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Szanowni Państwo!

Za nami Święto Gminy Sitówka-Nowiny. To nie tylko 
okazja do spotkania, integracji mieszkańców oraz 
zabawy, ale również podsumowania ostatnich mie-
sięcy.
Na majowej sesji jednogłośnie uzyskałem absoluto-
rium od Rady Gminy, która też przyjęła sprawozda-
nie z wykonania budżetu za rok 2016. Nasza Gmina 
rozwija się, awansowaliśmy na osiemnaste miejsce 
w kraju pod względem zamożności. Udało się nam 
zamknąć budżet 2016 roku nadwyżką w kwocie prze-
kraczającej 5 mln zł, co jest najlepszym wynikiem od 
wielu lat. Poprzednie dwa lata mojej pracy to przy-
gotowania projektów inwestycji, które w tym i kolej-
nych latach będą realizowane, to m.in. modernizacja 
kotłowni za 7,5 mln zł, rozbudowa GOK za blisko 11 
mln zł, modernizacja stadionu za 5 mln zł, moderni-
zacja oświetlenia ulicznego za 1,3 mln zł, przygoto-
wanie terenów inwestycyjnych za 9 mln zł, budowa 
ścieżek rowerowych za 1,3 mln zł. Już w 2016 r. zre-
alizowaliśmy rozbudowę przedszkola za 1,1 mln zł 
oraz wykonaliśmy pierwszy etap termomodernizacji 
budynku ZSP w Nowinach. Na bieżąco dokonujemy 
modernizacji dróg oraz realizujemy zadania w ra-
mach grup inicjatywnych mieszkańców. Ten rok bę-
dzie rekordowym pod względem wydatków na inwe-
stycje na które planujemy przeznaczyć blisko 25 mln 
zł, chcemy pozyskać 13 mln zł kredytu, ale duża część 
inwestycji uzyska dofinansowanie, które przeznaczy-
my na spłatę tego zadłużenia.
Chciałbym serdecznie podziękować moim współpra-
cownikom za codzienną pracę i wysiłek, jaki wkładają 
w to, bym mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej. 
Szczególne wyrazy uznania kieruję do Rady Gminy – 
radnych, którzy ze mną współpracują i nie boją się 
odważnych wyzwań. Dziękuję wszystkim mieszkań-
com i ludziom dobrej woli, którzy mnie wspierają 
i dodają otuchy. Dziękuję bardzo mojej rodzinie i naj-
bliższym.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Nadwyżka budżetowa w kwocie 5.118.599,42 zł, po-
zyskanie dofinasowania z instytucji zewnętrznych, 
przygotowanie dokumentacji przetargowych dla naj-
ważniejszych inwestycji – to był udany rok dla gminy 
Sitkówka-Nowiny i jej mieszkańców.

29 maja radni gminy Sitkówka-Nowiny zebrali się na se-
sji, by udzielić wójtowi gminy Sebastianowi Nowaczkie-
wiczowi absolutorium. Aby do tego doszło, konieczna 
jest bezwzględna większość głosów. W tym przypadku 
nie stanowiło to problemu - radni byli jednogłośni pod-
czas głosowania.

Oszczędności prznoszą efekty
Jednym z głównych celów w 2016 r. było zwiększenie 
dochodów zewnętrznych gminy, w tym pozyskanie 
środków unijnych oraz zmniejszenie wydatków bie-
żących. Opracowano i wdrożono rozwiązania, które 
pozwoliły na wzrost dochodów oraz zahamowanie, 
a nawet zmniejszenie wydatków na niektóre zadania. 
Konsekwencją tego jest spadek wydatków bieżących 
i zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Podkreślić na-
leży, że udało się w znaczący sposób obniżyć zadłuże-
nie gminy - w 2011% wynosiło ono aż 42% dochodów, 
w 2014 - 28%, a obecnie zostało zredukowane poniżej 
10%.

Inwestycje i środki zewnętrzne
Ubiegły rok był w szczególności okresem przygotowań 
do największych inwestycji ostatnich lat. Opracowano 
dokumentację projektową m.in. na rozbudowę Gmin-
nego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, moderni-
zację kotłowni czy przebudowę stadionu. Łącznie nie-
mal 900 tys. zł zostało przeznaczone na opracowanie 
dokumentacji projektowych i uzyskanie niezbędnych 
zezwoleń. Realizowano inwestycje drogowe, termomo-
dernizacje budynków użyteczności publicznej czy bu-
dowę sieci wod-kan. W 2016 r. gmina Sitkówka-Nowiny 
przeznaczyła 4.883.025 zł na realizację inwestycji, po-
nadto przekazano 728.018 zł na dotacje celowe dla in-
nych jednostek na dofinansowanie inwestycji przez nie 
prowadzone, m.in. dla powiatu kieleckiego czy gmin-

Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.

Radni jednogłośni - wójt gminy z absolutorium
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nych OSP. Warto podkreślić, że gmina sięgnęła po wie-
lomilionowe dofinansowanie z zewnątrz, otrzymując je 
m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, skąd uzy-
skała ponad 6 mln na termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej, budowę ścieżek rowerowych 
i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej oraz  modernizację 
oświetlenia ulicznego.

Wyrazy uznania
Podczas sesji przedstawiono sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za 2016 r., wniosek komisji rewizyjnej 
skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w spra-
wie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-
-Nowiny, a także opinie RIO dotyczące sprawozdania 
i wniosku o udzielenie absolutorium. Zarówno Komi-
sja, jak i RIO pozytywnie oceniły wykonanie budżetu za 
2016 r., zatem w tym wypadku głosowanie pozostawało 

Radni jednogłośni - wójt gminy z absolutorium
formalnością. Wzięło w nim udział 14 uczestniczących 
w posiedzeniu Rady Gminy radnych. Wszyscy oni opo-
wiedzieli się za udzieleniem absolutorium wójtowi Se-
bastianowi Nowaczkiewiczowi. - Serdecznie gratuluję 
Panu Wójtowi i życzę wytrwałości i entuzjazmu w celu 
poprawiania jakości życia naszych mieszkańców - mó-
wiła przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak tuż po 
głosowaniu. Do życzeń dołączyła się skarbnik Joanna 
Młynarczyk-Kusińska oraz obecni podczas sesji przed-
stawiciele powiatu kieleckiego: wicestarosta Zenon Ja-
nus i radny Ryszard Barwinek, a także radni Rady Gminy 
oraz zaproszeni goście.
Na zakończenie wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz 
złożył serdeczne podziękowania za udaną i skuteczną 
współpracę w 2016 r. radnym Rady Gminy oraz swoim 
pracownikom.

Marta Herbergier

Budżet gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.
Budzet gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r. był przede 
wszystkim budżetem stabilnymi i przewidywalnym.

Główne cele, jakie przyświecały jego realizacji to wpro-
wadzenie oszczędności w wydatkach bieżących oraz 
zminimalizowanie wysokości zaciągniętych kredytów 
przy jednoczesnym przygotowaniu inwestycji do reali-
zacji w kolejnych latach.
Wynik budżetu za 2016 r. wskazujący nadwyżkę budże-
tową w kwocie 5.118.599,42 zł oraz ilość rozpoczętych 
zadań inwestycyjnych wskazują, że zakładane cele uda-
ło się zrealizować.

Dochody i wydatki
Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny został uchwalony 
w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwałą Nr RG-IV/149/15 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:
W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2016r. 
budżet zamknął się następującymi kwotami:
- dochody: plan 51.571.193,44 zł,  wykonanie               
52.398 .459,26  zł, co stanowi 101,60 %,
- wydatki: plan  50.630.193,44 zł ,  wykonanie 47 279 
859,84 zł, co stanowi 93,38 %.
Największe dochody uzyskuje Urząd Gminy, natomiast 
dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe 
mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań 
do budżetu.

Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy 
realizowała dochody własne oraz z dotacji i subwen-
cji. Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły             
8 184 289,00 zł. W 2016 roku Gmina otrzymała dota-
cje w łącznej kwocie 7 776 034,94 zł, w tym na zadania 
własne w kwocie 1 624 627,32  zł, a na zadania zlecone 
6.151.407,62 zł.

Wydatki wykonane w 2016 roku  wyniosły 47.279.859,84 
zł, z czego wydatki bieżące 41.314.017,70 zł, zaś  wy-
datki majątkowe 5.965.842,14 zł. Warte uwagi jest to, 

że wartość wydatków bieżących w odniesieniu do do-
chodów od dwóch lat spada, natomiast wydatki mająt-
kowe ulegają zwiększeniu.
Najistotniejsze dla mieszkańców są wydatki majątkowe 
- inwestycyjne.

W 2016 r. gmina przeznaczyła niemal 5 mln zł na zada-
nia inwestycyjne - zarówno na realizację inwestycji, jak 
i ich przygotowanie. Najwięcej środków przeznaczono 
na rozbudowę i modernizację placówek edukacyjnych 
oraz budowę dróg. Niemal 900 tys. zł przeznaczono na 
opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie 
niezbędnych zezwoleń. W ciągu najbliższych lat projek-
ty te będą realizowane.

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ubie-
głym roku należą zadania: „Rozbudowa Przedszkola 
Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, 
woj. Świętokrzyskie”, „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię 
pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. 
Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie”, „Budowa dróg 
gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - dział-
ki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54”.

Wynik budżetu
Dzięki prowadzonej polityce finansowej udało się wy-
pracować nadwyżkę budżetową w kwocie 5.118.599,42 
zł. Podkreślić należy, że jest to najlepszy wynik budżetu 
od wielu lat: budżet za 2011 r. zamknął się deficytem     
4 392 483 zł.
Nadwyżka budżetowa 2016 roku powiększy wolne 
środki, które będzie można wykorzystać na  realizację 
zadań w 2017 roku.

Sebastian Nowaczkiewicz



GŁOS NOWIN  • CZERWIEC 2017  

4

Współdziałanie na rzecz mieszkańców
Współdziałanie dla do-
bra mieszkańców to 
jedno z najważniejszych 
działań na szczeblu sa-
morządu terytorialne-
go. O tym, jak wygląda 
to w powiecie kieleckim 
rozmawiamy ze starostą 
Michałem Godowskim.

Czym w zasadzie zajmu-
je się powiat?
Michał Godowski: Po-
wiat jako jednostka ad-
ministracyjna stanowi 

w Polsce II stopień samorządu terytorialnego. Swym 
zasięgiem obejmuje kilka gmin - w przypadku powiatu 
kieleckiego jest ich aż 19. Jego funkcjonowanie regu-
luje ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym. Zgodnie z tym, oraz szeregiem innych, aktem 
prawnym powiat realizuje zadania publiczne o charak-
terze ponadgminnym.

Czy mógłby Pan wymienić, co konkretnie należy do 
zadań powiatu?
M.G.: Zakres zadań jakie wykonuje powiat jest bardzo 
obszerny. Obejmuje on m. in.: edukację publiczną, pro-
mocję i ochronę zdrowia, pomoc społeczną, politykę 
prorodzinną, wspieranie osób niepełnosprawnych, 
utrzymanie dróg publicznych, kulturę i turystykę, geo-
dezję i kartografię, gospodarkę nieruchomościami, ad-
ministrację architektoniczno-budowlaną, gospodarkę 
wodną, rolnictwo, leśnictwo i ochronę środowiska, po-
rządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrony 
przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobie-
gania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdro-
wia obywateli, przeciwdziałaniu bezrobociu, ochronie 
praw konsumentów, obronności, współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi. Ponadto szczegółowe ustawy 
mogą nałożyć na powiat dodatkowe zadania z zakresu 
administracji rządowej czy organizacji, przygotowania 
i przeprowadzenia wyborów powszechnych czy refe-
rendów.

