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Szanowni Państwo!

Nadeszła wiosna, a wraz z nią wzrósł nasz poziom ak-
tywności ruchowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców, gmina Sitkówka-Nowiny dokłada 
wszelkich starań, aby zapewnić Państwu możliwość 
aktywnego spędzania wolnego czasu. W wielu miej-
scowościach naszej gminy macie Państwo do dyspo-
zycji siłownie zewnętrzne, a także boiska sportowe. 
Gmina obfituje również w tereny rekreacyjne, gdzie 
można pojeździć na rowerze, pospacerować czy wy-
brać się na nordic walking.
Tym, którzy wolą raczej oglądać sport, proponujemy 
kibicowanie podczas rozgrywek odbywających się na 
stadionie w Nowinach i na hali Zespołu Szkół Ponad-
podstawwych w Nowinach.
Warto przypomnieć, że już wkrótce stadion zosta-
nie gruntownie przebudowany i zyska nowe funkcje. 
Dzięki temu gmina Sitkówka-Nowiny stanie się jesz-
cze bardziej atrakcyjnym miejscem dla sportowców 
z całej Polski.

Dla miłośników wydarzeń kulturalnych również przy-
gotowaliśmy atrakcyjną ofertę - po Nowińskim Kier-
maszu Wielkanocnych Tradycji, który przyciągnął 
tłumy odwiedzjących, pora na czas refleksji i zadu-
my.  Już 23 kwietnia zapraszam Państwa do kościoła 
parafialnego pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach 
na Przegląd Pieśni Wielkanocnych i do Miłosierdzia 
Bożego. Kilka dni później, 7 kwietnia, w Zespole Pla-
cówek Integracyjnych w Kowali odbędzie się Konkurs  
Recytatorski Patriotycznej Poezji Autorskiej „Co Ci 
powiem, Ojczyzno ..." a następnego dnia w Przed-
szkolu Samorządowym w Nowinach - VII Gminny 
Konkurs Piosenki Patriotycznej. Na wszystkie te wy-
darzenia serdecznie Państwa zapraszam.

Na zokończenie nie pozostaje mi nic innego, jak ży-
czyć Państwu Wesołych Świąt!

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Inwestycje w gminie Sitkówka-Nowiny

Autorem zdjecia, jakie znalazło się na okładce kwiet-
niowego "Głosu Nowin" jest Pani Dominika Wiśniewska 
ze Studia Fotomorfoza. Jej prace możecie obejrzeć na 
stronie internetowej www.fotomorfoza.pl oraz fanpa-
ge'u na Facebooku @studiofotomorfoza.

Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie Sitkówka-
-Nowiny nabiera tempa. W tym roku rozpoczną się 
w gminie największe inwestycje ostatnich lat.

Część z nich jest już na etapie realizacji, jak chociaż-
by zadanie „Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO 
w Osiedlu Nowiny”. Wykonawcą robót zostało Przed-
siębiorstwo Budowlane „Rystal-Bud” Spółka z o.o., ul. 
Piwowarska 25, 25-561 Kielce. Umowny termin zakoń-
czenia robót mija 3 listopada 2017 r. Wartość robót to 
7.480.000 zł. 29 marca 2017 r. przekazano plac budowy 
i rozpoczęto prace budowlane.

Zadanie „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury „Perła” w Nowinach wraz  z terenem przyległym 
przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji” jest 
na etapie weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu 
przetargowym. Wpłynęło ich sześć, a najniższa z nich 
opiewa na kwotę 9.997.000 zł. Wybór wykonawcy na-
stąpi w najbliższym czasie. Jednocześnie ogłoszono 
drugi przetarg na realizację zadania „Przebudowa płyty 
boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-
-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych 
i przebudową bieżni wokół boiska”. Termin złożenia 
ofert minął 29 marca 2017 r., do przetargu przystąpi-
ło pięciu oferentów, najniższa cenowo oferta wynosi 
4.999.000 zł.

Na etapie opracowywania jest dokumentacja projek-
towa na zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków, 
przebudowę dróg wewnętrznych i przebudowę drogi 
powiatowej nr 0376T w celu utworzenia terenów inwe-
stycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny. Termin 
realizacji umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Dro-
gowym „MAGBUD” Wojciech Czub, ul. Sukowska 6, 25-

Wizualizacja nowej kotłowni.
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Inwestycje w gminie Sitkówka-Nowiny
146 Kielce mija 10 listopada 2017 r.

Podejmujemy działania w celu zapewnienia mieszkań-
com dostępu do sieci wod-kan na terenie całej gminy. 
W celu poprawy jakości ciśnienia dostarczanej wody 
planowana jest budowa sieci magistralnej do msc. 
do msc. Szewce i Zawada. Obecnie opracowywana 
jest w tym zakresie dokumentacja budowlana, której 
termin złożenia upływa z końcem września bieżące-
go roku. W tym roku gmina Sitkówka-Nowiny planuje 
również przygotowanie dokumentacji projektowej sie-
ci wod-kan umożliwiającej zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków terenów budowlanych w msc. 
Zgórsko, gdzie które obecnie 30 działek budowlanych 
zostało przeznaczone na sprzedaż w przetargu ustnym 
nieograniczonym. W marcu ogłoszono również przetarg 
na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w msc. Bolechowice, Zgórsko, Kowala w ramach grup 
inicjatywnych mieszkańców, w którym zostało złożone 
sześć ofert.
Już wkrótce powstaną kolejne miejsca, w których miesz-
kańcy będą mogli spędzać wolny czas. Jeszcze w pierw-
szym półroczu zrealizowana zostanie dokumentacja 
projektowa na budowę siłowni zewnętrznej na terenie 
placu zabaw w m. Słowik oraz budowę altany rekreacyj-
nej wraz z grilowiskiem na terenie Zespołu Placówek 
Oświatowych w m. Bolechowice”, a zadania „Budowa 
placu zabaw w m. Wola Murowana” oraz „Budowa al-

tany rekreacyjnej wraz grilowiskiem w m. Nowiny” jest 
na etapie wyłonienia projektanta.
Trwają prace modernizacyjne w budynku OSP Kowala: 
remont posadzki betonowej w pomieszczeniach gara-
żowych oraz wymiana bram garażowych. Powinny one 
zakończyć się w najbliższym czasie.

W tym roku zostanie zrealizowana budowa i przebudo-
wa wielu dróg gminnych m.in. ul. Dębowa w m. Zgór-
sko, ul. Jałowcowa w m. Zagrody, ul. Jaśminowa w m. 
Zgórsko, wraz z oświetleniem ulicznym. Dikumentacja 
projektowa na te inwestycjie została opracowana jeszz-
ce w ubiegłym roku - obecnie sukcesywne są one re-
alizowane. Ogłoszenie przetargów nieograniczonych na 
wybór wykonawców robót budowlanych planowane 
jest w kwietniu b.r.

Obecnie trwają również prace przygotowawcze do 
ogłoszenia przetargów i wyboru wykonawców dla po-
zostałych zadań przewidzianych do realizacji w budże-
cie gminy na 2017 r., które będą uruchamiane sukce-
sywnie w trakcie 2017 roku. Jednocześnie prowadzone 
są intensywne działania dotyczące możliwości pozyska-
nia dofinansowania zewnętrznego na realizację zadań 
inwestycyjnych przewidzianych w budżecie 2017 r.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Najwyższy poziom nauczania
Reforma edukacji w ca-
łym kraju powoli staje się 
faktem. O przygotowa-
niach do tego procesu 
na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny rozmawiamy 
z Ryszardem Kusakiem 
- kierownikiem Centrum 
Usług Wspólnych w No-
winach.

Na jakim etapie są przy-
gotowania do wdrożenia 

reformy edukacji w naszej gminie?
Ryszard Kusak: Podczas ostatniej sesji Rada Gminy 
podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkol-
nego. Jej projekt został już wcześniej zaakceptowany 
przez świętokrzyskiego kuratora oświaty, a Związek Na-
uczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych 
w Warszawie oraz Region Świętokrzyski NSZZ Solidar-
ność nie wniosły do niego żadnych uwag w zakresie za-
planowanej sieci.

Jak zatem będzie wyglądał system oświaty w naszej 
gminie po zmianach?
R.K.: Wszystkie szkoły podstawowe będą nadal funkcjo-
nować. Najmniejsze zmiany dotkną Szkołę Podstawową 
w Bolechowicach i Szkołę Podstawową im. Gen. Anto-
niego Hedy ps. „Szary” w Kowali. Będą one obejmowały 
swoimi obwodami miejscowości tak samo, jak dotych-
czas, z tym, że będą do nich uczęszczać również siódme 
i ósme klasy.Natomiast przedmiotowa uchwała prze-
widuje, że w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach powstaną oddziały przedszkolne. Oznacza 
to, że „zerówki” zostaną przeniesione z Przedszkola Sa-
morządowego do Szkoły Podstawowej. Pozwoli to na 
utworzenie żłobka dla ok. 40-50 dzieci w Przedszkolu. 
Kwestia ta nie jest jeszcze jednoznacznie przesądzona, 
w najbliższym czasie przewidujemy spotkanie z rodzica-
mi sześciolatków, aby zasięgnąć ich opinii na ten temat.

Uchwała wskazuje również budynek obecnego Gim-
nazjum jako inną lokalizację prowadzenia zajęć dy-
daktycznych dla Szkoły Podstawowej w Nowinach. Co 
to oznacza?
R.K.: Klasy 6-8 Szkoły Podstawowej w Nowinach będą 
uczyły się w obecnym budynku Gimnazjum. Pozwoli to 
na uniknięcie przepełnionych klas i tłumu na koryta-
rzach oraz zminimalizuje ryzyko nauki w systemie zmia-
nowym.

