszawie	 ds.	
współpracy	 językowej.	–	Jesteśmy	bardzo	zainteresowani	
poszerzeniem	naszej	 oferty	 edukacyjnej	 o	 naukę	 kolejne-
go	języka	obcego	w	naszej	szkole	–	przyznała	dyrektor	SP	 
w	Nowinach,	Joanna	Wojcieszyńska.
	 Jak	 podkreślał	 wójt,	 Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 jest	
spora	 szansa	 także	na	 to,	 że	wizyta	attache	kulturalnego	
ambasady	Francji	w	Warszawie	ds.	współpracy	 językowej	
pana	François	Richerme	zaowocuje	rozwojem	współpracy	
polsko	 –	 francuskiej	 pomiędzy	 gminą	 Sitkówka-Nowiny	
a	 jedną	 z	 gmin	 francuskich.	 –	 Będziemy	 szukać	 partnera	
we	 Francji	 –	 potwierdził	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	
Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 –	 Postaramy	 się	 także,	 aby	 do	
programu	nauczania	w	 Szkole	 Podstawowej	w	Nowinach	
wprowadzić	 język	 francuski.	Bez	wątpienia	da	 to	większe	
i	lepsze	możliwości	rozwoju	dla	naszych	uczniów,	a	na	tym	
zależy	nam	najbardziej	–	zaznaczył.			

Agnieszka Olech

Francuzi z wizytą w Nowinach

Uczestnicy projektu zostali przyjęci przez władze gminy Sitkówka-
Nowiny  fot. Bartosz Kruk 

W projekcie pod nazwą „Geniusze” wzięło udział po 18 uczniów 
oraz dwóch nauczycieli z Francji i z Polski
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	 Szkoła	Podstawowa	w	Nowinach	jako	jedna	z	zaledwie	
9.	szkół	podstawowych	w	województwie	i	44.	w	kraju	znala-
zła	się	w	gronie	zakwalifikowanych	do	udziału	w	programie	
erasmus+	 edukacja	 szkolna	 –	 akcja	 1	 „Partnerstwa	 strate-
giczne”.	W	ramach	unijnego	programu	wspierającego	edu-
kację	szkoła	realizuje	projekt	„W	bajkowym	lesie”	(In	the	fa-
iry	forest).	W	marcu	odbyło	się	pierwsze	oficjalne	spotkanie	
uczestników	projektu	na	Słowacji.
	 Warto	przypomnieć,	że	w	realizacji	projektu	uczestniczą	
szkoły	 z	 Polski,	 Węgier,	 Słowacji,	 Grecji,	 Litwy,	 Słowenii,	

Bułgarii	oraz	Turcji.	Projekt	rozpoczął	się	we	wrześniu	2014	
i	będzie	realizowany	przez	trzy	lata.	Jego	zakończenie	prze-
widziano	 na	 lipiec	 2017	 roku.	 -	 Uczestnictwo	 w	 projekcie	
pomoże	uczniom	zmienić	się	w	odpowiedzialnych,	młodych	
obywateli	 Europy.	 Pracując	 w	 grupie	 międzynarodowej	
dzieci	 będą	 dzielić	 się	 spostrzeżeniami,	 poszerzać	 wiedzę	
w	zakresie	oferty	edukacyjnej	 i	 kulturowej	 krajów	partner-
skich.	Sposoby	i	metody	wykorzystane	do	osiągnięcia	celów	
projektu	 opracowane	 zostały	w	 oparciu	 o	metodę	 „nauka	
przez	 działanie”	 –	 powiedziały	 koordynatorki	 projektu	 ze	
Szkoły	Podstawowej	im.	Orląt	Lwowskich	w	Nowinach,	Ilona	
Przybysławska	i	Iwona	Majchrzyk.

PIERWSZA	WIZyTA	STUDyJNA	JUż	ZA	NIMI
	 W	ramach	projektu	Erasmus+	pt.	 ,,In	the	Fairy	Forest”,	 
w	marcu	odbyła	się	pierwsza	wizyta	studyjna,	podczas	której	
delegacje	nauczycieli	z	krajów	partnerskich,	w	tym	również	
ze	 szkoły	 w	 Nowinach,	 wymieniały	 się	 doświadczeniami.	
Wizyta	 trwała	 w	 dniach	 od	 16	 do	 20	 marca.	 Delegacja	 ze	
Szkoły	Podstawowej	im.	Orląt	Lwowskich	w	Nowinach	wraz	
z	 innymi	 delegacjami	 z	 krajów	 partnerskich	 przebywała	 
w	miejscowości	Madunice	na	Słowacji.
	 Podczas	pierwszego	spotkania	w	ramach	projektu	Eras- 
mus+	 mieliśmy	 okazję	 wzajemnie	 się	 poznać	 i	 nawiązać	
wspólne	kontakty	–	powiedziały	koordynatorki	projektu	ze	
Szkoły	Podstawowej	im.	Orląt	Lwowskich	w	Nowinach,	Ilona	
Przybysławska	i	Iwona	Majchrzyk.	-	Ze	względu	na	charakter	
projektu	 i	 jego	 ekologiczną	 tematykę	 gospodarze	 pokazali	
nam	 najpiękniejszą	 na	 Słowacji	 jaskinię	 nazywaną	 Jaskinią	
Wolności.	 Mogliśmy	 także	 zapoznać	 się	 od	 podszewki	 
z	produkcją	rodzimych,	słowackich	serów,	a	także	zwiedzić	
najciekawsze	 zakątki	 Bratysławy.	 Jednak	 bez	 wątpienia	
najcenniejszym	 doświadczeniem	 były	 zajęcia	 projektowe.	
Mieliśmy	 okazję	 dokładnie	 obejrzeć	 i	 zwiedzić	 szkołę	
podstawową	i	przedszkole	w	Madunicach	oraz	przyjrzeć	się	
pracy	 nauczycieli.	 Zostaliśmy	 przywitani	 tradycyjnie	 -	 chle-
bem	i	solą.	Nauczyciele	w	regionalnych	strojach	wprowadzili	

nas	w	progi	 szkoły,	 która	na	Słowacji	ma	aż	dziewięć	klas.	
Najbardziej	wzruszające	było	przyjęcie	w	przedszkolu.	Dzieci	
pochwaliły	się	pracami	i	zapraszały	nas	do	wspólnej	zabawy	
–	 relacjonują	 koordynatorki	 projektu.	 -	 Następnie	 udaliśmy	
się	do	Domu	Kultury,	gdzie	uczniowie	szkoły	podstawowej	
przygotowali	 przepiękny	 spektakl	 w	 języku	 angielskim.	
Była	 to	 zmieniona	 wersja	 bajki	 pt.	 ,,Czerwony	 Kapturek”.	
Wszystko	było	na	opak.	Wilk	nie	był	zły,	a	wręcz	przeciwnie	
chciał	 pomóc	 Kapturkowi	 znaleźć	 dom.	 Bohater	 zwiedził	
wszystkie	 goszczące	 kraje,	 aż	 wreszcie	 dotarł	 do	 swojego	

miejsca	na	ziemi	-	do	Słowacji.	W	tak	nietypowy,	a	zarazem	
ciekawy	 sposób	 zostały	 zaprezentowane	 kraje	 przybyłych	
gości.

PROMOWALI	GMINę	SITKóWKA-NOWINy
	 Wizyta	 studyjna	na	Słowacji	 była	 także	okazją	do	zap-
rezentowania	 rezultatów	 pracy	 uczniów	 z	 nowińskiej	 pod-
stawówki.	-	Zostały	przedstawione	dwie	prezentacje	w	pro-
gramie	Power	Point.	Jedna	z	nich	ukazywała	piękno	naszego	
kraju.	 Pokazaliśmy	 najcenniejsze	 skarby	 narodowe	 Polski,	
uroki	naszej	gminy	i	szkoły.	Druga	prezentacja	to	nic	innego,	
jak	wykonany	w	formie	elektronicznej	zielnik,	ukazujący	ty-
powe	polskie	zioła,	owoce	oraz	liście	drzew	i	krzewów,	które	
można	wykorzystać	w	medycynie	i	w	domu	–	poinformowała	
Ilona	 Przybysławska.	 -	 Prezentacje	 cieszyły	 się	 ogromnym	
zainteresowaniem,	 jednak	 najwięcej	 emocji	 wzbudził	 Lip-
dub,	czyli	krótki	film	ukazujący	pracę	naszej	szkoły	–	dodała	
Iwona	Majchrzyk.	–	Bez	wątpienia	czas	spędzony	na	Słowacji	
to	chwile	pełne	wrażeń,	emocji	i	nowych	doświadczeń,	które	
na	długo	zostaną	nam	w	pamięci	–	zgodnie	podkreślały.	
Warto	przypomnieć,	że	Program	Erasmus+	dla	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Nowinach	to	przede	wszystkim	wsparcie	nauki	
języków	obcych,	rozwoju	edukacji	cyfrowej	oraz	wykorzys-
tania	 technologii	 informacyjno-komunikacyjnych,	 a	 także	
poznawania	 tradycji	 i	 stylu	 życia	młodzieży	w	 różnych	 kra-
jach,	rozwoju	umiejętności	komunikacyjnych	i	interakcyjnych	
uczniów	oraz	wymiany,	współpracy	i	budowania	potencjału	
szkolnictwa.
	 Kolejne	spotkanie	projektowej	odbędzie	się	już	5	czerw-
ca	w	Bułgarii.	–	Z	całą	pewnością	będzie	to	doskonała	okazja	
do	wymiany	 doświadczeń	 oraz	 zacieśnienia	 partnerstwa	 –	
powiedziała	dyrektor	szkoły,	Joanna	Wojcieszyńska.

Agnieszka Olech

Z wizytą na Słowacji - pierwsze spotkanie 
w ramach projektu Erasmus+

 Delegacja siedmiu państw miała okazję obejrzeć mecz hokeja Podczas pierwszego spotkania w ramach projektu Erasmus+ 
przedstawiciele państw mogli wzajemnie się poznać i nawiązać 
wspólne kontakty
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WyBORy	PReZydeNcKIe
	 10	 maja	 odbędzie	 się	 głosowanie	 w	 wyborach	
Prezydenta	 RP.	 Tego	 dnia	 wyborcy	 spośród	 wszystkich	
kandydatów	 wybiorą	 osobę,	 która	 obejmie	 urząd	
Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 na	 pięcioletnią	
kadencję.	 Lokale	 wyborcze	 będą	 otwarte	 w	 dniu	
głosowania	10	maja	2015	r.	(niedziela)	w	godzinach	od	7.00	
do	21.00.	