Jak to wygląda w praktyce?
M.G: W praktyce organy powiatu, jakimi są Rada Po-
wiatu oraz Zarząd Powiatu, przy pomocy Starostwa 
Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych wyko-
nują powyższe zadania. W siedzibie starostwa można 
uzyskać pozwolenie na budowę, zarejestrować i wy-
rejestrować pojazdy, zrobić profil kierowcy oraz ode-
brać (po wcześniejszym pozytywnym zdaniu egzaminu) 
prawo jazdy, uzyskać dostęp do zasobów geodezyjnych 
i kartograficznych, uzyskać stopień o niepełnospraw-
ności. Powiat ponadto jest organem prowadzącym 
publiczne szkoły ponadgimnazjalne (od września po-
nadpodstawowe w wyniku reformy systemu oświaty), 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Za-
dania powiatu realizowane są także przez jednostki 
organizacyjne do których należą: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powia-
towy Zarząd Dróg.

Zatrzymajmy się na chwilę przy jednostkach organiza-
cyjnych powiatu …
M.G.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmu-
je się udzielaniem pomocy społecznej w zakresie po-
nadgminnym. Wspomaganiem rodzin oraz osób niepeł-
nosprawnych. Koordynuje działalność Domów Pomocy 
Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego czy 
Pieczy Zastępczej. Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się 
przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji rynku pracy. 
Jest pośrednikiem pomiędzy osobami szukającymi pra-
cy a przedsiębiorcami poszukującymi odpowiednio wy-
kwalifikowanych pracowników. Zaś Powiatowy Zarząd 
Dróg odpowiada za utrzymanie odpowiedniej infra-
struktury drogowej. Wiąże się to z przeprowadzeniem 
remontów najbardziej wyeksploatowanych odcinków 
dróg powiatowych, budowanie chodników, utrzymanie 
poboczy, a także zimowym utrzymaniu przejezdności 
i bezpieczeństwa na drogach.

A co z edukacją?
M.G.: Edukacja będąca jednym z najważniejszych ele-
mentów życia codziennego naszego społeczeństwa, 
także została włączona w kompetencje powiatu. Powiat 
Kielecki jest organem prowadzącym dla szkół ponad-
gimnazjalnych. Powiat inwestuje duże środki finansowe 
w poprawę infrastruktury i wyposażenia naszych placó-
wek. Nie możemy jednak zapomnieć, iż poza szkołami 
ponadgimnazjalnymi powiat odpowiada także za pro-
wadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych 
przeznaczonych dla uczniów z wieloma problemami, 
w tym niestety prawnymi, oraz poradni psychologicz-
no-pedagogicznych.

Powiat pełni również funkcję kontrolną ...
M.G.: To prawda. Starosta jest osobą odpowiedzialną 
za zapewnienie określonych przez ustawy szczegóło-
we zadań i kompetencji powiatowych inspekcji, służb 
i straży do których należą m. in.: Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii, Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Powiatowa Komenda Policji. Wszystkie te 
jednostki są zobowiązane do przedłożenia Radzie Po-
wiatu rocznych sprawozdań ze swej działalności. Orga-
nami kontrolnymi powiatu są komisje stałe i doraźne. 
Wyłaniane są one z członków rady powiatu i kontrolują 
działania władzy wykonawczej. Obligatoryjnie musi ist-
nieć jedna komisja - rewizyjna - do której zadań należy 
kontrola spraw finansowych powiatu. Pozostałe komi-
sje wynikają z ogromu prac i kompetencji samorządu 
powiatowego.

Skąd pochodzą środki na realizację tych zadań, któ-
rych trzeba przyznać, jest niemało?
M.G.: Wszystkie dochody i wydatki powiatu zawarte są 
w Budżecie Powiatu na konkretny rok budżetowy po-
krywający się z rokiem kalendarzowym. Na dochody 
powiatów składa się kilka czynników. Są to: subwen-
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cja ogólna, czyli bezzwrotna pomoc finansowa, którą 
otrzymuje powiat z budżetu państwa. Dotacje celowe 
będące środkami finansowymi przekazanymi powia-
towi na realizację konkretnie określonych zadań. Po-
wiat nie może samodzielnie decydować na co wyda te 
pieniądze, gdyż ich cel jest z góry określony. Kolejnym 
źródłem finansowania powiatu jest udział samorządu 
w podatkach dochodowych. Do budżetu powiatu trafia 
10,25% podatku dochodowego płaconego przez każde-
go mieszkańca powiatu oraz 1,4% podatku płaconego 
przez firmy zarejestrowane na terenie powiatu. Ostat-
nim źródłem budżetu powiatu są dochody wypraco-
wane lub pozyskane przez powiat. Wśród nich należy 
wyróżnić dochody własne pochodzące z opłat komuni-
kacyjnych, opłat za pobyt w domach pomocy społecz-
nej, ze sprzedaży i dzierżawy mienia powiatu, odsetek 
od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 
itp. oraz dochody pozyskiwane z zewnątrz. Te ostatnie 
mogą pochodzić z budżetów: Unii Europejskiej, pań-
stwa czy gmin z przeznaczeniem na np. przebudowę, 
rozbudowę, remont czy modernizację dróg powiato-
wych.

Czy to wystarcza na realizację potrzeb powiatu?
M.G.: Oczywiście środki własne oraz subwencje z bu-
dżetu państwa nie są wystarczające na pokrycie wszyst-
kich wydatków powiatu. Ogromnym wsparciem dla sa-
morządu powiatowego są środki unijne. Nasze szkoły 
czy jednostki organizacyjne powiatu przygotowują 
wiele projektów o pozyskanie środków z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych prze-
widzianych do realizacji w Polsce. Stanowią one istotne 
wsparcie budżetu powiatu, gdyż w ten sposób jednost-
ka nie musi finansować inwestycji w 100% ze środków 
własnych, ale jedynie wnosi wkład własny, zazwyczaj 
nieprzekraczający 25% kosztów inwestycji.

Czy środki unijne wystarczają, by realizować wszystkie 
inwestycje?
M.G: Niewątpliwie są one ważne ale nie najważniejsze. 
Nierzadko jednak inwestycje, zwłaszcza te o dużym zna-
czeniu powstają dzięki wsparciu unii europejskiej oraz 
partnerstwu pomiędzy jednostkami samorządu teryto-
rialnego. Na przykład 50% kosztów inwestycji pochodzi 

z UE, 25% z budżetu powiatu i kolejne 25% z budżetu 
gminy, z którą zostało zawarte stosowne porozumienie.

Czy w tym roku takie inwestycje będą realizowane?
M.G.: Tak oczywiście, takie inwestycje w roku bieżą-
cym będą realizowane. Wśród nich można wymienić 
m.in. remonty dróg powiatowych, które bez wsparcia 
ze środków unijnych i poszczególnych gmin nie były by 
realizowane w takim zakresie jak przy współfinansowa-
niu przez kilka instytucji.

Czy mógłby Pan wymienić te inwestycje?
M.G.: W gminie Daleszyce dzięki przekazaniu środków 
przez gminę przebudujemy odcinek drogi powiatowej 
Borków-Trzemosna oraz chodniki w ciągu dróg powia-
towych w Niestachowie, Brzechowie, Mójczy i Sukowie. 
W gminie Zagnańsk przebudujemy drogę Nr 0307T Za-
gnańsk - Belno i odcinek drogi Nr 0294T w Tumlinie. W 
obrębie gminy Sitkówka-Nowiny przebudujemy drogę 
powiatową nr 0376T oraz wybudujemy chodnik w miej-
scowości Kowala. Niedawno w Olszówce - Józefinie, Hu-
cie Jabłonowej oraz Dobrzeszowie w gminie Łopuszno 
oddano do użytku trzy odcinki dróg powiatowych, rów-
nież współfinansowane przez gminę.

Czy tak powinno być?
M.G.: Ustawa dopuszcza taką współpracę. Powiat kie-
lecki realizuje inwestycje zgodnie z przyjętą strategią 
i priorytetami działania. Nie zawsze idzie to w parze z 
oczekiwaniami gmin i ich mieszkańców. Powiedzmy so-
bie szczerze - bez wsparcia finansowego samorządów 
gminnych wiele inwestycji zostałoby zrealizowane w 
odległym terminie. Dlatego zachęcam wszystkie sa-
morządy, aby, o ile to możliwe, partycypowały w kosz-
tach inwestycji drogowych powiatu kieleckiego. Dzięki 
udanej współpracy na szczeblu gmina - powiat zyskują 
przede wszystkim mieszkańcy. Gmina Sitkówka-Nowiny 
jest najlepszym przykładem realizacji wspólnych celów 
powiatu i gminy w trosce o poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.
   Marta Herbergier

Obradowała Gminna Rada Pożytku Publicznego
Wspieranie sektora ekonomii społecznej, konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku dla 
organizacji pozarządowych, promowanie organizacji 
pozarządowych na terenie gminy – to tematy, którymi 
w ostatnim czasie zajęła się Gminna Rada Działalności 
Pożytku Publicznego.

Na spotkanie z Gminną Radą Działalności Pożytku Pu-
blicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych w dniu 30 maja 2017 r. przybył przedstawiciel 
Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej i Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, który 
przedstawił oferowane formy wsparcia dla podmiotów 
ekonomii społecznej.

Gmina Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sitków-
ce-Nowinach zajęła się również II ogłoszonym otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 
roku dla organizacji pozarządowych. Przedmiotem kon-
kursu jest organizacja wypoczynku letniego w postaci 
półkolonii i warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny pozostających w czasie wakacji 
w miejscu zamieszkania, organizacją XXV Wojewódzkiej 
Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych, 
organizacją obozu sportowego dla zawodników GKS 
Nowiny w Zawierciu.

Marta Herbergier
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Radosne dzieciństwo w gminie Sitkówka-Nowiny
Początek czerwca to czas dzieci - odbywają się festy-
ny, pikniki, a beztroski śmiech dobiega zewsząd. Tak 
było również w gminie Sitkówka-Nowiny - od 1 czerw-
ca w szkołach i przedszkolach odbywały się imprezy 
przygotowane specjalnie dla najmłodszych.

Świętowali gimnazjaliści i przedszkolaki
Z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach wszystkie klasy przygotowały słodki 
poczęstunek. Nie zabrakło atrakcji i konkurencji sporto-
wych, a wśród nich znalazły się m.in. wyławianie jabłek 
z wody, odbicia piłką siatkową, koło fortuny, balonowe 
darty, golenie balona, przeciąganie liny, slalom z jaj-
kiem i rzucanie do puszek. Gimnazjaliści, choć to już 
całkiem spore dzieci, świetnie bawili się tego dnia.

W Przedszkolu Samorządowym im. Pluszowego Misia 
w Nowinach pod hasłem „Baw się, Mamo, Tato, baw 
się z nami” odbył się piknik rodzinny. Były zabawy in-
tegracyjne, tańce, pokaz baniek mydlanych, a przed 
rodzicami w układzie artystycznym zaprezentowały się 
dzieci. Na tę okazję rodzice specjalnie przygotowali pik-
nikowe dania, a do wspólnej zabawy zachęcał wodzirej.