Przejdźmy zatem do Gimnazjum - z dniem 1 września 
2019 r. Gimnazja w całej Polsce przestaną istnieć. 
Uchwała, o której mówimy przewiduje powstanie 
Technikum ...
R.K.: Tak mówi uchwała. Do ostatniego momentu pro-
wadziliśmy rozmowy ze Starostwem Powiatowym do-
tyczące tego pomysłu i ewentualnych zawodów w któ-
rych technikum mogłoby kształcić. Przeprowadzona 

wśród uczniów i rodziców ankieta zainteresowania taką 
szkołą, w zestawieniu z uzyskaną ze strony Starostwa 
wiedzą na temat kosztów koniecznych do poniesienia 
już na starcie jej funkcjonowania przesądziły o rezygna-
cji z tego pomysłu. Dlatego, pomimo podjęcia uchwały 
w tej treści - co jest konieczne ze względów procedu-
ralnych, Rada Gminy na tej samej sesji zdecydowała, 
że dokona zmiany w uchwale dot. projektu dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego i zamiast tworzyć Technikum włączy 
likwidowane Gimnazjum do istniejącego już Liceum 
Ogólnokształcącego.

Na czym będzie polegała dalsza procedura z tym zwią-
zana?
R.K.: Zmieniona uchwała trafiła ponownie do święto-
krzyskiego kuratora oświaty w celu zaopiniowania, a na 
najbliższej sesji podjęta zostanie uchwała w sprawie 
dostosowania sieci szkół, w ostatecznej wersji.

Zatem - jak będzie wyglądał system nauczania
po szkole podstawowej w gminie?
R.K.: Od 1 września 2017 r. Gimnazjum im. Św. Jadwi-
gi Królowej włącza się w trzyletnie Liceum Ogólno-
kształcące w Nowinach. W roku szkolnym 2017/2018 
i 2018/2019 będą tu prowadzone klasy dotychczasowe-
go Gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. trzyletnie 
Liceum Ogólnokształcące w Nowinach stanie się czte-
roletnim liceum, a liceum trzyletnie w którym uczyć 
się będą ostatnie roczniki zlikwidowanego Gimnazjum, 
zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2022 r. 
Pozostanie zatem już tylko liceum czteroletnie.

Takich zmian nie da się zapewne przeprowadzić bez 
oporu i braku aprobaty dla podejmowanych działań.
R.K.: To nie są łatwe sprawy. Tak naprawdę stawiamy 
dopiero pierwsze kroki związane z przeprowadzeniem 
reformy - przed nami konieczność dostosowania statu-
tów, zmiany stosunku pracy z nauczycielami, przepro-
wadzenia konkursów, podjęcia uchwał w sprawie prze-
kształcenia 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, 
etc. - cały proces zakończy się dopiero w 2023 r. Jak wi-
dać w całej Polsce, reforma wzbudza ogromne emocje 
- zarówno wśród kadry nauczycielskiej, rodziców oraz 
uczniów. My staramy się podejmować takie działania, 
które w jak najmniejszym stopniu wpłyną na komfort 
edukacji dzieci i młodzieży. Chcemy zapewnić im jak 
najlepsze warunki nauczania na najwyższym poziomie. 
To stanowi nasz priorytet. Kolejny problem to kwestia 
zminimalizowania skutków reformy dla samych nauczy-
cieli. Wszystkie te okoliczności muszą być rozważone 
i przedyskutowane w jak najszerszym gronie - począw-
szy od rodziców dzieci, poprzez nauczycieli a wreszcie 
na forum Rady Gminy, która ostatecznie akceptuje wy-
pracowane rozwiązania.

Czego oczekujecie od „drugiej strony”, czyli właśnie 
nauczycieli, rodziców i uczniów?
R.K.: Jestem przekonany, że tutaj nie ma „stron”, wszy-
scy kierujemy się tak naprawdę jednym - dobrem 
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uczniów. Tak naprawdę władze samorządowe zostały 
postawione przed faktem dokonanym i nie mają pra-
wa dyskutować w tej kwestii. Chciałbym, aby dyskusja 
o reformie edukacji w naszej gminie była prowadzona 
w merytoryczny i spokojny sposób, bezpośrednio, a  
nie poprzez fora internetowe i snucie domniemań. Ja 
ze swojej strony, a także w imieniu wójta gminy i dyrek-
torów wszystkich szkół, zachęcam wszystkich mających 

jakiekolwiek wątpliwości, zastrzeżenia czy propozycje 
do bezpośredniego kontaktu i merytorycznej dyskusji. 
Z całą pewnością przyniesie to więcej pożytku, zwłasz-
cza uczniom.

Dziękuję za rozmowę.
Marta Herbergier

Stop pożarom traw
W Polsce w 2016 roku odnotowano 126 228 pożarów, 
wśród których były 36 442 pożary traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich 
pożarów w Polsce. 

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie 
to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów 
łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki 
rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźnia-
nia gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem 
przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy 
i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne. Tak naprawdę wypalanie traw prowadzi 
do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowis-
ku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany 
zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do at-
mosfery przedostaje się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. 
Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, 
które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wy-
padków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarze-
niach śmierć ponosi kilkanaście osób. 
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze 
względu na występujące w tym czasie okresy wegeta-
cji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zesta-
wieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego, skutkuje 
gwałtownym wzrostem pożarów.  Za ponad 94% przy-
czyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.
Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną 
ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz 
strażacy.
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą rów-
nież liczyć się z konsekwencjami.
Za wykroczenia związane z  wypalaniem łąk, pastwisk 
czy nieużytków grożą surowe sankcje: kara aresztu, na-
gany lub grzywny, której wyso kość w myśl art. 24 § 1 
może wynosić od 20 do 5000 zł. 
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw 
włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki 
rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony 
środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożli-
wiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym 
sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma 
wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów 
do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kul-
turze rolnej.
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest 
środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronio-
ne. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych 

np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary 
finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniej-
szenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet 
odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów 
dopłat bezpośrednich za dany rok. 
Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na 
polach, także może dojść do pożarów wskutek nie-
ostrożności osób wykonujących te prace lub niespraw-
nego sprzętu technicznego.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwy-
czaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środ-
ków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny 
wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani 
w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym 
samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia 
i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, 
że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na 
czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.
Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory 
i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków 
gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się rów-
nież gniazda już zasiedlone. Dym uniemożliwia
pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną 
w płomieniach, co powo duje zmniejszenie liczby zapy-
lonych kwiatów, a w kon sekwencji obniżenie plonów 
roślin. 
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo
znajdą się w zasięgu pożaru. Dotyczy to również dużych
zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. 
Płomie nie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, 
m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
W płomieniach lub na skutek podwyższonej tem-
peratury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: 
płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, 
jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ry-
jówki i inne drobne gryzonie).
Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może 
zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. 
Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają 
rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę 
próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzy-
mierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedron ki, zja-
dające mszyce. 
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt 
bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytyw-
ny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, 
wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw
niszczą rodzimą faunę i florę.

materiały MSWiA
www.stoppozaromtraw.pl



GŁOS NOWIN  • KWIECIEŃ 2017  

6

Obrady Rady Gminy
W dniu 27 marca 2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy. 

Reforma edukacji
Przedmiotem obrad były w szczególności kwestie zwią-
zane z koniecznością dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
27 stycznia 2017 r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny pod-
jęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. Został on pozytywnie zaopiniowana 
przez świętokrzyskiego kuratora oświaty, a Związek Na-
uczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych 
w Warszawie oraz Region Świętokrzyski NSZZ Solidar-
ność nie wniosły do projektu żadnych uwag.

Podjęta uchwała określa plan sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz granice obwodów publicznych szkół 
podstawowych. Radni zdecydowali również, że z dniem 
1 września 2017 r. Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej 
w Nowinach zostanie przekształcone w czteroletnie 
Technikum im. Św. Jadwigi Królowej w Nowinach.

Utworzono Żłobek Gminny w Nowinach, którego sie-
dziba znajduje się w wyodrębnionej części Przedszkola 
im. Pluszowego Misia w Nowinach. – Konieczność do-
konania zmian w systemie szkolnictwa wymusza na nas 
prawo oświatowe. Robimy wszystko, co w naszej mocy, 
by zmiany te w jak najmniejszym stopniu dotknęły 
dzieci i młodzież, starając się zapewnić im jak najbar-
dziej komfortowe warunki nauczania – mówił wójt gmi-
ny Sebastian Nowaczkiewicz.

Usuwanie azbestu
Wykonując postanowienia Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Rada Gminy Sit-
kówka-Nowiny podjęła uchwałę w sprawie „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2032”. 
Został on opracowany na podstawie przeprowadzonej 
w 2016 r. inwentaryzacji z natury i pozwoli na podjęcie 
skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie 
azbestu z terenu gminy. Od wielu lat gmina Sitkówka-
-Nowiny uczestniczy w programie dofinansowywanym 

przez WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚIGW w Warsza-
wie w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. 
Przyjęcie programu umożliwi ubieganie się o środki fi-
nansowe z zewnątrz na ten cel w kolejnych latach.

Zapobieganie bezdomności zwierząt
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 
z terenu gminy, ograniczenia niekontrolowanego przy-
rostu bezdomności zwierząt domowych przyjęto „Pro-
gram Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt 
Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 
rok”. Określa on również zasady współpracy z organiza-
cjami społecznymi w tym zakresie oraz z Inspekcją We-
terynaryjną i samorządem lekarsko-weterynaryjnym.
Pozostałe uchwały
Podczas sesji Rady Gminy podjęto również inne, po-
rządkowe uchwały, m.in. uchwałę w sprawie uchwa-
lenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sitkówce-Nowinach, uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny
na 2017 rok.

