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Szanowni Państwo!

Pomimo trudności i wątpliwości związanych z wpro-
wadzeniem reformy oświatowej, nasze szkoły nadal 
pozostają najlepsze w regionie. Najwyższe wyniki 
nauczania osiągają między innymi dzięki realizacji 
programów edukacyjnych, o których możecie dowie-
dzieć się, czytając Głos Nowin. Informujemy w nim 
także o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, ja-
kie miały miejsce w ostatnim czasie w gminie, a było 
ich niemało.

Chcemy przybliżyć Państwu działalność Urzędu Gmi-
ny i jej jednostek organizacyjnych. W lutowym wyda-
niu gazety dowiecie się o tym, w jaki sposób gmina 
udziela pomocy potrzebującym, a także, jak realizuje 
zadania własne w zakresie upowszechniania kultury 
i sportu.
 
Zachęcam również do wspólnego odkrywania histo-
rii naszej gminy, interesujących miejsc i ciekawych 
ludzi. Mam nadzieję, że włączycie się Państwo do ak-
cji „Ocalmy od zapomnienia naszą wspólną historię” 
i dzięki temu wkrótce będziemy mogli zaprezentować 
Mieszkańcom gminy pamiątki i wspomnienia z daw-
nych lat.

Na zakończenie pragnę podzielić się z Państwem 
informacją, która dotarła do nas w momencie za-
mykania tego wydania Głosu Nowin. Gmina Sitków-
ka-Nowiny została laureatem konkursu „Liderzy Re-
gionu” organizowanym przez „Echo dnia”. Kapituła 
konkursu po raz siedemnasty uhonorowała najlep-
szych przedsiębiorców i instytucje z naszego regionu.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia 
nagrody, w szczególności pracownikom Urzędu Gmi-
ny i jednostek organizacyjnych, a także radnym Rady 
Gminy. Nagrodę dedykuję wszystkim mieszkańcom 
gminy Sitkówka-Nowiny.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Podsumowanie działań inwestycyjnych w 2016 r.
W 2016 r. gmina Sitkówka-Nowiny przeznaczyła nie-
mal 5 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych. Naj-
więcej środków wydatkowano na rozbudowę i moder-
nizację placówek edukacyjnych oraz budowę dróg.

Warto podkreślić, że jest to dopiero początek inten-
sywnych działań inwestycyjnych na terenie naszej gmi-
ny. W 2016 r. niemal 900 tys. zł przeznaczyliśmy na 
opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie 
niezbędnych zezwoleń. W ciągu najbliższych lat chce-
my zrealizować te projekty. Tegoroczny budżet zakłada 
wydatkowanie ponad 20 mln zł na inwestycje.

Dbałość o najwyższy poziom edukacji
Gmina Sitkówka-Nowiny dąży do zapewnienia wysokiej 
jakości nauczania i szerokiej oferty zajęć dydaktycznych, 
a także jak najwyższego komfortu dla uczniów poprzez 
dokonywanie modernizacji placówek edukacyjnych. Na 
inwestycje w tym zakresie w 2016 r. gmina przeznaczy-
ła niemal 1,8 mln zł, m.in. na: termomodernizację bu-
dynku ZSP w Nowinach (I etap) oraz rozbudowę Przed-
szkola Samorządowego w Nowinach. Część pieniędzy 
przeznaczono na wykonanie siłowni zewnętrznych oraz 
boisk. Dzięki zrealizowanym inwestycjom dzieci z te-
renu gminy Sitkówka-Nowiny mają możliwość uczęsz-
czania do nowoczesnych placówek, doskonale wyposa-
żonych i przystosowanych do wymagań edukacyjnych, 
a także zapewniających wygodę podczas codziennego 
przebywania w nich.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze
Jedną z kluczowych potrzeb sygnalizowanych przez 
mieszkańców jest przebudowa dróg i chodników na te-
renie gminy. Jakość infrastruktury drogowej ma szcze-
gólne znaczenie, zwłaszcza, jeżeli chodzi o poprawę 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Gmina, 
w miarę możliwości finansowych, stara się realizować 
inwestycje drogowe, zarówno w drogach gminnych, jak 
i powiatowych. W 2016 r. na przebudowę dróg przezna-
czono ponad 700 tys. zł, a na dokumentację projekto-
wą ponad 300 tys. Wśród najważniejszych zrealizowa-

nych zadań należy wymienić budowę dróg gminnych, 
chodników i parkingów w miejscowości Zagrody.
Istotną kwestią jest również modernizacja oświetlenia 
ulicznego. W związku z podpisaniem pre-umowy w ra-
mach RPOWŚ w 2016 r. wykonano audyt energetyczny 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy i opracowano 
dokumentację projektową oświetlenia ulicznego. Zo-
stanie ona przeprowadzona do końca 2017 r. w miej-
scowościach: Kowala, Kowala Mała, Szewce, Wola 
Murowana, Zagrody oraz Zgórsko. Wartość inwestycji 
wyniesie ok. 500 tys. zł.
W 2016 r. wybudowano oświetlenie terenu osiedla 
mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w Nowinach.

Inwestycje w oparciu o potrzeby mieszkańców
Mieszkańcy mają realny wpływ na to, co dzieje się 
w gminie. Poprzez Gminą Radę Działalności Pożytku 
Publicznego wyrażają oni swoje opinie na temat zamie-
rzeń inwestycyjnych. Mają również do dyspozycji  fun-
dusze: sołecki i obywatelski. W 2016 r. na inwestycje 
z funduszu sołeckiego przeznaczono ponad 150 tys. zł, 
w tym m.in. na dokumentację projektową przebudo-
wy dróg w msc. Wola Murowana i Szewce, wykonanie 
siłowni zewnętrznych w msc. Kowala i Bolechowice, 
a także budowę placów zabaw w msc. Zgórsko i Zagro-
dy.
W 2016 r. po raz pierwszy rozdysponowano środki na 
fundusz obywatelski. Łącznie na oba fundusze w 2017 
r. gmina zamierza przeznaczyć ponad 400 tys. zł.

Najważniejsze inwestycje dopiero nadejdą
Przyjęty z końcem 2016 r. “Programie Rewitalizacji 
Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023” zakłada 
realizację 29 projektów rewitalizacyjnych o wartości 
sumarycznej przekraczającej 43 mln zł. Wśród nich wy-
mienić należy m.in. rozbudowę Gminnego Ośrodka Kul-
tury “Perła” w Nowinach, a  także utworzenie terenów 
inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny. 
Na ostatnią z nich gmina już uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 4,5 mln zł z RPOWŚ.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny

Sala w rozbudowanej części Przedszkola Samorządowego 
w Nowinach.

Otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej w Woli Muro-
wanej.
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Wspieramy potrzebujących
Pomoc społeczna i wspie-
ranie rodziny należą do 
zadań własnych gminy. 
O ich realizacji w gminie 
Sitkówka-Nowiny oraz 
o możliwościach niesie-
nia pomocy mieszkańcom 
rozmawiamy z zastępcą 
wójta Łukaszem Barwin-
kiem.

Na czym właściwie pole-
ga pomoc społeczna?

Łukasz Barwinek: Podstawowym zadaniem pomocy 
społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom prze-
zwyciężenia trudnej sytuacji życiowej wtedy, kiedy nie 
są w stanie pokonać jej samodzielnie. Na co dzień po-
lega to w głównej mierze na przyznawaniu i wypłaca-
niu świadczeń oraz pracy socjalnej z potrzebującymi. 
Istotną kwestią jest analiza i ocena zjawisk rodzących 
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 
a następnie opracowanie i wdrożenie koniecznych dzia-
łań wynikających ze zidentyfikowanych potrzeb.

W jaki sposób robi to gmina Sitkówka-Nowiny?
Ł.B.: Podstawowe zadania realizujemy poprzez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, który udziela wspar-
cia osobom potrzebującym. Poprzez pracowników so-
cjalnych staramy się dotrzeć do osób wymagających 
wsparcia. Warto podkreślić, że pomoc ze strony gminy 
może być udzielona nie tylko na wniosek zainteresowa-
nego czy jego bliskich, ale także z urzędu.

Jak wygląda procedura związana z udzieleniem takiej 
pomocy?
Ł.B.: Przyznanie świadczenia pomocy społecznej jest 
zawsze poprzedzone wywiadem rodzinnego (środowi-
skowego) w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałe-
go czy czasowego pobytu. Wywiad ten jest przeprowa-
dzany przez pracownika socjalnego, który na podstawie 
rozmowy dokonuje oceny sytuacji życiowej, występu-
jących problemów i zakresu potrzeb. Pod uwagę brany 
są także dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny.

Czy pomoc udzielana jest wyłącznie osobom ubogim 
i bezrobotnym?
Ł.B.: Nie, to zaledwie część świadczeń gminy na rzecz 
mieszkańców. Pomagamy m.in. osobom, które ucier-
piały na skutek klęski żywiołowej lub ekologicznej, loso-
wych wypadków, są niepełnosprawne lub długotrwale 
chorują, a także są dotknięte chorobą alkoholową lub 
narkomanią. Wspieramy macierzyństwo oraz rodziny 
wielodzietne.

Jakie programy opracowuje gmina w zakresie pomocy 
społecznej?
Ł.B.: Podstawowym dokumentem jest „Strategia Roz-
wiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-
-Nowiny na lata 2016-2020”. Określa ona wizję spo-
łecznego rozwoju gminy oraz misję polityki lokalnej 

w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców, 
w szczególności tych, którzy są wykluczeni społeczni 
oraz zagrożeni marginalizacją. W oparciu o Strategię 
powstały inne, bardziej szczegółowe programy: „Gmin-
ny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”, 
„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2018” oraz „Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Zwalczania Narkomanii dla Gminy Sit-
kówka-Nowiny”.
Ich celem jest profilaktyka oraz minimalizacja szkód mi-
nimalizacji szkód wynikających z nadużywania alkoholu 
i narkotyków, podjęcie działań wspierających wobec 
rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych oraz przeciwdziałanie prze-
mocy wobec najbliższych.

W jaki sposób potrzebujące osoby otrzymują realne 
wsparcie?
Ł.B.: Na terenie gminy działa Gminny Zespół Interdy-
scyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
instytucji działających na rzecz pomocy rodzinie: Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Oświaty, 
Sądu oraz Służby Zdrowia. W 2016 roku objął on swoją 
pomocą 130 osób. W ramach oddziaływań na spraw-
ców przemocy Zespół kieruje sprawców przemocy do 
udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych pro-
wadzonych przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kielcach.
Istotną rolę odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w gminie działa również 
Punkt Konsultacyjny, w  którym potrzebujący mogą li-
czyć na wsparcie terapeuty oraz psychologa. Pomoc 
specjalistów odbywa się bezpłatnie i bez skierowania.
Na terenie gminy działają również świetlice środowi-
skowe dla dzieci i młodzieży, zapewniające alternatyw-
ne formy spędzania wolnego czasu.

