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Szanowni Państwo!

Nasza gmina się zmienia. Mógłbym godzinami pa-
trzeć na rozbudowywany ośrodek kultury, rosnące 
mury remizy w Szewcach, nowoczesne oświetlenie 
czy budowane drogi w sołectwach. Kiedy zdecydo-
wałem się walczyć o bycie wójtem, przyświecał mi 
jeden cel - zmienić ją i wydobyć ze stagnacji, w któ-
rej się znajdowała. Dziś mogę powiedzieć, że moje 
marzenia powoli zaczynają się spełniać. Przed nami 
jeszcze długa droga, ale jestem przekonany, że nam 
się uda.
Wymaga to oczywiście nakładów pracy i poświę-
cenia. Konieczne stało się też zaciągniecie kredytu, 
jednak druga taka szansa moze nam się nie trafić. 
O tym wszystkim przeczytacie Państwo w tym nume-
rze „Głosu Nowin".

Co jeszcze?
Seniorów z pewnością ucieszy fakt wprowadzenia 
Karty Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny. Dzięki niej 
będą mogli oni otrzymać specjalne zniżki oraz ofer-
ty od partnerów programu. Serdecznie zachęcam 
wszystkich do złożenia wniosku o wydanie Karty 
w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy.
W najbliższym czasie radni podejmą decyzję o po-
wstaniu Rady Seniora - ogranu doradczego Rady Gmi-
ny. Jeżeli się to uda, będzie to kolejny krok w kierunku 
społeczeństwa obywatelskiego i większego wpływu 
mieszkańców na to, co dzieje się w naszej gminie.

Po zakończonych feriach pora wrócić do codzienności. 
Aby ją urozmaicić juz dziś zapraszam wszystkich  Pań-
stwa na koncert „Brunetki, Blondynki..." z okazji Dnia 
Kobiet - 8 marca o godz. 17.00 w auli ZSP w Nowinach.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny

27.508.726,40 zł to kwota, jaką w 2017 r. gmina Sit-
kówka-Nowiny przeznaczyła na realizację inwestycji. 
To więcej, niż łącznie w latach 2010-2014. Drogi, sieci 
wodno-kanalizacyjne i oświetlenie uliczne, rozbudo-
wa obiektów kulturalnych i sportowych czy moderni-
zacja szkół - nie sposób wymienić ich wszystkich.

- Wbrew opinii malkontentów, planowane inwestycje 
zrealizowaliśmy niemal w 100%. Oczywiście, część za-
dań przesunęła się w czasie, na niektóre jeszcze musi-
my poczekać. Proces inwestycyjny nie zależny wyłącz-
nie od gminy, ale także od innych instytucji, jak również 
samych wykonawców. Jestem zadowolony, z tego, co 
zrobiliśmy w ciągu ostatniego roku, choć mam świado-
mość, że jeszcze wiele pracy przed nami - mówi wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Sieci wodno-kanalizacyjne
Od wielu lat większość inwestycji z zakresu wod-kan re-
alizowana jest w ramach Grup Inicjatywnych Mieszkań-
ców. Tak było i w roku 2017. Niemal 800 tys. zł zostało 
przeznaczone na ten cel. Dzięki temu powstały nowe 
sieci w Bolechowicach, Szewcach, Zgórsku i Kowali. 
Ponadto wykonano sieci odprowadzenia wód deszczo-
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Podsumowanie inwestycji zrealizowanych przez gminę w roku 2017

27,5 mln zł 
INWESTYCJE 2017

wod-kan: 1 ,2 mln z ł  
drogi :  2 ,9 mln z ł  
oświetlenie :  2 ,3 mln z ł  
szko ły: 2 mln z ł  
place zabaw, rekreacja:  3 ,7 mln z ł  
inne: 15 ,4 mln z ł ,  w tym: 

kot łownia: 7 ,8 mln z ł  
GOK "Per ła" w Nowinach: 3 ,5 mln z ł  
tereny inwestycyjne: 2 ,9 mln z ł  
pozosta łe: 1 ,2 mln z ł  