Na zakończenie obrad głos zabrał przewodniczący 
Rady Powiatu w Kielcach Jan Cedro, który podkreślał, 
że gmina rozwija się niezwykle dynamicznie, a jej wła-
dze dokładają wszelkich starań, by mieszkańcom żyło 
się lepiej. – Cieszę się, że gmina Sitkówka-Nowiny oraz 
powiat kielecki wspólnie podejmują działania w celu 
poprawy jakości życia mieszkańców i jest to niezwykle 
udana współpraca – podkreślał Jan Cedro.
W sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny uczestniczyli: 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz, skarbnik Joanna Mły-
narczyk-Kusińska, zastępca wójta Łukasz Barwinek, kie-
rownicy referatów Urzędu Gminy oraz dyrektorzy jed-
nostek organizacyjnych gminy, sołtysi z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny.
Gośćmi podczas marcowej sesji byli radni powiatu kie-
leckiego: Bogumiła Kowalczyk, Ryszard Barwinek oraz 
Zenon Janus wraz z przewodniczącym Rady Powiatu 
Janem Cedro, a także aspirant Paweł Grad kierownik 
posterunku Policji w Nowinach.

Marta Herbergier

Sesja Rady Gminy. Od lewej: przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro, radna 
Rady Powiatu Bogumiła Kowalczyk.
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W Nowinach powstanie nowa kotłownia
Gmina Sitkówka-Nowiny zawarła umowę na rozbu-
dowę i przebudowę kotłowni CO w Osiedlu Nowiny. 
Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane Rystal-BUD z Kielc.

Do ogłoszonego przetargu na „Rozbudowę i przebudo-
wę kotłowni CO w Osiedlu Nowiny” zgłosiły się dwie 
firmy oraz jedno konsorcjum. Najtańsza i spełniają-
ca jednocześnie wszystkie kryteria okazała się oferta 
Przedsiębiorstwa Budowlanego Rystal-BUD z Kielc na 
kwotę 7.480.000 zł brutto. Termin realizacji zadania 
upływa 3 listopada 2017 r., jednak piec na pellet i je-
den z kotłów węglowych zostaną uruchomione już we 
wrześniu, natomiast drugi kocioł węglowy z początkiem 
listopada - tak, by zapewnić mieszkańcom rozpoczęcie 
sezonu grzewczego już z nową kotłownią.

Obecnie funkcjonującą kotłownię wybudowano na 
początku lat 60-tych XX wieku. Dysponuje sześcioma 
kotłami, z czego cztery są czynne - są to urządzenia 
z lat 1976, 1978 i 1987 roku. Aby zapewnić bezpieczeń-
stwo energetyczne dla mieszkańców w ciągu ostatnich 
dwóch lat podejmowane były prace doraźne, jednak 
były one niewystarczające do dalszego działania ko-
tłowni. W rzeczywistości kotłownia powinna zostać 
zmodernizowana już 8-10 lat temu.
Projekt kotowni został opracowany w ubiegłym roku. 
W wyniku konsultacji z mieszkańcami i realizacji ich 
oczekiwań nowa kotłownia będzie kotłownią węglową 
o mocy grzewczej wynoszącej 4,5 MW (2 kotły węglo-
we o mocy po 1,6 MW oraz 1 kocioł pelletowy o mocy 
1,3 MW). 

Projektowana kotłownia węglowo-pelletowa będzie 
wyposażona w urządzenia o wysokiej sprawności, któ-
re pozwolą zapewnić poziom emisji zgodny z najnow-
szymi standardami. Nowoczesne urządzenia o wysokiej 
sprawności pozwolą zminimalizować wpływ kotłowni 
na jakość powietrza w jej obrębie, pozwalając jedno-
cześnie na ekonomiczne eksploatowanie w stosunku 
np. do kotłowni gazowej. Nowoprojektowana kotłow-
nia pozwoli również znacząco zwiększyć sprawność wy-
twarzanego ciepła w stosunku do istniejącego przesta-
rzałego obiektu.

Marta Herbergier

Od lewej: Aleksander Kaczmarczyk Rystal-BUD, wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
9 marca sala konferencyjna Urzędu Gminy wypełniła 
się uczniami, którzy wzięli udział w eliminacjach Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu 
gminnym.

W turnieju wzięło udział pięciu uczniów z Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach oraz po pię-
ciu uczniów ze szkół podstawowych: w Bolechowicach, 
w Nowinach oraz w Kowali. W grupie szkół podstawo-
wych, po przeprowadzonej dogrywce ustnej zwyciężyli:
I miejsce – Mateusz Sylwar – SP Kowala
II miejsce – Jakub Sczepański – SP Kowala
III miejsce – Mateusz Woś – SP Kowala
W grupie szkól gimnazjalnych poszczególne miejsca 
przedstawiają się w następujący sposób:
I miejsce – Filip Pękalski
II miejsce – Jakub Dekiel
III miejsce – Anna Kołomańska

Zwycięzcy I miejsca z każdej kategorii będą reprezen-
tować szkoły i gminę Sitkówka-Nowiny na eliminacjach 
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej, które odbędą się już 6 kwietnia br.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz 
upominki za udział w eliminacjach gminnych, a zwy-

cięzcy I, II i III miejsca zostali uhonorowani nagrodami 
w formie bonów podarunkowych.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powo-
dzenia w kolejnych etapach turnieju.

Anita Dziwoń

Uczestnicy Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
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Strażacy podsumowali miniony rok
Zakończyły się spotkania sprawozdawcze Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Szewcach, Kowali i Woli 
Murowanej. Wszystkim Zarządom OSP udzielono 
absolutoriom za 2016 r. i zatwierdzono przedłożone 
sprawozdania finansowe.

Stan bezpieczeństwa ppoż w 2016 r.
W 2016 r. na terenie miasta Kielce oraz powiatu kie-
leckiego odnotowano 3157 zdarzeń, czyli o 765 mniej, 
niż w 2015 r. Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny od-
notowano 72 zdarzenia, czyli o 9 zdarzeń mniej, niż 
w 2015 r. Było to 36 pożarów i 36 miejscowych zagro-
żeń, co plasuje gminę na 12 miejscu spośród 19 gmin 
pod względem zagrożenia pożarowego. W roku 2016 
jednostki OSP z terenu gminy wyjeżdżały do wszystkich 
akcji ratowniczo-gaśniczych: OSP Kowala: 44 razy, OSP 
Wola Murowana: 39 razy, OSP Szewce-Zawada: 8 razy. 
Ponadto pięciokrotnie wyjeżdżały one do zabezpieczeń 
terenu miasta Kielce.

Dwie spośród trzech OSP działających na terenie gminy 
należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
(OSP Kowala, OSP Wola Murowana). Na terenie po-

wiatu kieleckiego w systemie tym działają 43 jednostki 
OSP, a 76 jednostek OSP poza tym systemem, w tym 
OSP Szewce-Zawada.

Każda z OSP działających na terenie gminy posiada 
wyspecjalizowany sprzęt do ratownictwa, m.in. samo-
chody pożarnicze, aparaty powietrzne do ochrony dróg 
oddechowych, torby medyczne czy zestawy hydraulicz-
ne. Druhowie strażacy regularnie uczestniczą w szko-
leniach, dzięki czemu podnoszą swoje kwalifikacje 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. 
Wszystkie jednostki spełniają niezbędne wymagania 
sprzętowe oraz szkoleniowe zgodnie z wytycznymi ko-
mendanta PSP. W 2016 r. OPS Kowala i OSP Wola Mu-
rowana zostały poddane kontroli gotowości bojowej 
i kontroli sprawności sprzętu, które zakończyły się uzy-
skaniem oceny bardzo dobrej w obu przypadkach.

Istotnym elementem działalności OSP na terenie gminy 
jest szkolenie młodzieży, która w przyszłości zasili sze-
regi OSP.

W 2016 r. przeszkolono na obozie Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych organizowanym przez Oddział Woje-
wódzki ZOSP w Kielcach 21 dzieci. 

W celu propagowania działalności OSP oraz sprawdze-
nia swoich umiejętności i kwalifikacji strażacy z OSP 
uczestniczą w zawodach na szczeblu lokalnym. W 2016 
r. na terenie gminy Sitkówka-Nowiny zostały zorgani-
zowane Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, 
w których uczestniczyły drużyny z gminy Sitkówka-No-
winy oraz miasta i gminy Chęciny. Reprezentacje OSP 
uczestniczyły także w Wojewódzkich Zawodach Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych w Ożarowie,  Ogólno-
polskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych w Wiśle oraz Mistrzostwach 
Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Re-
agowania na Wodzie. W tych ostatnich drużyna OSP 
Kowala zdobyła pierwsze miejsce wśród drużyn OSP.

OSP Szewce-Zawada.

OSP Wola Murowana.

OSP Kowala.
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Warto podkreślić, że członkowie OSP z terenu gminy 
czynnie uczestniczą w jej życiu, zabezpieczając odby-
wające się tu wydarzenia sportowe i kulturalne, m.in. 
mecze piłki nożnej, Bieg o Nowińskie Kominy czy Dni 
Nowin. Biorą również udział w uroczystościach pań-
stwowych i kościelnych w swoich miejscowościach
i na terenie gminy.
Strażacy uczestniczyli w różnych pogadankach i poka-
zach dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placó-
wek edukacyjnych na terenie gminy. W grudniu 2016 r. 
wszystkie jednostki wzięły udział w próbnej ewakuacji 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, która została spraw-
nie przeprowadzona.