Rywalizacja sportowa w ZSP w Nowinach.

W kosmos rakietą z Bolechowic
Wzbogacanie wiadomości o kosmosie, prezentacja 
umiejętności artystycznych utrwalanie zasad zdrowego 
żywienia to cele, jakie przyświecały festynowi „Rakietą 
w przyszłość”, jaki odbył się w Zespole Placówek Oświa-
towych w Bolechowicach. Na każdej z planet Układu 
Słonecznego dla wszystkich uczestników dostępne były 
inne atrakcje. I tak – na Merkurym odbywały się „Ko-
smiczne łamigłówki”, Wenus patronowała „Kosmicz-
nemu Makijażowi”, na Ziemi odbywały się konkurencje 
sportowe, na Marsie można było zbudować rakietę 
i statek kosmiczny. Kosmiczny pokaz mody odbył się 
na Jowiszu, zaś na Saturnie – pokaz baniek mydlanych. 
Każdy mógł sprawdzić swą wiedzę o Kosmosie na pla-
necie Uran i zjeść smakołyki w stanie nieważkości na 
Neptunie, tych ostatnich można było spróbować rów-
nież na Słońcu. Na scenie zaprezentowały się przed-
szkolaki i dzieci ze szkoły podstawowej. Wśród atrakcji 
znalazła się również robotyka - zabawa klockami Lego. 

Festyn uatrakcyjnił pokaz chemiczny w wykonaniu Pani 
Małgorzaty z „Wodociągów Kieleckich”.

 „Postaw na rodzinę”
W sobotnie popołudnie w Zespole Placówek Integra-
cyjnych w Kowali odbył się festyn „Postaw na rodzinę”. 
Jak głosiło hasło z plakatu - każdy znalazł tu coś dla sie-
bie. Były występy sceniczne tych małych i tych nieco 
większych aktorów, konkursy i rywalizacja sportowa, 
były pyszne wypieki i potrawy, a  przede wszystkim - 
moc atrakcji dla wszystkich uczestników. 
Uczniowie z koła teatralnego pod kierunkiem Marzeny 
Krajewskiej zaprezentowali spektakl pt. „Jak to z żoną 
rybaka było”. Przed publicznością zaprezentowali się 
członkowie Kravmaga Team Kielce oraz uzdolnieni ju-
docy z Kowali i Nowin. Nie zabrakło konkursów , m.in. 
konkursu wiedzy o sołectwie Kowala. Wyjątkowym ta-
lentem scenicznym wykazali się członkowie Rady So-
łeckiej, mieszkańcy Kowali, którzy wraz z dyrektor ZPI 
w Kowali Anną Łukasiewicz specjalnie dla dzieci ode-
grali nowoczesną wersję bajki „Kopciuszek”.
Na placu na wszystkich czekały liczne atrakcje: spraw-

Festyn rodzinny w Przedszkolu w Nowinach.

Kosmiczny pokaz chemiczny w Bolechowicach.
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ność fizyczną badali druhowie z OSP Kowala, którzy dla 
dzieci i rodziców zorganizowali zawody sprawnościowe. 
Można było sprawdzić swój stan w alkogoglach, jeździć 
na rowerze slalomem, a także pomalować twarz i przy-
odziać niezwykłe stroje i gadżety w specjalnym kąciku 
foto. Nie zabrakło też pysznego jedzenia – prawdziwy 
domowy żurek przyrządziły panie Kowalanki, przewod-
niczący Rady Rodziców Janusz Szymkiewicz został Ma-
ster Chefem grilla, z którego można było posmakować 
pysznych kiełbasek, zaś domowe wypieki przygotowała 
Barbara Kowalska. Także spod jej ręki wyszedł pyszny 
smalec, który cieszył się szczególnym uznaniem wśród 
gości.
Niemniej jednak jedną z największych atrakcji był 
mecz, jaki rozegrała reprezentacja samorządowców 
w składzie: Łukasz Barwinek, Tomasz Błaszczyk, Łukasz 
Gryń, Sebastian Nowaczkiewicz, Artur Podczasiak oraz 
Nikodem Włodarz z mieszkańcami Kowali, strażakami, 
uczniami. Wynik okazał się korzystny dla samorządow-
ców – wygrali oni wszystkie sety.

Rodzinnie na placu przy kościele
Już po raz piąty na placu przy kościele pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Nowinach we współpracy z probosz-
czem parafii Józefem Kubiczą zorganizowano liczne 
atrakcje dla najmłodszych. Były dmuchańce, karuzela, 
wata cukrowa i lody. Nie lada atrakcją okazały się dwie 
urocze alpaki, które przybyły tu specjalnie z gospodar-
stwa agroturystycznego pod Staszowem. Najmłodsi 
mogli obejrzeć sprzęt strażacki, a  także wziąć udział 
w licznych zabawach zorganizowanych przez pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach. 
Ogromne poruszenie wywołał też dron, który uwiecznił 
wspaniałą zabawę podczas festynu rodzinnego.

Sportowy festyn w Szkole Podstawowej w Nowinach
Niezwykle interesujący program zaproponowali 
uczniom członkowie grupy animacyjnej „AniMa”, któ-
rzy prowadzili gry i zabawy ruchowe, zajmowali dzieci 
tańcami integracyjnymi, efektownie malowali twarze, 
zachęcali do udziału w pasjonujących meczach w zbija-
ka na boisku pneumatycznym.
Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wyposażenia no-
woczesnego wozu strażackiego OSP Kowala, a także po-

Choć na chwilę zostać strażakiem - festyn w Nowinach.

rozmawiania z panią sierżant z Posterunku Policji w No-
winach. Można było również oznakować swój rower.
Wszyscy chętni mogli zaprezentować swoje umiejęt-
ności plastyczne. Uczniowie klas pierwszych malowa-
li czworonożnego przyjaciela, uczniowie klas drugich 
zmierzyli się z tematem „Moja ulubiona dyscyplina 
sportowa”, a trzecioklasiści przenosili na papier swoich 
ulubionych bohaterów literackich.

Starsi wzięli udział w rozgrywkach sportowych: dziew-
częta z klas szóstych walczyły o zwycięstwo w turnieju 
piłki siatkowej, natomiast reprezentantki klas piątych 
i szóstych konkurowały w rozgrywkach w rzucankę 
siatkarską. Chłopcy z klas IV-VI walczyli o tytuł mistrza 
w piłce nożnej. Zwycięzcy odebrali puchary ufundowa-
ne przez Radę Rodziców.
Efekty swojej całorocznej pracy zaprezentowało szkol-
ne koło SKO.

Wszystkie festyny rodzinne zostały zorganizowane przez 
Rady Rodziców z poszczególnych szkół przy współpracy 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.

Marta Herbergier

Zdjecia: ZSP w  Nowinach, SP w Nowinach, redakcja.

"Kopciuszek" w wykonaniu Rady Sołeckiej z Kowali.

Sportowe rozgrywki w Szkole Podstawowej w Nowinach.
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Święto Gminy Sitkówka-Nowiny
Już od wczesnych godzin popołudniowych na placu 
przy Przedszkolu Samorządowym w Nowinach zaczęli 
zbierać się mieszkańcy naszej gminy, by, jak co roku, 
wspólnie świętować i bawić się.

Deszczowy początek
Choć wydawało się, że tego dnia siły natury sprzysię-
gły się przeciwko gminie Sitkówka-Nowiny i zabawę 
przerwie burza, to tylko na początku zabawy przelot-
nie padało. Nie zniechęciło to jednak mieszkańcom 
licznie przybyć na plac przy Przedszkolu Samorządo-
wym w Nowinach, by spędzić czas wspólnie bawiąc się                          
i świętując.

Występy rozpoczęły się prezentacją uczestniczek Stu-
dio Piosenki Miniaturka działającym przy Gminnym 
Ośrodku Kultury Perła w Nowinach. Na scenie zaśpie-
wały solo Anna Kusińska, Wiktoria Basiak, Sylwia La-
sota, a Wiktoria i Sylwia w duecie wykonały piosenkę 
z repertuaru Sylwii Grzeszczak „Tamta dziewczyna”.
Po części wokalnej nadszedł czas na nieco atrakcji dla 
najmłodszych. Choć pogoda nie dopisywała, dzieci 
z ogromna radością wzięły udział w interaktywnym 

przedstawieniu „Zabawa z Gaponiem”. Przeciąganie 
liny, zawody w przelewaniu wody, poszukiwanie skar-
bów – radości i śmiechu było co nie miara. Widać było, 
że zabawa z Gaponiem okazała się wielką przygodą.
Na najmłodszych podczas Święta Gminy Sitkówka-No-
winy czekało również wiele innych atrakcji – karuzele, 
dmuchańce, trampoliny, mecze piłki nożnej i próbowa-
nie sił w ujeżdżaniu byka.  
W tym wyjątkowym dniu na scenie nie zabrakło lokal-
nych artystów. Na scenie podczas Święta Gminy zapie-
wały zespoły folklorystyczne.
Ze swoim repertuarem wystąpili Bolechowiczanie, 
Szewczanki oraz  Kowalanki, a także chór Nowina oraz 
Gminna Orkiestra Dęta z Nowin. Po raz pierwszy swój 
występ miała siedmioletnia Alicja Kulińska, która wy-
stąpiła z Kowalankami. Jako ostatni z lokalnych zespo-
łów zaprezentowała się młodzieżowa grupa „Tu i Teraz”.

Kulinarne atrakcje

Warto podkreślić, że, tradycyjnie już, nasze koła gospo-
dyń wiejskich przygotowały dla mieszkańców kulinar-
ne smakołyki. Do degustacji były m.in. pyszne ciasta, 
chleb ze smalcem, młoda kapusta, grochówka i żurek. 
Pracownicy „Wodociągów Kieleckich” częstowali wodą 
sokiem z najprawdziwszego saturatora, a dla dzieci na 
stoiskach oferowano lody i watę cukrową. Dorośli mie-
li możliwość zasiąść w ogródku piwnym usytuowanym 
nieopodal sceny.

Historyczny awans
Burzą oklasków przywitano zawodników GKS Nowiny, 
którym zaledwie dwa dni wcześniej udało się wywal-
czyć awans do IV ligi okręgowej. Po 30 kolejkach rundy 
jesienno-wiosennej nowiński zespół ostatecznie upla-
sował się na drugim miejscu w tabeli, zdobywając 68 
punktów i mając zaledwie dwa punkty straty do lidera 
- Kamiennej Brody. Wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz uroczyście wręczył puchar na ręce kapitana dru-
żyny Przemysława Cichonia. Specjalne podziękowania 
padły w kierunku Łukasza Górala - trenera drużyny 
młodzieżowej, która również uzyskała awans.

Deszcz nie przeszkodził w dobrej zabawie.

Świętowano awans GKS Nowiny do IV ligi.

Koła gospodyń przygotowały pyszne potrawy.
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Uroczyste powitanie i flashmob
Po pierwszym bloku muzycznym nadszedł czas na przy-
witanie uczestników Święta Gminy. Na scenie, obok 
wójta gminy Sebastiana Nowaczkiewicza, pojawili się 
również zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny Zofia Duchniak, wicestarosta po-
wiatu kieleckiego Zenon Janus, radna powiatu Kielec-
kiego Bogumiła Kowalczyk, burmistrz miasta i gminy 
Chęciny Robert Jaworski, przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Chęcinach Danuta Mochocka, zastępca bur-
mistrza miasta i gminy Morawica Marcin Dziewięcki, 
prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycz-
nego im. św. Łukasza Wadim Lisow, leśniczy Leśnictwa 
Bilcza  Mariusz Mazur. Wśród zaproszonych gości poza 
sceną można było zobaczyć m.in. przewodniczącego 
Rady Powiatu w Kielcach Jana Cedro, prezesa „Wodo-
ciągów Kieleckich” Henryka Milcarza, zastępcę wój-
ta gminy Sitkówka-Nowiny Łukasza Barwinka, a także 
nowińskich radnych oraz pracowników Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych. Najliczniej przybyli jednak 
mieszkańcy.