Wśród osób objętych wsparciem gminy są także osoby 
niepełnosprawne ...
Ł.B.: Otrzymują one różne formy wsparcia ze strony 
gminy. Na podstawie umowy zawartej z powiatem kie-
leckim realizujemy program pod nazwą „Powiat kielec-
ki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków 
niepełnosprawności”. Jego celem jest pomoc osobom 
niepełnosprawnym z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 
w przywracaniu aktywności nie tylko zawodowej, ale 
również społecznej. Program realizowany jest m.in. 
poprzez bezpłatne zajęcia rehabilitacji ruchowej, fizjo-
terapie i masaże, które są świadczone w Powiatowym 
Centrum Usług Medycznych w Kielcach przy ul. Żela-
znej. W ramach programu jest również prowadzona 
bezpłatna wypożyczalnia  sprzętu do rehabilitacji do-
mowej dla mieszkańców.

W miejscowości Zgórsko działa Dom Pomocy Społecz-
nej …
Ł.B.: Tak, lecz nie jest on prowadzony przez gminę, 
a przez powiat kielecki. Jest on przeznaczony jest dla 
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osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnych 
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektu-
alnie. Natomiast gmina partycypuje w kosztach utrzy-
mania w nim osób, jeśli są one naszymi mieszkańcami. 
Podobnie ma się zresztą w przypadku jakiegokolwiek 
takiej instytucji w Polsce. Przy DPS w Zgórsku działają 
również Warsztaty Terapii Zajęciowej, na które uczęsz-
cza 41 osób, część z nich z terenu gminy Sitkówka-No-
winy. Staramy się wspierać tę działalność, jest ona bar-
dzo ważnym elementem edukacyjnym i integrującym. 
W Zgórsku funkcjonuje także Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych „Amabilis”, z którym ściśle 
współpracujemy.

Czy w 2017 r. gmina zamierza podjąć dodatkowe dzia-
łania w zakresie pomocy społecznej?

Ł.B.: Ostatnio złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspiera-
nie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Celem 
projektu jest utworzenie Gminnego Ośrodka Wspar-
cia Rodziny. Wpłynie on znacząco na poprawę jakości 
i zwiększenie dostępności do usług o charakterze porad-
nictwa specjalistycznego świadczonych na rzecz rodzin/
osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. 
Ze wsparcia Ośrodka będą mogli skorzystać wszyscy 
mieszkańcy z terenu gminy, a jego działalność będzie 
się opierała na poradnictwie specjalistycznym w posta-
ci porad psychologa, terapeuty, prawnika, mediatora.

Dziękuję za rozmowę.
Marta Herbergier

Obrady Rady Gminy
Styczniowa sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny mia-
ła charakter wyjątkowy - w czasie obrad podpisano 
umowę partnerską z miastem Bracław, leżącym na 
Ukrainie. 

Umowa partnerska pomiędzy gminą Sitkówka-Nowi-
ny a miastem Bracław
28 grudnia 2016 r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny 
uchwaliła Uchwałę RG-XXV/309/16 w sprawie podjęcia 
współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Miastem Bra-
cław na Ukrainie. Uroczyste podpisanie umowy pomię-
dzy gminą Sitkówka-Nowiny a miastem Bracław nastą-
piło 27 stycznia 2017 r. podczas sesji Rady Gminy. Ze 
strony ukraińskiej umowę podpisał mer miasta Bracław 
Vitalij Mazur, natomiast ze strony gminy Sitkówka-No-
winy wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
Obszary współpracy, jakie zostały wytyczone postano-
wieniami umowy to edukacja, kultura, promocja go-
spodarcza i biznesowa, partycypacja społeczna, szko-
lenia i warsztaty w zakresie programów dot. spraw 
społecznych, rozwoju instytucjonalnego, środowiska, 
edukacji, młodzieży, zdrowia publicznego, planowania 
strategicznego i infrastruktury lokalnej. 

Dostosowanie sieci szkół i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego
Mając na uwadze konieczność dostosowania sieci szkół 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, podjęto 
uchwałę dotyczącą ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwo-
dów do dnia 31 sierpnia 2019 r., a także projektu planu 
i granic obwodów ośmioletnich szkół podstawowych 
po dniu 1 września 2019 r. Podjęcie uchwały umożliwi 
skierowanie projektu w celu zaopiniowania przez świę-
tokrzyskiego kuratora oświaty.

Nowe nazwy ulic
Dynamiczny rozwój niektórych obszarów sprawił, że 
konieczne stało się nadanie nazw istniejącym ulicom 
w miejscowości Zgórsko. Są to ulice: Zacisze, Akacjowa, 
Jarzębinowa, Jesienna, Konwaliowa, Lawendowa.

Pozostałe uchwały
Podczas styczniowej sesji Rada Gminy Sitkówka-Nowiny 
przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii 
na rok 2017, dokonała zmian w uchwale budżetowej 
na 2017 r., uchyliła uchwałę Nr RG-XII/116/15 w spra-
wie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości 
w m. Wola Murowana, zadecydowała o przystąpieniu 
do Stowarzyszenia Gmin “Geoland Świętokrzyski” oraz 
o zawarciu umowy partnerskiej z miastem i gminą Kije, 
a także oprzekazaniu w użytkowanie sieci wod-kan do 
MZWIK w Kielcach.

W sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny uczestniczyli: 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz, skarbnik Joanna Mły-
narczyk-Kusińska, sekretarz Izabela Dziewięcka, za-
stępca wójta Łukasz Barwinek, radca prawny Janina 
Michalska, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. Gościem 
podczas sesji była radna powiatu kieleckiego Bogumi-
ła Kowalczyk oraz przedstawiciele miasta Braław: mer 
miasta Bracław Vitalij Mazur, a także radni i członkowie 
zarządu: Siergiej Michalenko, Sergiej Donczuk, Wadim 
Lisov.

Marta Herbergier

Od lewej: Wadim Lisov, Vitalij Mazur, Sebastian Nowaczkie-
wicz, Łukasz Barwinek.
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Stawiamy na sport
Gmina Sitkówka-Nowiny 
powoli staje się ważnym 
miejscem na mapie regio-
nalnych i ogólnopolskich 
wydarzeń sportowych. 
O tym i działaniach w za-
kresie wspierania kultury 
rozmawiamy z Jackiem 
Kanią - dyrektorem Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
Perła w Nowinach.

Jakie są zadania Gminne-
go Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach?
Jacek Kania: GOK prowadzi działalność  w zakresie 
tworzenia i upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. 
Działalność GOK stanowi realizację zadań własnych 
gminy w obszarze kultury, kultury fizycznej, turystyki, 
sportu i rekreacji przy wykorzystaniu potencjału ludz-
kiego oraz bazy sportowej, jaka została przekazana dla 
GOK przez Gminę. Działania w zakresie kultury opierają 
się głównie na tworzeniu warunków do zainteresowa-
nia kulturą, zarówno w zakresie korzystania z dóbr kul-
tury, jak i amatorskiego ruchu artystycznego. Ogromne 
znaczenie ma kultywowanie tradycji i tworzenie warun-
ków dla rozwoju folkloru, rękodzieła artystycznego i lu-
dowego. GOK prowadzi działalność edukacyjną poprzez 
prowadzenie zajęć kulturalnych, artystycznych i sporto-
wych dla dzieci i młodzieży. W zakresie kultury fizycz-
nej to w szczególności zarządzanie Pływalnią Perła oraz 
boiskami sportowymi na terenie stadionu sportowego 
w Nowinach oraz przy świetlicy wiejskiej w Szewcach.

W jaki sposób są realizowane te zadania?
J.K:. Promocja kultury w znacznej mierze opiera się 
na organizacji imprez kulturalnych, podczas których 
prezentowany jest dorobek artystyczny zespołów oraz 
indywidualnych artystów i twórców. Na terenie gminy 
odbywają się cykliczne uroczystości z okazji świąt pań-
stwowych, a także wszelkiego rodzaju imprezy „okazjo-
nalne” takie jak: Święto Gminy, Dożynki Gminne, uro-
czystości historyczne i patriotyczne.

Zatrzymajmy się na chwilę przy zespołach - ile zespo-
łów działa na terenie gminy?
J.K.: GOK opiekuje się zespołem śpiewaczym „Bolecho-
wiczanie”, zespole obrzędowym „Kowalanki”, zespo-
łem ludowym „Szewczanki”, Gminną Orkiestrę Dętą 
oraz  Chórem „Nowina”. Działalność tych zespołów ma 
ogromne znaczenie, jeśli chodzi o integrację lokalnych 
społeczności. Są one również wizytówką naszej gminy - 
poprzez udział w różnych uroczystościach, koncertach 
i konkursach organizowanych w powiecie, wojewódz-
twie i całym kraju. Jestem przekonany, że jest to dosko-
nały element promocji Gminy Sitkówka-Nowiny. Nie do 
przecenienia jest dbałość o zachowanie pamięci o tra-
dycjach, jaka przyświeca zespołom ludowym.

Jaką alternatywę mają ci, którzy nie lubią śpiewać?
J.K.: Przy GOK-u działa Klub Seniora, prowadzący m.in. 

Sekcję Plastyczną i Kulinarną. Jego uczestnicy wspólnie 
spędzają wolny czas, integrują się i rozwijają pasje.

To oferta dla starszych, a co z dziećmi i młodzieżą?
J.K.: W ramach GOK-u funkcjonują świetlice wiejskie 
w miejscowościach Szewce i Wola Murowana oraz 
w Nowinach: Klub Miniaturka i Świetlica. W każdej 
z nich prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, ta-
neczne, wokalne dla dzieci i młodzieży. Każda świetlica 
jest bardzo dobrze wyposażona w różne gry, stoły do 
tenisa, bilard , etc. Wiem, że w szkołach na terenie Gmi-
ny działają kółka taneczne, sportowe oraz kółka zain-
teresowań, cieszące się dużą popularnością wśród naj-
młodszych. W czasie wakacji oraz ferii zimowych GOK 
organizuje tzw. „Wakacje w Gminie”, w ramach których 
zapewniamy wiele atrakcji dla dzieci.