Spotkania sprawozdawcze
Spotkania sprawozdawcze w poszczególnych jednost-
kach rozpoczęły się już w lutym. 25 lutego strażacy spo-
tkali się w OSP Szewce-Zawada, 4 marca w OSP Kowala, 
zaś 25 marca w OSP Wola Murowana. W spotkaniach 
tych uczestniczyli strażacy poszczególnych jednostek 
oraz zaproszeni goście, wśród nich m.in władze gmi-
ny,  zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP, radni powiatu 
kieleckiego i sejmiku województwa świętokrzyskiego, a  
także osoby, kótre na co dzień są zaangażowane w dzia-
łalność gminnych OSP.
Strażacy pozytywnie ocenili działalność jednostek 
w 2016 r. Wszyscy druhowie wyrazili nadzieję, że 

w 2017 r. ich jednostki będą się rozwijać, a ich szeregi 
zasilą kolejni strażacy.
Warto podkreślić, że wszyscy druhowie podkreślali 
udaną współpracę z władzami gminy i przedstawiciela-
mi Urzędu. W dowód uznania Pani Anita Dziwoń - pra-
cownik referatu organizacyjnego i spraw społecznych 
Urzędu Gminy, na co dzień zajmująca się m.in. współ-
pracą z gminnymi OSP, podczas spotkania sprawozdaw-
czego w Kowali otrzymała brązowy medal za zasługi
dla pożarnictwa.

W tym samym dniu nastąpiło uroczyste przekazanie 
drona przez władze gminy dla jednostki OSP w Kowa-
li. – Mam nadzieję, że przekazany sprzęt przyczyni się
do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy 
– mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Gmina 
wspierała i będzie wspierać w miarę swoich możliwości 
Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie gminy 
- podkreślał wójt.
Podczas spotkań wójt gminy dziękował strażakom
za ich zaangażowanie w życie lokalnych społeczności, 
bezinteresowną pomoc i chęć ratowania życia innym. 
Życzył także  na zakończenie wszystkim druhom zdro-
wia i wszelkiej pomyślności oraz jak najmniej wyjaz-
dów, a te, jeśli się zdarzą, tyle samo powrotów.

Redakcja



GŁOS NOWIN  • KWIECIEŃ 2017  

10

Nowiński Kiermasz Wielkanocnych Tradycji
W sobotę, 8 kwietnia, na placu przed Urzędem Gminy 
w Nowinach odbył się II Nowiński Kiermasz Wielka-
nocnych Tradycji.

Tego dnia można było skosztować tradycyjnych wyro-
bów przygotowanych rzez koła gospodyń wiejskich, za-
opatrzyć się w ozdoby świąteczne, a także wysłuchać 
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz 
zespołów muzycznych.

Występy artystyczne
Na placu przed Urzędem Gminy zaprezentowali się 
uczniowie z placówek edukacyjnych z terenu naszej 
gminy: Mali Kowalanie oraz Justyna Dróżdż i Anna Ku-
sińska z Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, 
uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Bole-
chowicach, Szkoły Podstawowej w Nowinach, Przed-
szkola Samorządowego w Nowinach, a  także zespół Tu 
i Teraz oraz Justyna Wypych.

Na scenie można było usłyszeć również zespoły ludo-
we, chór „Nowina” oraz Gminno-Szkolną Orkiestrę 
Dętą. Na wszystkich uczestników kiermaszu czekała 
muzyczna niespodzianka – specjalnie dla nich zaśpie-

wała Monika Urbanowicz – piosenkarka dziecięca, któ-
ra wygrała II edycję programu TVN Mali Giganci, a nie-
dawno nagrała swój pierwszy singiel „Go Ahead".

Dziewczynka jest laureatką i zwyciężczynią wielu presti-
żowych konkursów, m.in. XXI Międzynarodowego Festi-
walu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. 
Morysa, XIX Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzie-
żowej w Lipsku. Monika mieszka w Sztombergach koło 
Staszowa i wraz z rodzicami i 8-letnim bratem tworzą 
rodzinny zespół Urbanowicz Family Band. Podczas kon-
certu towarzyszył jej brat Szymon grający na perkusji, 
który swym entuzjazmem i zaangażowaniem zachwycił 
nowińską publiczność.

Wspaniałe smaki
Koła gospodyń wiejskich Bolechowiczanie, Kowalanki 
i Szewczanki przygotowały pyszne potrawy, a u wystaw-
ców można było się zaopatrzyć w swojskie produkty.

Przez cały czas trwania kiermaszu na stoiskach można 
było skosztować swojskiego jadła, pysznych wędlin, 
smacznych ryb, domowych przetworów i wielkanoc-
nych wypieków. Największą popularnością cieszył się 

Szymon Urbanowicz zachwycił publiczność.

Szewczanki i wójt częstowali pysznym żurkiem.

Mali Kowalanie.

Chór "Nowina" rozpoczął Nowiński Kiermasz.
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żurek oraz jaja nadziewane rozmaitymi pastami.
Wystawcy oferowali swoje produkty: Gospodarstwo 
Pasieczne Ryś miody z puszczy jodłowej, Staropol-
ska Garmażerka – wędliny i kiełbasy, a Gospodarstwo 
Sadownicze Bernadetta i Grzegorz Broda produkty
ze swojego sadu.

Ozdoby wielkanocne
Na stoiskach placówek edukacyjnych z terenu gminy 
można było się zaopatrzyć w ozdoby świąteczne: pisan-
ki, zajączki wielkanocne i stroiki oraz palmy. W ten spo-
sób dzieci zbierały środki finansowe na wyposażenie 
sal szkolnych w materiały edukacyjne. Własnoręcznie 
przez siebie wykonane ozdoby prezentowali uczestnicy 
Klubu Seniora, zespoły ludowe, rękodzielniczka Bożena 
Misiak, a  także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zgórsku 
oraz w Fanisławicach.
Swoje produkty na stoiskach podczas kiermaszu ofero-
wały również firmy kosmetyczne TianDe oraz Colway, 
Manufaktura - Wystrój Okien i Wnętrz oraz BIŻUTERIA 
BY MONIKA K.

Konkursy
Podczas kiermaszu odbyły się konkursy na najładniejszą 
pisankę, najpiękniejszą palmę wielkanocną i najciekaw-
szy koszyczek. Wręczono również nagrody w konkursie 
„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne 

to nie zabawa” zorganizowanym przez Urząd Gminy 
wśród uczniów szkół podstawowych gminy. W kla-
sach 0-3 zwyciężyła Paulina Pyczek z ZPO Bolechowice, 
a w klasach 4-6 Oliwia Wajs z tej samej szkoły. Ucznio-
wie biorący udział w konkursie otrzymali wyróżnienia.

Wielki finał
Na zakończenie kiermaszu nie zabrakło wspólnego wy-
konania piosenki – był to utwór „Wiosna” z repertuaru 
„Skaldów”, który zaśpiewali mieszkańcy, zespoły ludo-
we, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyj-
nych oraz samorządowcy.
- Kolejny Nowiński Kiermasz Wielkanocnych Tradycji
za nami. To wspaniałe przedsięwzięcie i jestem przeko-
nany, że już na stałę wpisze się w kalendarz wydarzeń 
organizowanych w gminie Sitkówka-Nowiny - mówił 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Takie imprezy 
integrują lokalną społeczność oraz pokazują dorobek 
lokalnych zespołów,  a także dzieci i młodzieży z na-
szych nowińskich szkół. To bardzo ważne - dodał.

Organizatorami Nowińskiego Kiermaszu Wielkanoc-
nych Tradycji był Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny oraz 
Gminny Ośrodek „Perła" w Nowinach.

Marta Herbergier

Na kiermaszu pojawił się Jaś z Kowali z rodzicami.

Ozdoby przygotowane przez uczniów.

Zwyciężczynie konkursu wielkanocnego i jury.

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr!
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Wiosna, ach - to Ty!
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, a Pierwszy Dzień 
Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez 
wszystkie dzieci.

21 marca, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w Ze-
spole Placówek Oświatowych w Bolechowicach odbyła 
się uroczystość z okazji powitania tej pięknej pory roku. 
Uczniowie i nauczyciele postanowili wyjść jej na spo-
tkanie artystycznie i na sportowo. 

Uroczystość  rozpoczęli przedstawiciele SU odczytując 
list od „Pani Wiosny”. Następnie swoje umiejętności 
taneczne i wokalne zaprezentowały wszystkie grupy 
przedszkolne oraz klasy I - III. Mogliśmy usłyszeć przy-
gotowane teksty o wiośnie, oglądać opracowane ukła-

dy choreograficzne, ćwiczenia gimnastyczne, umiejęt-
ności wokalne oraz barwną kolekcję mody wiosennej. 
Tego dnia uczniowie rywalizowali ze sobą i brali udział 
w różnych konkurencjach ruchowych, a przedszkolaki 
z grupy „Biedronki” zaprezentowały pokaz karate Ky-
okushin. Pokaz cieszył się olbrzymim zaciekawieniem 
widzów.
Na zakończenie wystąpiła grupa rekonstrukcji histo-
rycznych Katana z Tarnobrzega przedstawiająca kulturę 
XVI-wiecznej Japonii. Pokaz składał się z szeregu scenek 
rodzajowych, pojedynków bronią białą, walki wręcz 
z elementami etykiety dworskiej.
Przedstawienie było oprawione podkładem muzycz-
nym z lektorem, który w skrócie opisywał życie, kulturę 
i historię samurajów z okresu Edo, co sprawiło, że po-
kaz był przejrzysty i zrozumiały dla widza z każdej grupy 
wiekowej.

Powitanie wiosny było niezwykle barwne i wesołe, 
a dzieci doskonale poradziły sobie ze swoją samorząd-
nością i współzawodnictwem klasowym. Przy dużym 
zaangażowaniu Dyrekcji i grona pedagogicznego dzie-
ci pokazały, że to szczególne święto można spędzić 
inaczej- ciekawie, a przede wszystkim bezpiecznie. 
W radosnych nastrojach „wyszli z ławek”, by bawić się 
wspólnie z nauczycielami. Impreza ta połączyła i zinte-
growała społeczność szkolną, dała nam wszystkim po-
czucie wspólnoty, ale przede wszystkim była świetną 
zabawą.