	 Wszelkie	 szczegółowe	 informacje	 na	 temat	wyborów	
i	 lokali	 wyborczych	 na	 terenie	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	
można	 znaleźć	 na	 stronie	 internetowej	 Urzędu	 Gminy	
Sitkówka-Nowiny.

ZAchęcAMy	dO	WZIęcIA	UdZIAŁU	W	WyBORAch.

10 maja idziemy do urn

	 Już	 po	 raz	 kolejny	 w	 na	 stadionie	 w	 Nowinach	 roze-
grano	wojewódzkie	finały	turnieju	„Z	Podwórka	na	Stadion	
o	Puchar	Tymbarku”.	Była	to	XV	edycja	turnieju.	Zmagania	
zawodników	trwały	dwa	dni.
	 Najlepsze	 drużyny	 z	 całego	 województwa,	 które	
zjechały	 do	 Nowin,	 aby	 rozegrać	 finał	 turnieju	 „Z	 Pod-
wórka	na	Stadion	o	Puchar	Tymbarku”	powitał	wójt	gminy	
Sitkówka-Nowiny,	 Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 życząc	 uda- 
nych	rozgrywek.	Do	rywalizacji	stanęły	dziewczęta	i	chłopcy	

w	 kategoriach	 wiekowych	 do	 lat	 8,	 10	 i	 12	 lat.	 Ponieważ	 
w	najmłodszej	grupie	nie	ma	finału	krajowego,	w	związku	 
z	czym	rozgrywki	zakończyły	się	na	finałach	wojewódzkich.	
Natomiast	w	grupach	do	10	lat	i	do	12	zwycięzcy	wojewódz-
kich	finałów	zagrają	w	finale	krajowym	2	maja	na	Stadionie	
Narodowym	w	Warszawie.	
	 Po	 dwudniowych	 zmaganiach	 okazało	 się,	 że	 w	 kra-
jowym	finale	województwo	świętokrzyskie	reprezentować	
będą:	w	kategorii	do	10	 lat	 -	chłopcy	Siódemki	Skarżysko-
Kamienna	 i	 dziewczęta	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	 
w	Baćkowicach,	a	w	kategorii	12-latków	-	chłopcy	z	Juventy	

Starachowice	i	dziewczyny	z	SP	Kunów.	
	 Warto	 podkreślić,	 że	 turniej	 „Z	 Podwórka	 na	 Sta-
dion	 o	 Puchar	 Tymbarku”	 jest	 największym	 tego	 typy	
przedsięwzięciem	w	Europie.	–	Dla	nas	to	bardzo	ważne,	że	
tak	duże	rozgrywki	dla	dzieci	w	wieku	szkolnym	odbywają	
się	 właśnie	 na	 naszym	 stadionie	 –	 zaznaczył	 wójt	 gminy	
Sitkówka-Nowiny,	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 –	 Mamy	 już	
plany	 na	 rozbudowę	 tego	 obiektu.	Na	 to	 przedsięwzięcie	
będziemy	chcieli	pozyskać	unijne	dofinansowanie	–	zdradził	

wójt	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 –	 Chcemy	 inwestować	 
w	 infrastrukturę	 sportową.	 Chcemy,	 przede	 wszystkim,	
żeby	nasza	młodzież	miała	odpowiednią	bazę	do	rozwoju,	
ale	chcemy	też	ściągnąć	tu	więcej	dużych	rozgrywek,	podo-
bnych	rangą	do	turnieju	„Z	Podwórka	na	Stadion	o	Puchar	
Tymbarku”	–	przyznał	wójt	Nowaczkiewicz.
	 Organizatorem	turnieju	„Z	Podwórka	na	Stadion	o	Pu-
char	Tymbarku”	jest	Polski	Związek	Piłki	Nożnej,	a	głównym	
sponsorem	od	dziewięciu	lat	jest	firma	Tymbark.	

Agnieszka Olech

W Nowinach rozegrali wojewódzkie finały turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Władze gminy Sitkówka-Nowiny powitały przybyłe na turniej 
drużyny, życząc udanej zabawy

Maskotką rozgrywek był wielki misiek
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	 Zespół	ludowy	„Mali	Kowalanie”	ze	szkoły	podstawo-
wej	w	Kowali	spotkał	się	z	zespołem	obrzędowym	„Kowa-
lanki”	ze	wsi	Kowala.	To	było	prawdziwe	spotkanie	pokoleń	
w	tradycji	ludowej.
	 W	spotkaniu	pokoleń	udział	wzięło	piętnastu	członków	
zespołu	„Mali	Kowalanie”	 i	dziewięcioosobowa	reprezen-
tacja	zespołu	„Kowalanki”.	Zebranych	serdecznie	powitała	
Wiesława	 Kulińska,	 menadżer	 „Kowalanek”.	 –	 Jesteśmy	
ogromnie	wdzięczni	 za	 zaangażowanie	 tak	młodych	 ludzi	
w	 kultywowanie	 tradycji	 ludowych	 naszego	 regionu	 –	
powiedziała	 w	 imieniu	 zespołu	 „Kowalanek”	 Wiesława	
Kulińska	 i	 zaproponowała	 stałą	 współpracę	 między	
zespołami.	
	 Podczas	spotkania	„Mali	Kowalanie”,	jak	na	warsztaty	

przystało,	 zaprezentowały	 w	 roboczej	 formie	 to,	 czego	
zdążyły	 już	 się	 nauczyć.	 Mali	 artyści	 zaśpiewali	 dwie	 pi-
osenki	 przy	 akompaniamencie	 muzyka	 Feliksa	 Korbana,	
a	następnie	„na	 roboczo”	zatańczyły	krakowiaka	 i	polon-
eza.	Warsztatowe	pokazy	 znalazły	wielkie	 uznanie	wśród	
Pań	z	zespołu	„Kowalanki”,	nagradzając	młodych	adeptów	
kultywujących	nasze	tradycje	gromkimi	brawami.	„Kowalan-
ki”	 również	 zaprezentowały	 swoje	możliwości,	 śpiewając	
trzy	 piosenki	 ludowe,	 pokazując	 jak	 dawniej	 tańczono	
oberka	 i	 walczyka	 oraz	 przygotowując	 poczęstunek	
dla	 dzieci.	 Dodatkowo,	 przewodnicząca	 „Kowa- 
lanek”,	Jadwiga	Brzoza,	wręczyła	każdemu	z	uczestników	
wykonane	 własnoręcznie	 tradycyjne	 palmy	 wielkanocne.	
-	 	 Palmy	 są	 zrobione	z	bazi,	 źdźbła	owsa	 i	prosa,	gałązek	
bukszpanu	 oraz	 bibułkowych	 kwiatuszków	 –	 tłumaczyła	
Jadwiga	Brzoza.	 -	Wszystko	zgodnie	z	miejscową	tradycją	
–	zapewniała.	
	 Panie	 z	 zespołu	 obdarowały	 każde	 z	 dzieci	 płytą	 
z	 piosenkami	 ludowymi,	 która	 została	 wydana	 z	 okazji	
50-lecia	 działalności	 Zespołu	 Obrzędowego	 „Kowalanki”.	
Panie	zachęcały	do	posłuchania,	a	dzieci	obiecały,	że	pod-
czas	 następnego	 spotkania	 zaśpiewają	 jedną	 z	 piosenek,	

która	znajduje	się	na	płycie.	–	„Kowalanki”	nie	tak	dawno	
świętowały	50-lecie	swojej	działalności,	a	„Mali	Kowalanie”	
nie	 mają	 jeszcze	 nawet	 roku.	 Cieszymy	 się,	 że	 spotkanie	
międzypokoleniowe	wypadło	 tak	 dobrze.	Wynika	 z	 tego,	
że	 zaczynamy	 nową	 tradycję	 comiesięcznych	 spotkań	
z	 tradycją	 –	 podkreślała	 Stanisława	 Polowczyk-Walas,	
prowadząca	 zespół	 „Mali	 Kowalanie”	 od	 września	 2014	
roku.		
	 Na	 zakończenie	 spotkania	 Paniom	 z	 Zespołu	
Obrzędowego	„Kowalanki”	oraz	muzykowi	Feliksowi	Kor-
banowi	 złożono	 serdeczne	 podziękowania	 za	 przekazaną	
wiedzę,	a	także	za	cierpliwość	i	wytrwałość	w	krzewieniu	
kultury	i	tradycji	ludowych.
	 Ze	strony	zespołu	obrzędowego	„Kowalanki”	w	spotka-

niu	uczestniczyli: Feliks	Korban	–	akordeonista,	akompania-
tor,	Jadwiga	Brzoza	-	Przewodnicząca,	Wiesława	Kulińska	–	
menadżer,	Janusz	Adach	–	fotograf	oraz	Panie:	Teresa	Król,	
Krystyna	Kaczor,	Małgorzata	Adach,	Jadwiga	Betka,	Maria	
Klisik	i	Grażyna	Krzysztofek.	
	 Z	zespołu	„Mali	Kowalanie”	obecni	byli: Anna	Kusińska,	
Sandra	 Górnicz,	 Bartek	 Górnicz,	 Natalia	 Fijałkowska,	 Ju-
lia	 Gołdzińska,	 Jan	Kusiński,	 Julka	Mazur,	Wiktoria	 Stoko- 
wiec,	 Patryk	 Kwieciński,	 Melania	 Szymkiewicz,	 Ludwik	
Gołdziński,	Bartek	Morzeński,	Emilia	Mastalerz,	Oliwia	Sta-
niek	oraz	Anna	Krzyszkowska. 

AO
Przyłącz	się	do	„Małych	Kowalan”

Zajęcia MAŁych	KOWALAN	odbywają	się	raz	w	tygod-
niu	w śROdy	w	godzinach	od	13.30	do	15.00.	Chętnych	
do	udziału	w	zajęciach	bardzo	serdecznie	zapraszamy.	
Członkami	zespołu	mogą	być	dzieci	z	klas	I,	II	i	III	szkoły	
podstawowej.	Zespół	prowadzi	Stanisława	Polowczyk-
Walas.