W święcie gminy wzięli również udział uczestnicy wy-
ścigu Lotto Poland Bike Marathon, który następnego 
dnia odbywał się na terenie gminy.
Tuż po powitaniu gości przez wójta gminy odbył się ta-
neczny flashmob. Został on przygotowany specjalnie 
na tę okazję przez studio My Zumba działające przy 
GOK „Perła” w Nowinach. Układ taneczny w wykonaniu 
tancerek zachwycił publiczność – tego wieczora wystę-
powały one jeszcze kilkukrotnie.

Muzyczne atrakcje
Po tanecznym flashmobie przyszedł czas na nieco moc-
niejsze dźwięki. Na scenie  wystąpił rockowy zespół 
młodzieżowy PAKT, którego wokalista Wojtek Lisowicz 
zachwycił swym głosem zwłaszcza żeńską część publicz-
ności.  Zabrzmiały znane rockowe utwory znanych i lu-
bionych zespołów.
W taneczne rytmy przeniósł z kolei grający muzykę di-
sco polo zespół Fox. Zespół wykonał hit"Chyba oszala-
łem", najnowszą piosenkę "Zaskakujaca", a także co-
very piosenek innych zespołów. Po występie wokalista 
Dominik Feldman podpisywał płyty.

Po krótkich przygotowaniach nastąpiła kulminacja 
Święta Gminy Sitkówka-Nowiny. Na scenie pojawiła się  
Honorata Skarbek "Hony" ze swoim zespołem, która 
zaśpiewała w swoje najpopularniejsze przeboje takie 
jak "Sabotaż", "Nie powiem jak", "Lalalove", "No one", 
"Naga".

Jeszcze przed najważniejszym koncertem wieczoru 
odbył się konkurs z nagrodami,  w którym można było 
wygrać płyty artystki, a ona sama w trakcie koncertu 
rozdawała rozentuzjazmowanej publiczności zdjęcia 
z autografem. Lokalnym akcentem występu Honey był, 
przygotowany przez młodziutką tancerkę z naszej gmi-
ny – Monikę Rozparę, układ taneczny do piosenki „Mo-
rze słów”.

Po koncercie Honoraty Skarbek publiczność bawiła się 
pod gwiazdami do poźnych godzin wieczornych na dys-
kotece z DJ Marcinem.

Organizatorem Święta Gminy Sitkówka-Nowiny była 
gmina Sitkówka-Nowiny oraz Gminny Ośrodek Kultury 
„Perła” w  Nowinach.

Marta Herbergier

Taneczny flashmob w wykonaniu My Zumba.

Zespół Fox porwał do tańca.

Honey rozdawała zdjecia z autografem.
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W Nowinach śpiewali dla Maryi
Wśród wykonawców Przeglądu znalazły się również 
zespoły z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. Zespół lu-
dowy Bolechowiczanie wykonał pieśń „Witaj Święta 
i Poczęta”, zespół ludowy Szewczanki - „Jak szeroka 
Polska cała”, zespół obrzędowy Kowalanki - „Chwalcie 
łąki umajone”. Chór Nowina zaśpiewał utwór „Sancta, 
sancta”, zaś Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta - „Z dawna 
Polski Tyś Królową”. Wystąpiła również Renata Posłow-
ska  - radna Rady Gminy oraz sołtys sołectwa Kowala. 
Zaśpiewała ona pieśń „Gwiazdo śliczna, wspaniała”. 
Warto dodać, że już po raz kolejny w Przeglądzie uczest-
niczył Kamil Piątek - uczeń Szkoły Podstawowej z Polich-
na, który wykonał piosenkę „Maryjo śliczna Pani” przy 
akompaniamencie brata Bartłomieja Piątka.

Dzisiejszy koncert był wspaniałym przeżyciem ducho-
wym - podsumował wydarzenie zastępca wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek, który wraz z księ-
dzem proboszczem Józefem Kubiczą oraz Przewodni-
czącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofią Duchniak 
i dyrektorem GOK „Perła” w Nowinach wręczył wszyst-
kim artystom dyplomy za udział w koncercie. Na zakoń-
czenie wszyscy artyści zaśpiewali pieśń „Cześć Maryi” 
przy akompaniamencie Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej.

Organizatorem Przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury 
"Perła" w Nowinach. Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęli wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowakiewicz oraz marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas.

Marta Herbergier
Zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach

Jak co roku na wiosnę do kościoła parafialnego pw. 
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach zjechali wykonaw-
cy z całego województwa, by uczcić Matkę Bożą.

W XI Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Maryjnych wzię-
ło udział 35 zespołów, chórów i solistów. Celem Przeglą-
du jest upowszechnianie pieśni o tematyce maryjnej, 
integracja poprzez śpiew, uwrażliwianie społeczeństwa 
na wartości chrześcijańskie. Nie bez znaczenia pozo-
staje umożliwienie artystom twórczej konfrontacji oraz 
wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między 
wykonawcami. Uczestników powitali proboszcz parafii 
ksiądz Józef Kubicza oraz dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury „Perła” w Nowinach, którzy podkreślali znacze-
nie Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Maryjnych.

XI Wojewódzki Przegląd Pieśni Maryjnych. 

Siła dętych orkiestr
Jedenaście orkiestr dętych z terenu powiatu kieleckie-
go wzięło udział w organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach oraz Miasto i Gminę Daleszyce 
XI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych.

Przegląd rozpoczął się wyjątkowo. Niemal 300-tu oso-
bowa orkiestra składająca się z gminnych orkiestr z ca-
łego powiatu wykonała wspólnie dwa utwory: "Witaj 
Polsko” oraz „Orkiestry Dęte”. Ten wyjątkowy zespół 
miał swój silny nowiński akcent -  orkiestrą dyrygował 
kapelmistrz Wojciech Materek.

Po tak uroczystym rozpoczęciu każda z orkiestr zapre-
zentowała swoje umiejętności na scenie. Na rynku w 
Daleszycach zaprezentowały się orkiestry z: Daleszyc, 
Górna, Bodzentyna, Morawicy, Łopuszna, Masłowa, 
Odrowążka, Piekoszowa, Chmielnika oraz Nowin. Or-
kiestry zaprezentowały utwory patriotyczne, klasyczne, 
rozrywkowe, ludowe i marszowe. Gminno-Szkolna Or-
kiestra Dęta wykonała trzy utwory: Marsz Luna, El Bim-
bo i Hello, Dolly!

Takie koncerty to wyjątkowa okazja, aby poznać doro-
bek amatorskich orkiestr dętych. Marszowa muzyka, 

barwne stroje i występy mażoretek zachwyciły niejed-
nego miłośnika muzyki.

Marta Herbergier
Zdjęcie: Anita Dziwoń

Kapelmistrz Wojciech Materek z Orkiestrą.



GŁOS NOWIN • CZERWIEC 2017

11

Warsztaty kulinarne u Serduszek
20 czerwca w Przedszkolu Samorządowym im. „Plu-
szowego Misia" w Nowinach odbyły się warsztaty ku-
linarne dla dzieci z grupy "Serduszka" i ich Rodziców.

Warsztaty prowadziły panie z bawialni Raj Urwisa. Były 
jedną z nagród za zajęcie trzeciego miejsca w plebiscy-
cie organizowanym przez lokaln gazetę „Echo Dnia". 
Jego temat przewodni stanowiło hasło: "Nasze przed-
szkolaki bezpieczne i zdrowe". Grupa uzyskała 11023 
głosów, co finalnie pozwoliło stanąc na podium w kon-
kursie.

W czasie zajęć dzieci uczestniczyły w różnych zaba-
wach, tańcach i konkurencjach. Ponadto doskonaliły 
swoją sprawność manualną tworząc grupowe prace 
plastyczne oraz ozdabiając czapki kucharskie. Każdy wy-
konał kolorowe ciasteczko, które udekorował różnymi 
składnikami.
- Nasze przedszkolaki bardzo cieszą się z nagrody.               
Z niecierpliwością oczekiwały na warsztaty, a teraz - jak 
widać - świetnie się bawią - mówiły opiekunki „Serdu-
szek" Katarzyna Bzymek i Ilona Słodowicz-Prendota. 
- Warto brać udział w takich konkursach. Dzięki temu 
uczymy dzieci współdziałania  i wspierania się,a  także 
wspólnego celebrowania sukcesów - dodały.

Wszystkie działania dzieci wspierali ich Rodzice, uczest-
nicząc w przygotowywaniu ciasteczek oraz w zabawach 
i, podobnie jak one, świetnie się bawili. Już wkrótce 
Serduszka wybiorą się indywidualnie do Alei Miniatur 
w Parku Rozrywki Sabat Krajno - to druga nagroda, jaką 
otrzymały dzieci w konkursie.

Redakcja

„Serduszka" z Przedszkola Samorządowego w Nowinach.

Wakacje w gminie
W czasie wakacji nikt nie będzie mógł narzekać                
na nudę. Gmina Sitkówka-Nowiny przygotowała               
dla dzieci i młodzieży mnóstwo atrakcji.

Zajęcia z GOK "Perła" 
Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach zaprasza 
na zajęcia w Szkole Podstawowej w Nowinach. Będą się 
one odbywać codziennie w dni robocze w godz. 7.00 - 
15.00.
Uczestnicy zajęć będą mogli wziąć udział w wyciecz-
kach i rajdach krajoznawczych, turniejach sportowych, 
konkursach z nagrodami, zajęciach plastyczno-tech-
nicznych, artystycznych, literacko-teatralnych, foto-
graficznych, muzycznych, zajęciach profilaktyczno-
-wychowawczych, ćwiczeniach i zabawach z zakresu 
arteterapii, socjoterapii, warsztatach oraz zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych na basenie „Perła”.
Zajęcia będą odbywać się przez całe wakacje. Udział 
w zajęciach jest nieodpłatny.

„Wakacje z Pasją”
Stowarzyszenie „Miedzy Rajem a Piekłem” organizuje 
dwa turnusy półkolonii.
W dniach 24 - 28 lipca odbędą się półkolonie sporto-
we z elementami jazdy konnej, a w dniach 30 lipca - 4 
sierpnia półkolonie sportowe.  W ramach zajęć organi-
zator zapewnia opiekę nad dzieckiem od godziny 7:30 
do 16:30, ciepły posiłek, wodę i drożdżówkę, zajęcia 
sportowe lub jeździeckie, gry i zabawy, warsztaty pla-
styczne.  Udział w zajęciach jest odpłatny. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy.

Letnie baseny 
Już otwarto letnie baseny GOK „Perła” w  Nowinach. 
Są to dwa baseny o charakterze rekreacyjno-wypo-
czynkowym. Pierwszy z nich ma szerokość 7,78 metrów 
i długość 15,25 metrów, a wysokość 60 centymetrów. 
Basen został wyposażony w zjeżdżalnię mierzącą 150 
centymetrów.
Drugi z basenów ma szerokość 6,60 metrów, długość 
12,70 metrów, a wysokość 125 centymetrów. Ceny bi-
letów rozpoczynają się od 5 zł za jednorazowe wejście 
na teren basenów letnich.