Sylwia Skrzyniarz

Powitanie wiosny w  Bolechowicach.

Wizyta międzynarodowej delegacji w SP Nowiny
W dniach od 3 do 7 marca 2017 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Orląt Lwowskich w Nowinach gościła delega-
cja państw biorących udział w projekcie Erasmus+.

Goście rozpoczęli zwiedzanie naszej okolicy od wizyty 
w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, gdzie mogli zapo-
znać się z krótką prezentacją przedstawiającą historię, 
położenie i walory gminy. Następnie zwiedzili zamek 
w Chęcinach, katedrę i Muzeum Narodowe w Kiel-
cach. Pierwszy dzień zakończyło spotkanie projektowe
w pięknych wnętrzach Wojewódzkiego Domu Kultury.
W środę 5 marca goście zawitali w mury Szkoły Podsta-
wowej w Nowinach, gdzie, przy wtórze Gminno-Szkol-
nej Orkiestry Dętej, zostali przywitani przez uczniów 
chlebem i solą. Były krótkie występy, quizy, zwiedzanie 
szkoły i wesołe rozmowy z dziećmi na szkolnych kory-
tarzach. Delegacja odwiedziła również Przedszkole Sa-
morządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach, gdzie 
maluchy przywitały gości piosenkami. 
Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie Parku Et-
nograficznego w Tokarni i Kopalni Soli w Bochni, gdzie 
oprócz poznania tradycji, obrzędów i bogactwa natural-
nego Polski, można było wziąć udział w zabawach inte-
grujących grupę.

Zachwyceni, choć nieco zmęczeni goście opuszczali 
Polskę z nadzieją na szybkie, ponowne spotkanie. A to 
już niedługo – bo kolejny, ostatni już meeting w Turcji
pod koniec maja 2017 r.

Koordynatorki projektu

Spotkanie Erasmus+.
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„Bliżej Bolesława Leśmiana”
17 marca w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w No-
winach zebrało się 34 uczestników konkursu ze szkół 
całego powiatu kieleckiego.

Do zmagań przystąpili uczniowie gimnazjów w Morawi-
cy, Kostomłotach Drugich, Łopusznie, Chęcinach, Bilczy, 
Gnieździskach, Jaworzni i w Nowinach. Jury w składzie: 
Julita Zając – dyrektor Publicznej Biblioteki w Nowi-
nach, Małgorzata Pronobis – pracownik Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Edyta Smolińska 
- pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Kielcach oceniało dobór repertuaru, interpretację 
tekstu, dykcję, oryginalność, innowacyjność oraz ogól-
ny wyraz artystyczny wystąpienia. Konkurs został prze-
prowadzony w trzech kategoriach: recytacja klasyczna, 
monodram oraz poezja śpiewana.

Zgromadzonych uczniów i ich opiekunów powitała 
dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Kornelia 

Bem-Kozieł. Zwróciła szczególną uwagę na piękno po-
ezji Bolesława Leśmiana, jego niezwykłe ballady i wier-
sze. Uczniów powitał również zastępca wójta Łukasz 
Barwinek, życząc im powodzenia w recytatorskich zma-
ganiach.
Podczas konkursu uczniowie zaprezentowali bardzo 
wysoki poziom. Ich interpretacje utworów były wyjąt-
kowe: część z nich została zaprezentowana w muzycz-
nej oprawie, wielu towarzyszyła starannie dobrana cha-
rakteryzacja, a wszystkie cechowały niezwykłe emocje 
i zaangażowanie wykonawców. Wyłaniając zwycięzców, 
jury musiała podjąć bardzo trudną decyzję.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
Kategoria: Recytacja klasyczna
I miejsce: Gabriela Nartowska
II miejsce: Jakub Dudek
III miejsce: Martyna Bedla, Natalia Rokicka
Wyróżnienia: Nikola Różycka, Natalia Majcher, Aleksan-
dra Giemza, Kacper Malicki
Kategoria: Monodram
I miejsce: Paulina Korba
II miejsce: Natalia Lis,  Magdalena Mróz
III miejsce: brak
Wyróżnienia: Lidia Bracichowicz
Kategoria: Poezja śpiewana
I miejsce: Agnieszka Kaczyńska
II miejsce: Aleksandra Strąk, Aleksandra Sękowska, Jo-
anna Botkiewicz
III miejsce: brak
Wyróżnienia: Natalia Kwiecień

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez wójta 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza. 
Honorowy patronat nad konkursem objęło Kuratorium 
Oświaty w Kielcach.

Marta Herbergier

Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego.

Biblioteka Anglojęzyczna w Kowali

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali jako reali-
zator projektu small grants w ramach ścieżek English 
Teching Activities otrzymał zestaw stu książek w języku 
angielskim. Książki pochodzą z likwidowanych bibliotek 
w szkołach amerykańskich przy bazach wojskowych 
w Niemczech i dzięki uprzejmości Ambasady USA zosta-
ły przekazane na potrzeby Programu English Teaching.

21 marca 2017 roku wójt gminy Sitkówka-Nowiny Se-
bastian Nowaczkiewicz wraz z panią skarbnik Joanną 
Młynarczyk-Kusińską, przewodniczącą Rady Gminy 
Zofią Duchniak oraz radną Renatą Posłowską dokona-
li uroczystego otwarcia Szkolnej Biblioteczki Angloję-
zycznej. Uczniowie ZPI mogą wypożyczyć książki do 
domu i doskonalić swoje umiejętności językowe. Dzieci 
są bardzo zadowolone z prezentu i chętnie korzystają 
z księgozbioru.

Anna Głogowska-Frączek
Szkolna Biblioteka Anglojęzyczna.

W Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali otworzono Szkolną Bibliotekę Anglojęzyczną.
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Mistrzostwa Polski Pracowników
Służb Mundurowych w Badmintonie
W dniach 25-25 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach odbyły się Mistrzostwa 
Polski Pracowników Służb Mundurowych w Badmin-
tonie.

Celem rozgrywek jest przede wszystkim promocja i po-
pularyzacja badmintona, zarówno w środowisku służb 
mundurowych, jak i w środowisku lokalnym oraz na te-
renie kraju. Już po raz piąty zostali wyłonieni Mistrzo-
wie Polski.

Zawody odbywały się w kilku kategoriach: gry pojedyn-
cze: do 35 lat, 36-45 lat, powyżej 45 lat, gry podwójne 
i mieszane: do 40 lat, powyżej 40 lat.

Sędzią głównym zawodów był Stefan Pawlukiewicz.
Uroczyste otwarcie Mistrzostw rozpoczął krótki koncert 
Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej w Nowinach pod kie-
runkiem Wojciecha Materka. W inauguracji uczestni-
czyli: komendant Paweł Koźba z KWP w Kielcach, Artur 
Niedbała przewodniczący Regionu IPA Kielce, st. bryg. 
Robert Sabat zastępca komendanta wojewódzkiego 
Straży Pożarnej w Kielcach, Kazimierz Mądzik święto-
krzyski kurator oświaty, Kornelia Bem-Kozieł - dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, Mał-
gorzata Banasik-Rusek dyrektor Zespołu Szkół Przemy-
słu Spożywczego w Kielcach, Agnieszka Zawierucha 
i Szymon Baumel członkowie zarządu Świętokrzyskiego 
Związku Badmintona, Zbigniew Wojciechowski prezes 
zarządu Świętokrzyskiego Związku Badmintona, Zofia 
Duchniak przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowi-
ny, Sebastian Nowaczkiewicz wójt gminy Sitkówka-No-
winy.

O tytuł Mistrza Polski walczyło ponad stu zawodników 
- eliminacje trwały całą sobotę do późnych godzin wie-
czornych, zaś w niedzielę zostały rozegrane mecze fina-
łowe. - Z roku na rok poziom Mistrzostw rośnie, a walka 
między zawodnikami jest bardzo wyrównana - mówił 

prezes ŚZB Zbigniew Wojciechowski, podsumowując 
rozgrywki.
Poza nagrodami przyznanymi w poszczególnych kate-
goriach, swoje wyróżnienia przyznały też poszczególne 
służby mundurowe - Policja, Straż Pożarna oraz Świę-
tokrzyska Grupa IPA - Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Policji.

Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw okazał się Mi-
chał Stebnicki, który na co dzień jest strażakiem Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Zdobył on pierw-
sze miejsce w singlu mężczyzn do 35 r.ż. oraz w deblu 
mężczyzn do 40 r.ż. Przyznano także nagrodę specjalną
za najbardziej emocjonujący i najładniejszy mecz.
Trafiła ona do Ryszarda Bachusa.
Specjalne wyróżnienia za propagowanie badmintona 
w środowisku lokalnym i wspieranie Mistrzostw z rąk 
Zbigniewa Wojciechowskiego i Szymona Baumela przy-
jęli dyrektor Kornelia Bem-Kozieł, wójt Sebastian No-
waczkiewicz oraz sędzia Stefan Pawlukiewicz. Była też 
niecodzienna nagroda - dla drużyny, która pokonała 
najdłuższą trasę, aby przybyć na Mistrzostwa - otrzy-
mała ją drużyna ze Szczecina.

Organizatorami Mistrzostw byli Świętokrzyski Związek 
Badmintona, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz, a współorganizatorami: świętokrzyski 
komendant wojewódzki Policji w Kielcach, świętokrzy-
ski komendant Straży Pożarnej, szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Kielcach, Świętokrzyska Grupa 
IPA.

Patronat medialny nad Mistrzostwami Polski Pracowni-
ków Służb Mundurowych w Badmintonie objęło Radio 
Kielce i Echo dnia.

Marta Herbergier

Najbardziej emocjonujący mecz.