Jaką ofertę ma gmina dla mieszkańców w zakresie ak-
tywności sportowej?
J.K.: Niewątpliwie najpopularniejszym ze wszystkich 
obiektów sportowo-rekreacyjnych jest Park Wodny 
Perła. Pływalnia wyposażona jest w dwie niecki dla do-
rosłych i dzieci z podwodnymi masażami, dzikimi źró-
dłami i wodospadami oraz drugi basen dla dzieci z we-
wnętrzną rurą zjazdową. Jest tu łaźnia parowa, sauna 
sucha, sauna Infrared oraz grota solna. Dla odwiedzają-
cych dostępne są także wanny, tzw. jacuzzi, z wodą bo-
rowinową i solankową. W okresie letnim Park Wodny 
Perła oferuje możliwość wypoczynku na basenach let-
nich. GOK dysponuje także stadionem piłkarskim z bo-
iskiem trawiastym treningowym oraz obiektem „Orlik”.
W zasobach gminy jest jeszcze wiele innych miejsc do 
aktywnego spędzania czasu. Z nowoczesnej hali spor-
towej przy ZSP w Nowinach w czasie zajęć szkolnych 
korzystają uczniowie, a w godzinach pozalekcyjnych 
dorośli mieszkańcy gminy i ościennych miejscowości. 
W pozostałych szkołach również istnieje możliwość 
korzystania z sal sportowych, boisk wielofunkcyjnych 
i siłowni zewnętrznych. Na terenie gminy funkcjonują 
place zabaw usytuowane w każdej miejscowości.
Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że baza sportowa gminy 
jest naprawdę na wysokim poziomie.

To dość rozbudowana infrastruktura sportowa, jak na 
tak niewielką gminę. Czy jest ona w pełni wykorzysty-
wana?
J.K.: Proszę nie zapominać, że gmina Sitkówka-Nowiny 
leży blisko Kielc, jest również doskonale zlokalizowa-
na. Z obiektów sportowych chętnie korzystają drużyny 
sportowe, którym są one udostępniane komercyjnie. 
Obiekty te służą organizacji imprez sportowych z róż-
nych dyscyplin takich jak: piłka nożna - Turniej Tymbar-
ku, Turniej o Puchar Premiera Orlik 2012, rowerowe 
- Poland Bike Maraton, a także turnieje piłki siatkowej 
plażowej. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że 
gmina Sitkówka-Nowiny otworzyła się na sport, dzięki 
czemu możemy gościć ludzi z całego kraju, promujemy 
aktywność fizyczną. W ostatnim czasie podjęto szereg 
działań, by gmina stała się miejscem, w którym inten-
sywnie rozwija się turystyka sportowa.
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Koncert w klimacie Paryża
Oszałamiający głos Anny Hameli wprowadził widow-
nię w klimat romantycznych, paryskich uliczek. Ci, 
którzy zdecydowali się wziąć udział w koncercie wa-
lentynkowym w auli ZSP, z pewnością tego nie żałują.

Anna Hamela Trio to projekt muzyczny trojga muzy-
ków: Anny Hameli – wokalistki, Krzysztofa Korbana 
– akordeonisty oraz Sebastiana Kalwata – gitarzysty. 
Muzycy wykonują aranżacje znanych francuskich pio-
senek, a także własny repertuar.

Magia Paryża
Charyzmatyczny głos filigranowej wokalistki Anny 
Hameli przypadł do gustu wszystkim zgromadzonym 
w niedzielny wieczór w auli ZSP w Nowinach. Arty-
ści wykonali aranżacje znanych piosenek oraz własne 
kompozycje. Słuchaczom szczególnie przypadł do gustu 
utwór „Les Sept Couleurs | Siedem Kolorów” z albumu 
„Le Papillon Francais”. Nie zabrakło znanych szlagierów 

Edith Piaf, Salvatore Adamo, Joe Dassin czy Mercedes 
Sosa.

Piaskiem malowane
Natalie z „Galitsyna Art Group” przygotowywała uni-
kalne widowisko – obraz z piasku połączony z anima-
cją światłem oraz elementami spektaklu teatralnego. 
Dopełnienie show stanowiła piękna oprawa muzyczna. 
Niezwykłe historie namalowane piaskiem zachwyciły 
oglądających.

Niespodzianki dla mieszkańców
Wszyscy uczestnicy imprezy mieli możliwość zrobienia 
sobie zdjęcia na ławeczce dla zakochanych. Na gości 
czekały liczne nagrody oraz słodki poczęstunek.
Organizatorami koncertu byli: wójt gminy Sitkówka-No-
winy Sebastian Nowaczkiewicz oraz Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła” w Nowinach.

Marta Herbergier

Czy mógłby Pan powiedzieć coś na temat odbywają-
cych się w gminie imprez sportowych?
J.K.: Co roku odbywają się u nas wyścigi rowerowe 
o zasięgu ogólnopolskim Lotto Poland Bike Marathon. 
Zasięg ogólnopolski mają również zawody motocros-
sowe w Kowali. Dość nietypowym konkursem jest 
Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Sitkówka-Nowiny rozgrywany częściowo w wo-
dzie. Z cyklicznych imprez sportowych organizowanych 
przez gminę należy wymienić Bieg o Nowińskie Kominy, 
a także Nowińską Ligę Futsalu im. M. Panasa. Zawodów 
o charakterze regionalnym z różnych dyscyplin spor-
towych jest w naszej gminie naprawdę dużo, jak np. 
wspomniane wcześniej wojewódzkie turnieje o Puchar 
Tymbarku, o Puchar Premiera RP Orlik 2012, a także 
wiele innych - nie sposób wymienić ich wszystkich.

Jaka będzie przyszłość Gminnego Ośrodka Kultury 
“Perła” w Nowinach?
J.K.: Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na roz-
budowę GOK. Zaprojektowane pomieszczenia służyć 
będą klubowi sportowemu oraz jako zaplecze piłkar-
skie z przestronnymi szatniami i tunelem prowadzą-
cym bezpośrednio na płytę boiska. Po zakończeniu 

inwestycji będziemy mieć w gminie ośrodek kultury 
z prawdziwego zdarzenia - z przestronną biblioteką, po-
mieszczeniami umożliwiającymi prowadzenie usług re-
kreacyjnych, salą wielofunkcyjną, pomieszczeniami do 
organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży a także z kawiar-
nią z osobnym wejściem. Mam nadzieję że w ramach 
rewitalizacji Nowin przebudowany zostanie także klub “ 
Miniaturka”, a tereny do niego przyległe będą zagospo-
darowane na potrzeby funkcjonowania GOK i gminy. 
Ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju sportu w No-
winach będzie mieć też przebudowa stadionu, obej-
mująca budowę bieżni tartanowej oraz wymianę płyty 
boiska głównego trawiastego i boiska treningowego, 
które będzie miało sztuczną nawierzchnię. Co ważne, 
wykonane będzie oświetlenie obu boisk tak, aby moż-
na było trenować do późnych godzin wieczornych oraz 
rozgrywać mecz przy sztucznym oświetleniu. Taka baza 
sportowa będzie bardzo atrakcyjna i można się spodzie-
wać, że przyniesie ona duże korzyści finansowe.

Dziękuję za rozmowę.
Marta Herbergier

Zwycięzcy losowania. Anna Hamela Trio.
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Laleczki UNICEF w szkole w Kowali
W Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali została 
zorganizowana akcja charytatywna „Wszystkie kolory 
świata”. Zebrane pieniądze zasilą konto UNICEF i zo-
staną przeznaczone na ratowanie życia dzieci w Angoli.

Z inicjatywy dyrektor Anny Łukasiewicz oraz opieku-
nów Szkolnego Koła Wolontariusza: Sylwii Kaczmar-
czyk, Karoliny Lach i Katarzyny Pabian w Zespole Pla-
cówek Integracyjnych w Kowali zorganizowano imprezę 
charytatywną w związku z realizowanym w placówce 
projektem „Wszystkie Kolory Świata”.

Projekt edukacyjny
Projekt Edukacyjny UNICEF Wszystkie Kolory Świata 
jest projektem opracowanym i przygotowanym przez 
Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNI-
CEF. Jego celem jest kształtowanie wśród dzieci i mło-
dzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, 
pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko 
pożyteczne, ale także przyjemne. Zebrane środki finan-
sowe zostaną przeznaczone na ratowanie życia dzieci 
w Angoli.

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak 
się z nimi dzielisz”
Wszystkich zebranych powitała gospodarz szkoły pani 
Anna Łukasiewicz. Aby wyrazić radość z przybycia wielu 
ludzi dobrego serca, dzieci z przedszkola i szkoły pod-
stawowej pod batutą pani Magdaleny Stańczyk nauczy-
ciela muzyki odśpiewały piosenkę „Wszystkie dzieci 
nasze są”. Następnie wszyscy zebrani obejrzeli przed-
stawienie przygotowane przez Szkolne Koło Teatralne 
pod przewodnictwem pani Marzanny Krajewskiej. Jego 
myśl przewodnia zawiera się w słowach sentencji: „Nie 
liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się 
z nimi dzielisz”.
Jest wiele rzeczy, które możemy podarować drugiemu 
człowiekowi, np. dobre słowo, uśmiech, wyrozumia-
łość, zrozumienie, swoje towarzystwo, zainteresowa-
nie, pomoc starszym. 
To może być tak niewiele, a dla innych znaczyć bardzo 
dużo. Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca. 

Wokół nas jest wielu ludzi, którym możemy pomóc, 
musimy jedynie nauczyć się dostrzegać ich potrzeby. 
Po przedstawieniu rozpoczęła się licytacja, której celem 
była pomoc dzieciom w Angoli. Do licytacji wystawiono 
39 laleczek i wszystkie, co do sztuki, znalazły nowych 

właścicieli. Do akcji włączyli się Anna Ciołak naczelnik 
Wydziału Informacji i Promocji w Starostwie Powiato-
wym w Kielcach oraz Łukasz Barwinek zastępca wójta 
gminy Sitkówka-Nowiny.
Na zakończenie wszystkie dzieci ze szkoły odśpiewa-
ły piosenkę „Kolorowe dzieci”. Pamiętajmy - dzieci są 
bezbronne, niewinne. Bez względu na kolor skóry, w ja-
kim kraju się urodziły mają prawo do szczęścia, zabawy 
i radości.  Zorganizowana impreza na pewno przyczy-
niła się do tego, żeby dziś na całym świecie, mogły żyć 
szczęśliwe dzieci.
W imieniu wszystkich organizatorów akcji i jej uczestni-
ków pragniemy gorąco podziękować rodzicom za zaan-
gażowanie się w prace nad laleczkami.

Sylwia Kaczmarczyk
Karolina Lach

Katarzyna Pabian

Wszystkie laleczki zostały pięknie wykonane.