G M I N A  S I T K Ó W K A - N O W I N Y

Inwestycje 2017 r.

w y d a t k i  
i n w e s t y c y j n e

lata 2010-2014 
łączna kwota: rok 2017:

27 mln zł 23,5 mln zł

lata 2014-2018

Tylko w 2017 r. wydaliśmy na inwestycje więcej, 
niż w latach 2010-2014  łącznie, 

a w tej kadencji planujemy wydać więcej, 
niż zostało wydane 

w ciągu poprzednich dwóch kadencji!

60 mln zł

lata 2015-2018 
łączna kwota: 

lata 2007-2014 
łączna kwota: 

56 mln zł

Wydatki inwestycyjne od 2010 r.
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Podsumowanie inwestycji zrealizowanych przez gminę w roku 2017
wych z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie, a tak-
że sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Za-
grodach oraz opracowano projekt sieci wodociągowej 
magistralnej do msc. Szewce i Zawada.

Bezpieczniej na drogach

Kompleksowa rozbudowa układu komunikacyjnego 
i poprawa bezpieczeństwa na drogach to priorytet dzia-
łań gminy Sitkówka-Nowiny. W 2017 r. na inwestycje 
drogowe gmina wydatkowała 2,9 mln zł, jednak naj-
ważniejsze inwestycje dopiero się rozpoczynają. Naj-
kosztowniejszą i najważniejszą inwestycją była przebu-
dowa ul. Jałowcowej w msc. Zagrody. Inwestycja objęła 
roboty drogowe: budowę jezdni, chodników, zjazdów 
indywidualnych oraz odwodnienia w ul. Jałowcowej 
oraz w części ulic: Leszczynowej i Jagodowej, a także 
budowę oświetlenia i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałow-
cowej. W ubiegłym roku opracowano również szereg 
dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę 
dróg, m.in. ul. Ołowianej i Wapieniowej w Szewcach, 
których realizacja już trwa.

Wartość dokumentacji projektowej wyniosła ponad 
350 tys. zł, a  drogi będą sukcesywnie rozbudowywane 
i modernizowane w 2018 r. i latach kolejnych.
Gmina prowadziła również remonty nawierzchni dróg 
tłuczniowych w ramach wydatków bieżących, które  
wyniosły 275.058,30 zł. Na część z nich została opra-
cowana dokumentacja projektowa i w przyszłości po-
wstaną tu drogi asfaltowe.

Oświetlenie uliczne
Najważniejszym z tego zakresu było zadanie „Moder-
nizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny”, w ramach którego zaplanowano kwotę 
1.829.681,76 zł na wymianę 521 punktów świetlnych 
oraz 119 słupów oświetlenia ulicznego, a także mon-
taż 18 szaf sterujących. Inwestycja została zrealizowana 
w e wszystkich sołectwach gminy Sitkówka-Nowiny na 
drogach gminnych, a także na drodze wojewódzkiej nr 
762. Gmina Sitkówka-Nowiny uzyskała na jej realizację 
środki finansowe w wysokości 85% kosztów kwalifiko-
wanych, tj. 1.297.929,41 zł w ramach ZIT KOF.

Ponadto, realizując pozostałe inwestycje, gmina wyda-
ła niemal 500 tys. zł na modernizację oświetlenia ulicz-
nego w drogach gminnych. 

Inwestycje w dzieci i młodzież
Niemal 2 mln zł przeznaczyliśmy w poprawę warun-
ków nauczania w placówkach edukacyjnych. Warto 
przypomnieć, że zakończono rozbudowę Przedszko-
la Samorządowego w Nowinach. Inwestycja ta kosz-
towała 1,1 mln. zł, z czego 235 tys. zł wydatkowano 
w 2017 r. Modernizacja dachu wraz z adaptacją po-
mieszczeń poddasza na cele edukacyjne w Zespole 
Placówek Oświatowych w Bolechowicach kosztowała 
niemal 800 tys. zł. Trwa również termomodernizacja 
tego budynku, na którą, podobnie jak w przypadku ZPI 
w Kowali, gmina uzyskała dofinansowanie z zewnątrz. 
We wszystkich szkołach zmodernizowano oświetlenie 
sal gimnastycznych, inwestycja ta kosztowała ponad 
100 tys. zł.