Finaliści Mistrzostw.
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Z podwórka na stadion
Na stadionie w Nowinach odbyła się XVII edycja Tur-
nieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

To największy turniej piłkarski dla dzieci w Polsce 
i w Europie. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 
1,5 miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. Celem 
Turnieju jest promowanie piłki nożnej wśród dzieci, za-
sad fair play, wychowanie poprzez sport, kształtowanie 
zdrowego stylu życia i aktywizacja lokalnych środowisk 
sportowych.

Mecze rozgrywane są w trzech kategoriach wieko-
wych U8, U10, U12, odrębnie dla drużyn dziewczęcych 
i chłopięcych. Po rozegraniu finałów gminnych, powia-
towych i wojewódzkich w kategoriach U10 i U12 wielki 
finał turnieju odbywa się na Stadionie PGE Narodowym 
w Warszawie.

Rozgrywki w kategorii U8 kończą się na szczeblu woje-
wódzkim. W obecnej XVII edycji Turnieju bierze udział 
ponad 320 tys. dziewcząt i chłopców z całej Polski. Or-
ganizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej.

Dwa dni świetnej zabawy w Nowinach
Przez dwa dni boisko w Nowinach było oblegane przez 
młodych pasjonatów piłki nożnej. Na ośmiu boiskach 
toczyła się zacięta rywalizacja o awans do finałów ogól-
nopolskich i zwycięstwo. W piątkowy, deszczowy dzień 
o wejście do finału ogólnopolskiego walczyli chłopcy 
i dziewczynki w kategorii wiekowej U12. Awans uzyskali 
chłopcy z SP 27 w Kielcach (I drużyna) oraz dziewczynki 
z PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim. W sobotę rozgrywki 
odbywały się w kategoriach U8 i U10.
W kategorii U10 zwycięzcami okazali się chłopcy z AMO 
Kielce oraz dziewczynki z PSP Kunów. I miejsce w fina-
łach województwa świętokrzyskiego w kategorii U8 
zdobyły drużyny z AMO Kielce (chłopcy) oraz PSP Ku-
nów (dziewczęta).

Łącznie w zawodach na nowińskiej murawie wzięło 
udział 77 drużyn z całego województwa. 
W uroczystym otwarciu Turnieju w poszczególnych 
dniach uczestniczyli m.in.: starosta powiatu kieleckie-
go Michał Godowski wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz, zastępca wójta Łukasz Barwinek, dyrektor ZSP 
w Nowinach Kornelia Bem-Kozieł, dyrektor GOK „Per-
ła” w Nowinach Jacek Kania, Tomasz Siarek prezes GKS 
Nowiny, a także przedstawiciele PZPN.
Warto dodać, że w Turnieju wzięli również udział 
uczniowie z naszej gminy. Była to drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Nowinach w składzie: Filip Miś, Bartło-
miej Jacecko, Mateusz Bernacki, Kacper Wencel, Fra-
nek Gołuzd, Mateusz Majdziński, Jakub Kumański, Na-
tan Wójcik, Brunon Chatys, Jaś Nowaczkiewicz, którą 
trenuje Szymon Ubożak. Chłopcy rozegrali mecze w ka-
tegorii U8, lecz, pomimo zaciętego dopingu ze strony 
kibiców, nie udało im się zwyciężyć.
Zakończyło się wielkie dziecięce, piłkarskie świę-
to w gminie Sitkówka-Nowiny. To wspaniała zabawa 
i mnóstwo pozytywnych emocji. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku młodzi piłkarze znów odwiedzą nas 
tak licznie, jak w tym.

Marta Herbergier

Nowińska drużyna rozgrywała mecze w kategorii U8.

Spotkanie z Kubusiem ucieszyło wszystkich zawodników.

Prezentacja uczestników Turnieju.
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Charytatywny Turniej Piłki Halowej
IX Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Pu-
char Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach odbył się 
1 kwietnia w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowinach.

Sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni oraz adwokaci 
zebrali się, aby wyłonić najlepszą drużynę piłkarską, ale 
przede wszystkim zebrać środki finansowe i rzeczowe, 
by pomóc potrzebującym.

W turnieju piłkarskim wzięło udział osiem zespołów 
reprezentujących instytucje: Sąd Okręgowy w Kiel-
cach, Sąd Rejonowy w Busku Zdroju i Sąd Rejonowy 
w Staszowie, Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Rejonowy 
w Sandomierzu, Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej, 
Prokuraturę Okręgową w Kielcach, Sąd Okręgowy w Ra-
domiu, Świętokrzyską Izbę Adwokacką.
Po całodziennych zmaganiach zwycięzcą Turnieju oka-
zał się zespół Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej, który 
pokonał drużynę Sądu Rejonowego w Sandomierzu 
1:0. Trzecie miejsce zajęła ekipa Sądu Rejonowego 
w Kielcach. Sedziami sportowymi Turnieju byli: Marcin 
Bąk oraz Szymon Ubożak. 
W czasie Turnieju zbierano pieniądze na rehabili-
tację Jasia z Kowali oraz na schronisko dla zwierząt 
w Nowinach. Wolontariuszki z ZSP w Nowinach zebrały
dla Jasia ponad 3500 zł, co pozwoli na pokrycie kosztów 
jego trzymiesięcznej rehabilitacji. Chłopiec otrzymał 
również na pamiątkę puchar od jednej z drużyn. Zebra-
no również niemal 200 kg karmy, którą przekazano dla 
schroniska dla zwierząt w Nowinach.
Organizatorami IX Charytatywnego Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Sądu Okręgowego w Kiel-
cach byli: Sąd Okręgowy w Kielcach oraz wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

Marta Herbergier

Wolontariuszki z ZSP w Nowinach.

Zawody na basenie „Perła”
W ramach projektu „Świętokrzyskie Trzyma Formę”
2 kwietnia na basenie „Perła” w Nowinach odbyły się 
zawody pływackie i zjazd rurą na czas.

Projekt ma na celu aktywizację sportową mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego. Dotychczas odbyły się 
zawody rowerowe, rozgrywki w badmintona, a teraz – 
zawody pływackie. W projekcie, którego pomysłodaw-
cą jest prezes Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski” 
Jacek Wiatrowski, biorą udział znane i lubiane osoby ze 
świata kultury, sportu i polityki.

2 kwietnia na basenie w Nowinach odbyły się zawody 
pływackie na dystansie 20 m oraz zjazd rurą na czas. 
W imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób z całego 
powiatu kieleckiego.  Wzawodach pływackich zwycię-

żyła Weronika Jaworska, a najlepszy w zjeździe rurą
na czas okazał się Sławomir Wiewióra.

Organizatorami wydarzenia byli: gmina Sitkówka-Nowi-
ny, Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Nowinach.

Marta Herbergier

Uczestnicy zawodów. Wręczenie nagrody - I miejsce w zjeździe na rurze.
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Zagrali radni i pracownicy samorządowi
W Hali Sportowo-Widowiskowej „Pod Basztami” 
w Chęcinach odbyły się XVII Mistrzostwa Radnych 
i Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Noż-
nej.

Aż osiemnaście drużyn piłkarskich złożonych z radnych 
i pracowników samorządowych rywalizowało między 
sobą o puchar przyznawany przez starostę powiatu kie-
leckiego Michała Godowskiego.

W Mistrzostwach wzięli udział bankowcy, reprezentan-
ci służb mundurowych: Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Kielcach, Aresztu Śledczego, a także samorzą-
dowcy z Bielin, Chęcin, Chmielnika, Daleszyc, Łopuszna, 
Masłowa, Mniowa, Morawicy, Nowej Słupi, Rakowa 
oraz Sitkówki-Nowiny, a także pracownicy Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Po całodziennych zmaganiach zwycięstwo zapewniła 
sobie drużyna Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, na drugim miejscu uplasował się 
zespół Urzędu Gminy Strawczyn, a na trzeciej drużyna 
Starostwa Powiatowego.

W Mistrzostwach wzięła również udział drużyna z gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, która rozegrała mecze w składzie: 
Łukasz Barwinek, Marcin Król, Ryszard Kusak, Nikodem 
Włodarz, Piotr Lichota, Jakub Karwas, Daniel Czerwiak, 
Sebastian Dobrodziej, Tomasz Bucki. Drużynę dopingo-
wali kibice, wśród których znaleźli się m.in. przewodni-
cząca Rady Gminy Zofia Duchniak, wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz oraz dyrektor GOK „Perła” w Nowinach 
Jacek Kania.

Marta Herbergier

Drużyna gminy Sitkówka-Nowiny.

IGOL maskotką futsalowców
Podczas niedzielnego meczu nastąpiło uroczyste wrę-
czenie nagród w konkursie „Zaprojektuj maskotkę 
GKS Ekom Futsal Nowiny”.

Wiele piłkarskich drużyn ma swoje klubowe maskotki. 
Do najbardziej znanych należą: Scyzio (Korona Kielce), 
górnik Jorguś (Górnik Zabrze), miś Kazek (Legia Warsza-
wa) czy GieKSik (GKS Katowice). Co prawda wśród fut-
salowych zespołów nie są one tak popularne, ale GKS 
Ekom Futsal Nowiny już ma swojego pupila.
W październiku 2016 r. ogłoszono konkurs na projekt 
maskotki naszej futsalowej drużyny. Na konkurs wpły-

nęło 37 prac uczniów z terenu całej gminy.
Prace plastyczne konkursu oceniała komisja w skła-
dzie: Sebastian Nowaczkiewicz, Kornelia Bem-Kozieł
oraz Piotr Lichota. 
Jury przyznało następujące nagrody:
I miejsce: Bugajska Ewa IId – Gimnazjum w Nowinach
II miejsce: Boruch Maja IId – Gimnazjum w Nowinach
III miejsce: Kamińska Kinga IIc - Gimnazjum w Nowi-
nach, Krzyszkowska Anna kl. V – Zespół Placówek Inte-
gracyjnych w Kowali, Kuc Kacper kl. VI – Zespół Placó-
wek Integracyjnych w Kowali.
Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika kon-
kursu przyznano dla Piotra Kurtka.
Specjalne wyróżnienie otrzymała Patrycja Walaszczyk 
z kl. VI z Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali. 
Zrobiona przez nią maskotka zostaje oficjalną maskotką 
GKS Futsal – Nowiny.
Wyróżnienia otrzymały uczennice Gimnazjum w Nowi-
nach: Bafia Wiktoria, Jedynak Patrycja, Curyl Wiktoria,
Polak Julia, Bugajska Anita.