ZAPRASZAMy!!!

Siła tradycji – podtrzymywanie więzi 
międzypokoleniowych

Kowalanki uczyły maluchy jak wykonać świąteczne ozdoby Wspólne zdjęcie uczestników będzie doskonałą pamiątką
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	 Od	dnia	 24	kwietnia	 2015	 roku	Samorządowy	Zakład	
Podstawowej	 Opieki	 Zdrowotnej	 w	 Sitkówce-Nowinach	
rozpoczyna	 realizację	 programu:	 „Profilaktyka	próchnicy	
u	dzieci	w	wieku	6-16	 lat,	 skierowanego	do	dzieci	uczęsz-
czających	do	przedszkola	i	szkół	na	terenie	Gminy	Sitków-
ka-Nowiny”

Celem	 Programu	 jest	 edukacja	 jej	 uczestników	 
w	zakresie	:
•	 higieny	jamy	ustnej	-	szczotkowanie	zębów,	korzystanie	

z	preparatów	do	płukania	jamy	ustnej,
•	 zdrowego	 odżywiania	 się	 -	 ograniczenie	 słodkich	

napojów,	 słodkich	 pokarmów,	 codzienne	 spożywanie	
warzyw	i	owoców,

•	 wykonania	przeglądu	stomatologicznego.

Program	 realizowany	 będzie	 w	 przedszkolach	

i	 szkołach	 poprzez	 edukację	 zdrowego	 odżywiania	
redukującego	 prawdopodobieństwo	 powstania	 próchnicy	
oraz	 w	 Samorządowym	 Zakładzie	 Podstawowej	 Opieki	
Zdrowotnej	w	 Sitkówce-Nowinach,	w	 zakresie	wykonania	
przeglądu	stomatologicznego.

Dzieci	 ze	 szkół	w	Bolechowicach	 i	 Kowali	 będą	miały	
zapewniony	transport	autokarem.

Realizacja	 programu	 pozwoli	 na	 zmniejszenie	
problemu	próchnicowego,	poprzez	edukację	i	zwiększenie	
świadomości	 u	 dzieci,	 a	 także	 bezpośrednie	 przekazanie	
informacji	dla	rodziców	i	opiekunów	dzieci	o	ich	potrzebach	
stomatologicznych.

PROGRAM	FINANSOWANy	jeST	Ze	śROd-
KóW	GMINy	SITKóWKA-NOWINy.

	 już	dziesięć	firm	z	terenu	gminy	Sitkówka-Nowiny	za-
pisało	się	bezpłatnie	do	utworzonej	na	oficjalnej	stronie	in-
ternetowej	Urzędu	Gminy	Sitkówka-Nowiny	„Bazy	firm”.
-	 Wychodząc	 przedsiębiorcom	 naprzeciw	 postanowiliśmy	
utworzyć	 na	 naszej	 oficjalnej	 stronie	 internetowej	 „Bazę	
firm”,	 do	 której	 przedsiębiorcy	 mogą	 zapisywać	 się	
samodzielnie	 i	 zupełnie	 za	 darmo.	 Zdecydowaliśmy	 się	
na	 taką	zakładkę	po	 to,	 żeby	promować	przedsiębiorców	
terenu	 gminy	 Sitkówka-Nowiny.	 Cieszymy	 się,	 że	 w	 tak	
krótkim	czasie	 już	zarejestrowało	się	dziesięć	firm.	To	do-
brze	wróży	 na	 przyszłość	 –	 zaznacza	wójt	 gminy	 Sitków-
ka-Nowiny,	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 –	 „Baza	 firm”	
będzie	nie	 tylko	doskonałą	promocją	 firm	działających	na	
terenie	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 ale	 przede	 wszystkim	
doskonałym	źródłem	wiedzy	chociażby	tej	dotyczącej	po- 
szukiwania	pracowników,	bo	 i	 takie	 informacje	planujemy	
zamieszczać.	 Chcemy,	 aby	 nasi	 przedsiębiorcy	 zatrudniali	
w	 miarę	 możliwości	 naszych	 mieszkańców.	 Dzięki	 temu	
możemy	 zdecydowanie	 zmniejszyć	 bezrobocie,	 a	 na	 tym	
zależy	nam	najbardziej	–	podkreślił.

UWAGA!!! PrZedSiębiorCy Z tereNU GmiNy 
SitkóWkA-NoWiNy JUż moGą beZPłAtNie 
PromoWAć Się NA NASZeJ ofiCJAlNeJ Stro-
Nie 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

Agnieszka Olech

Profilaktyka próchnicy u dzieci w wieku 6-16 lat

Dodaj swoją firmę bezpłatnie! 
Promuj się na naszej stronie!

	 Publiczne	 Gimnazjum	 im.	 Św.	 Jadwigi	 Królowej	 
w	 Nowinach	 to	 bezpieczna,	 dynamicznie	 rozwijająca	 się,	
nowoczesna	 szkoła,	 stwarzająca	 optymalne	 warunki	 do	
nauki	 i	 rozwoju	 uczniowi	 wymagającemu	 dodatkowego	
wsparcia,	jak	i	uzdolnionemu.	
	 Oferujemy	 naukę	 w	 klasach	 językowych:	 angielskiej	 
i	niemieckiej	(z	rozszerzonym	programem	nauczania	języka	
oraz	 możliwością	 zdawania	 certyfikatów	 językowych),	
naukę	w	klasie	sportowej	(ze	zwiększoną	liczbą	godzin	wy-
chowania	 fizycznego)	 oraz	 edukację	 w	 klasach	 ogólnych.	
Ponadto	w	szkole	prowadzone	są	różne	koła	zainteresowań,	
zajęcia	dodatkowe	i	wyrównawcze.	
	 Dbamy	 o	 dobre	 samopoczucie	 uczniów,	 relacje	
rówieśnicze,	 a	 także	 rozwój	 emocjonalny	wychowanków.	
Służymy	wsparciem	 i	doradztwem	również	Wam	–	Rodzi-

com.	
	 Budynek	 szkoły	 przystosowany	 jest	 do	 potrzeb	 ucz- 
niów	niepełnosprawnych.	
	 Zachęcamy	 do	 zapoznania	 się	 z	 ofertą	 szkoły	
bezpośrednio	w	sekretariacie	szkoły,	telefoniczne	(41-346-
53-56)	lub	na	stronie	internetowej	www.zsp-nowiny.pl		

„będzie mi niezmierni miło przyjąć Państwa 
dziecko w poczet naszych uczniów.”

do zobaczenia!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Publiczne Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej 
w Nowinach zaprasza
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	 Na	portalu	Gminy	Sitkówka	-	Nowiny	ruszyła	Gminna	
Telewizja	 Internetowa	„Serwis	Nowiny”.	Telewizyjny	ser-
wis	informacyjny	prezentuje	informacje,	ciekawostki	oraz	
najważniejsze	wydarzenia,	 jakie	w	 ostatnim	 czasie	 odby-
wały	się	w	naszej	gminie.
	 Zadaniem	 Gminnej	 Telewizji	 Internetowej	 „Serwis	
Nowiny”	 jest	 informowanie	mieszkańców	oraz	osób	zain-
teresowanych	o	wszystkim,	co	dzieje	się	tuż	obok.	Ponadto,	
odwiedzając	stronę	Gminy	Sitkówka	-	Nowiny	oraz	Gminnej	
Telewizji	 Internetowej	 można	 zapoznać	 się	 z	 miejscami,	
które	 szczególnie	 warto	 odwiedzić	 w	 naszym	 regionie,	 
a	także	dowiedzieć	się	o	zwyczajach	pielęgnowanych	przez	
mieszkańców,	 czy	 lokalnych	 talentach.	 Dzięki	 tej	 nowo- 
czesnej	 formie	 dostępu	 do	 informacji,	 bez	 wychodze-
nia	 z	 domu	 każdy	 zainteresowany	 może	 obejrzeć	 skróty	
najważniejszych	 wydarzeń	 z	 terenu	 Gminy	 Sitkówka	 -	
Nowiny.	
	 Nie	 pożałuje	 ten,	 kto	 odwiedzi	 stronę	 Urzędu	 Gminy	

Sitkówka	-	Nowiny	i	zajrzy	do	zakładki	Gmin-
nej	Telewizji	Internetowej,	w	której	znajdują	
się	zrealizowane	filmy.	Telewizja	porusza	tematy	społeczne,	
kulturalne,	sportowe	i	inne	związane	z	życiem	społeczności	
lokalnej.	Krótkie	filmy	przedstawiają	ciekawych	ludzi	-	spor-
towców,	 artystów,	 uzdolnioną	 młodzież,	 Koła	 Gospodyń	
Wiejskich	oraz	promowanie	zwyczajów	na	terenie	naszego	
regionu	i	walorów	turystycznych,	w	tym	działalności	agro-
turystycznej	gminy,	działań	proekologicznych,	kulturalnych	
i	edukacyjnych.	Każdy	znajdzie	tu	coś	interesującego	dla	sie-
bie.
	 Zachęcamy	do	odwiedzania	naszej	strony	Internetowej	
www.nowiny.com.pl	i		oglądania	filmów	z	różnego	rodzaju	
wydarzeń	gminnych.	Można	nas	również	odwiedzić	na	Fa-
cebooku.	 Warto	 obejrzeć	 zrealizowane	 filmy,	 na	 których	 
z	 całą	 pewnością	 wielu	 mieszkańców	 będzie	 mogło	
odnaleźć	siebie.

Agnieszka Olech

	 już	w	najbliższych	dniach	ruszy	budowa	tak	długo	wy-
czekiwanej	inwestycji	w	Osiedlu	Pod	lasem,	która	ma	być	
zrealizowana	 w	 ramach	 Narodowego	 Programu	 Przebu-
dowy	 dróg	 Lokalnych	 –	 programu	 potocznie	 nazywane-
go	 „schetynówką”.	W	 drodze	 przetargu	wyłoniono	wła-
śnie	wykonawcę	generalnego	zadania,	którym	została	fir-
ma	P.R.I.	 FART	Kielce.	 Zakończenie	prac	przewidziano	na	
połowę	października	bieżącego	roku.	Będzie	to	już	czwar-
ta	droga	na	terenie	Gminy	Sitkówka-Nowiny	wybudowana	
za	rządowe	pieniądze.