Redakcja

Baseny letnie w Nowinach.
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Spotkanie projektowe w Turcji w ramach Erasmus+
W dniach 22-26 maja  2017 r. grupa nauczycieli ze Szko-
ły Podstawowej w Nowinach uczestniczyła w ostatnim 
już międzynarodowym spotkaniu projektowym w Tur-
cji. Tym razem miejscem wizyty była pięknie położo-
na, na styku dwóch kontynentów Antalya.

Jest to największe miasto na południowym wybrzeżu 
Turcji i najpopularniejsze miejsce wypoczynku tury-
stów z różnych stron świata. Miejscowe smakołyki, np. 
tradycyjny gyros są tu przygotowywane z dużą pieczo-
łowitością, jedzenie jest tu bowiem częścią tradycji. 
Jednocześnie jest to miasto wąskich uliczek, drewnia-
nych domów, starych meczetów i sklepików, z których 
część pochodzi z czasów rzymskich.

Celem spotkania krajów partnerskich  była ewaluacja 
dotychczasowych działań w ramach wspólnego projek-
tu pt. ,,In the fairy forest”. Jednym z zadań było przed-
stawienie przez wszystkie kraje wypracowanych przez 
nie tzw. „produktów” projektu, czyli np. prezentacji 
multimedialnych, filmów, broszur. Znalazł się również 
czas na poznanie kultury goszczącego nas kraju.
W środę udaliśmy się  do szkoły partnerskiej, gdzie po-
witani zostaliśmy przez dyrekcję, nauczycieli  biorący 
udział w projekcie oraz młodzież. Uczniowie przygoto-
wali dla nas poczęstunek. Dla wielu z nas był to pierw-
szy raz, kiedy mogliśmy spróbować pysznej tureckiej 
kuchni. Przygotowany program artystyczny był pełen 
muzyki, śpiewu i tańca.

Był to owocny czas wspólnych działań projektowych, 
wizyta w jednym z największych akwariów na świecie 
oraz u podnóża wodospadów w Duden była okazją do 
zapoznania się z fauną i florą Turcji. Praktyczną lekcją 
historii była wizyta w dzielnicy Kaleici usadowiona nad 
zabytkowym portem, pamiętającym okres rzymski. 
Mieści się tu wiele sklepów oraz historyczny kryty ba-
zar.

Antalya zaczarowała nas swoim klimatem, wąskimi 
uliczkami, głośnym nawoływaniem sprzedawców za-
chęcających turystów, żeby odwiedzić ich sklepik, za-
pachem pysznych tureckich dań i oczywiście cudowną 
pogodą i lazurowym morzem.

Ilona Przybysławska

Matematycy na wycieczce w Łodzi
W dniu 31 maja 2017 r. uczniowie szkół podstawo-
wych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny uczestniczyli 
w wycieczce do Łodzi.

Wyjazd był nagrodą za udział w XVIII Gminnym Konkur-
sie Matematycznym klas IV-VI. Taka forma nagradzania 
uczniów stała się tradycją dla najlepszych matema-
tyków z gminnych szkół podstawowych. W tym roku 
uczniowie zwiedzili łódzkie ZOO i Experymentarium. 
Podczas zwiedzania Experymentarium dzieci brały 
udział w warsztatach edukacyjnych „Zagadki Einsteina”. 
Oprócz wspaniałej zabawy, rozwijały one spostrzegaw-
czość i logiczne myślenie.

Wycieczka jest najlepszą formą motywowania uczniów 
do uczenia się matematyki oraz ich nagradzania; 
w szczególności - wycieczka edukacyjna. Ponadto 
w trakcie wyjazdu uczniowie ze wszystkich szkół mie-
li okazję do zapoznania się, wspólnej pracy i integracji 
w grupach. Zajęcia edukacyjne sprzyjały ukazywaniu 
praktycznego zastosowania zarówno matematyki, jak 
i innych przedmiotów ścisłych w otaczającej nas rzeczy-
wistości.

Opiekunami wycieczki były: Marzena Janaszek, Ewa 
Frączek-Osuch - SP Nowiny, Kamila Siciarska - SP Bole-
chowice i Sylwia Kaczmarczyk - SP Kowala.

Ewa Frączek-Osuch
Zdjęcie: Ewa Frączek-Osuch

Experymentarium zachwyciło uczniów.

Uczestnicy wycieczki do Turcji.
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„Na szlaku kamieniołomów i jaskiń”
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w rajdzie rowero-
wym zorganizowanym przez gminę Sitkówka-Nowiny 
i Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach.

Trasa liczyła około 25 km i prowadziła przez najpopular-
niejsze, a zarazem najbardziej urokiwe, miejsca wypo-
czynku na terenie naszej gminy.
- Pierwsze rajdy rowerowe zaczęliśmy organizować już 
w 2012 roku jako radni Rady Gminy - mówił wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz. - Chcemy pokazać uroki naszej 
gminy i zintegrować mieszkańców. Na początku na raj-
dy przyjeżdżało kilkanaście osób, teraz  każdorazowo 
jest ich kilkadziesiąt. Cieszy mnie fakt, że nasze rajdy 
stają się coraz popularniejsze - dodał wójt.
Rowerzyści wyruszyli spod basenu „Perła” w Nowi-
nach, przez Wolę Murowana docierając do Bolecho-
wic.  Stamtąd rowerzyści udali się w kierunku Jaskini 
Raj, a następnie dotarli do malowniczego kamienio-
łomu „Zygmuntówka”. Nie obyło się bez lekcji historii 
- przewodnikiem rajdu, nie tylko technicznym, okazał 
się wójt Sebastian Nowaczkiewicz, który opowiedział 
uczestnikom rajdu historię wydobycia kamienia na ko-
lumnę pod posąg Zygmunta III Wazy. Z kamieniołomu 
wyruszono w kierunku miejscowości Szewce, gdzie za-
kończono wyprawę wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Tandem dla Piotra
W rajdzie rowerowym wziął udział Piotr z Centrum 
Duszpasterskie Wesoła54. Piotr jest niewidomy, jed-

nak nie przeszkadza mu to w realizacji swoich pasji. 
Udziela się w wielu różnych miejscach, pracuje, śpie-
wa, stroi pianina, a także jeździ na rowerze, choć nie-
którym może wydawać się to niemożliwe. - Aby jeździć 
na rowerze, wystarczy siedzieć z tyłu i mieć dobrego 
pilota - mówił Piotr, zachęcając do niewidomych do ak-
tywności fizycznej, a osoby w pełni sprawne - do pod-
jęcia się trudu bycia pilotem. A tym podczas ostatniego 
rajdu był dla Piotra Tomasz Gałek ze Stowarzyszenia 
„Rowerowe Świętokrzyskie”, który również zachęcał                               
do takiej aktywności. Piotr i jego bliscy zbierają pienią-
dze na nowy tandem - obecny jest w naprawdę złym 
stanie. Pieniądze można wpłacać na specjalne subkon-
to lub wrzucając je do puszek w zaprzyjaźnionych fir-
mach, instytucjach oraz w sklepach i serwisach rowe-
rowych w Kielcach. Szczegółowe informacje na temat 
Piotra i akcji można uzyskać na fanpage’u na Facebooku 
Tandem dla Piotra.

Wspólne grilowanie
Na zakończenie rajdu, w Świetlicy w Szewcach na jego 
uczestników czekała miła niespodzianka. Najpierw 
wszyscy zasiedli do wspólnego grillowania, później zaś 
najmłodsi otrzymali prezenty za wytrwałość, a wszyscy 
rowerzyści - akcesoria rowerowe, które będą nie tylko 
pamiątką, ale również praktycznym gadżetem.

Marta Herbergier
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Pomimo niesprzyjającej aury wiele osób zebrało się, 
by wspólnie uczestniczyć w I Gminnym Rajdzie Pie-
szym.

Rajd odbył się 16 czerwca w godzinach popołudnio-
wych. Wśród miłośników nordic walking można było 
zobaczyć zastępcę wójta Łukasza Barwinka oraz radną 
powiatu kieleckiego Bogumiłę Kowalczyk. Pomysło-

IV Gminne Zawody Pływackie
Przeszło stu uczestników wzięło udział w IV Gminnych 
Zawodach Pływackich organizowanych przez Stowa-
rzyszenie „Między Rajem a Piekłem”. IV Gminne Za-
wody Pływackie odbyły się 9 czerwca na basenie „Per-
ła” w Nowinach.

W rywalizacji na nowińskim basenie wzięli udział za-
wodnicy ze szkół podstawowych i gimnazjum, a także 
- jeden zawodnik w wieku przedszkolnym. - Wiemy, że 
kochacie pływać i kochacie rywalizację. Dlatego spe-
cjalnie dla Was zorganizowaliśmy te zawody - mówiła 
prezes Stowarzyszenia „Między Rajem a Piekłem” Kor-
nelia Bem-Kozieł.
Wszyscy uczniowie z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 
w ramach obowiązkowych zajęć w-f mają zapewnio-
ne darmowe lekcje nauki i doskonalenia pływania. To 
przynosi oczekiwane rezultaty - wyniki wielu pływaków 
były naprawdę imponujące. - Warto podkreślić, że nie 
chodzi nam o rywalizację między dziećmi, ale przede 
wszystkim o doskonała zabawę i sprawdzenie własnych 
możliwości - mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz. - To bardzo ważne, by dzieci aktywnie spędzały 
czas, w naszej gminie przywiązujemy do tego olbrzymią 
wagę - dodał.
Zawody odbyły się w czterech kategoriach wiekowych: 
klasy I-II, III-IV, V-VI oraz klasy gimnazjum. W każdej ka-
tegorii oddzielnie startowały dziewczynki i chłopcy. Do 
wyścigów na basenie przystąpił również jeden przed-
szkolak - Antoni Stańczuk, który dzielnie przepłynął cały 
dystans bez dodatkowej pomocy.

Otrzymał on puchar z rąk wójta gminy Sitkówka-Nowi-
ny Sebastiana Nowaczkiewicza.
Po wielogodzinnych zmaganiach nadszedł czas                    
na uhonorowanie zwycięzców Zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc w swoich kategoriach otrzymali puchary 
oraz nagrody rzeczowe: wejściówki do kina i akcesoria 
sportowe. Na wszystkich wszyscy uczestników czeka-
ły pamiątkowe medale. Zawody zostały zorganizowa-
ne przez Stowarzyszanie „Między Rajem a Piekłem”          
przy współpracy gminy Sitkówka-Nowiny oraz GOK 
„Perła” w Nowinach.

Marta Herbergier

Antoni Stańczuk - najmłodszy uczestnik zawodów.

I Gminny Rajd Pieszy

Uczestnicy rajdu pieszego.

dawczynią rajdu była Anita Dziwoń, która przewodzi 
nieformalnej grupie nordic walking w naszej gminie już 
od ponad dwóch lat. - Nordic walking to świetny spo-
sóna aktywność ruchową i przyjemne spędzanie czasu 
ze znajomymi - mówiła Pani Anita. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich, którzy są zainteresowani tym sportem 
do dołączenia do naszej grupy - dodała.