W przerwie niedzielnego meczu GKS EKom Futsal No-
winy z  FC Remedium Hybryd Pyskowice nastąpiło uro-
czyste wręczenie nagród w konkursie. Nagrody zostały 
przekazane zwycięzcom przez dyrektora ZSP w Nowi-
nach Kornelię Bem-Kozieł, prezesa GKS EKom Futsal 
Nowiny Piotra Lichotę oraz sekretarza Komisji Futsalu 
i Piłki Plażowej Świętokrzyskiego PZPN Nikodema Wło-
darza.

Marta Herbergier

Maskotka futsalowców i jej pomysłodawczyni.
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Ciekawi ludzie
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.

Monika Rozpara Krzysztof Korban
Nazywam się Monika Rozpara, chodzę do Gimna-
zjum w Nowinach. Tańczyć lubiłam zawsze. Już panie 
w przedszkolu dostrzegły, że jestem rytmiczna. Odkryły 
też inny mój talent - recytatorski. Mając 6 lat zaczęłam 
trenować akrobatykę sportową, tu także udawało się 
odnosić sukcesy i przywozić medale zarówno w zespole 
dwójkowym, jak i trójkowym. To właśnie z klubem Pi-
ramida Kielce wyjeżdżałam na pierwsze obozy sporto-
we. W Szkole Podstawowej w Nowinach w konkursach 

„Mam Talent” organizowanych przez wychowawców ze 
świetlicy, prezentowałam proste układy gimnastyczne, 
rozwijałam też dolności recytatorskie - w 6 klasie pod 
opieką pani Moniki Domańskiej zwyciężyłam w kon-
kursie "Wiersze Juliana Tuwima". Wzięło w nim udział 
prawie 80 osób. 
Po czterech latach zmieniłam dyscyplinę. Trafiłam
do Świętokrzyskiego Klubu Tańca „Jump”, w którym tre-
nuję do dziś pod okiem Pani Ani Kęćko. Na początku był 
to taniec disco, a obecnie caribbean show. Za choreo-
grafię odpowiada Pan Szymon Gniadkowski.
W 2014 r. zdobyłyśmy Mistrzostwo Polski, a jesienią 
tego samego roku w Austrii nasza formacja w latin 
show, za choreografię „Barbie World”, zajęła trzecie 
miejsce w Europie. Kolejny rok to kolejne Mistrzostwa 
Polski z choreografiami: „Życie ptaków”, „Cyganki”, 
„Ewolucja”. Największy sukces odniosłyśmy w 2015 r. 
- wówczas nasza formacja juniorska Caribbean Show, 
z choreografią „Życie ptaków”, została we włoskim Tu-
rynie Mistrzem Świata! W marcu tego roku „Ewolucja” 
dała nam wicemistrzostwo Europy na zawodach we 
Francji.
Treningi, wyjazdy i naukę w szkole łączę jeszcze z gra-
niem w emitowanym w telewizji TVN serialu „Szkoła”, 
w którym występuję od pierwszej klasy gimnazjum. 
Bardzo to lubię. Choć jest to ciężka praca - na planie 
spędzam cały dzień - to daje mi to dużo satysfakcji.

Monika Rozpara

Pochodzi z niezwykle umuzykalnionej rodziny. Muzyką 
zajmował się jego dziadek, ojciec, a także rodzeństwo – 
dwie siostry i brat.
Granie rozpoczął w wieku 4 lat, kiedy dostał pierwszy, 
rosyjski akordeon. „Na poważnie” naukę gry na akor-
deonie rozpoczął w wieku siedmiu lat w Państwowej 
Szkole Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Kiecach.
Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w War-
szawie na wydziale instrumentalnym, specjalność akor-

deon. Jest laureatem wielu międzynarodowych i ogól-
nopolskich konkursów akordeonowych, między innymi 
w Castelfidardo we Włoszech, a także w Sanoku, Gdań-
sku, Szczecinie, Chełmie, Bydgoszczy i Przemyślu. Jako 
solista występował z Orkiestrą Symfoniczną Opery Bał-
tyckiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzy-
skiej, Warszawską Orkiestrą Młodych „Sinfonia Artis”. 
Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w latach 1997, 2000 oraz 2005.

Od zawsze muzyka ludowa była mu szczególnie bliska, 
ale nie stroni od innych nurtów muzycznych. Często 
uczestniczy w projektach muzycznych różnych arty-
stów. Był m.in. członkiem działającej w Kieleckim Cen-
trum Kultury Sceny Autorskiej "Studio" Marka Tercza. 
Koncerty odbywały się na terenie całej Polski.

Poza muzyką pasjonują go podróże. Cieszy się, że dzięki 
koncertom na terenie całego kraju i poza jego granica-
mi ma możliwość realizowania swojej drugiej pasji. Jeśli 
tylko jest taka możliwość, zwiedza i poznaje nowe kraje 
i miasta.

Fot.: Marek Nowakowski
Redakcja
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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.

Papież wszystkich ludzi
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Tak brzmią słowa pacierza
Codziennie wieczorem tymi słowami
Modlę się do naszego Papieża
Papieża który kochał wszystkich ludzi
I zawsze był uśmiechnięty
Swoim uśmiechem serca nasze budził
Jan został do nieba wzięty
Był on Papieżem każdego człowieka
A w nasze serca miłość wkładał
Potrafił śmiać się być przyjacielem
Z każdym człowiekiem zawsze zagadał
Ty Ojcze Święty wciąż jesteś z nami
Choć Pan Cię wziął już do siebie
My wszyscy wiemy że jest Ci dobrze
Bo jesteś u Boga w niebie
Lecz my za tobą bardzo tęsknimy
I tęsknić zawsze będziemy
Lecz kiedyś znowu się zobaczymy 
I obok Ciebie staniemy
My Ciebie pieśnią przywitamy
Twoją BARKĄ ukochaną
Ta pieśń tu na ziemi była
Tak przez Ciebie uwielbianą
Irena Kostrzewska

Obrazy z dzieciństwa
Idę do Ciebie krusząc mury
Które mi drogę zagradzają

Wiatr - mróz czy błyskawice
One nade mną władzy nie mają

 
Serce pokona każdą przeszkodę
Nigdy nie możesz zwątpić w nie
Może już dzisiaj nie takie młode
Lecz ono zawsze wie czego chce

 
Bo życie jest jak płomień świecy

Zapala się i gaśnie
Bądź głodna życia tu i teraz

Bo ono kiedyś zgaśnie
Lidia Kubicka-Jędrocha

Wielkanoc
     Alleluja! Wieść radosna
     Leci ponad świat
     Alleluja śpiewa wiosna
     i ptaki i kwiat
w dali mgła  na polach leży
wieje ranny chłód,
w ten uderzył dzwon na wieży 
głosi świata cud
     Chrystus Pan ukrzyżowany
     Zmartwychwstał już
     coraz bardziej wschód świetlany
     płonie barwą róż
Alleluja! ranna zorza
rozsrebrzyła wschód 
zwyciężyła prawda Boża
wielbi Pana Boga lud
      zda się śpiewa ziemia cała
     w jeden wdzięczny ton
     niechaj będzie Panu Jezusowi
     chwała dzwoń ,dzwoń ,dzwoń…
Henryka Brzoza

Wieś Kowala
Pośród krzewów, kwiatów, łąk

W morzu traw i zbóż złocistych
Zbudowaliśmy nasz wspólny kąt

Dom wspaniały - sen się ziścił

Mamy tu przestrzeni otchłań
Co niezmiennie nas otacza

Słońce krzyczy co dzień - zostań!
Chciałoby się - lecz jest praca

W chwilach kiedy nadmiar czasu
Wywołuje rozmarzenie

Spoglądamy na skraj lasu
By zobaczyć przedstawienie

Tam lis rudy sie wychyla
Czai sie na małych gości

Kiedy ów gość głowę schyla
Lis go chwyta bez litości

Gość w potrzasku, w szczekę wzięty
Chce uciekać do swej mamy

Lecz rudzielec nieugięty
Wnet go taszczy do swej jamy

Tak wygląda rytm dnia na wsi
Gdzie niezmiennie coś sie dzieje

Ludziom w mieście się nie przyśni
Co w Kowali wciąż widnieje

Cóż rzec więcej w mej powieści?
Można rzec tu kartek wiele

Lecz, czy chcecie więcej wieści?
Jeśli tak ... to się podzielę.

Wojciech Czyż
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Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” dzia-
łająca na terenie gmin Chęciny, Morawica i Sitków-
ka-Nowiny informuje o stanie Realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju w 2016 r., a także o planowanych 
naborach na 2017 r.