Grupa przedszkolna.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej.
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Wizyta młodzieży z Ukrainy
W styczniu gościliśmy w naszej gminie kilkunasto-
osobową grupę młodzieży z Ukrainy. Towarzyszyli im 
opiekunowie oraz mer miasta Bracław Vitalij Mazur, 
a także radni i członkowie zarządu: Siergiej Michalen-
ko, Sergiej Donczuk, Wadim Lisov. 

Atrakcyjny pobyt
Po zakwaterowaniu w Schronisku Młodzieżowym w No-
winach goście udali się na zwiedzenie Kielc i objazd 
gminy Sitkówka-Nowiny. Pierwszy dzień wizyty zakoń-
czył się odwiedzinami w parku wodnym „Perła” w No-
winach, w którym ucznowie odpoczywali i nabierali sił 
na następne, niezwykle atrakcyjne dni.
Kolejne dni upłynęły równie intensywnie – młodzież 
ponownie zawitała do Kielc, gdzie zwiedziła centrum 
miasta, Kadzielnię, Centrum Designu oraz Ośrodek 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Jednym z punktów 
programu wycieczki było zapoznanie się z możliwo-
ściami edukacji w Polsce - w  tym celu odbyto wizytę 
w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 
im. prof. Edwarda Lipińskiego w  Kielcach.
Nie lada atrakcją okazały się warsztaty tematyczne, 

które odbywały się w Regionalnym Centrum Naukowo-
-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim oraz w Ge-
oparku Kielce. 
Podczas wizyty w Polsce ukraińska młodzież odwiedziła 
gminę Radoszyce, która jest gminą partnerską miasta 
Bracław.

Wspaniałe występy
Pobyt młodzieży z Ukrainy w naszej gminie stał się pre-
tekstem do poznania ukraińskiej kultury. Mieszkańcy 
gminy Sitkówka-Nowiny dwukrotnie mieli możliwość 
wysłuchania i obejrzenia występów zagranicznych go-
ści.
Pierwszy koncert odbył się w piątek 27 stycznia 2017 r. 
w auli ZSP w Nowinach. Wzięli w nim udział uczniowie 
obu narodowości. Gminę Sitkówka-Nowiny na scenie 
reprezentowały: Anna Kusińska, Melania Szymkiewicz, 
Sylwia Lasota oraz zespół „Tu i Teraz”. Po stronie ukra-
ińskiej wystąpił zespół uczniów Bracławskiego Eko-
nomicznego Collage’u, zachwycając zgromadzonych 

widzów swym śpiewem i tańcem. Kolejnego dnia, pod-
czas Wieczoru Ukraińskiego dedykowanego mieszkań-
com Gminy Sitkówka-Nowiny, ukraiński zespół wystąpił 
ponownie, prezentując tradycyjne, ukraińskie tańce, 
gimnastykę artystyczną oraz piosenki – zarówno ludo-
we, jak i współczesne.
W czasie występów uczestnicy wydarzenia bawili się 
doskonale, wspólnie śpiewając znane i lubiane przez 
wszystkich szlagiery.

Umowa partnerska z miastem Bracław
Wizyta ukraińskiej młodzieży w naszej gminie stała się 
doskonałą okazją do zawarcia umowy partnerskiej.
28 grudnia 2016 r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny podję-
ła Uchwałę RG-XXV/309/16 w sprawie podjęcia współ-
pracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Miastem Bracław na 
Ukrainie. Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy gmi-
ną Sitkówka-Nowiny a miastem Bracław miało miejsce 
27 stycznia 2017 r. podczas sesji Rady Gminy. Ze strony 
ukraińskiej umowę podpisał mer miasta Bracław Vitalij 
Mazur, a ze strony gminy Sitkówka-Nowiny wójt Seba-
stian Nowaczkiewicz.

Obszary współpracy, jakie zostały wytyczone postano-
wieniami umowy to edukacja, kultura, promocja go-
spodarcza i biznesowa, partycypacja społeczna, szko-
lenia i warsztaty w zakresie programów dot. spraw 
społecznych, rozwoju instytucjonalnego, środowiska, 
edukacji, młodzieży, zdrowia publicznego, planowania 
strategicznego i infrastruktury lokalnej. 

Miasto Bracław
Miasto Bracław położone jest w obwodzie winnickim. 
Jest zamieszkiwane przez ok. 7 tys. mieszkańców. Jego 
historia sięga XII wieku. W czasach unii polsko-litew-
skiej miasto wchodziło w skład Korony Królestwa Pol-
skiego, stając się stolicą województwa bracławskiego. 
W roku 1672 na mocy traktatu w Buczaczu, Bracław 
został włączony do Turcji, jednak odzyskano go po po-
koju karłowickim w 1692 r. Ostatecznie Polska utraciła 
ziemię bracławską po II rozbiorze Polski w 1793 r. 

Marta Herbergier

Grupa młodzieży ukraińskiej. Wieczór Ukraiński.
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Moc atrakcji w gminie Sitkówka-Nowiny
Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Ferie zimowe 
w gminie Sitkówka-Nowiny minęły błyskawicznie, a to 
za sprawą licznych atrakcji, jakie przygotowały dla 
dzieci Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach 
oraz Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem”.

Narciarskie szaleństwo ze Stowarzyszeniem „Między 
Rajem a Piekłem”
W pierwszym tygodniu ferii uczestnicy półkolonii „Ferie 
z pasją” organizowanych przez Stowarzyszenie “Między 
Rajem a Piekłem” wzięli udział w zajęciach narciarskich, 
które odbywały się na stoku narciarskim Stadion Kielce.
Dla wielu dzieci były to pierwsze próby jazdy na nar-
tach, reszta szlifowała nabyte już wcześniej umiejętno-
ści. Uczestnicy zajęć nie ukrywali swojego zadowolenia 
z tego sposobu spędzania ferii, podkreślając, że wca-
le nie trzeba daleko wyjeżdżać, aby się dobrze bawić. 
Z turnusu narciarskiego skorzystało 30 osób.

Drugi tydzień „Ferii z pasją” upłynął pod znakiem za-
jęć plastycznych i sportowych. Odbywały się one w bu-
dynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowinach. 
Przez pięć dni dzieci uczestniczyły w grach zespoło-
wych, zabawach ruchowych, konkursach, warsztatach 
plastycznych, zajęciach aktorskich, a także rozwiązywa-
ły rebusy, zagadki i łamigłówki oraz grały w gry.

Klub Miniaturka pełen inspiracji
Klub Miniaturka, działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury „Perła” w Nowinach, również przygotował pro-
gram zajęć skierowany do dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny. Zajęcia odbywały w dni po-
wszednie od godz. 7 do 16.
Na uczestników półkolonii codziennie czekały inne 
atrakcje. Brały one udział w  warsztatach kulinarnych, 
podczas których piekły ciasteczka, w zajęciach teatral-
nych, doskonaląc swoją grę aktorską czy w warsztatach 
muzycznych.
Każdego dnia odbywały się zajęcia plastyczno-tech-
niczne, artystyczne, literacko-teatralne, fotograficzne, 
muzyczne oraz ćwiczenia i zabawy z zakresu artetera-

pii oraz socjoterapii. Poprzez zabawę i pogadanki po-
ruszone zostały kwestie związane z bezpieczeństwem, 
radzeniem sobie w różnych sytuacjach zagrożenia czy 
zwalczaniu gniewu lub agresji.

W trakcie półkolonii rozgrywane były turnieje i kon-
kursy sportowo-ruchowe, a dzięki sprzyjającej aurze - 
gry i zabawy rekreacyjne odbywały się nie tylko na sali 
sportowej, ale także na świeżym powietrzu i lodowisku.
Dwukrotnie podczas turnusu dzieci odwiedziły basen 
“Perła”, który jak zawsze cieszył się wśród nich ogrom-
nym powodzeniem.

Atrakcyjne wycieczki
Dla uczestników półkolonii w Klubie Miniaturka zorga-
nizowano niezwykle atrakcyjne wycieczki. Dzieci od-
wiedziły m.in. Geopark w Kielcach, w którym uczest-
niczyły w warsztatach oraz zwiedzały wystawę oraz 
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Ogromną 

radość sprawił także kulig, który zakończył się ogni-
skiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek. Rajdy piesze 
po okolicy stanowiły dopełnienie całodziennych zajęć 
w Klubie Miniaturka.

Marta Herbergier

Wizyta na zamku w Sobkowie.

Dzieci korzystały z lodowiska w Nowinach.

Obóz narciarski na stoku Stadion Kielce.
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Gmina Sitkówka-Nowiny gospodarzem meczu
Gmina Sitkówka-Nowiny uczestniczy w programie 
partnerskim pod hasłem „Cała Gmina kciuki trzyma”.

Program jest prowadzony przez klub sportowy Effector 
Kielce. Zakłada on współpracę z gminami z terenu po-
wiatu kieleckiego oraz województwa świętokrzyskiego. 

Jego celem jest propagowanie aktywnego trybu życia 
oraz idei fair play wśród mieszkańców oraz promowa-

nie gmin podczas imprez sportowych.
W ostatnią sobotę gmina Sitkówka-Nowiny była gospo-
darzem meczu, w którym Effector Kielce zmierzył się 
z GKS Katowice. Gmina miała możliwość promowania 
swoich walorów przyrodniczych, gospodarczych i kultu-
rowych.

W czasie przerwy przedstawiciele drużyny przekaza-
li wójtowi Sebastianowi Nowaczkiewiczowi koszulkę 
z jego nazwiskiem, a widzowie mieli okazję uczestniczyć 
w konkursach z nagrodami przekazanymi przez gminę 
Sitkówka-Nowiny i Effectora Kielce. W repertuarze mu-
zycznym zaprezentowała się Wiktoria Basiak ze Zgórska 
oraz Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta.

Niestety, po dramatycznej końcówce czwartego seta, 
Effector Kielce przegrał z GKS Katowice 1:3 (25:22, 
13:25, 19:25, 23:25).

Effector Kielce Świętokrzyska Siatkówka S.A. to kielec-
ki męski klub siatkarski. Działa od 2007 r., początkowo 
pod nazwą Fart Kielce, a od sezonu 2012/2013 wystę-
puje w rozgrywkach pod nazwą Effector Kielce. Drużyna 
trenuje pod okiem Adama Swaczyny – trenera zespołu.

Marta Herbergier

Wieczór poetycki „Życie wierszem pisane”
Były chwile wzruszenia, szczere życzenia i mnóstwo 
serdeczności. W auli ZSP w Nowinach odbył się wie-
czór poetycki Ireny Kostrzewskiej “Życie wierszem pi-
sane”.