Droga wojewódzka nr 732.

Ulica Jałowcowa w Zagrodach.

Ulica Kwarcytowa w Szewcach.
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Miasteczko ruchu drogowego… 
W samym centrum Nowin powstało miasteczko ruchu 
drogowego. Układ miasteczka przypomina teren, z ja-
kim można spotkać się na co dzień na drogach. Na te-
renie miasteczka zamontowano znaki drogowe: ostrze-
gawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, a także progi 
zwalniające. Budowa miasteczka ruchu drogowego 
kosztowała ponad 460 tys. zł. Warto podkreślić, że to 
jedyne takie miasteczko w całym powiecie kieleckim.

…place zabaw w każdej miejscowości...
Dla tych, którzy nie chcą udawać się do Nowin, aby tro-
chę poćwiczyć, lada dzień będziemy mieli alternatywę 
w każdym sołectwie. Place zabaw i siłownie zewnętrz-
ne każdego roku są modernizowane, a wyeksploatowa-
ne urządzenia zastępowane nowymi. Na terenie szkół 
funkcjonują nowoczesne boiska sportowe, a w samych 
Nowinach do dyspozycji mieszkańców jest także „Orlik”.
W Woli Murowanej gmina wykupiła grunty i opraco-
wała dokumentację projektową. Prace ruszą wczesną 
wiosną. Zlokalizowana tu zostanie siłownia zewnętrzna 
dla dorosłych, placyk zabaw dla dzieci oraz boisko re-
kreacyjne o wymiarach 17×30 metrów o nawierzchni 
z poliuretanu. Na części przeznaczonej dla dzieci stanie 
między innymi piramida wspinaczkowa, wielofunkcyj-
ny zestaw zabawowy, huśtawki czy karuzele. Na terenie 
siłowni zewnętrznej powstanie siedem stanowisk do 

ćwiczeń, między innymi urządzenia do crossfitu.
Trwają prace związane z powstaniem placu zabaw 
w Zagrodach. Gmina opracowała dokumentację pro-
jektową, a obecnie jest na etapie wyboru wykonawcy 
zadania. Na ogrodzonym terenie zostanie zamontowa-
ny zestaw wielofunkcyjny do zabawy, linarium widoko-
we czy karuzele, powstanie także altana rekreacyjna.

…nowoczesny stadion…
Na uwagę zasługuje modernizacja stadionu w No-
winach. Pełnowymiarowa płyta boiska do piłki noż-
nej o nawierzchni trawiastej o wymiarach pola gry 
67x105 m, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej 
o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 
60x100m, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia poliureta-
nowa do skoku w dal wraz z zeskokiem oraz rzutnia do 
pchnięcia kulą - zaledwie kilkanaście tygodni dzieli nas 
od rozegrania pierwszego meczu na zmodernizowanym 
stadionie. 

Sala widowiskowa i miejsce spotkań
W 2017 r. na budowę ośrodka kultury gmina przezna-
czyła 3,5 mln zł. Trzeba przyznać - widok budynku już 
teraz robi wrażenie.

Jego powierzchnia użytkowa wyniesie niemal 2500 
metrów kwadratowych. Będzie tu sala widowiskowa 

Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Miasteczko ruchu drogowego w Nowinach.

Stadion w Nowinach.