Uczestnicy rajdu spotkali się przy basenie "Perła" w No-
winach. Profesjonalny instruktaż nordic walking zapew-
nił Marcin Kosiba ze stowarzyszenia Ekstremalni. Mówił 
o tym, jak należy dobrać kije, w jak sposób utrzymać 
prawidłową postawę i czego należy się wystrzegać.
Instruktorzy ze stowarzyszenia towarzyszyli piechurom 
na całej trasie rajdu, udzielając w trakcie marszu cen-
nych wskazówek. Po krótkiej rozgrzewce uczestnicy raj-
dy wyruszyli w drogę, by przemierzyć nowińskie drogi. 
Choć co jakiś czas padał deszcz, wszystkim dopisywały 
humor i zgodnie twierdzili, że już teraz czekają na kolej-
ny rajd po gminie.

Na zakończenie na terenie ZSP w Nowinach odbyło się 
wspólne grillowanie. Było pieczenie kiebasek, rozgrze-
wanie się przy herbacie oraz wymiana poglądów na te-
mat nordic walking.

Marta Herbergier
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Biegi Przełajowe w Nowinach
Bieńkowskiego, która w tym roku zajęła w biegu trzecie 
miejsce. Zwycięzcami Memoriału okazali się Ewa Skrzy-
niarz oraz Michał Jamioł.
Na uczestników zawodów czekały puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Wszyscy startujący otrzymali pa-
miątkowe medale, a przedszkolaki - słodkie upominki. 
Nagrody zostały ufundowane przez: gminę Sitkówka-
-Nowiny, GOK „Perła” w Nowinach, ZSP w Nowinach, 
„Alex” W. Adamczyk, Delikatesy „Centrum”.

Marta Herbergier

W Nowinach odbyła się XVII edycja Biegów Prze-
łajowych o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny            
oraz XIV Memoriał Jana Bieńkowskiego.

Zawody odbyły się na stadionie przy Gminnym Ośrodku 
Kultury „Perła” w Nowinach. Oficjalnie zostały otwar-
te przez wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana No-
waczkiewicza oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach Kornelię Bem-Kozieł.

W biegach przełajowych uczestniczyli uczniowie pla-
cówek oświatowych z terenu całej gminy Sitkówka-
-Nowiny. Łącznie w biegu wzięłu udział ponad 400 
uczniów - począwszy od przedszkolaków, a skończywszy                  
na gimnazjalistach. Zawody zostały rozegrane w trzech 
kategoriach: Bieg Małolata, Bieg „Mistrz Podstawów-
ki”, Bieg Przedszkolaka. Najmłodsi mieli do pokonania 
dystans 100 m, który przebiegli po murawie boiska            
do piłki nożnej, a uczniowie podstawówki - dystans 400 
lub 800 metrów. Gimnazjaliści biorący udział w Biegu 
Małolata musieli przebiec odcinek 1200 metrów.

Ten ostatni bieg został połączony z Biegiem Głównym - 
Memoriałem Jana Bieńkowskiego.

Jan Bieńkowski był uczestnikiem biegów przełajowych 
w gminie Sitkówka-Nowiny. Zmarł podczas jednego 
z nich. Memoriał jego imienia odbywa się już po raz 
czternasty. Od wielu lat bierze w nim udział córka Jana Zwyciężczyni Memoriału J. Bieńkowskiego - Ewa Skrzyniarz.

Szachiści odwiedzili Nowiny
27 maja w hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach odbył się XV Międzynarodowy Turniej 
Szachowy o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.

Tego dnia do Nowin zjechali zawodnicy z naszego regio-
nu, a nawet z zagranicy, by wziąć udział w rozgrywkach, 
które odbywały się w trzech grupach wiekowych: do 8 
lat, do 12 lat oraz w kategorii open (juniorzy + senio-
rzy). W turnieju wzięło udział ponad 70 osób. Rozgry-
wano szachy szybkie: 9 rund systemem szwajcarskim, 
kojarzenie komputerowe, tempo gry to 15 min. na za-
wodnika.
Sędzią głównym zawodów był Tomasz Stefaniak.

Turniej został uroczyście rozpoczęty przez wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza. - Cieszę 
się, że szachiści już po raz piętnasty spotykają się w na-
szej gminie, by wyłonić wśród siebie najlepszego gra-
cza Szachy to najbardziej popularna gra na świecie: to 
świetny sposób na ćwiczenie koncentracji, dyscypliny     
i systematyczności oraz rozwój intelektualny. Cieszę sie, 
ze tu jesteście – mówił wójt, życząc wszystkim wygranej 
w Turnieju.

Po wielu godzinach emocjonujących rozgrywek wyło-
niono zwycięzców. Otrzymali oni puchary, pamiątkowe 
dyplomy, nagrody rzeczowe i finansowe.

Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury 
PERŁA w Nowinach, zaś współorganizatorem Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach i Świętokrzyski 
Związek Szachowy. Honorowy patronat nad turniejem 
objął Wójt Gminy Sitkówka Nowiny – Sebastian No-
waczkiewicz.

Marta Herbergier

Szachy wymagają skupienia.
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GKS Nowiny w IV Lidze!
30 rozegranych meczów, 68 uzyskanych punktów, 72 
zdobyte bramki i tylko 20 straconych – tak w skrócie 
wygląda podsumowanie sezonu 2016/2017 dla no-
wińskich piłkarzy.

Ale to tylko liczby, bo tak naprawdę liczą się emocje, 
zwłaszcza te z ostatnich tygodni, gdy drużyna była coraz 
bliżej zwycięstwa.
Na informację o awansie do IV Ligi musieliśmy jednak 
czekać aż do samego końca. To w ostatniej, trzydziestej 
kolejce Świętokrzyskiej Klasy Okręgowej, w  wyjazdo-
wym meczu z Lechią Strawczyn okazało się, że GKS No-
winy wywalczył zasłużony awans.

Zacznijmy jednak od początku. Celem na ten sezon był 
powrót do IV ligi. Bliższy niż w ciągu ostatnich czterech 
lat, bo że przecież sezon 2015/2016 zakończyliśmy na 
drugim miejscu.  Niestety - tylko jedno było premiowa-
ne awansem. W tym, który właśnie się zakończył, szan-
se na awans były większe, dwie drużyny awansować 
miały bezpośrednio, a trzecia miała zostać wyłoniona  
w barażach. Wszyscy doskonale zdawaliśmy sobie spra-
wę, że kolejny raz będziemy jednym z faworytów, ale 
nie będzie to łatwa droga.

Po rundzie jesiennej byliśmy na trzecim miejscu z nie-
wielką stratą do lidera Kamiennej Brody oraz drugiego 
w tabeli Granatu Skarżysko. Rundę rewanżową rozpo-

częliśmy kapitalnie, wygrywając pierwsze cztery spo-
tkania, pokonując w tym czasie lidera (GKS Nowiny 
-Kamienna Brody 2:0),  ze stosunkiem bramek 10-0.              
To napędziło drużynę i dalszą część sezonu rozgrywali-
śmy na dobrym poziomie. Bez porażki, tylko cztery re-
misy i aż jedenaście zwycięstw to bilans drugiej rundy, 
który sprawił, że mogliśmy otwierać szampany!

Ciężko wyróżnić kogoś z drużyny, która grała bardzo 
równo, a rezerwowi wchodząc na boisko udowadnia-
li, że trener Mariusz Ludwinek przed każdym meczem 
ma pozytywny ból głowy przy ustalaniu wyjściowej 
jedenastki. Każdy zawodnik znajdujący się w kadrze 
GKS-u dołożył swoją cegiełkę do końcowego sukcesu. 
Dominik Szewczyk, który strzelił 19 bramek i Jakub Ole-
arczyk z 16 trafieniami to najlepsi strzelcy w drużynie.

Zawodnicy GKS Nowiny, którzy wywalczyli awans do IV 
ligi Paweł Mech, Rafał Głuch, Karol Markowski, Arka-
diusz Kasprzyk, Paweł Ślefarski, Karol Bujak, Mateusz 
Smuga, Kamil Król, Wojciech Niebudek, Michał Dziu-
bek, Przemysław Cichoń (kapitan), Łukasz Góral, Łukasz 
Gągorowski, Dominik Szewczyk, Damian Chrzanowski 
(grał w pierwszej rundzie ), Mateusz Krężołek, Jakub 
Olearczyk, Hubert Drej oraz  Adrian Solnica.

Łukasz Góral
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Dobre wyniki drużyn młodzieżowych
GKS Nowiny to nie tylko drużyna seniorów, która wła-
śnie awansowała do IV ligi. GKS Nowiny to także grupy 
młodzieżowe, które w minionych rozgrywkach spisały 
się bardzo dobrze.

Obecnie w naszym klubie są cztery drużyny młodzieżo-
we. W planach jest zwiększenie ilości grup, ale będzie 
to możliwe dopiero po zakończeniu modernizacji GOK 
"Perła", ponieważ chcemy stworzyć jak najlepsze wa-
runki dla najmłodszych zawodników. 

Najmłodszą grupą w naszym klubie są młodzicy. To za-
wodnicy urodzeni w 2004 roku, ale w skład drużyny 
wchodzą też młodsi adepci piłki nożnej (rocznik 2005 
i 2006). Podopieczni Łukasza Górala wygrali zmagania 
w grupie licencyjnej rocznika 2004. Jak podkreśla tre-
ner wynik w tej kategorii wiekowej nie jest najważniej-
szy, ale z pewnością daje dużo radości zawodnikom. 
Drużyna ta poczyniła duże postępy i miejmy nadzieję, 
że nadal będą ciężko pracować i rozwijać swoje umie-
jętności. Najlepszym strzelcem w naszym młodym ze-
spole został Mateusz Kawecki, a najlepiej asystującym 
Maksymilian Korba.

Trampkarze, czyli chłopcy urodzeni w roku 2002 i 2003 
rywalizowali w grupie finałowej, gdzie mierzyli się z naj-
lepszymi drużynami w województwie. Ostatecznie za-
jęli Oni bardzo dobre 5 miejsce. To duży sukces zawod-
ników trenowanych przez Karola Wróbla i w przyszłym 
sezonie będą chcieli go jeszcze poprawić. Trener chciał-
by wyróżnić Jakuba Pichetę, Oskara Olszewskiego, Kac-
pra Wysockiego oraz Dawida Kaczora, którzy stanowili 
o sile zespołu. Ten ostatni z 7 trafieniami był najsku-
teczniejszym strzelcem.

Juniorzy młodsi (rocznik 2000 i 2001) od początku zma-
gań ligowych byli w czołówce. Niestety nie udało się 
dogonić lidera i w końcowym rozrachunku zajęli dru-
gie miejsce. Można powiedzieć aż drugie, ale zawod-
nicy tej drużyny są bardzo ambitni i dla nich to tylko 
druga pozycja. Podopieczni Przemysława Cichonia 
w przyszłym sezonie będą chcieli wygrać ligę, a drzemie 

w nich spory potencjał. Kilku z zawodników tej grupy 
trenowało z drużyną seniorów, a Dawid Dorowski i Pa-
weł Szymonek znaleźli się nawet w kadrze meczowej. 
Najwięcej bramek (22) dla juniorów młodszych strzelił 
Erwin Skowron. 

Ostatnia, najstarsza grupa to juniorzy starsi (rocznik 
1998 i 1999). Po bardzo dobrej drugiej rundzie zano-
towali marsz w górę tabeli, który tak jak w przypadku 
młodszych kolegów, skończył się na drugim miejscu. 
Nie ma jeszcze decyzji ze strony związku, ale być może 
ta lokata da awans do Świętokrzyskiej Ligi Juniorów 
Starszych. Młodzi zawodnicy, mieliby wtedy możliwość 
grania z najlepszymi w województwie.
Najskuteczniejszym strzelcem juniorów starszych zo-
stał Bartłomiej Jaros, strzelił 19 bramek.