 Już	podpisano	umowę	z	wykonawcą	i	przekazano	plac	
budowy	 na	 realizację	 inwestycji	 przebudowy	 dróg	 gmin-
nych	 ul.	 Grabowa	 (w	 części),	 ul.	 Bukowa,	 ul.	 Klonowa,	 
ul.	Wrzosowa,	dróg	gminnych	w	Osiedlu	Pod	Lasem,	wraz	 
z	oświetleniem	ulicznym	dróg	gminnych	ul.	Bukowa,	w	Osied- 
lu	 Pod	 Lasem	 i	 kanalizacją	 deszczową	 dróg	 gminnych	 
w	Osiedlu	 Pod	 Lasem,	 w	msc.	 Zgórsko,	 Gmina	 Sitkówka-
Nowiny.	 Inwestycję	o	wartości	2	 	380	 	877,	57	zł,	 realizuje	

firma	„Fart”	z	Kielc.	Umowny	termin	zakończenia	realizacji	
tego	zadania	ustalono	na	dzień	16.10.2015r.

Agnieszka Olech

Jest wykonawca planowanej „schetynówki”

Telewizja Internetowa “Serwis Nowiny”

Między innymi ta droga już niebawem zostanie wyremontowana  
fot. Bartosz Kruk

	 28	marca,	w	Zespole	Szkół	w	Gnieździskach	odbył	się	
VII	 Powiatowy	 Turniej	 Tenisa	 Stołowego.	Organizatorem	
zawodów	 był	 Związek	 harcerstwa	 Polskiego	 Komenda	
hufca	 Kielce-Powiat	 im.	 Massalskiego	 oraz	 klub	 3dh	
„Wędrowcy”	z	Gnieździsk. 
	 Zawodnicy	podzieleni	byli	na	 trzy	kategorie	wiekowe:	
żacy	-	klasy	IV,	młodzicy	klasy	V-VI,	kadeci	-	I-III	gimnazjum.	
Turniej	 rozegrany	 był	 w	 systemie	 do	 dwóch	 przegra- 
nych.	 Przeprowadzona	 została	 klasyfikacja	 indywidualna	
i	 zespołowa.	 Celem	 zawodów	 była	 popularyzacja	 tenisa	
stołowego,	 aktywne	 spędzanie	 czasu	 wolnego,	 pod-
noszenie	ogólnej	sprawności	fizycznej.

W	klasyfikacji	zespołowej	drużyna	z	Nowin	zajęła	II	miejsce.
I	miejsce	Bolmin
II	miejsce	Nowiny
III	miejsce	Łopuszno
IV	miejsce	Pierzchnica
V	miejsce	Gnieździska
Medale	 w	 swojej	 kategorii	 wiekowej	 zdobyli	 następujący	
uczniowie:	Nikola	Grzegorczyk,	Filip	Dorowski,	Magda	Ma-
jewska,	Dawid	Dorowski.

Sebastian Braksator

VII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego. 
II miejsce dla SP w Nowinach
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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.

DZIEń	DZIECKA
W	dniu	pierwszego	czerwca,
wszystkie	dzieci	o	tym	wiecie,
że	to	jest	najważniejszy	dzień	na	świecie,
dzisiaj	święto	mają	dzieci,
niech	więc	dla	nich,	słonko	świeci,
niech	spełniają	się	marzenia,
a	świat	w	okół	nich,	niech
się	w	bajkę	zmienia
bo	być	dzieckiem	nie	jest	łatwo
ja	wiem,	dobrze	o	tym
bo	nie	raz	mały	człowiek
wpada	już	w	kłopoty,
czasem	się	przewróci
a	i	skręci	nogę,	to	znów
zrzuci	kwiatka	z	okna	prosto	
na	podłogę,	z	okazji	dnia	dziecka,
życzę	Wam	wszystkim	dużo	radości,	uśmiechu,	
i	powodzenia,	a	to	co	złe	niech	Was	omija
a	los	dobry,	wciąż	Wam	sprzyja,	żebyście	żyli	radośnie	i	
miło	i	zawsze	Wam	w	życiu	wesoło	było	

Wierszem pisane 

Jak	to	w	maju	
zboża	zboża,	zboża	w	kłosach
a	na	trawie	błyszczy	rosa.
żaby	nocą	koncert	dają,
jak	to	w	maju,	jak	to	w	maju
fijołki	kwitną	tuż	przy	płocie
i	pierwiosnki	i	stokrocie
a	kaczeńce	przy	ruczaju
jak	to	w	maju,	jak	to	w	maju	
piękny	zapach	bzy	wydają.
Całą	wioskę	przenikają.
Słowik	cudnie	nuci	w	gaju,
jak	to	w	maju,	jak	to	w	maju,
a	przy	krzyżu	w	środku	wioski
słychać	o	Maryi	piosenki
i	litanię	odmawiają
jak	to	w	maju,	jak	to	w	maju
tak	po	prostu	z	dobrej	woli
Kilka	Kobiet,	dzieci	sporo
Matce	Bożej	hołd	oddają,	 jak	 to	w	
maju	jak	to	w	maju

henryka brzoza

OSTATNI	DZIEń	MAJA
Dziś	żegnamy	Cię	Maryjo
tu	spotkamy	się	za	rok
ale	co	dzień	w	naszych	sercach
czcić	będziemy	Ciebie	wciąż
bo	Kochamy	Cię	Matuchno
i	ufamy	szczeże	Ci
że	osłonisz	nasz	od	nieszczęść,
bronisz	w	każdej	chwili	złej,
dziękujemy	za	maj	piękny,
i	za	pieśni	tu	śpiewane,
za	rój	łask	płynących	z	nieba,
serca	nasze	są	rozgrzane
rozgrzane	miłością	do	Ciebie
wołają	z	ufnością	niezmierną
do	syna	Twojego,	tam	w	niebie
bądź	nam	łaskawy	Boże	Miłosierny
powiernictwo	nasza	święta
spójrz	na	naszą	tu	gromadkę
i	błogosław	wszystkim	ludziom
starszym	młodym	małym	dzieciom
spraw	byśmy	zdrowi
za	rok	się	zebrali
i	znowu	z	radością
pieśni	Ci	śpiewali
a	dzisiaj	już	żegnaj
Majowa	Jutrzenko,
dobranoc	Maryjo,
Najświętsza	Panienko

henryka brzoza

MAJOWA	SIELANKA
Już	lipa	się	stroi	w	zieleń	delikatną,
pachnie	ziemia,	trawa,	wszystko	w	okół	pachnie
a	płatki	Koncerty,	przecudowne	dają.
gdzie	i	kiedy	to	się	dzieje,?
na	wsi	w	maju,	na	wsi	w	maju
spójrz!	łąki	kobiercem	okryte	złocistym,
srebrzyście	kłosami,	przystraja	się	żyto,
Krasule	i	Mućki	na	pastwiska	wyszły,
mogą	jeść	do	syta,	świeżą	trawę	pyszną,
drogą	poza	wioską	idzie	troje	dzieci
jedno	ma	koszyczek,	drugie	lalkę	niesie,
trzecie	całkiem	małe,	ledwie	stawia	kroki,
co	chwilę	przystanie	i	zrywa	stokrotki,
których	pełno	kwitnie,	tuż	przy	drodze	w	trawie
malutkie	gwiazdeczki	różowe	i	białe,
dzieci	idą	sobie,	idą	dumnie	nawet
mama	im	kazała	przynieś,	listków	szczawiu
będzie	pyszna	zupa	z	jajkiem,	a	na	deser	ciasteczka	
dostaną
piękny	czas	majowy,	piękna	okolica
w	dali	las	sosnowy	przy	drodze	kaplica.

henryka brzoza
KOChANEJ	MAMUSI
Najcenniejszym	skarbem,	dla	każdego
człowieka,	na	tej	ziemi,	jest	jego	mama,
kochamy	Ją	za	jej	wielką,	miłość	i	czułość,
do	nas,	za	codzienne	przygotowane	śniadanie
przed	wyjściem	do	szkoły.
za	życzliwy	uśmiech
za	delikatne	dłonie,	które	nieraz	głaszczą	nas	
po	głowie,	w	geście	miłości
za	dobre	słowo,	które	daje	nam	nadzieje,
siłę	i	wiarę,	za	słowa	przestrogi.
i	czasem	skarcenia,	abyśmy	nie	przestali	
czynić	dobra	i	za	to	że	modli	się	za	nas	
przesuwania	paciorki	różańca
że	szepcze	cichutką	prośbę	do	Pana	Boga,	
aby	jej	kochanym	dzieciom	Błogosławił,
w	życiu,	za	jej	czuwanie	przy	naszym
łóżku,	gdy	jesteśmy	chorzy,	i	w	końcu	za	to	
że	zawsze	ma	la	nas	czas
i	całym	sercem	kocha	nas	

henryka brzoza

DZIEń	DZIECKA
Każdy	z	rana	deszczyk	pada,
mama	bajki,	nam	opowiada,
mama	piecze,	pierze	i	prasuje
i	do	szkoły,	nas	szykuje
lubię	mleko	z	bułeczką	z	masełkiem
na	śniadanie,	bo	tata	gotuje
i	śniadanie	nam	szykuje,
i	do	jedzenia	zachęca
Obfitości	Ducha	Świętego
i	wszystkiego	najlepszego
i	opieki	Matki	Najświętszej,
do	śniadania	zasiadają	wszyscy,
do	śniadania	zasiadają,
babcia,	dziadek,	mama,	tata,
siostry,	bracia	cała	chata,
wszyscy	się	radują	i	do
	śniadania	się	szykują.