GOK „Perła" w Nowinach w budowie.
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na 200 osób, sale konferencyjne, sale sportowe oraz 
kawiarnia, zaplecze piłkarskie, biblioteka gminna, świe-
tlica i wiele innych pomieszczeń. Projekt przewidu-
je szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
i proekologicznych. Nowy obiekt będzie swym wyglą-
dem nawiązywał do istniejącego budynku pływalni. Na 
mozliwość korzystania z nowego ośrodka kultury bę-
dziemy musieli jeszcze trochę poczekać - zakończenie 
budowy planowane jest na październik 2018 r.

Nowa remiza - nie tylko dla strażaków
Rok wcześniej zakończy się inna, równie wyczekiwana 
inwestycja - rozbudowa remizy w Szewcach. Istnieją-
cą część garażowa budynku zostanie nadbudowana, 
a poddasze wykorzystane do celów użytkowych. Po-
wstanie sala konferencyjna wraz z pomieszczeniami 
socjalnymi. Wykonane zostaną instalacje wewnętrzne, 
a teren wokół budynku zagospodarowany. Budynek 
będzie ogrzewany przez kotłownię na olej opałowy. Na 
terenie działki zostanie rozmieszczona kanalizacja desz-
czowa i odwodnienie liniowe, powstanie droga pożaro-
wa, parkingi i chodniki.

Bardziej ekologiczne i ekonomiczne ogrzewanie
W 2017 r. dotychczas funkcjonującą kotłownię zastąpi-
ła nowa kotłownia węglowo-pelletowa o mocy grzew-
czej wynoszącej 4,5 MW.

Została ona wyposażona w nowoczesne urządzenia 
o wysokiej sprawności, które pozwolą zapewnić po-
ziom emisji zgodny z najnowszymi standardami. Dzięki 
temu zostanie zminimalizowany wpływ kotłowni na ja-
kość powietrza w jej obrębie, pozwalając jednocześnie 
na ekonomiczne eksploatowanie w stosunku np. do 
kotłowni gazowej. Wartość inwestycji wyniosła niemal      
8 mln zł.

Tereny inwestycyjne
Na terenie o powierzchni niemal 8 ha zostaną wybu-
rzone istniejące konstrukcje betonowe, powstanie sieć 
wod-kan oraz drogi wewnętrzne. Na zadanie „Nowe 
tereny inwestycyjne w gminie Sitkówka-Nowiny szansą 
na rozwój gminy i regionu” gmina pozyskała dofinanso-
wanie w kwocie 4,5 mln zł z RPOWŚ 2014-2020. Całko-
wita wartość inwestycji wyniesie 9 mln zł.

Inwestycje z dofinansowaniem
W ciągu ostatnich trzech lat pozyskaliśmy dofinanso-
wanie unijne na realizację inwestycji niemal 9-krotnie 
wyższe, niż w latach 2006-2014, czyli w ciągu ośmiu lat.
Wiele z tych inwestycji zostało zrealizowane w 2017 
roku. Dzięki dofinansowaniu unijnemu gmina Sitków-
ka-Nowiny nie musi przeznaczać własnych środków na 
realizację inwestycji.
Lista inwestycji, na jakie uzyskaliśmy dofinansowanie 
jest imponująca:
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
- termodernizacja budynków użyteczności publicznej 
(budynki Gimnazjum oraz Przychodni w Sitkówce);
- rozbudowa przedszkola w Nowinach;
- utworzenie nowej grupy żłobkowej w Nowinach;
- budowa ścieżek rowerowych w gminie;
- tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy;
- termodernizacja budynków użyteczności publicznej 
(budynki szkół w Kowali i Bolechowicach);
- budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej;
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- opracowanie Programu Rewitalizacji.
Łączna wartość inwestycji z dofinansowaniem wy-
nosi 17.435.918,04 zł, zaś samo dofinansowanie 
11.947.312,65 zł.

Marta Herbergier

Trwa budowa remizy w Szewcach.

Osiedlowa kotłownia w Nowinach.

Konstrukcje betonowe powoli znikają z ul. Przemysłowej.
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W ubiegłym roku gmina Sitkówka-Nowiny zaciągnę-
ła kredyt długoterminowy w kwocie 13.609.000,00 zł    
na realizację inwestycji.