Jak widać praca z młodzieżą idzie w dobrym kierunku. 
Miejmy nadzieję, że nowy obiekt oraz chęć podnosze-
nia swoich umiejętności spowoduje, że w naszym klu-
bie pojawi się jeszcze więcej młodych zawodników.

Łukasz Góral

Trampkarze, trener Karol Wróbel.

Juniorzy młodsi, trener Przemysław Cichoń.

Młodzicy, trener Łukasz Góral.
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LOTTO Poland Bike Marathon w Nowinach

Uczestnicy zawodów.

Już po raz trzeci gmina Sitkówka-Nowiny gościła za-
wodników biorących udział w LOTTO Poland Bike Ma-
rathon.

To był dziewiąty spośród 17 tegorocznych etapów cyklu 
wyścigów amatorów na rowerach górskich. Organiza-
torem zawodów jest Grzegorz Wajs.

Położona w Górach Świętokrzyskich gmina Sitkówka-
-Nowiny była areną jednego z najtrudniejszych i najcie-
kawszych etapów LOTTO Poland Bike Marathon 2017. 
W Sitkówce-Nowinach były „prawdziwe” góry, mozol-
ne wspinaczki, szalone zjazdy i bardzo techniczne „sin-
gle”. Istny raj dla miłośników MTB. To niezwykle trudna 
i uciążliwa trasa, a mimo to łącznie na starcie stanęło 
400 osób. Starterem podczas zawodów był wójt gminy 

Sebastian Nowaczkiewicz, który wręczał również na-
grody i puchary zwycięzcom zawodów.

Rywalizacja odbyła się na trzech dystansach: MAX (52 
km), MINI (29 km) oraz FAN (8 km - dla uczniów i uczen-
nic szkół podstawowych). W zawodach mieli też możli-
wość wziąć udział najmłodsi - na swych rowerkach wy-
startowały przedszkolaki w wieku 2-4 i 5-6 lat.
Najlepsza na dystansie MAX w kategorii open okazała 
się Barbara Kleczaj, a wśród mężczyzn Adrian Jusiń-
ski. Na dystansie MINI triumfowała Joanna Sobczuk, 
a wśród mężczyzn Grzegorz Marcinkiewicz. Wśród mło-
dzieży na dystansie FAN najlepsza z dziewcząt okazała 
się Katarzyna Praszczałek, a wśród chłopców Mateusz 
Szyszko, natomiast Oliwier Bieroński z Bolechowic za-
jął ósme miejsce w kategorii FAN w grupie C3. W gro-
nie zwycięzców wśród najmłodszych uczestników za-
wodów znaleźli się zawodnicy z terenu naszej gminy: 
w Mini Crossie w kategorii CC1 Antoni Wójcik z Szewc 
zajął drugie miejsce tuż za nim na podium stanął Miłosz 
Król ze Zgórska, na szczycie podium stanął natomiast 
Maciej Kowalczyk z Szewc. 

Na terenie Miasteczka Poland Bike można było skorzy-
stać z bezpłatnego serwisu rowerowego ABSOLUTE BI-
KES. Dla wszystkich uczestników przygotowano bufety 
na trasie. Na dzieci czekała rowerowa strefa SUPERIOR 
FLY KIDS oraz Chatka Małolatka.
LOTTO Poland Bike Marathon w Sitkówce-Nowinach 
zorganizowany został przy ścisłej współpracy z Urzę-
dem Gminy Sitkówka-Nowiny. Patronat honorowy nad 
imprezą objął marszałek województwa świętokrzyskie-
go Adam Jarubas.

Marta Herbergier

XIV Mistrzostwa Województwa Nauczycieli w Siat-
kówce Plażowej o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-No-
winy odbyły się 3 czerwca w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach.

W imprezie od wielu lat uczestniczy wielu sportowców. 
Tak było i tym razem - do rozgrywek stanęło kilkadzie-
siąt osób - par nauczycieli z terenu całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Najlepsi  w parach mieszanych 
okazali się gospodarze mistrzostw - nauczyciele w-f 
z ZSP w Nowinach Aneta Gołuzd oraz Krzysztof Wanat. 
W parach męskich po całodniowych rozgrywkach zwy-
cięstwo zapewnili sobie Tomasz Wątor i Adam Swaczy-
na.Uroczystego rozpoczęcia Mistrzostw dokonali wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz oraz zastępca dyrek-
tora ZSP w Nowinach Anna Woźniak. Oni też wręczyli 
puchary i upominki zwycięzcom Mistrzostw.

Wyniki - pary męskie:
I miejsce: Tomasz Wątor i Adam Swaczyna
II miejsce: Krzysztof Wanat, Tomasz Michalski
III miejsce: Grzegorz Bujak, Sebastian Burek

Wyniki - miksty:
I miejsce: Aneta Gołuzd, Krzysztof Wanat
II miejsce: Dorota Wójciak, Aleksander Wójciak
III miejsce: Małgorzata Litwin, Jarosław Litwin.

Marta Herbergier

Przedszkolakirównież mogły wystartować w zawodach.

Nauczyciele zagrali w piłkę plażową
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Sukcesy młodych lekkoatletów 
30 i 31 maja 2016r w Strawczynie odbyły się Świę-
tokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych 
w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców.

Wzięli w nich udział uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Nowinach. Zawody miały miejsce przy słonecznej po-
godzie, co pomagało zawodnikom osiągnąć optymalne 
rezultaty. Indywidualnie Anna Skowronek zajęła drugie 
miejsce, Bartłomiej Łyczek był trzeci, a Mateusz Kawec-
ki piąty.Zgodnie z przepisami uczniowie rywalizowali 
w czterech konkurencjach: bieg na 60 m, skok w dal, 
rzut piłeczką palantową, bieg długi. Dziewczęta druży-
nowo zajęły II miejsce, ustępując tylko kieleckiej szko-
le. Chłopcy mimo dobrych wyników w poszczególnych 
konkurencjach uplasowali się na szóstym miejscu. Szko-
ła otrzymała pamiątkowy puchar, a uczniowie medale. 
Od wielu lat sukcesy w lekkiej atletyce stały się tradycją 
Szkoły Podstawowej w Nowinach.

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Złoty dublet nowińskich oszczepników
Podczas dwudniowych Mistrzostw Województwa 
w lekkiej atletyce gimnazjaliści z Nowin wywalczyli 
sześć medali! To ogromny sukces, który niewątpliwie 
świadczy o determinacji i konsekwencji młodych spor-
towców.

Tegoroczne zawody odbyły sie w dniach 5-6 czerwca     
w Kielcach. Zawodnicy z Nowin wzięli w nich udział nie 
po raz pierwszy. 
W roku ubiegłym nasi uczniowie wygrali klasyfikację 
medalową tej imprezy, a w tegorocznej potwierdzili 
swoją supremację, mimo braku już w swoich szeregach 
dwukrotnego złotego medalisty tamtych zmagań Miko-
łaja Odziemka. 

Pierwszego dnia rywalizacji medalowe żniwa otworzył 
dyskobol Krzysztof Orawiecki, którego rzut z pierwszej 
kolejki na odległość 34 metrów zapewnił mu brązowy 
medal. Chwilę później ze srebrnego medalu zdobytego 
w konkursie pchnięcia kulą cieszyła się uczennica kla-
sy III Patrycja Giełżecka, która uplasowała się również       
na piątym miejscu w rzucie dyskiem.
Ale to był dopiero początek sportowych emocji dla za-
wodników z Nowin.
Po tych wydarzeniachw blokach startowych do biegu  
na 200 m przez płotki stanęła Magdalena Ganczrek, 
która po pasjonującym finiszu uplasowała się ostatecz-
nie na czwartym miejscu.Ten nieco pechowy bieg Mag-
da powetowała sobie drugiego dnia zawodów zdoby-
wając brązowy medal w biegu na 80 m przez płotki.

Jednak prawdziwą rewelacją zawodów okazali się nasi 
oszczepnicy!
Jako pierwsza do rywalizacji przystąpiła Wiktoria Do-
magała. Pierwszoklasiska mimo, że rywalizowała z kole-
żankami o dwa lata starszymi, w swoim debiucie okaza-
ła się najlepsza w gronie ponad 20 zawodniczek. Swoje 

zwycięstwo przypieczętowała rzutem na odległość 26,5 
m, który oddała w ostatniej kolejce konkursu. W zgod-
nej opini fachowców była to największa niespodzianka 
mistrzostw.
Niespodzianki nie było w konkursie chłopców, który za-
kończył się zwycięstwem Rafała Pabisa,  obrońcy tytułu 
z roku ubiegłego. Rafał podobnie jak koleżanka swój 
najlepszy rezultat 40 m 89 cm osiągnął w szóstej ko-
lejce.

Dopełnieniem rewelacyjnego startu naszych gimnazja-
listów był medal brązowy wyskakany przez ucznia klasy 
II Bartłomieja Szmala w konkursie skoku w dal (5m 41 
cm).

Ze sportowym pozdrowieniem
Krzysztof Wanat

Na podium z opiekunką Lidią Jędrochą-Kubicką.

Zwyciężczynie zawodów lekkoatletycznych.
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Jest znana chyba wszystkim mieszkańcom naszej gmi-
ny. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz nowińskiej 
społeczności, w szczególności aktywizując osoby star-
sze.

Urodziła się 20 sierpnia 1951 r. Od 1965 r. jest miesz-
kanką gminy Sitkówka-Nowiny. 
Ukończyła szkołę pielęgniarską w 1973 r. Przez długie 
lata pracowała w przychodni przy Cementowni w No-
winach – Zespole Opieki Zdrowotnej „Budowlani”.

Początkowo była tam pielęgniarką, później pracowa-
ła jako położna. W wyniku reorganizacji przychodnia 
przekształciła się w Powiatowe Centrum Usług Medycz-
nych w Kielcach – filia w Nowinach, ale ona pozostała 
na swoim stanowisku. Od 2000 r. pracuje, również bę-
dąc na emeryturze, w Ośrodku Zdrowia w Nowinach.

W latach 1998 – 2014 była radną Rady Gminy Sitkówka-
-Nowiny poświęcając swój prywatny czas na działanie 
na rzecz lokalnej społeczności. Od września 2016 r. jest 
Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny.

Jest założycielką i menagerem chóru „Nowina”. I, trzeba 
przyznać, swoją pracę wykonuje doskonale. Jest z chó-
rem „Nowina” na każdym występie – skwapliwie foto-
grafuje, dokumentuje i opisuje historię chóru. I to na 
Facebooku – sama prowadzi fanpage zespołu. Wspiera 
również inne zespoły, aktywnie uczestnicząc w życiu 
kulturalnym społeczności gminnej. Jest zafascynowana 
ludźmi, kocha z nimi rozmawiać i wspierać ich. Poma-
ga, informuje, edukuje. Nie odmówi nikomu, kto zwróci 
się do niej o pomoc. To ludzie są jej pasją i nie ukrywa 
tego. Lubi też książki i dobre kino. Miłośnicy piłki noż-
nej znają ją jako ratownika medycznego z meczów GKS 
Nowiny – pełniła tę rolę przez ponad 30 lat.