MOJA	MAMO	
–	WSPOMNIENIE
Dziękuję	Ci
Moja	Mamo
że	mnie	urodziłaś
Gdy	maleńki
Jeszcze	byłem
Mlekiem	mnie	karmiłaś

Kiedy	przyszedł
Czas	do	szkoły	
Ty	mnie	prowadziłaś
Bym	nie	chodził
Czasem	głodny,
O	to	się	starałaś

By	uczciwie
żyć	z	wszystkimi
Mnie	upomniałaś
Bym	nie	czynił
Innym	krzywdy
Wtedy	doradzałaś

Taka	kolej
W	naszym	życiu
Zadbaj	o	swe	dzieci
Niech	im	także
W	życiu	zawsze
Jasne	słońce	świeci

W	swoim	życiu
Nauczałaś
Gdzie	jak	szukać	chleba
Dzisiaj	nie	ma
Ciebie	Mamo
Odeszłaś	do	nieba
Miałeś	Matkę.
Więc	pamiętaj
Myślała	o	tobie
Dzisiaj	o	niej
Nie	zapomnij
Chociaż	leży	w	grobie.

henryk Skowerski
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	 Konkursy	 ekologiczne,	 warszta-
ty	 edukacyjne,	 prelekcje	 i	wystawy	 –	
dzięki	 pracownikom	 świętokrzyskich	
i	Nadnidziańskich	Parków	Krajobrazo-
wych	 w	 Kielcach	 uczniowie	 ze	 Szko-
ły	 Podstawowej	 im.	Orląt	 Lwowskich	
w	 Nowinach	mogą	 zgłębić	 tajemnice	
przyrody	nieożywionej	i	ekologii.
	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Nowi- 
nach	 od	 wielu	 lat	 współpracuje	
z	 Zespołem	 Świętokrzyskich	 
i	 Nadnidziańskich	 Parków	 Krajobra-
zowych	 w	 Kielcach	 uczestnicząc	 
w	 konkursach	 ekologicznych,	 warsz-
tatach,	 prelekcjach	 i	 wystawach	 or-
ganizowanych	 przez	 pracowników	
działu	 edukacji.	 W	 marcu	 uczniowie	
klas	czwartych	 i	klasy	Vc	uczestniczyli	
w	warsztatach	ekologicznych	w	siedzi-
bie	 Parków	 Krajobrazowych	 w	 Kiel-
cach	poznając	pracę	leśnika,	zwierzęta	
lasu	oraz	rolę,	jaką	spełnia	las	w	życiu	
człowieka.
	 W	 kolejnym	 tygodniu	 gościliśmy	
pracowników	Parków	Krajobrazowych	
w	 Kielcach,	 którzy	 przeprowadzili	
prelekcje	 przyrodnicze	 ilustrowane	
pokazem	multimedialnym
	 Dzieci	 klas	 I	 -	 III	 zostały	 wpro- 
wadzone	w	tajemnice	lasu	i	jego	mieszkańców,	poznawały	
bogaty	 świat	 ssaków,	 owadów,	 gadów	 zamieszkujących	
tereny	 regionu	 świętokrzyskiego.	 Często	 podnosiły	 ręce	 
i	zadawały	prowadzącej	zajęcia	wiele	pytań.	Znakomicie	też	
odpowiadały	na	testy	konkursowe	rozdawane	pod	koniec	
tych	zajęć.
	 Trochę	 inna	 tematyka	królowała	na	zajęciach	prowa- 
dzonych	 dla	 uczniów	 klas	 IV	 –	 VI.	 Prowadząca	 zajęcia	 –	
pani	 Paulina	 Baran	 -	 po	 omówieniu	 form	 ochrony	 przy-
rody	 przeszła	 do	 zabawy	 przyrodniczej	 we	wskazywanie	
twierdzeń	 prawdziwych	 i	 fałszywych.	 Uczniowie	 zmagali	
się	 ze	 światem	 jelonka	 rogacza,	 różnorodnymi	 cechami	
roślin,	a	potem	rozwiązywali	testy	przyrodnicze.

 

	 Panie	 pozostawiły	 szkole	 do	 czasowej	 ekspozy-
cji	 wystawę	 zatytułowaną	 „Przyroda	 nieożywiona	
Świętokrzyskich	i	Nadnidziańskich	Parków	Krajobrazowych”	
Ten	temat	już	zgłębiamy	od	pewnego	czasu,	realizując	hasło	
Gminy	 Sitkówka	 –	 Nowiny:	 „Gmina	wykuta	 w	 kamieniu”.	
Bardzo	starannie	opracowana	wystawa	zdjęć	rezerwatów	
przyrody	nieożywionej	regionu	świętokrzyskiego	pozwala	
naszym	 uczniom	 usystematyzować	 dotychczas	 zdobytą	
wiedzę	 i	 uatrakcyjnia	 lekcje	 prowadzone	 przez	 nauczy-
cieli	 przyrody:	 Bogumiłę	 Kowalczyk,	 Dorot	 Świtowską	 
i	Mirosława	Sikorę.
	 Przy	 pomocy	 pracowników	 Zespołu	 Świętokrzyskich	
i	 Nadnidziańskich	 Parków	 Krajobrazowych	 Szkoła	 Pod-
stawowa	 im.	 Orląt	 Lwowskich	 w	 Nowinach	 kolejny	 raz	
powitała	wiosnę.

Adam Pepasiński

Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki 
Krajobrazowe w Kielcach dla nowińskich uczniów

Pracownicy Parków Krajobrazowych w Kielcach przeprowadzili prelekcje przyrodnicze 
ilustrowane pokazem multimedialnym

Gimnastyczki ze Szkoły Podstawowej 
w Nowinach z medalami
	 I	miejsce	dla	 Iwony	Niewiadomskiej	w	kategorii	klas	
VI	i	II	miejsce	dla	Aleksandry	Kasprzyckiej	w	kategorii	klas	
IV	powędrowało	podczas	Międzyszkolnych	Zawodów	Gim-
nastycznych	-	„Pierwszy	Krok	Gimnastyczny”,	które	odby-
ły	się	10	kwietnia	w	Zespole	Szkół	Ogólnokształcących	nr	11	
w	Kielcach.

	 W	zawodach	wystartowało	120	uczestników	z	osiem- 
nastu	 szkół	 z	 terenu	 województwa	 świętokrzyskiego.	
Gimnastyczki	 rywalizowały	ze	sobą	w	dwóch	kategoriach	
wiekowych:	w	kategorii	klas	IV	i	w	kategorii	klas	VI.	Szkołę	
podstawową	w	Nowinach	reprezentowało	sześć	zawodni- 
czek,	po	trzy	w	każdej	grupie	wiekowej.	I	tak,	w	kategorii	
KLAS	 VI	 brawurowo	 wystąpiły:	 Iwona	 Niewiadomska,	 

Młode gimnastyczki z dumą prezentują medale i dyplomy
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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.

Informacja Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach
Zarząd	Transportu	Miejskiego	w	Kielcach	informuje,	że	od	dnia	27.04.2015	r.	do	odwołania	w	związku	
z	remontem	wiaduktu	w	drodze	dojazdowej	do	Trzuskawicy,	linie	nr	27	i	29	kursami	do	ZPW	dojeżdżać	
będą	d	skrzyżowania	ul.	chorzowskiej	z	ul.	Będzińską,	bez	przejazdu	przez	drogę	dojazdową	do	zakładu	

wapienniczego,	wg	mapy	poniżej.

Informacja SZPOZ w Sitkówce-Nowinach
W	Samorządowym	Zakładzie	Podstawowej	Opieki	Zdrowotnej	w	Sitkówce-Nowinach	Poradnia	

pediatryczna	będzie	funkcjonowała	w	zmienionym	składzie	lekarskim.	Od	dnia	początku	miesiąca	dzieci	
będą	mogły	być	rejestrowane	na	wizyty	do	Pani	Katarzyny	Wójcickiej,	która	będzie	przyjmowała	 

w	każdym	tygodniu	od	poniedziałku	do	piątku.
Zmiana	dotyczyć	będzie	także	godzin	pracy	innych	lekarzy.	W	poradni	będą		pracować	także	nasi	
dotychczasowi	lekarze	Pani	Mirosława	Rodzoś,	Pani	elżbieta	chodkowska	-	Wieczorek	i	Pani	edyta	

cierlikowska.

Szczegóły	podane	są	w	przychodni	ale	informacje	w	tej	sprawie	można	uzyskać	telefonicznie.
Od	miesiąca	kwietnia	w	Poradni	ogólnej	przyjmuje	także	dr	n.	med.	Katarzyna	Starzyk	specjalista	
kardiolog	oraz	dotychczas	pracująca	Pani	Agnieszka	Łętek	lekarz	specjalizujący	się	w	dziedzinie	

kardiologii.	Podczas	wizyt	u	pacjentów	wymienieni	lekarze,	wykonują	min.	Badania	echokardiograficzne	
na	miejscu	w	przychodni.

Zapraszamy	do	korzystania	z	świadczeń	leczniczych	naszej	przychodni.

Aleksandra	Cęcek	oraz	Wiktoria	Dorowska,	a	w	kategorii	
KLAS	IV	zaprezentowały	się:	Aleksandra	Kasprzycka,	Mar-
tyna	 Skrzypczyk	 oraz	 Gabriela	 Majchrzyk.	 Pod	 czujnym	

okiem	instruktorki,	Lidii	Jędrochy,	wykonały	układy	gim-
nastyczne	 składające	 się	 z	 pięciu	 elementów:	 przewrót	
w	przód,	przewrót	w	tył,	mostek	z	 leżenia	tyłem,	stanie	
na	 rękach	 z	 uniku	 podpartego	 oraz	 przerzut	 bokiem,	
czyli	 popularna	 gwiazda.	 Za	 każdy	 z	 elementów	można	
było	otrzymać	10	punktów.	–	Dziewczynki	bardzo	dobrze	
zaprezentowały	 swoje	 układy,	 bezbłędnie	 wykonując	
poszczególne	 elementy	 –	 podsumowała	 instruktorka,	
Lidia	Jędrocha.
	 Jak	się	okazało	najlepszą	w	kategorii	klas	VI	została	
Iwona	Niewiadomska,	a	miejsce	drugie	w	kategorii	klas	IV	
wywalczyła	Aleksandra	Kasprzycka.	
	 Celem	 zawodów	 jest	 popularyzacja	 gimnas-
tyki,	 pomysłowość	 i	 twórczość,	 wyrabianie	 nawyku	
prawidłowej	postawy	oraz	aktywne	spędzanie	czasu	wol-
nego.	