Wszystko zaczęło od wiersza napisanego dla wnuków 
Maksymiliana i Jana Korba w 2013 r. Od tego czasu Pani 
Irena napisała kilkaset wierszy, z których część została 
opublikowała na na łamach „Głosu Nowin” oraz na pry-
watnym profilu na Facebooku. W 2016 r. zaistniała na 
szeroką skalę dzięki antologii literackiej „Matka” w to-
miku „Klinika Poczętego Szczęścia”, wydała również to-
mik „Życie wierszem pisane”.

Wydarzenie zgromadziło najbliższych, przyjaciół oraz 
mieszkańców naszej gminy. - Pani Irena w swych wier-
szach opisuje życie takie, jakim ono jest - czasem do-
bre, czasem smutne, po prostu prawdziwe - mówił wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz, gratulując poetce odwagi 
w realizacji marzeń. Do gratulacji i życzeń dołączyli się 
m.in. radna powiatu kieleckiego Bogumiła Kowalczyk, 
przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wraz z rad-
nymi, zastępca wójta Łukasz Barwinek, dyrektor GOK 
Jacek Kania oraz kierownik ds. kultury Edyta Bobryk, 
a także przyjaciele, bliscy, dawni współpracownicy oraz 
rodzina.

Podczas wieczoru poetyckiego swoje wiersze, ułożone 
specjalnie na tę okazję, deklamowali Danuta Rabiej 

i Henryk Skowerski. Odczytano również wiersz nieobec-
nej tego dnia Lidii Jędrochy.
Pani Irena Kostrzewska nie ukrywała wzruszenia. - 
Spełniło się moje marzenie, dlatego jestem szczęśliwa, 
a jeszcze bardziej dlatego, że jesteście tu ze mną, że 

mam tak wielu przyjaciół. To ogromny skarb - mówiła 
w czasie uroczystości.
W najnowszym wydaniu “Głosu Nowin” można prze-
czytać kolejny wiersz Pani Ireny Kostrzewskiej. Wszyscy 
z niecierpliwością czekamy na kolejny tomik jej poezji.

Marta Herbergier

Uczestnicy wieczoru poetyckiego.

Gmina Sitkówka-Nowiny kibicuje Effectorowi Kielce.
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Turniej FIFA na nowińskim basenie

Turniej im. Adama Gołąba rozegrany w Nowinach

Już po raz piąty na basenie „Perła” w Nowinach roze-
grany został Ogólnopolski Turniej FIFA.

FIFA17 to popularna na całym świecie gra komputero-
wa, która pozwala na rozgrywanie wirtualnych meczów 
piłkarskich.

9 lutego 2017 r. na basen „Perła” w Nowinach zjecha-
li zawodnicy nie tylko z województwa świętokrzyskie-
go, ale także spoza jego granic. W rozgrywkach wzięło 
udział 68 osób. 

Mecze rozgrywane były w systemie drabinkowym 
w dwóch kategoriach wiekowych: juniorzy – do 13 r.ż. 
oraz seniorzy – powyżej 13 r.ż.
Po całodniowych rozgrywkach sędziowie: Daniel Krężo-
łek, Maciej Bielicz i Piotr Nawrotek wyłonili zwycięzców 
V Ogólnopolskiego Turnieju FIFA17.

Ostatecznie klasyfikacja przedstawia się następująco:

Kategoria: Seniorzy
Otawski Marcin
Boguś Dominik
Szymon Zwierzchowski
Kategoria: Juniorzy
Głuch Patryk
Hołda Mateusz
Kasza Wiktor

Nagrody – sprzęt elektroniczny, puchary i dyplomy 
w imieniu organizatorów wręczyli: Łukasz Barwinek – 
zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Jacek Kania - 
dyrektor GOK „Perła” w  Nowinach oraz Jacek Chudzicki 
– dyrektor Przychodni w Nowinach.
Organizatorami turnieju była gmina Sitkówka-Nowiny 
oraz GOK „Perła” w Nowinach, a partnerami wydarze-
nia: Klubokawiarnia Quest oraz Media Markt.

Marta Herbergier

W sobotę, 28 stycznia 2017r., w Zespole Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach odbył się Turniej im. Ada-
ma Gołąba.

Organizatorem Turnieju im. Adama Gołąba był Święto-
krzyski Związek Badmintona, a współorganizatorami: 
Gazeta Wyborcza i gmina Sitkówka-Nowiny. Patronat 
honorowy nad imprezą objęli: wojewoda świętokrzyski 
Agata Wojtyszek, marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas oraz świętokrzyski kurator oświa-
ty Kazimierz Mądzik.

Zawodników powitali organizatorzy i zaproszeni goście, 
wśród których znaleźli się m.in.: wicestarosta kielecki 
Zenon Janus, dyrektor Departamentu Promocji, Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Jacek Kowalczyk oraz dyrektorzy szkół uczestniczących 
w rozgrywkach.

Zawody rozegrane zostały w systemie grupowo-pu-
charowym w pięciu kategoriach: szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w turnieju otwar-
tym i dla VIP-ów. W rozgrywkach wzięło udział 74 za-
wodników.
Najlepsi uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy, pucha-
ry, medale i upominki.

Pamięci Adama Gołąba
Turniej upamiętnia znanego kieleckiego dziennikarza, 
Adama Gołąba, zmarłego nagle w 2013r. w wieku 39 
lat. Był szefem redakcji sportowej „Gazety Wyborczej”. 
Był wielkim pasjonatem sportu, a o ulubionych dyscy-
plinach sportu potrafił rozmawiać godzinami. Jego na-
jukochańsza drużyną był zespół siatkarzy Effector Kiel-
ce.
„Był wspaniałym dziennikarzem, człowiekiem-orkie-
strą”, „Człowiek bezkonfliktowy, „Dusza-człowiek”, „Był 
fantastycznym kolegą” – tak mówili o nim jego znajomi 
z pracy. Dziś już nie ma go wśród nas, ale pamięć o nim 
wciąż żyje dzięki organizacji takich imprez jak ta.

Marta Herbergier

Zwycięzcy Ogólnopolskiego Turnieju FIFA.

Otwarcie Turnieju im. A.Gołąba.
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Wspaniała popularyzacja futsalu
Tegoroczne rozgrywki wojewódzkie szkół gimnazjal-
nych w futsalu zgromadziły osiem drużyn. Powiat 
buski reprezentowało Samorządowe Gimnazjum nr 1 
z Buska Zdroju, powiat konecki: Gimnazjum z Gowar-
czowa, powiat jędrzejowski: Gimnazjum z Małogosz-
cza, miasto Kielce: Gimnazjum nr 12, a powiat kielecki: 
Gimnazjum  w Piekoszowie, Gimnazjum w Łopusznie 
oraz  gospodarz rozgrywek - Gimnazjum w Nowinach.

Celem imprezy była przede wszystkim popularyzacja 
tej młodej dyscypliny sportowej, jaką jest futsal, wśród 
młodzieży, wyłonienie najlepszej drużyny gimnazjalnej 
i przybliżenie wszystkim drużynom specyficznych prze-
pisów gry, które sprawiają, iż futsal jest dyscypliną war-
tą uprawiania i osiągania w niej sukcesów.

Pasjonujące rozgrywki
W dniu 24 stycznia 2017 roku turniej został oficjalnie 
otworzony przez wójta gminy Sitkówka Nowiny Seba-
stiana Nowaczkiewicza i dyrektor ZSP w Nowinach Kor-
nelię Bem-Kozieł. Drużyny w wyniku losowania podzie-
lono na dwie grupy.

Z grupy pierwszej do strefy medalowej awansowały: 
Gimnazjum z Małogoszcza i Nowin, a z grupy drugiej: 
Gimnazjum z Buska Zdroju i druga drużyna z Nowin. 
Mecze półfinałowe nie różniły się od tych w grupie 
i trzymały w napięciu do ostatniej sekundy. Kluczowy-
mi zawodnikami w swoich drużynach byli bramkarze, 
którzy nie raz ratowali swoje drużyny od utraty bramki. 
W pierwszym półfinale Małogoszcz minimalnie uległa 
drużynie z Buska Zdroju 0-1, a w drugim „bratobój-
czym” pojedynku Gimnazjum z Nowin pokonało swoich 
młodszych kolegów 3-1.

Mecze o miejsca na podium to już granie ostatkami sił, 
które zostały utracone podczas wcześniejszych poje-
dynków. Ostatecznie w tegorocznym turnieju zwycię-
żyła drużyna Samorządowego Gimnazjum nr 1 z Buska 
Zdroju pokonując w finale Gimnazjum w Nowinach 2-0. 
W meczu o trzecie miejsce druga drużyna z Nowin po-
konała Gimnazjum w Małogoszczu 1-0, strzelając zwy-
cięską bramkę na 20 sekund przed końcem meczu.

Tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju decyzją opie-
kunów drużyn zdobył Karol Gągorowski z Gimnazjum 
w Małogoszczu.
Najlepszym Bramkarzem został Dominik Banaś z Buska 
Zdroju, a Najlepszym Strzelcem Dawid Kaczor (Gim-
nazjum w Nowinach) – strzelec sześciu bramek w roz-
grywkach.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali z rąk zastępcy 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny Łukasza Barwinka oraz 
dyrektora ZSP w Nowinach Kornelii Bem-Kozieł  i prze-
wodniczącego Komisji Futsalu ŚZPN w Kielcach Piotra 
Lichoty sprzęt sportowy, a zespoły, które uplasowały się 
na miejscach I-III oraz wyróżnieni zawodnicy - pamiąt-
kowe statuetki, puchary i medale.

Wdzięczni za pomoc 
Organizatorem imprezy był Zespł Szkół Ponadpodsta-
wowych  w Nowinach, który ufundował piłki futsalowe 
oraz Gminny Klub Sportowy „Futsal Nowiny” - funda-
tor gadżetów piłkarskich.
Patronat nad imprezą objęli: wójt gminy Sitkówka No-
winy Sebastian Nowaczkiewicz - fundator pucharów 
i sprzętu sportowego dla wyróżnionych zawodników, 
wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek - fundator 
piłek futsalowych dla trzech najlepszych drużyn, Świę-
tokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach - fundator 
pucharów dla najlepszych drużyn, Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy w Kielcach - fundator medali, staro-
sta kielecki Michał Godowski - fundator gadżetów dla 

drużyn oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Patronat medialny nad imprezą objęli: Echo Dnia, Ra-
dio Kielce i Głos Nowin.

Rozgrywki dostarczyły wielu pozytywnych emocji za-
równo samym zawodnikom, jak i widzom. Szczególnie 
cieszy fakt, że w gminie Sitkówka-Nowiny jest coraz 
wiecej entuzjastów futsalu - zarówno tych czynnie go 
uprawiających, jak i wiernych kibiców naszych drużyn.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w organizacje imprezy i objęli ją wsparciem. 
Składamy podziękowania dla sędziego zawodów Seba-
stiana Dobrodzieja, a także dla sklepu Football Factory 
za ufundowanie drobnych upominków dla zawodników 
i Nowińskiej Akademii Futsalu.