W 2017 roku Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej 
Nidy” zaplanowała konkursy na zadania:
Lokalna Sieć Innowacji 
Nabór trwał od 07.02.2017 r. do 28.02.2017 r. Wpły-
nęło 5 wniosków na 50 000,00 zł. Nabór zakończony. 
Celem jest wypracowanie z udziałem lokalnej spo-
łeczności propozycji rozwiązań lokalnych problemów. 
Będą mogły one zostać wdrożone w ramach projektów 
grantowych realizowanych w późniejszym terminie. 
Możliwe działania: szkolenia, warsztaty, akcje infor-
macyjne, profesjonalne doradztwo w zakresie podej-
mowania działalności społecznej, tworzenie platform 
i sieci współpracy.
Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór trwał od 30.03.2017 r do 12.04.2017 r. Osoby 
fizyczne zamieszkałe na terenie LGD, które przez okres 
min. 2-ch lat przed dniem złożenia wniosku nie wid-
niały w CEiDG,  nie  podlegają ubezpieczeniu w KRUS z  
mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują 
działalność gospodarczą jako produkcja art. spożyw-
czych lub produkcja napojów. Kwota dofinasowania to 
50 000, 00 zł.
Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony 
środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu
Nabór planowany jest na II połowę 2017 r. Budżet na 
konkurs to 225 000,00 zł. 
Wdrażane w ramach niniejszego przedsięwzięcia zada-
nia mogą być rozwiązaniem problemów wskazanych 
w ramach działania 3.1.1 Lokalna sieć innowacji a także 
nowe inicjatywy.
Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego 
Nabór planowany jest na I połowę 2017 r. Budżet na 
konkurs to 240 000,00 zł. 
Możliwe do realizacji projekty: renowacja, restauracja, 
konserwacja zabytkowych kościołów (ich elementów) 
lub innych obiektów zabytkowych.

Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów 
lub usług lokalnych (projekt grantowy)
Nabór planowany jest na II połowę 2017 r. 
Możliwe do realizacji projekty: prowadzenie kampanii 
promocyjnych z wykorzystaniem mediów – prasy, ra-
dia, portali internetowych. 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. Pomoc przyznawana jako refundacja części 
kosztów.

Realizacja Lokalnej Strategii w 2016
W 2016 roku  przeprowadzono dwa nabory.
Pierwszy dot. Rozwoju działalności gospodarczej. Na-
bór trwał od 02.11.2016 r. do 30.11.2016 r. Budżet na 
konkurs wynosił 1 875 000,00 zł. Konieczne było utwo-
rzenie minimum 1-go miejsca pracy i utrzymanie go 
przez okres min. 3-ch lat, liczone jako średnioroczny 
etat, przy zatrudnieniu na umowę o pracę. W ramach 
naboru do biura LGD Perły Czarnej Nidy” wpłynęło 18 
wniosków, z czego 15 przeszło pozytywnie weryfikację 
formalną i podlegało ocenie zgodności pod względem 
kryteriów wyboru. Łączna wnioskowana kwota pomo-
cy z 18 wniosków o przyznanie pomocy to 3 152 999,29 
zł. Rada pozytywnie oceniła 15 wniosków do dofinan-
sowania, natomiast w limicie środków  zmieściło się 10 
z nich na łączną kwotę pomocy 1 782 862,00 zł.
Drugi nabór przeprowadzono w terminie 14.11.2016 r. 
do 13.12.2016 r. w ramach przedsięwzięcia Budowa lub 
przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej lub rekreacyjnej. Budżet na ten 
konkurs wynosił 1 420 000,00 zł. Wnioskodawcą mogły 
być organizacje pozarządowe, organizacje pożytku pu-
blicznego, spółki z o.o. zawiązane przez gminę, w której 
ta gmina jest w 100 % właścicielem. W ramach naboru 
do biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” 
wpłynęły 4 wnioski, wszystkie przeszły pozytywnie we-
ryfikację formalną i podlegały ocenie zgodności pod 
względem kryteriów wyboru. Łączna wnioskowana 
kwota pomocy z wniosków o przyznanie pomocy to 1 
148 072,54 zł. Wszystkie 4 operacje wybrane zostały 
do dofinansowania.

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 w gminach wchodzących w skład 
LGD po to, by przybliżyć zasady ubiegania się o pomoc.
Dodatkowo pracownicy biura świadczą bezpłatne do-
radztwo indywidualne w biurze mieszczącym się w Mo-
rawicy przy ul. Spacerowej 7 i pod nr telefonu 41 311 46 
91 wew. 304, 305.

LGD "Perły Czarnej Nidy"
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Nasi przedsiębiorcy
Podstawę gospodarki gminy Sitkówka-Nowiny stanowią działania mające na celu stworzenie przedsiębiorcom 
optymalnych warunków rowoju przedsiębiorczości. Dzięki pomocy de minimis mali i średni przedsiębiorcy są 
zwolnieni od podatku od nieruchomości na okres od jednego do trzech lat. Podatki te są najniższe w powiecie 
kieleckim od wielu lat. Gmina organizuje spotkania z przedsiębiorcami, a także bierze  udział w projektach umoż-
liwających uzyskanie przez nich dofinansowania na rozwój działalności. 
Tym razem wychodzimy do Państwa z nową inicjatywą: chcielibyśmy, by na łamach Głosu Nowin ukazywały się 
informacje na temat firm działających na terenie gminy. Informacje te będą publikowane nieodpłatnie, w oparciu 
o przekazane przez Państwa materiały.
Zapraszamy do kontaktu - e-mail: redakcja@nowiny.com.pl.

Transport i przeprowadzki
Od 9 lat na terenie gminy Sitkówka-Nowiny działa 
firma Gamma Mateusza Tamborskiego zajmująca się  
przeprowadzkami, utylizacją mebli oraz transportem.

Po wielu latach działalności w branży dla innych praco-
dawców Pan Mateusz postanowił pracować na własny 
rachunek. Początkowo zaczynał sam, obecnie posiada 
trzy samochody przystosowane do przewozu mebli 
oraz zatrudnia wykwalifikowanych pracowników. Firma 
zajmuje się przewozem zarówno na rynku lokalnym, 
jak i transportem zagranicznym. Uferuje przewz mebli 
każdego rodzaju, zarwno dla firm, jak i dla osób pry-
watnych.
Zapraszamy do kontaktu:
Firma Gamma Mateusz Tamborski
Zagrody 63B 26-052 Nowiny
tel. 788 238 368

„Praca popłaca"
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach oraz Gmina Sit-
kówka-Nowiny realizują projekt „Praca popłaca", 
którego celem jest wzrost aktywności zawodowej i za-
trudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i bez-
robotnych mężczyzn powyżej 29 roku życia, zamiesz-
kałych w gminach powiatu kieleckiego wchodzacych 
w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego: Che-
cinach, Chmielniku, Daleszycach, Górnie, Masłowie, 
Miedzianej Górze, Piekoszowie, Sitkówce-Nowinach 
i Strawczynie, zarejestrowanych w PUP z I i II profilem 
pomocy, a w szczególności:

- osób długotrwale bezrobotnych, tj. nieprzerwanie 
przez 12 miesięcy,
- osób z niepełnosprawnością;
- osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
- osób po 50 roku życia,
- osób zamieszkujących tereny wiejskie.

W ramach projektu „Praca popłaca" jego Beneficjenci 
będą mieli możliwość:
- założyć lub kontynuować Indywidualny Program dzia-
łania,
- skorzystać z pośrednictwa pracy lub doradztwa zawo-
dowego,
- uczestniczyć w szkoleniach zawodowych:
• opiekun osób starszych,
• kucharz,
• kelner, operator koparko-ładowarki III,
• spawacz metodą MAG 135,
• hydraulik,
- odbyć 6-ciomiesięczny staż zawodowy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można 
uzyskać u pośredników pracy i doradców zawodo-
wych  oraz w pokoju 127 i 7 Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kielcach oraz pod numerem telefonu (41) 367 11 81, 
a także w Gminnym Ośrdku Pomocy Społecznej w No-
winach, pokój 23, nr telefonu (41) 347 50 52.

Redakcja
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Ogłoszenia

Drodzy Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny i Czytelnicy Głosu Nowin

Mając na uwadze oczekiwania i postulaty naszych Czytelników, serdecznie zachęcamy Państwa do współredagowa-
nia naszego czasopisma. Jeżeli chcieliby Państwo na łamach naszej gazety opublikować ciekawy artykuł lub zdjęcie, 
prosimy o nadsyłanie swoich tekstów i zdjęć na adres e-mail: redakcja@nowiny.com.pl.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny

Informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach odda nieodpłatnie szlakę z kotłowni osiedlowej w No-
winach. Telefon kontaktowy: 41 366 73 42.

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
dot. przetargów ustnych nieograniczonych

Przedmiotem przetargów ustnych nieograniczonych jest sprzedaż 30 niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny, oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działki nr od 197/7 do 197/36. Nieruchomości te są położone 
w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny (w bliskim sąsiedztwie osie-
dla domów jednorodzinnych Pod Lasem). 

Przetargi ustne nieograniczone zostaną przeprowadzone w dniach 15 i 16 maja 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (sala konferencyjna) 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25. 
Warunki przystąpienia i przeprowadzenia każdego z przetargów znajdują się w ogłoszeniu o ww. przetar-
gach, które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny oraz na stronach internetowych www.nowiny.com.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej: www.bip.nowiny.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, Refe-
rat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 33 lub pod numerem tel. (0-41) 
347 50 70, (0-41) 347 50 71.

Upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny przypomina o terminie II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, który nastąpi 15.05.2017 r. 
Wpłat można dokonywać:
• do rąk inkasenta (sołtysa)
• przelewem internetowym na rachunek Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Kielcach, Filia w Nowinach
nr konta: 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002
• w Banku Spółdzielczym Filia w Nowinach na gotowych blankietach, bez dodatkowych opłat
• w kasie Urzędu Gminy (tylko opłata za śmieci) w dniach:

poniedziałek w godz. 8:00 – 15:15
wtorek – piątek w godz. 7:15 – 14:40

Jednocześnie informujemy, iż termin I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz po-
datku od nieruchomości, rolnego i leśnego upłynął 15.03.2017 r.

Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań.
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