Agnieszka Olech

Nasze gimnastyczki zaprezentowały się na najwyższym poziomie
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	 dzieci	 z	 Przedszkola	 Samorządowego	 im.	 Pluszowego	
Misia	w	Nowinach	 z	grupy	„Wesołe	Misie”	odwiedziły	pra-
cowników	 Samorządowego	 Zakładu	 Podstawowej	 Opieki	
Zdrowotnej	w	Nowinach	z	okazji	zbliżającego	się	święta	Służ-
by	Zdrowia.	Były	występy,	życzenia	i	prezenty	dla	wszystkich	
pracowników	placówki.
	 Program	 artystyczny,	 jaki	 przygotowały	 maluchy	 dla	

wszystkich	 pracowników	 Samorządowego	 Zakładu	 Pod-
stawowej	 Opieki	 Zdrowotnej	 w	 Nowinach	 tematycznie	 był	
związany	 ze	 zdrowiem.	 Nie	 obyło	 się	 bez	wirusów,	 bakterii	
oraz	rad	jak	im	zapobiegać	i	chronić	przed	nimi	organizm.	Na	
zakończenie	dzieci	złożyły	wszystkim	pracownikom	placówki	
życzenia	oraz	wręczyły	prezenty.

	 Każdego	 roku,	 7	 kwietnia,	 obchodzony	 jest	 dzień	 Pra-
cowników	Służby	 Zdrowia.	W	 tym	dniu	warto	 uświadomić	
sobie,	 że	 zdrowie	 to	 jedna	 z	 najważniejszych	 wartości	 
w	życiu	człowieka.	

               

Jak	 pisał	wielki	 poeta,	 Jan	Kochanowski:	 „Szlachetne	 zdro- 
wie,	 nikt	 się	 nie	 dowie	 jako	 smakujesz,	 aż	 się	 zepsujesz”.	
Istotną	 rzeczą	 jest	 więc	 prowadzenie	 zdrowego	 trybu	
życia,	co	wiąże	się	z	właściwym	odżywianiem,	uprawianiem	
sportów,	dbaniem	o	higienę	osobistą	oraz	regularnymi	bada-
niami	kontrolnymi.	
	 W	 trosce	 o	 zdrowie	 pomocą	 służą	 nam	 pracownicy	
służby	 zdrowia:	 lekarze,	 pielęgniarki	 i	 aptekarze,	 którzy	 7	
kwietnia	 obchodzą	 swoje	 święto.	 Aby	 podziękować	 im	 za	
podejmowany	 trud	 i	 ofiarność	w	 ratowaniu	 zdrowia	 i	 życia	
drugiego	 człowieka,	 9	 kwietnia,	 w	 Szkole	 Podstawowej	 
w	 Bolechowicach	 został	 zorganizowany	 apel,	 na	 który	
zaproszono	 przedstawicieli	 służby	 zdrowia	 z	 terenu	 gminy	
Sitkówka-Nowiny.	 Swoją	 obecnością	 na	 apelu	 zaszczycili	
nas:	 Dyrektor	 Samorządowego	 zakładu	 Opieki	 Zdrowotnej	
w	 Nowinach,	 Jacek	 Chudzicki,	 lekarz	 medycyny	 rodzinnej,	 
Piotr	Świetlik,	pielęgniarka	Danuta	Pasowska	oraz	W-ce	Wójt	
Gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Łukasz	 Barwinek.	 Gości	 przywitał	
Dyrektor	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Bolechowicach,	 Tomasz	

Dzień Pracowników Służby Zdrowia

Przedszkolaki w podziękowaniu dla służby zdrowia

Gruszczyński.
	 Uczniowie	 klasy	 I	 ”b”	 oraz	 klasy	 IV	wraz	 z	wychowaw- 
czyniami,	Moniką	Osuch	 i	 Ewą	Wcisło	opracowali	 scenariusz	
uroczystości	 zawierający	 wiersze,	 piosenki	 i	 inscenizacje	 
o	 tematyce	 prozdrowotnej.	 Dzieci	 z	 klasy	 I	 zaprezentowały	
humorystyczną	scenkę	o	wizycie	wilka	u	dentysty.	Natomiast	
uczniowie	klasy	IV	wcielili	się	w	role	mieszkańców	kraju	Bula-
Bula,	gdzie	jedzono	tylko	słodycze,	w	związku	z	tym	dotykały	
ich	 różne	 przypadłości,	 m.in.	 bóle	 brzucha	 i	 zębów.	 Na	
szczęście	pojawił	się	w	tej	krainie	mądry	doktor,	który	nauczył	
jej	 mieszkańców,	 jak	 zdrowo	 żyć.	 Na	 zakończenie	 odbył	 się	
quiz	dotyczący	zdrowia.	Pytania	zadawali	 zaproszeni	goście,	
natomiast	uczniowie,	którzy	udzielili	prawidłowej	odpowiedzi	
zostali	 nagrodzeni.	 Na	 pożegnanie	 dzieci	 wręczyły	 gościom	
laurki	 i	wiosenne	stroiki.	 -	Dbajcie	o	zdrowie,	odżywiajcie	się	
zdrowo	i	uprawiajcie	sport,	bo	kto	zdrowia	nie	szanuje	ten	na	
starość	żałuje	-	tymi	słowami	zwrócił	się	do	dzieci	 -	dyrektor	
Tomasz	Gruszczyński,	zachęcając	je	tym	samym	do	aktywności	
fizycznej	i	zdrowego	trybu	życia.

	 Wszystkim	 Pracownikom	 Służby	 Zdrowia	 z	 okazji	 ich	
święta	 życzymy	 realizacji	 zawodowej	 oraz	 docenienia	 ich	

Występujący uczniowie otrzymali gromkie brawa od zaproszonych gości

Maluchy powitał dyrektor placówki Jacek Chudzicki wraz  
z pracownikami

Przedszkolaki podziękowały całemu personelowi medycznemu za 
opiekę

Uczniowie klasy I ”b” oraz klasy IV wraz z wychowawczyniami, Moniką 
Osuch i Ewą Wcisło opracowali scenariusz uroczystości zawierający 
wiersze, piosenki i inscenizacje o tematyce prozdrowotnej
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	 2	marca,	odbył	się	III	etap	wojewódzki	Konkursu	języka	
Angielskiego	 dla	 szkół	 podstawowych	 organizowanego	
przez	Kuratorium	Oświaty	w	Kielcach.	Zakwalifikowało	się	
do	niego	dwoje	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Nowi- 
nach:	Klaudia	Malesa	i	Kacper	Kubicki,	który	jak	się	okazało	
zajął	czwarte	miejsce	w	województwie.		

	 W	ostatnim,	wojewódzkim	etapie	konkursu	Kacper	Ku-
bicki	z	klasy	VA	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Nowinach	(opie- 
kun	 Ilona	 Przybysławska)	 uzyskał	 łącznie	 108	 punktów,	 
w	tym	84	punkty	z	części	pisemnej	i	24	punkty	z	części	ust-
nej,	co	uplasowało	go	na	czwartym	miejscu	w	wojewódz- 
twie	 świętokrzyskim.	 Druga	 finalistka	 ze	 Szkoły	 Podsta-
wowej	w	Nowinach	 Klaudia	Malesa	 z	 klasy	 VI	 C	 (opiekun	
Iwona	Majchrzyk)	również	spisała	się	na	medal,	uzyskując	
łączną	 liczbę	78	punktów.	 -	Nasi	uczniowie	włożyli	ogrom	
pracy	 w	 przygotowanie	 się	 do	 konkursu.	 Swój	 sukces	
osiągnęli	 nie	 tylko	 dzięki	 pracy	 nad	wieloma	 ćwiczeniami	

z	 gramatyki,	 słownictwa,	 ale	 również	 dzięki	 zamiłowaniu	
do	 języka	 angielskiego.	 Kacper	 twierdzi,	 że	 nawet	 myśli	
po	 angielsku,	 uwielbia	 czytać	 angielską	 literaturę,	 ogląda	
filmy	anglojęzyczne	 i	 stara	 się	dużo	mówić	w	 tym	 języku.	
Klaudia	 również	 swą	pracowitością	oraz	ciekawością	poz-
nania	języka	doprowadziła	do	osiągnięcia	takiego	sukcesu	
–	 podkreśla	 Monika	 Domańska,	 nauczycielka	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	w	Nowinach.	-	Wszyscy	trzymaliśmy	kciuki	za	
naszych	uczniów	i	ogromnie	cieszymy	się,	że	osiągnęli	taki	
sukces	–	dodaje.
	 Trzeci	 etap	 II	 Kuratoryjnego	Konkursu	 Języka	Angiel-
skiego	 dla	 uczniów	 szkół	 podstawowych	 województwa	
świętokrzyskiego	 składał	 się	 z	 część	 pisemnej,	 w	 której	
uczniowie	 musieli	 wykazać	 się	 bardzo	 wysoką	 wiedzą	
gramatyczno-leksykalną,	 a	 także	 wiedzą	 z	 zakresu	 kul-
tury	 amerykańskiej	 i	 brytyjskiej	 oraz	 znajomością	 lektury	
pt.”White	Fang”.	Część	ustna	obejmowała:	autoprezentację,	
mającą	 charakter	 wolnej	 wypowiedzi,	 w	 której	 Kacper	 
i	 Klaudia	przedstawili	 siebie	 i	 swoje	 zainteresowania	oraz	
krótką	wypowiedź	na	podstawie	materiału	stymulującego.	
Tutaj	punktem	wyjścia	był	opis	ilustracji	stanowiący	wstęp	
do	krótkiej	 i	spontanicznej	wypowiedzi.	Ocenie	podlegało	
bogactwo	treściowe	i	leksykalne	wypowiedzi	oraz	stopień	
jej	gramatycznej	i	fonetycznej	poprawności.
	 Warto	 podkreślić,	 że	 na	 mocy	 Rozporządzenia	 Mini- 
stra	 Edukacji	 Narodowej	 laureaci	 konkursu	 otrzymują	
celującą	roczną	ocenę	klasyfikacyjną	z	języka	angielskiego	
oraz	są	zwolnieni	z	drugiej	części	sprawdzianu	w	klasie	VI,	
która	 obejmuje	 zadania	 z	 języka	 obcego	 nowożytnego.	
Podstawą	 zwolnienia	 ze	 sprawdzianu	 jest	 zaświadczenie	
Świętokrzyskiego	 Kuratora	 Oświaty.	 Laureaci	 konkursów	
otrzymują	 także	 pamiątkowy	 medal	 Laureata	 Konkursu.	
Uroczyste	wręczenie	dyplomów	odbyło	się	30	kwietnia.
Naszym	utalentowanym	 finalistom	gratulujemy	 tak	wielk-
iego	sukcesu.