Redakcja

Urodził się 21 kwietnia 1925 roku w Bilczy – Jaworni. 
W okresie II wojny światowej przeprowadzał partyzan-
tów przez lasy Kielecczyzny. Nawiązał kontakt z Anto-
nim Hedą (ps. Szary) i wstąpił do jego oddziałów. Pro-
wadził wraz z kilkoma kolegami akcje dywersyjne, brał 
udział w ataku na pociąg pancerny w Sitkówce, przy-
gotowywał również akcję dla grupy żołnierzy odbijają-
cych więźniów z zamku w Kielcach. W latach 90-tych za 
swoje zasługi został z rąk gen. Antoniego Hedy ps. Szary 
nominowany do stopnia porucznika Wojska Polskiego.

Po zakończeniu wojny wraz z bratem Stefanem podjęli 
pracę u szewca, później w Przedsiębiorstwie Robót Ko-
lejowych w Sitkówce. W 1949 r., poznał obecną żonę 
Helenę, z którą w 1950 r. wziął ślub. Następnie swoje 
zatrudnienie znalazł w Zakładach Wapienniczych w Sit-
kówce, gdzie pracował aż do 1987 r., kiedy przeszedł na 
emeryturę.
Przez całe swoje życie był oddanym i aktywnym spo-
łecznikiem. W 1947 r. wstąpił do Straży Pożarnej w Bil-
czy, a w 1952 r. był w grupie założycielskiej Straży Po-
żarnej w Kowali, w której przez długie lata pełnił rolę 
skarbnika. Za zasługi dla pożarnictwa druh Władysław 
Bentkowski otrzymał m.in. medal honorowy im. Bole-
sława Chomicza, złoty medal zasługi dla pożarnictwa, 
złoty znak Związku OSP RP.
W 1987 r. Władysław Bentkowski został wybrany 
na sołtysa wsi Kowala i funkcję tę pełnił do 1999 r. 
W pierwszej kolejności zadbał o bezpieczeństwo dzie-
ci oraz pieszych, dla których wybudowano chodnik. 
Pprzeprowadził pierwszą telefonizację wsi, a następnie 
przystąpiono do budowy kanalizacji. W czasie jego ka-
dencji sołtysa w roku 1997 wybudowano nową remizę, 
a wraz z rokiem 1998 rozpoczęto budowę szkoły pod-
stawowej.
Małżeństwo Państwa Bentkowskich ma pięciu synów: 
Józefa, Mieczysława, Tadeusza, Andrzeja i Czesława. 
W związku małżeńskim są nieprzerwanie od 67 lat.

Redakcja

Władysław BentkowskiKrystyna Janiec

W cyklu „Ciekawi ludzie” prezentujemy sylwetki osób znanych i mniej znanych związanych z naszą gminą. Liczymy 
na podpowiedzi z Państwa strony - swoje propozycje możecie przesyłać na adres: redakcja@nowiny.com.pl.

Ciekawi ludzie
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Wierszem pisane
Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

Przychodzisz do mnie
Przychodzisz do mnie ciemną nocą
Przychodzisz do mnie jasnym dniem
Przychodzisz do mnie gdy gwiazdy świecą
Czy to jest prawda czy tylko sen
 
Przychodzisz do mnie podajesz rękę
Prowadzisz w kolorowy świat
Serce chce mi wyskoczyć z piersi
Czuję się jak by ubyło mi lat
 
Prowadzisz mnie aleją gwiazd
O której tylko marzyłam
Bo tylko w najpiękniejszych snach
Tak blisko Ciebie byłam
 
Tańczymy walca blisko tak
Że serce-serce czuje
Nie ważne jest ile masz lat
Gdy miłość w sobie czujesz
 
Będziemy tańczyć do końca świata
Walca razem z gwiazdami
Niebo otuli nas szalem z gwiazd
Usta zamkniemy ustami
Irena Kostrzewska

Idealna kobieta

A moja wiara skąd
się bierze, że do wszystkiego podchodzę,
szczerze, z wielkim zaangażowaniem 
bo tylko wtedy ,niemożliwe jest możliwym,
się staje i choć by Ci wtedy
ktoś mocno przeszkadzał w pracy,
czy wręcz źle Ci odradzał
palce od rąk w nieswoje sprawy wkładał
to Ty nie będziesz nawet go nie zauważał,
bo Pan Bóg sam wtedy Cię ostrzeże,
no i napomina, że miłość jest największa,
na tym cały świecie,
bo nic oprócz niej z tego świata,
ze sobą do nieba nie zabierzecie,
i zabrać nikt nie może,
bo przecież największa Miłością
to Ty, Sam Jesteś Mój Panie, Mój Królu
Mój Mistrzu, Mój Panie Boże!!!
Henryka Brzoza

Moja wiara

Dławi nas słowo ideał
wątpimy w siebie

marzymy, by ciało było idealne,
by się podobało

więc je głodzimy (przepraszam, odchudzamy)
wstrzykujemy mu coś tam i tu

rzeźbimy (raczej katujemy) na siłowni
nie marszczymy brwi, nie uśmiechamy się

by nie przybyło nam zmarszczek
naprawiamy zewnętrzny obraz
niczym żywy posąg i co dalej?

korygujemy naturę
jeszcze modny tatuaż i makijaż permanentny

i…
wpadamy we własne sidła

nawet jak nas zostanie już połowa
i tak będziemy podobne same do siebie

chociaż usilnie przecież chcemy oddalić czas

a to przecież od nas zależy,
czy dzień jest wyjątkowy,
czy tylko z gamą szarości

szukamy siebie na zewnątrz
a my jesteśmy w sobie

mężczyźni kochają nas przecież takimi
jakimi jesteśmy

bez poprawek

no cóż… taka jest kobieta
a naprawdę urody dodaje jej miłość

Lidia Jędrocha-Kubicka
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Planowane i zakończone dofinansowania
przez LGD „Perły Czarnej Nidy”

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działają-
ca na terenie gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-No-
winy informuje o przeprowadzonych dotychczas kon-
kursach w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2020, a także o planowanych naborach, co jest 
szczególnie istotne dla organizacji planujących apliko-
wać o środki w ramach naszego budżetu. 

W 2016 roku przeprowadziliśmy dwa nabory wnio-
sków. Pierwszy z nich dotyczył przedsięwzięcia Rozwój 
działalności gospodarczej i odbył się w listopadzie. 
Budżet wynosił tu 1.875.000,00 zł, a aplikować moż-
na było o kwotę od 25 tys. do 300 tys. zł, co stanowi-
ło 50% kosztów kwalifikowalnych. W ramach naboru                   
do biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” 
wpłynęło 18 wniosków, z czego 15 przeszło pozytyw-
nie weryfikację formalną i podlegało ocenie zgodności 
pod względem kryteriów wyboru. Łączna wnioskowana 
kwota pomocy z 18 wniosków o przyznanie pomocy to 
3.152.999,29 zł. Rada pozytywnie oceniła 15 wniosków 
do dofinansowania, natomiast w limicie środków  zmie-
śc i ło  s ię  10 z  n ich na łączną kwotę pomocy
1.782 .862,00 zł. W ramach tych projektów planowane 
jest do utworzenia 15 nowych miejsc pracy.
Drugi konkurs przeprowadzony w 2016 roku dotyczył 
przedsięwzięcia Budowa lub przebudowa ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej. W ramach budżetu, który wynosił  
1.420.000,00 zł złożone zostały 4 wnioski, wszystkie 
przeszły pozytywnie weryfikację formalną i uzyskały 
dofinansowanie. W ramach projektów powstanie świe-
tlica wiejska i boisko wielofunkcyjne w Bieleckich Mły-
nach, a także zmodernizowane zostaną boiska w Nowi-
nach, Bolechowicach i Korzecku. Łączna wnioskowana 
kwota pomocy wyniesie 1.148.072,54 zł.
Kolejne nabory wniosków miały miejsce w bieżącym 
roku i dotyczyły przedsięwzięć Lokalna Sieć Innowacji 
oraz Podejmowanie Działalności Gospodarczej. W ra-
mach tego pierwszego budżet wynosił 50.000,00 zł i do 
biura LGD wpłynęło 5 wniosków po 10 tys. zł, a więc 
wszystkie zostały wybrane do dofinansowania. Celem 
projektów jest wypracowanie z udziałem lokalnej spo-
łeczności propozycji rozwiązań lokalnych problemów. 
Będą mogły one zostać wdrożone w ramach projektów 
grantowych realizowanych w późniejszym terminie. 
Nabór na Podejmowanie działalności gospodarczej 
trwał od 30.03.2017 r. do 12.04.2017 r., a budżet wyno-
sił tu 500.000,00 zł. Kwota dofinansowania wynosiła tu 
50.000,00 zł. W ramach naboru do biura Lokalnej Gru-
py Działania wpłynęło 19 wniosków, z czego 17 przeszło 
pozytywnie weryfikację formalną i podlegało ocenie 
zgodności pod względem kryteriów wyboru. Do dofi-

nansowania wybranych zostało 10 wniosków, a koszty 
kwalifikowalne stanowić mogą nawet 100% kosztów 
projektu.

Planowane konkursy:
Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony śro-
dowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Nabór 
planowany jest na II połowę 2017 r, a budżet wynosi tu 
225 000,00 zł. 
Wdrażane w ramach niniejszego przedsięwzięcia pro-
jekty wpływać powinny na integrację mieszkańców, po-
winny także być to inicjatywy oddolne, pomysły, które 
pochodzą wprost od mieszkańców i wykorzystują lokal-
ne zasoby. Dodatkowo punktowane będą pomysły 
Wypracowane przez mieszkańców podczas warsztatów 
odbywających się w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lo-
kalna sieć innowacji.
Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego - ogło-
szenie naboru planowane jest na I połowę 2017 r. Bu-
dżet na konkurs to 240.000,00 zł. Możliwe do realizacji 
projekty: renowacja, restauracja, konserwacja zabytko-
wych kościołów (ich elementów) lub innych obiektów 
zabytkowych w tym wpisanych do rejestrów gminnych.
Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów 
lub usług lokalnych - nabór planowany jest na II poło-
wę 2017 r., a budżet wynosi tu 140.000,00 zł. Możliwe      
do realizacji projekty: prowadzenie kampanii promocyj-
nych z wykorzystaniem mediów – prasy, radia, portali 
internetowych, wydawnictwa promocyjne. Działania 
skupiać się będą na lokalnych atrakcjach, produktach 
i usługach. 
Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów      
lub usług lokalnych (projekt własny). Nabór planowany 
jest na II połowę 2017 r., budżet na konkurs to 50.000 
zł. Wniosek planowany do realizacji przez LGD, a w jego 
ramach powstanie przewodnik po atrakcjach obszaru 
LGD.  

O kolejnych ogłaszanych konkursach informować bę-
dziemy na stronie www.perlycn.pl oraz na naszym 
profilu na facebooku. Szczegóły naborów na bieżąco 
wysyłać będziemy do zainteresowanych poprzez new-
slettera, do którego można zapisać się na stronie www.
katalog.perlycn.pl Przed każdym naborem organizować 
będziemy również spotkania w gminach wchodzących 
w skład LGD po to, by przybliżyć zasady ubiegania się 
o pomoc. Dodatkowo pracownicy biura świadczą bez-
płatne doradztwo indywidualne w biurze mieszczącym 
się w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 i pod nr telefonu 
41 311 46 91 wew. 304, 305.

Anna Ramian
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