Wyniki rozgrywek

1 miejsce: Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku 
Zdroju
2 miejsce: Gimnazjum w Nowinach I
3 miejsce: Gimnazjum w Nowinach II
4 miejsce: Gimnazjum w Małogoszczu
5 miejsce: Gimnazjum w Piekoszowie
6 miejsce: Gimnazjum nr 12 w Kielcach
7 miejsce: Gimnazjum w Gowarczowie
8 miejsce: Gimnazjum w Łopusznie

Michał Ziernik

Uczestnicy rozgrywek.
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To już 12 lat z NLF w Nowinach!
Dobiegły końca rozgrywki XII Edycji Nowińskiej Ligi 
Futsalu. W tegorocznych zmaganiach było arcycieka-
wie - zarówno w pierwszej, drugiej lidze, jak i w roz-
grywkach pucharowych. Tegoroczna Edycja to 26 dru-
żyn, 180 meczów i ponad 400 uczestników z terenu 
gminy i gmin ościennych.

Nowińska Liga Futsalu działa już dwanaście lat, od 
ósmej edycji nosi imię Michała Panasa - pomysłodawcy 
i organizatora ligi, zmarłego w czerwcu 2012 r. To wspa-
niały sposób na propagowanie futsalu wśród miesz-
kańców powiatu kieleckiego oraz promowanie naszej 
gminy.

Drewkom z dubletem!
Rozgrywki pierwszej ligi wygrał Drewkom Kostomłoty, 
który obronił tytuł sprzed roku i zdobył Puchar Nowiń-
skiej Ligi Futsalu. Drużyna Drewkomu była bezkonku-
rencyjna, a tytuł zapewniła sobie na trzy kolejki przed 
końcem rozgrywek i dodatkowo „zgarnęła” dwie na-
grody indywidualne: Najlepszego Zawodnika: Łukasza 

Szymaniaka, Najlepszego Bramkarza: Mariusza Treli. 
Drugie miejsce zajął rewelacyjny beniaminek Mardex 
Morawica, a trzecie FC Ślichowice. Najlepszym strzel-
cem rzutem na taśmę w ostatniej kolejce został Damian 
Pytlos z FC Ślichowice.
Bardzo ciekawie było również w dole tabeli: pięć dru-
żyn walczyło do ostatniej chwili o utrzymanie, a spadły 
drużyny, które od początku istnienia ligi grały w niej: 
Piekarnia Kwiatkowski i Ziomax.  
Bardzo fajnym pomysłem tegorocznych rozgrywek był 
Puchar Nowińskiej Ligi Futsalu, wzięły w nim udział 
wszystkie drużyny pierwszej i drugiej ligi. Zwyciężył 
Drewkom Kostomłoty, pokonując w finale  Real Łaziska. 
Rewelacją rozgrywek była drugoligowa drużyna Husa-
rii, która dotarła aż do półfinału rozgrywek. Najlepszym 
strzelcem rozgrywek pucharowych został Sebastian Bli-
charski z drużyny Real Łaziska. Jako ciekawostkę można 
podać, iż mecz finałowy prowadziło czterech sędziów 
i to z pozytywnym efektem, była to pierwsza taka sytu-
acja w rozgrywkach w Nowinach.

Siła beniaminków!
W drugiej lidze dominowały drużyny, które w tym roku 
zgłosiły się do rozgrywek II NLF. Bezkonkurencyjna była 
drużyna Nie Wnikaj, a tuż za nią uplasowały się Agro 
Trade i Futsal Małogoszcz. Wszystkie trzy drużyny uzy-
skały awans do Pierwszej Nowińskiej Ligi Futsalu. Naj-
lepszym Zawodnikiem okazał się Dominik Lis ze zwycię-
skiej drużyny, Najlepszym Bramkarzem Ernest Postawa 
z Agro Trade, a Najlepszym Strzelcem niespełna szes-
nastoletni Dominik Pękalski z Husarii. Organizatorzy ligi 
wyróżnili również najstarszego zawodnika: Grzegorza 
Pierzaka z Konstalu, Objawieniem ligi została rewela-
cyjna w rozgrywkach pucharowych Husaria, a nagro-
dę Fair Play KKN Zagnańsk (najmniejsza liczba żółtych 
i czerwonych kartek).
Warto też podziękować sędziom zawodów, którzy sta-
nęli na wysokości zadania a trzeba przyznać, iż mieli 
w tym roku dużo pracy: Szymon Ubożak, Rafał Kowal-
ski, Szymon Woźniczka, Krzysztof Piekarski i Przemek 
Białacki. Niezastąpiona jak co roku była Bożena Marzec 
- obsługa medyczna i biuro zawodów.

Organizatorem rozgrywek był GKS Futsal Nowiny. Pa-
tronat nad imprezą objął wójt gminy Sitkówka Nowi-
ny Sebastian Nowaczkiewicz. Obecni na uroczystym 
zakończeniu połączonym z wręczeniem pucharów 
i nagród byli również: przewodnicząca Rady Gminy Sit-
kówka Nowiny Zofia Duchniak, zastępca wójta Łukasz 
Barwinek, radny gminy Sitkówka Nowiny Waldemar 
Kasprzyk, rodzice Michała Panasa: Teresa i Henryk oraz 
przewodniczący Komisji Futsalu ŚZPN Piotr Lichota. 
Podziękowania również dla dyrektor ZSP w Nowinach 
pani Kornelii Bem Kozieł, dyrektora GOK „Perła” Jacka 
Kani oraz wszystkich osób przychylnych Nowińskiej Li-
dze Futsalu.

Przed nami rok przerwy. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy na Nowińską Ligę Futbolu, która będzie or-
ganizowana na orliku przy ZSP w Nowinach od maja do 
końca czerwca 2017 r.

Michał Ziernik

Uroczyste zakończenie Nowińskiej Ligi Futsalu.Drewkom Kostomłoty.
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Program GimPlus w Gimnazjum w Nowinach
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Nowinach korzystają z programu multi-
medialnego - GimPlus.

Dostęp do programu GimPlus dla każdego ucznia został 
wykupiony przez szkołę. W ubiegłym roku szkolnym 
uczniowie naszego gimnazjum także korzystali z tego 
programu.
GimPlus jest programem zawierającym ponad 700 inte-
raktywnych ćwiczeń w atrakcyjnej, komiksowej szacie 
graficznej. 
GimPlus jest w pełni dostosowany do obowiązującej 
podstawy programowej. Zapewnia szybki rozwój umie-
jętności matematycznych i ułatwia przygotowanie do 
egzaminu gimnazjalnego, co na pewno przyczyniło się 
do lepszych wyników uczniów naszej szkoły na egza-
minie gimnazjalnym z matematyki w roku szkolnym 
2015/2016. Dane w zadaniach są zmienne, więc gimna-
zjaliści nie mogą spisywać rozwiązań od koleżanek i ko-
legów. Nauczyciel może wybierać zadania, które uczeń 
ma wykonywać i na bieżąco może obserwować wyniki 
swojej klasy w e-dzienniku.

Justyna Lagner

Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Kowali
Szkoła Podstawowa w Kowali od września 2015 r. 
realizuje projekt Erasmus+ zatytułowany „Let´s get 
school outdoor”.

Współpraca będzie trwała 36 miesięcy (od września 
2015 r. do września 2018 r.). Swym zasięgiem obejmuje 
pięć państw Unii Europejskiej.W programie, poza Szko-
łą Podstawową w Kowali, uczestniczą:

• Czechy - Zakladniskola a materskaskola, miejscowość 
Okna, koordynator Veronika Žáková;
• Hiszpania - szkoła CEIP PAULA SOLER SANCHIZ, miej-
scowość Quintanar del Rey, koordynator Concepcion 
Lozano;
• Szwecja - szkoła Frostviksskolan, miejscowość Gädde-
de, koordynator Björn Benz;
• Finlandia - szkoła Kirkonkylänkoulu Hyrsingintoimipi-
ste, miejscowość Pirkkala, koordynator Kaija Lindholm.
Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczycielka ję-

zyka angielskiego pani Anna Głogowska-Frączek.

Przedsięwzięcie skupia placówki o podobnym charak-
terze, tj. małe, wiejskie szkoły o stosunkowo niewiel-
kiej liczbie uczniów. Partnerstwo dotyczy szeroko po-
jętej „edukacji na zewnątrz” - w rozmaitych klimatach, 
krajobrazach i porach roku. Działania projektowe obej-
mują różne przedmioty szkolne i angażują praktycznie 

wszystkich uczniów placówki. W pierwszym roku trwa-
nia projektu dzieci zajęły się np. farbowaniem tkanin, 
orientacją w terenie (użycie kompasu, GPS, mapy, 
wskazówek przyrody), tworzeniem sztuki w plenerze, 
opisywaniem popularnych zwierząt (dzikich, hodowla-
nych i domowych) oraz zielnikiem. W ramach programu 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kowali 
odwiedzają szkoły partnerskie i goszczą obcokrajow-
ców z państw partnerskich u siebie.

Anna Głogowska-Frączek

Uczestnicy programu Erasmus+ z wizytą w Szwecji. Erasmus+ integruje młodzież z wielu krajów.

Publiczne Gimnazjum w Nowinach.



GŁOS NOWIN  • LUTY 2017  

16

Historia gminy Sitkówka-Nowiny
Historia gminy Sitkówka-Nowiny jest nierozłącznie 
związana z jej walorami geologicznymi. To dzięki wy-
stępowaniu złóż kopalin na przestrzeni wieków nastą-
pił jej rozwój gospodarczy, a obecnie jest jedną z naj-
bogatszych gmin w województwie świętokrzyskim.

Historia człowieka na terenie naszej gminy trwa już 
około 50 tys. lat. Z tego okresu odnalezione zostały śla-
dy człowieka neandertalskiego na tym terenie. Badania 
stanowisk archeologicznych świadczą o osadnictwie 
z epoki neolitu, brązu i żelaza.

Czasy średniowieczne to okres intensywnej ekspansji 
osadników. W XII wieku rozpoczął się rozwój górnictwa 
i hutnictwa żelaza, a u jego schyłku datuje się począt-
ki górnictwa i hutnictwa kruszcowego, tj. wydobycia 
i przetwórstwa rud ołowiu, miedzi i srebra. Najświet-
niejszy okres w dziejach regionu przypada na XV i XVI 
wiek.