Redakcja

	 „Piosenka	 jest	 dobra	 na	 wszystko”	 -	 twórczość	 Ag-
nieszki	Osieckiej	–	pod	takim	tytułem	w	ZSO	nr	6	w	Kiel-
cach	odbył	się	konkurs,	podczas	którego	gminę	Sitkówka-
Nowiny	reprezentowała	uczennica	klasy	IV	SP	w	Bolecho-
wicach,	Sylwia	Lasota.	Zaśpiewała	ona	piosenkę	z	repertu-
aru	Maryli	Rodowicz	„damą	być”.	
	 Celem	konkursu	było	popularyzowanie	twórczości	pol-
skiej	poetki	Agnieszki	Osieckiej,	a	także	rozwijanie	talentów	
estradowych	 oraz	 artystyczna	 wymiana	 doświadczeń	
pomiędzy	 uczniami	 z	 różnych	 szkół,	 wspieranie	 najzdol-
niejszych	 wokalnie	 dzieci	 i	 umożliwienie	 prezentacji	 ich	
umiejętności	wokalnych,	propagowanie	kultury	muzycznej	
wśród	dzieci	i	oczywiście	zapoznanie	z	twórczością	polskiej	
poetki,	autorki	tekstów	piosenek,	pisarki	i	dziennikarki	-	Ag-
nieszki	Osieckiej.

	 Na	 scenie	 prezentowali	 się	 uczniowie	 w	 dwóch	
grupach	wiekowych	kat.	I	-	klasy	IV	–	VI	szkoła	podstawowa	
i	 kat.	 II	 klasy	 I	 –	 III	 gimnazjum.	 Ocenie	 jury	 podlegał	 do-
bór	repertuaru,	umiejętności	wokalne,	poziom	i	ekspresja	
wykonania,	 interpretacja	 oraz	 ogólny	 wyraz	 artystyczny.	
Wszyscy	uczestnicy	stanęli	na	wysokości	zadania.	Z	ogrom-
nym	 wdziękiem	 i	 profesjonalizmem	 prezentowali	 swoje	
umiejętności	 przed	 mikrofonem.	 Jednak	 każdy	 konkurs	
rządzi	 się	 swoimi	 prawami.	 Jury	 musiało	 wybrać	 najle- 
pszych.	Nagrodami	zostały	uhonorowane	wszystkie	dzieci,	
żadne	nie	zostało	pominięte,	bo	każde	z	nich	zasługiwało	
na	nagrodę.	Reprezentującej	gminę	Sitkówka-Nowiny	Syl-
wii	gratulujemy	i	życzymy	wielu	sukcesów	estradowych.

Redakcja

Wielki sukces młodych anglistów  
z nowińskiej Szkoły Podstawowej. 
Kacper Kubicki czwarty w województwie!

„Śpiewać każdy może, bo… 
- Piosenka jest dobra na wszystko…”

Kacper Kubicki z dumą prezentuje zdobyty dyplom za czwarte 
miejsce w województwie
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ważna	 jest	 edukacja	 młodego	 pokolenia	 i	 zachęcał	 ucz- 
niów	do	wkładania	dużego	wysiłku	w	zdobywanie	wiedzy	 
i	naukę	języków	obcych.	Następnie	pani	Wiewióra	omówiła	
dźwiękowe	sygnały	ostrzegawcze,	oraz	symbole	graficzne	
informujące	o	zagrożeniach.	Uczniowie	mieli	możliwość	za-
poznania	się	z	tym,	 jak	 jest	przerabiany	kamień	wapienny,	 
a	także	jakie	produkty	są	wytwarzane		z	lokalnego	wapienia.	
Na	zakończenie	zajęć	dzieci	otrzymały	zestaw	odblaskowy,	
dzięki	któremu	mogą	zwiększyć	swoje	bezpieczeństwo	na	
drodze.	Zaproszenie	było	dużym	wyróżnieniem,	ponieważ	
wycieczki	na	teren	czynnej	kopalni	są	dużą	rzadkością.

Katarzyna Pabian

	 Aż	 10	 uczniów	 Publicznego	 Gimnazjum	w	 Nowinach	
reprezentowało	gminę	Sitkówka-Nowiny	podczas	tegoroc-
znych	 Wojewódzkich	 Konkursów	 Przedmiotowych	 dla	
uczniów	 Województwa	 świętokrzyskiego.	 Ich	 zmagania	
zostały	zwieńczone	wielkim	sukcesem.	do	grona	dotych- 
czasowych	13	laureatów	dołączyło	kolejnych	5	uczniów.

	 Szkoła	w	całej	swojej	historii	doczekała	się	10	laurea- 
tów	konkursu	z	języka	niemieckiego,	4	laureatów	konkursu	
z	języka	angielskiego,	2	z	języka	polskiego	oraz	po	1	laurea-
cie	konkursów	z	matematyki	i	biologii.	
	 Wśród	 najlepszych	 z	 najlepszych	 znaleźli	 się	 w	 tym	
roku:	Dawid	Petelicki		–	laureat	konkursu	matematycznego,	

	 Uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 z	 Kowali,	w	 ramach	
obchodów	 dnia	 Ziemi,	 zostali	 zaproszeni	 do	 	 zakładu	
Trzuskawica	S.	A. 

	 Wycieczka	 odbyła	 się	 21	 kwietnia	 2015	 r.	 Dzieci	wraz	 
z	nauczycielami:	Marzanną	Krajewską,	Stanisławą	Polow- 
czyk	–	Walas	i	Katarzyną	Pabian	oraz	wójtem	Sebastianem	
Nowaczkiewiczem,	 	 mogły	 zapoznać	 się	 z	 wykorzysty-
waniem	nieodnawialnych	zasobów	w	naszej	okolicy.	
Terenowe	 zajęcia	 miały	 na	 celu	 zaprezentowanie	 ucz- 
niom	pracy	kopalni.	Obejrzeli	oni	z	bliska	poziomy	eksploa-
tacyjne,	 a	 także	 ogromne	maszyny,	 do	 niektórych	mogli	
nawet	 wziąć.	 Dzięki	 temu	 zapoznali	 się	 ze	 specyfiką	 za-
wodów	związanych	z	działalnością	zwiedzanego	zakładu.	
Zagadnienia	te	były	realizowane	w	ramach	Innowacji	Peda-
gogicznej	„Poznajemy	Zawody”.	
	 Wycieczkę	oprowadzili	-	kierownik	ruchu	zakładu	gór-
niczego	Stanisław	Wajda	oraz	pani	Aneta	Jas.	Szczególną	
uwagę	 zwrócili	 na	 zagrożenia	 i	 niebezpieczeństwa	
występujące	na	terenie	czynnej	kopalni.	Przypomnieli	 też	 
o	bezwzględnym	zakazie	wchodzenia	na	teren	zakładu	oso- 
bom	nieupoważnionym.	Uczniowie	mogli	 zabrać	 ze	 sobą	
okazy	skał	samodzielne	znalezione	w	urobku	skalnym.
Druga	część	zajęć	odbyła	się	w	sali	 konferencyjnej,	gdzie	
na	 wszystkich	 czekał	 słodki	 poczęstunek.	 Przybyłych	
powitał	 prezes	 zakładu,	Michał	 Jankowski.	 Podkreślił	 jak	

Gimnazjaliści z Nowin 
w gronie najlepszych uczniów 
w województwie świętokrzyskim

Dzień Ziemi w Trzuskawicy

Filip	Kubicki	 i	Piotr	Litwin	–	 laureaci	konkursu	z	 języka	an-
gielskiego	oraz	Edyta	Kołacz	i	Mikołaj	Odziemek	–	laureaci	
konkursu	z	języka	niemieckiego.	Na	szczególnie	wyróżnienie	
zasługują	 również	 uczniowie	 klasy	 drugiej,	 którzy	 stanęli	 
w	 szranki	 z	 gimnazjalistami	 z	 województwa	
świętokrzyskiego	 i	 uzyskali	 zaszczytny	 tytuł	 finalisty	
konkursu.	 W	 tym	 roku	 byli	 to	 przedstawiciele	 klasy	 II	 d:	
Mateusz	Chodurski,	 	Radosław	Grzesik,	Aleksandra	Mazur	
(język	niemiecki)	oraz	Mikołaj	Odziemek	(matematyka).	Po	
raz	 drugi	 tytuł	 finalisty	 zdobył	 również	 Andrzej	 Lisowski	 
z	klasy	III	e	(język	niemiecki).	
	 Laureaci	 konkursów	 przedmiotowych	 zwolnieni	 są	 
z	części	egzaminu	gimnazjalnego,	z	którego	uzyskali	 tytuł	
i	 otrzymują	 maksymalną	 ilość	 punktów.	 Poza	 tym,	 przyj-
mowani	 są	do	wybranych	przez	 siebie	 szkół	bez	względu	
na	ilość	punktów	zdobytych	podczas	rekrutacji.	Natomiast	
finaliści	konkursów	przedmiotowych	otrzymują	dodatkowe	
punkty	podczas	rekrutacji	do	szkoły	ponadgimnazjalnej.			
Wkrótce	podczas	uroczystej	gali	nasi	gimnazjaliści	odbiorą	
pamiątkowe	medale	oraz	gratulacje	z	rąk	Świętokrzyskiego	
Kuratora	 Oświaty	 oraz	 przedstawicieli	 Świętokrzyskiego	
Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli	 	w	Kielcach.	 	Gratuluje-
my	serdecznie.

Opiekunowie:
Dorota Chwastowska

Wioletta Huiskens
Rafał Jaros

Agnieszka Miszczyk
Laureaci konkursów przedmiotowych zwolnieni są z części 
egzaminu gimnazjalnego, z którego uzyskali tytuł i otrzymują 
maksymalną ilość punktów

Zakład Trzuskawica S.A. pokazał uczniom jak pracuje kopalnia
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Rozmawiali o rozwoju przedsiębiorczości

XV Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych

kampanii	 wyborczej.	 Moim	 zdaniem	 gmina	 powinna	
otworzyć	 się	 na	 przedsiębiorców,	 stąd	 właśnie	 pomysł	
spotkania	 się	 w	 szerszym	 gronie	 i	 wzajemnego	 poznania	
–	 tłumaczy	 wójt	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Sebastian	 No- 
waczkiewicz.	–	Ogromnie	się	cieszę,	że	na	nasze	zaproszenie	
odpowiedziało	 aż	 tylu	 przedsiębiorców,	 na	 których	 bar- 
dzo	 nam	 zależy.	 Dzięki	 wzajemnej	 współpracy	 i	 wspiera-

	 Władze	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 spotkały	 się	 
z	przedsiębiorcami	z	 terenu	gminy.	Głównie	 rozmawiano	 
na	 temat	 zacieśniania	 wzajemnej	 współpracy.	
Przedsiębiorcy	 mogli	 także	 dowiedzieć	 się	 wszystkiego	
na	temat	nowej	perspektywy	unijnej	i	udzielanych	dotacji	
oraz	możliwości	 korzystania	 ze	 świętokrzyskiego	 Fundu- 
szu	Pożyczkowego	i	Poręczeniowego.
	 -	 O	 konieczności	 poprawy	współpracy	 gminy	 Sitków-
ka-Nowiny	 z	 przedsiębiorcami	 mówiłem	 już	 podczas	

Gości powitał gospodarz gminy, wójt Sebastian Nowaczkiewicz Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
mówili między innymi o możliwościach wsparcia w zakresie 

Młodzi aktorzy zaprezentowali się podczas przeglądu doskonale

	 28	kwietnia,	w	Szkole	Podstawowej	w	Nowinach	odbył	
się	XV	Gminny	Przegląd	Teatrzyków	Szkolnych.	Organiza-
torem	 wydarzenia	 był	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 „Perła”	 
w	Nowinach.

	 Przed	publicznością	wystąpiły	cztery	grupy	teatralne,	
złożone	z	uczniów	klas	I	–VI	szkół	podstawowych	z	terenu	
gminy	 Sitkówka	 –	 Nowiny.	 Występujących	 oceniało	 jury	 
w	składzie:	Wójt	gminy	Sitkówka	-	Nowiny	Sebastian	Nowacz- 
kiewicz,	Dyrektor	GOK	„Perła”	Jacek	Kania	oraz	Irena	Waw-
szczak	pracownik	WDK	w	Kielcach.
Podczas	przerwy	na	naradę	jury,	wystąpił	zespół	taneczny	
„Styl”	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Nowinach	pod	kierunkiem	
pani	Lidii	Jędrochy.	
Komisja	 wyłoniła	 zwycięzców	w	 dwóch	 kategoriach	 wie-
kowych:
Klasy	I	–	III
I	miejsce	-	S.P.	Nowiny	tytuł	spektaklu	„Jarzębinka”,	opieku-
nowie	Iwona	Sokołowska	i	Jadwiga	Ochab
II	miejsce	-	S.P.	Bolechowice	tytuł	spektaklu	„Zdrowie	jest	
zawsze	w	modzie”,	opiekunowie	Anna	Koprowska,	Wiolet-

ta	Telesiewicz,	Anna	Majchrzak
Klasy	IV	–	VI
I	miejsce	-	S.P.	Kowala		tytuł	spektaklu		„W	przychodni”,	opie- 
kun	Marzanna	Krajewska
II	 miejsce	 -	 S.P.	 Nowiny	 tytuł	 spektaklu	 „Kopciuszek	 ina- 
czej”,	opiekunowie
Małgorzata	Adach,	Robert	Jedynak,	Lidia	Jędrocha	
  
	 Ponadto	 przyznano	wyróżnienia	 dla	małych	 aktorów	
za	Najlepszą	Kreację	Aktorską	i	w	tej	kategorii	otrzymali:
miejsce	Paulina	Okła	ze	S.P.	w	Nowinach	(	Teatrzyk	kl.	I	–	III)
miejsce	Zuzanna	Litwin	i	Sandra	Daleszak	ze	S.P.	w	Kowali	
									(Teatrzyk	kl.	IV	–	VI)
miejsce	Kinga	Łodej	ze	S.P.	w	Nowinach	(Teatrzyk	kl.	IV	–	VI)
	 Zwycięzcy	otrzymali	z	rąk	Wójta	 	Sebastiana	Nowacz-
kiewicza,	Dyrektora	GOK	„Perła”	Jacka	Kani	 i	 Ireny	Waw-
szczak	z	WDK	Kielce	 ,	statuetki,	medale	oraz	pamiątkowe	
dyplomy.
 Jolanta Pyk
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niu	 przedsiębiorczości	 z	 całą	 pewnością	 przyczynimy	 się	
między	innymi	do	zmniejszania	bezrobocia.	Myślę,	że	takie	
spotkania	są	potrzebne	i	z	całą	pewnością	będą	one	pow-
tarzane	cyklicznie	–	zapowiedział	wójt	Nowaczkiewicz.				
	 O	 możliwościach	 wsparcia	 w	 zakresie	 poszukiwań	
partnerów	 zagranicznych,	 promocji	 innowacji,	 trans-
feru	 technologii,	 udziału	 w	 spotkaniach	 biznesowych	
organizowanych	 w	 ramach	 międzynarodowych	 targów	

oraz	 usług	 informacyjnych	 i	 doradczych	 mówili	 przed-
stawiciele	 Departamentu	 Polityki	 Regionalnej	 Urzędu	
Marszałkowskiego	Województwa	Świętokrzyskiego	w	Kiel-
cach.	Głównym	tematem	była	możliwość	realizacji	inwesty-
cji	 w	 ramach	 nowej	 perspektywy	 finansowania	 funduszy	
europejskich	na	 lata	2014-2020.	Podczas	spotkania	została	
także	 zaprezentowana	 oferta	 Funduszu	 Pożyczkowego	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 oraz	 Świętokrzyskiego	
Funduszu	 Poręczeniowego.	 -	 Spotkanie	 w	 Nowinach	 to	
doskonała	okazja	do	przedstawienia	celów	i	założeń	nowe-
go	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Świętokrzyskiego	na	lata	2014-2020	–	powiedział	Krzysztof	
Kobryń,	 prezes	 Zarządu	 Funduszu	 Pożyczkowego	 woje- 
wództwa	Świętokrzyskiego	-	Aby	uzyskać	wsparcie	naszej	
instytucji	 trzeba	 mieć	 oczywiście	 status	 przedsiębiorcy,	
mikro,	małego	 lub	średniego.	Trzeba	też	mieć	siedzibę	na	
terenie	województwa	 świętokrzyskiego	 lub	 planować	 ot-
worzenie	działalności	na	terenie	województwa.	Poza	tym,	
trzeba	mieć	 oczywiście	 zdolność	 pożyczkową	 i	 zabezpie- 
czenie.	Trzeba	też	pamiętać,	że	inwestycja	musi	być	nowa	
–	 odpowiedział	 prezes	 Krzysztof	 Kobryń	 zapytany	 o	 to,	
jakie	 warunki	 należy	 spełnić,	 ale	 skorzystać	 z	 usług	 Fun-
duszu	Pożyczkowego	Województwa	Świętokrzyskiego	lub	

Świętokrzyskiego	Funduszu	Poręczeniowego.
	 Warto	podkreślić,	 że	z	organizacji	 spotkania	zadowo-
leni	byli	przede	wszystkim	sami	przedsiębiorcy.	–	Jesteśmy	
tuż	 po	 wyborach,	 mamy	 nowego	 wójta,	 więc	 spotkanie	
było	jak	najbardziej	zasadne.	Na	terenie	gminy	mamy	dużo	
znacząacych	 firm.	 Dobrze	 by	 było,	 gdyby	 przedsiębiorcy	
zintegrowali	się	nie	tylko	z	władzami,	ale	również	między	

sobą.	Takie	spotkania	powinny	być	organizowane	częściej.	
To	dobry	kierunek	do	zacieśniania	dalszej	współpracy	i	roz-
woju	przedsiębiorczości	na	rzecz	gminy	–	podkreślał	Jacek	
Walewski	z	firmy	CEMET	SA.
	 O	 tym,	 że	 współpraca	 pomiędzy	 władzami	 gminy	 
a	 przedsiębiorcami	 jest	 konieczna	 mówił	 podczas	 spot-
kania	 Wicestarosta	 Kielecki,	 Zenon	 Janus.	 -	 Nie	 ma	 in-
nej	 alternatywy.	 Uważam,	 że	 taka	 jest	 konieczność.	
Przedsiębiorcy	muszą	wiedzieć,	jakie	zamiary	ma	samorząd	
wobec	inwestycji	i	rozwoju	przedsiębiorczości,	a	samorząd	
powinien	 wiedzieć,	 czego	 przedsiębiorcy	 oczekują	 od	
władz.	 Dobra	wzajemna	współpraca	 to	 klucz	 do	 sukcesu	 
i	rozwoju	gminy.	Patrząc	na	dzisiejszą	frekwencję	myślę,	że	
kolejne	spotkania	będą	się	 jeszcze	odbywać,	bo	widać	 ich	
potrzebę	–	zaznaczył	Wicestarosta	Kielecki,	Zenon	Janus.
	 Pod	 wrażeniem	 dużej	 frekwencji	 przedsiębiorców	
zaproszonych	na	spotkanie	władze	gminy	Sitkówka-Nowiny	
już	 zapowiedziały	 kolejne.	 Zachęciły	 także	 do	 rejestro- 
wania	 się	 w	 nowoutworzonej	 „Bazie	 Przedsiębiorców”,	
znajdującej	 się	 na	 oficjalnej	 stronie	 internetowej	 Urzędu	
Gminy	Sitkówka-Nowiny.	

Agnieszka Olech

Podczas spotkania mówiono także o działalności stowarzyszeń i ich 
współpracy z przedsiębiorcami

Spotkanie w Nowinach stało się doskonałą okazją do przedstawienia 
celów i założeń nowego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Na zaproszenie władz gminnych odpowiedziało blisko 90% 
przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny

Głównym tematem była możliwość realizacji inwestycji w ramach 
nowej perspektywy finansowania funduszy europejskich na lata 
2014-2020