W tym czasie w rejonie wydobywano ołów na Górze Ze-
lejowej, Bolechowickiej, Czerwonej Górze oraz Berbe-
rysówce. Rudę żelaza wydobywano na Górze Telegraf, 
w Białogonie pracowała huta miedzi i ołowiu, a w Woli 
Murowanej huta ołowiu. Począwszy od XVII wieku roz-
wijało się kopalnictwo marmurów (a w rzeczywistości 
wapieni), wydobywanych ze względu na walory poler-
skie i dekoracyjne. Głównymi miejscami pozyskiwania 
marmurów były kamieniołomy położone w Chęcińsko-
-Kieleckim Parku Krajobrazowym: w Bolechowicach, 
Szewcach, na Górze Zamkowej, Zelejowej, Ołowiance, 
rzepce i Miedziance. Z początkiem XX wieku zaczęto 
eksploatować kamień wapienny jako surowiec do wy-
robu wapna palonego oraz w przemyśle chemicznym, 
hutniczym i cukierniczym.

Nowińskie kamieniołomy
Kamieniołom w Szewcach jest jednym z najbardziej 
znanych miejsc eksploatacji wapieni dewońskich w re-
jonie Chęcin. Znajduje się na wschodniej części góry 

Okrąglica. Kamieniołom w Szewcach był eksploatowa-
ny od 1602 r. Pochodzące stąd wapienie charakteryzują 
się jasnoszarym kolorem z domieszką koloru fioletowe-
go. Widoczne są na nich czerwone i różowe żyłki – to 
kalcyt zabarwiony związkami żelaza. Wapienie z Szewc 
cechuje wysoka odporność na warunki atmosferyczne. 
Eksploatacja kamieniołomu na stałe została zakończona 
w 1960 r.

W kamieniołomie Nowiny (obecnie nazywa się Zgór-
sko) eksploatacja prowadzona była od 1928 roku. Był 
on własnością braci Goldferbów pochodzenia żydow-
skiego. Jego nazwa została nadana przez pracujących 
tam robotników i pochodzi od słowa „nowość”. Na 
przestrzeni lat kamieniołom zmieniał właścicieli. Po II 
wojnie światowej był miejscem wydobycia surowca 
wapienniczego dla powstałych Zakładów Cementowo-
-Wapienniczych w 1966 roku i funkcjonował do 1990 
roku.

Od tego czasu wyrobisko jest zalane wodą o głębokości 
5 m i powierzchni 11 ha.

Początek XX wieku
Gęstość zaludnienia w 1932 roku w rejonie obecnego 
Białego Zagłębia, tj. Bolechowic, Kowali, Posłowic, Sit-
kówki, Szewc, Woli Murowanej wynosiła od 73 do 94 
os/km2. Ludność zatrudniona była przede wszystkim 
w przemyśle wydobywczym, wapienniczym i ceramicz-
nym, trudniła się również rolnictwem, rzemiosłem 
i handlem.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego powstały 
miejscowości letniskowe Słowik i Trzcianki, a ich walory 
dodatkowo wzrosły, kiedy to w 1863 roku przeprowa-
dzono szlak kolei dęblińskiej. Były one nazywane nawet 
„Małą Krynicą” Kielecczyzny, skupiając przeważnie za-
możnych mieszkańców Kielc.
Trudne lata wojny nie ominęły terenów gminy. W pobli-
skich lasach aktywnie działali partyzanci. We wrześniu 

1936 r. Prace torowe przy zwrotnicy przy stacji Sitków-
ka. Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej fotopolska.
eu.

Lata 80-te. Widok na Nowiny z placu budowy kaplicy. 
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów ś.p. Lucjana Rabieja.
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4 sierpnia 1954 r., Sitkówka. Wjazd do wsi od strony PKP. Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej fotopolska.eu.

1944 r. rozegrała się tu jedna z bitew II wojny światowej. 
Oddziały 2 i 3 Pułku Piechoty Legionów AK wchodzące 
w skład 2. Dywizji Piechoty Legionów AK „Pogoń” sto-
czyły zwycięską walkę z Niemcami. Bitwa była jednym 
z elementów akcji „Burza”.

Czasy powojenne
W okresie powojennym w lasach nieopodal miejsco-
wości Szewce rozegrały się jedne z najtragiczniejszych 
powojennych wydarzeń: 24 września 1948 r. żołnierze 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozstrzela-
li tu co najmniej ośmiu mężczyzn uznanych winnych 
dokonywania zamachów na organa bezpieczeństwa 
publicznego zmierzające do zmiany przemocą ustroju 
Państwa Polskiego. Zginęli wtedy: Aleksander Życiński 
ps. „Wilczur”, Józef Figarski ps. „Śmiały”, Czesław Spa-
dło ps. „Kret” i „Mały”, Karol Łoniewski ps. „Lew”, Ma-
rian Matla, Marian Jaworski oraz dwie osoby, których 
personaliów nie udało się zidentyfikować. Symbolicz-
na mogiła upamiętniająca ofiary mordu znajduje się 
w zgórskich lasach.
W 1958 roku władze PRL podjęły decyzję o eksploatacji 
złóż wapienia dewońskiego w okolicach rzeki Bobrzy. 
Cementownia została zlokalizowana na terenie przy-
siółka o nazwie Nowiny, założonego w latach 1910-
1922. Budowę kombinatu rozpoczęto w 1961 roku 
i trwała ona pięć lat. W 1970 roku rozpoczęto budowę 
cementowni Nowiny II, a rozruch jej nastąpił w 1973 
roku. Cementownia produkowała klinkier i cement. 

W 1996 roku cementownia „Nowiny” została sprywa-
tyzowana i stała się członkiem niemieckiego koncernu 
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Obok cementowni znajduje 
się też wchodząca w skład koncernu Dyckerhoff fabryka 
suchych zapraw tynkarskich, klejów do fliz, fug itp.

W tym samym czasie po raz pierwszy na terenie obecnej 
gminy utworzono jednostkę administracyjną. W 1955 
r. powołano Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Zagrodach. Jej siedziba znajdowała się w budynku 
prywatnym należącym do Pana Znojka w Zagrodach. 
Dwa lata później zmieniono nazwę jednostki admini-
stracji państwowej na Prezydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Sitkówce. Jej siedziba została przenie-
siona do prywatnego budynku Pana Kuty w Sitkówce. 
Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 
przemianowano jednostkę administracyjną z dniem 1 
stycznia 1973 r. po raz kolejny nadając jej nową nazwę: 
gmina Sitkówka-Nowiny. 
Na przestrzeni lat nieco zmieniła się jej powierzchnia. 
Na początku lat osiemdziesiątych odłączono od gminy 
i przyłączono do Kielc część miejscowości Sitkówka.  
Z kolei w latach 90-tych przyłączono do gminy Sitkówka-
-Nowiny miejscowości Szewce, Zawada i Bolechowice. 
Wtedy to gmina osiągnęła swoją obecną powierzchnię. 
Obecnie gmina zajmuje powierzchnię 45,76 km2 i jest 
zamieszkiwana przez 7605 osób.

Redakcja
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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.

Jacek Chudzicki Wojciech Materek
Jest dyrektorem Przychodni Nowiny Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dokładnie dwa lata temu Jacek Chudzicki rozpoczął 
pracę w gminie Sitkówka-Nowiny. Początkowo jako 
osoba pełniąca obowiązki dyrektora placówki, a od 
października 2015 r. – jako dyrektor SZPOZ w Sitków-
ce-Nowinach.

Z wykształcenia jest ekonomistą, choć od wielu lat zaj-
muje się zawodowo zagadnieniami związanymi z służbą 
zdrowia. Nie zniechęciło go to do rozwoju w zakresie 
ekonomii – jakiś czas temu otworzył przewód doktorski 
na Uniwersytecie Łódzkim i zapewnia, że kiedyś z pew-
nością zdobedzie tytuł doktora.
Ma wiele pasji i każdą wolną chwilę poświęca na ich 
realizację. Z wytęsknieniem wyczekuje wiosny, kiedy 
znów każdą wolną chwilę będzie mógł poświęcać pie-
lęgnacji ogródka i jeździe na rowerze. Póki co, szyku-
je się do sezonu narciarskiego. Uwielbia podróżować. 
Głównie po krajach basenu Morza Śródziemnego, gdzie 
przemierza zapomniane miejscowości, z dala od tłu-
mów turystów. Mówi, że jego miejscem na świecie jest 
Mougins – niewielkie miasteczko położone we Francji, 
którego architektura zapiera dech w piersiach. Może 
tam spokojnie realizować swoją kolejną pasję – fotogra-
fowanie. Bo miejsc i rzeczy godnych uwiecznienia jest 
tam bez liku.
Twierdzi, że nie jest pracoholikiem, choć bezgranicz-
nie oddaje się swojej pracy, czego efekty widzimy na 
każdym kroku. W Przychodni Nowiny pracują cenieni 
specjaliści, a pracownie diagnostyczne wyposażone są 
w najwyższej klasy sprzęt do badań specjalistycznych.
Oferuje ona szeroki program profilaktyczny, a wprowa-
dzony system elektronicznej dokumentacji medycznej 
daje możliwość rejestracji przez Internet.

Redakcja

Dyrygent Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej w Nowi-
nach, a wcześniej - jej muzyk.

Nie wszyscy wiedzą, ze jest zawodowym żołnierzem. Do 
wojska zgłosił się, by … grać w orkiestrze. Na co dzień 
jest mężem swojej żony, ojcem i właścicielem kota, któ-
ry za nim nie przepada.

To człowiek - orkiestra. Dosłownie i w przenośni.Jest 
zawsze uśmiechnięty i życzliwy dla innych. Mówi, że to 
dzięki muzyce, która wciąż wybrzmiewa w jego głowie.  
Bo przecież muzyka łagodzi obyczaje.
Trudno z nim mówić o czymkolwiek innym, niż o muzy-
ce. Jest nią absolutnie zafascynowany i oddaje się jej od 
świtu do późnych godzin nocnych. Kiedy nie gra, nie dy-
ryguje i nie udziela się społecznie - słucha jej w domu. 
Ma pokaźną kolekcję płyt - chyba z każdego gatunku 
muzycznego. Jak sam mówi, muzyka była w jego życiu 
od zawsze. Pytany, co jeszcze jest dla niego ważne - 
uparcie milczy.
Jest dyrygentem Gminno-Szkolnej Orkiestry Dętej, chó-
ru „Żołnierskie Echa”, udziela się muzycznie w Kielec-
kiej Orkiestrze Rozrywkowej, Klubie Centrum Przygoto-
wań Do Misji Zagranicznych oraz zespole Vabankdance. 
Z zespołami osiąga sukcesy na konkursach regionalnych 
i ogólnopolskich. Jego głównym instrumentem muzycz-
nym jest tuba, choć, jeśli trzeba, potrafi zagrać chyba 
na wszystkim. Ma również  kilka gitarach basowych, na 
których grał najwspanialsze koncerty z najlepszymi ja-
zzmanami w Polsce.

Marzy, by Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta stała się 
znana z nowoczesnych aranżacji utworów rockowych, 
bluesowych czy soulowych. Wciąż poszukuje muzyków 
chcących je zrealizować. Nabór do Orkiestry trwa nie-
ustannie.

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.

Ona
Starsza pani

 wdowa od dawna
z przeszłością zatopioną w mroku życia
twarz wyblakła z grymasem  uśmiechu

 z rozmytym albo niedokończonym
makijażem

 włosy  porozrzucane w nieładzie
kolor  zbliżony do popiołu

smutne oczy
 spojrzenie przedziera się 

do wyrazistego  świata
którego już nie ma 

 dla niej stał się przyćmiony 
usta mamroczą coś do siebie

w sercu ma puste miejsce
nie wie czym je wypełnić

odmawia różaniec wspomnień
gubi się w osiwiałych myślach 

coraz bardzie jej nie ma 
przypomina marmurowy pomnik

 boi się iść dalej
by nie przekroczyć granicy

która jest kresem  wszystkiego
boi się, by nie umrzeć przed śmiercią

Lidia Jędrocha-Kubicka

Dziewczyny z Nowin
W Gminie Nowiny

Mieszkają piękne dziewczyny
Gdzie się obejrzysz

Tu wszędzie pełno ich jest

Modnie ubrane
Zawsze i wszędzie kochane

Pragną miłości
Czekają na chłopców gest

Każda dziewczyna
Różne ozdoby przypina

By się spodobać
Jeszcze piękniejszą chce być

Ciekawe świata
Nawet i ta małolata

Jest zakochana
Lecz miłość swą musi kryć

Nigdzie na świecie
Nie ma piękniejszych to wiecie

Więc tu szukajcie
Dziewczyny na żonę swą

To o dziewczynach
Które mieszkają w Nowinach

Taka opowieść
Co tutaj zawsze żyć chcą.

Henryk Skowerski

Kochać w każdym wieku można
Czy ktoś widzi w tym coś złego
Kochaj mocno nie z ostrożna
W Dniu Świętego Walentego

 
Niech Walenty zawsze kocha

Swoją Walentynkę
Całe wasze długie życie

A nie tylko chwilkę
 

Przytul go do serca mocno
Wszak to twój Walenty

Bardzo chciała byś by co dnia
Był tak wniebowzięty

 
Pokaż uśmiech-radość -szczęście

Mocno przytul się do niego
Niech od dzisiaj zawsze będzie
DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO

Irena Kostrzewska 

O Matko Ty Gromniczna
stań przy mnie, proszę Cię

weź mnie w swoje ramiona
i nie opuszczaj mnie

O Matko moja, uciekam się do Ciebie
upadam przed Tobą i łzami zalewam się

o Matko, Ty ratuj, o Matko daj siłę
w potrzebie, wytrwania, bądź przy mnie

O Matko moja o tym nie słyszano
by ten co się zwraca do Ciebie w potrzebie

nie był przez Ciebie wysłuchany
i bardzo szczególnie kochany

Henryka Brzoza

Dzień Św. Walentego Matko Gromniczna



GŁOS NOWIN  • LUTY 2017  

20

Adopcje zwierząt

Madoks

Psiak średnich rozmiarów, waży 17 kg. Ten piękny ka-
waler ma bardzo pogodne usposobienie. Wyczekuje 
spacerów i bardzo ładnie chodzi na nich na smyczy. Ma 
świetny kontakt z opiekunami, lubi bawić się i przytulać. 
Madoks jest spokojnym i radosnym psiakiem, zdecydo-
wanie gotowym dać miłość i przyjaźń swojemu nowe-
mu właścicielowi.

Wolontariusze ze Schroniska w Nowinach

Miejsce pobytu:
Schronisko Sitkówka-Nowiny
ul. Przemysłowa 89
kontakt: 534 667 299

Zwierzęta ze schroniska potrzebują naszego wsparcia. Decydując się na psa w domu, zastanówmy się, czy, zamiast 
kupować psa, nie zaadoptować psa ze schroniska.
Zwierzęta ze Schroniska w Nowinach są odrobaczone, odpchlone, znakowane chipem, zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie i chorobom zakaźnym, wykastrowane/wyserylizowane.
Pamiętajmy: „Ratując jednego psa, nie zmienimy świata, ale świat zmieni się dla jednego psa”.

Czas na swój biznes
Fundacja „PEStka” oraz Towarzystwo ALTUM zapra-
szają do udziału w projekcie mieszkańców powiatu 
kieleckiego i miasta Kielce, którzy chcą założyć własną 
działalność gospodarczą.

Kto może zostać beneficjentem?
Uczestnikami projektu mogą być: osoby pow. 29 r.ż., za-
mieszkujące powiat kielecki lub m. Kielce,  pozostające 
bez pracy, które nie prowadziły własnej działalności go-
spodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz należą 
do jednej z poniższych grup:
• kobiety,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
• osoby niepełnosprawne.

Projekt skierowany jest do osób chcących założyć wła-
sną działalność gospodarczą. Priorytetowo traktowane 
są w projekcie następujące grupy osób:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane 
w urzędzie pracy)
• mieszkańcy obszarów wiejskich.

Korzyści z projektu
Osoby, które zakwalifikują się do projektu wezmą udział 
we wsparciu doradczo-szkoleniowym w zakresie zakła-
dania i prowadzenia własnej działalności.
Będą miały możliwość otrzymania dotacji w wysokości 
do 23.300,00 na założenie działalności gospodarczej 
oraz wsparcia pomostowego na okres:
a) do 6 miesięcy dla 40 uczestników w wysokości do 
1.750,00 zł miesięcznie
b) dodatkowe 6 miesięcy dla 10 uczestników w wysoko-
ści do 1.750,00 zł miesięcznie.

Osoby, którym przyznana zostanie dotacja na założenie 
działalności, otrzymają dodatkowe wsparcie specjali-
styczne w formie doradztwa grupowego i indywidual-
nego.

Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębior-
czości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych 
i bezzwrotnych i realizowany na podstawie umowy 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym 
rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje:

strona internetowa projektu:
www.fundacjapestka.pl/projekty

biuro projektu:
ul. Targowa 18 pokj 925, 25-520 Kielce
tel. 41 341 74 96
e-mail: fundacja.pestka@gmail.com

dokumenty do pobrania:
www.fundacjapestka.pl/dokumenty

Fundacja PEStka
Towarzystwo ALTUM
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Profilaktyka jest ważna
Gmina Sitkówka-Nowiny prowadzi szereg działań pro-
filaktycznych skierowanych do społeczności naszej 
Gminy. Ich założenia opierają sie o wytyczne „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sit-
kówka-Nowiny na lata 2016-2020”.

Działania profilaktyczne w roku 2017 skierowane są 
w szczególności do dzieci i młodych ludzi, ale staramy 
się nie zapomnieć również o osobach dorosłych.
W gminie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przemocy, do których można zwrócić się o wsparcie 
w trudnej sytuacji.
Wśród oferty dedykowanej głównie dorosłym miesz-
kańcom naszej gminy znaleźć można opiekę specjali-
stów. Do dyspozycji osób potrzebujących są: psycholog 
oraz terapeuta, którzy pomogą w przezwyciężeniu pro-

blemów, a w razie konieczności wskażą, gdzie i w jaki 
sposób należy szukać dodatkowego wsparcia.
Specjaliści pełnią dyżury w wyznaczonych terminach 
w placówkach naszej gminy.
Dyżury terapeuty odbywają się w każdą środę miesiąca 
w Świetlicy w Nowinach, natomiast dyżury psychologa - 
w każdy poniedziałek miesiąca w gabinecie psychologa 
szkolnego ZSP w Nowinach.
POMOC SPECJALISTÓW ODBYWA SIĘ BEZPŁATNIE 
I BEZ SKIEROWANIA. Stanowi ona realizację zadań 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii 
w Gminie Sitkówka-Nowiny w roku 2017. Poniżej przed-
stawiamy szczegółowy harmonogram dyżurów specja-
listów oraz miejsca wsparcia dla osób potrzebujących 
pomocy.

Anita Dziwoń
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Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 27 stycznia 2017 roku
1. RG-XXVI/312/17 uchwała w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
2. RG-XXVI/313/17 uchwała w sprawie współpracy 
partnerskiej pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Mia-
stem i Gminą Płoty.
3. RG-XXVI/314/17 uchwała w sprawie zmiany uchwały 
Nr RG-XXV/307/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 
28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sit-
kówka-Nowiny na rok 2017.
4. RG-XXVI/315/17 uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Sitkówka-Nowiny.
5. RG-XXVI/316/17 uchwała w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny.
6. RG-XXVI/317/17 uchwała w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny.
7. RG-XXVI/318/17 uchwała w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny.
8. RG-XXVI/319/17 uchwała w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny.

9. RG-XXVI/320/17 uchwała w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny.
10. RG-XXVI/321/17 uchwała w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny.
11. RG-XXVI/322/17 uchwała w sprawie uchylenia 
uchwały Nr RG-XII/116/15 Rady Gminy Sitkówka-No-
winy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystą-
pienia do scalenia i podziału nieruchomości w miej-
scowości Wola Murowana, obręb geodezyjny Wola 
Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny.
12. RG-XXVI/323/17 uchwała w sprawie przekazania 
w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny 
do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach.
13. RG-XXVI/324/17 uchwała w sprawie przystąpie-
nia Gminy Sitkówka-Nowiny do Stowarzyszenia Gmin 
„Geoland Świętokrzyski” oraz udzielenia pełnomocnic-
twa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzy-
szeniu.
14. RG-XXVI/325/17 uchwała w sprawie projektu do-
stosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - 
Prawo oświatowe.

Ogłoszenia

Informacja

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

Treść uchwał treść dostępna jest na stronie internetowej: bip.nowiny.com.pl w zakładce: Rada Gminy Sitkówka-
-Nowiny 2014-2018 -> Uchwały.

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

Szanowni Przedsiębiorcy z terenu gminy Sitkówka-Nowiny

Gmina Sitkówka-Nowiny podejmuje działania mające na celu wsparcie prowadzonej przez Was działalnosci gospo-
darczej. Chcielibyśmy, by na łamach Głosu Nowin ukazywały się informacje na temat Waszych firm i zakresu Waszej 
działalności. Informacje te będą publikowane nieodpłatnie, w oparciu o przekazane przez Was materiały. Zaprasza-
my do kontaktu - e-mail: redakcja@nowiny.com.pl.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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