- To oczywiste, że kredyt zaciąga sie wówczas, kiedy 
pieniędzy brakuje. Dzięki zaciągnięciu kredytu pokry-
liśmy deficyt budżetowy powstały na skutek realizacji 
inwestycji. To jednak ostatnia taka szansa, by sięgnąć 
po środki z zewnątrz. W głównej mierze korzystamy ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Naj-
prawdopodobniej kolejnej takiej okazji już nie będzie, 
a jeśli już - to nie w tak znacznym zakresie. Udało nam 
się podpisać preumowy na niemal 12 mln zł - wyjaśnia 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. - Pieniądze te wrócą do 
nas po rozliczeniu inwestycji - dodaje wójt.

Na początku 2018 roku stan zobowiązań z tytułu kre-
dytów wyniósł 17.578.251,72 zł, zaś na koniec roku 
wyniesie 15.178.251,72 zł, tj. 23,21% planowanych 
dochodów. Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa (art. 243 ustawy o finansach 
publicznych) zadłużenie gminy nie może przekroczyć 
60% jej rocznych dochodów, a na jego spłatę nie może 
ona przeznaczyć więcej niż 15 proc. dochodów. W roku 
2017 w gminie Sitkówka-Nowiny wynosi ono 29,31% 
dochodów, a przewidywane zadłużenie w roku 2018 
to zaledwie 23% w stosunku do dochodów. Nie ma 
więc żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o stabilność 
finansową gminy. - Realizacja planów inwestycyjnych 
przez gminę wymaga dopływu zewnętrznych środków 
finansowych. Uzyskujemy wielomilionowe dofinanso-
wanie z zewnątrz - warto wspomnieć tu o rewitaliza-
cji terenów przemysłowych, modernizacji oświetlenia 
ulicznego czy termomodernizacji obiektów użyteczno-
ści publicznej. Jednak nie sposób realizować inwestycji 
opierając się wyłącznie na budżecie własnym - wyja-
śnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Analizując zadłużenie gminy, warto odnieść się do bu-
dżetów z poprzednich lat. W roku 2011 zadłużenie 
gminy wynosiło 16 mln zł, co stanowiło ponad 40% 

ówczesnych dochodów gminy, przy czym wydatki in-
westycyjne wynosiły zaledwie 9 mln zł, zaś wydatki 
bieżące ponad 33 mln zł.W kolejnych latach zadłuże-
nie gminy oscylowało między 20 a 30%, dopiero re-
strykcyjna polityka związana z ograniczeniem wydat-
ków bieżących w 2015 r. doprowadziła do znacznego 
obniżenia zadłużenia gminy (w 2016 r. wynosiło ono 
10%).

Na koniec 2017 r. zadłużenie gminy wyniosło 17,5 
mln zł, co stanowi 29% jej dochodów. Przy podobnej 
kwocie zadłużenia wydatki inwestycyjne były ponad 
trzykrotnie wyższe, niż w roku 2011 - to kwota nie-
mal 27 mln zł, które przeznaczyliśmy na budowę dróg, 
rozbudowę szkół czy obiektów służących mieszkańcom, 
takich jak stadion czy ośrodek kultury. Wydatki bieżące 
zostały zahamowane już w 2016 r. Wtedy też dokona-
no spłaty dużej części zadłużenia. Wzrost wydatków 
bieżących jest wynikiem pojawienia się nowych zadań 
z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności 
środków na „500+”, a także włączenia do tego zakresu 
utrzymania Centrum Usług Wspólnych, które dotych-
czas, funkcjonując jako Zespół Obsługi Szkół i Przed-
szkola, miało odrębny budżet. Jednocześnie w tych 
latach wypracowano nadwyżki i przygotowano doku-
mentację zadań inwestycyjnych, których realizacja pla-
nowana jest w latach 2017-2018.

Należy zauważyć, że w latach 2007-2010 gmina zacią-
gnęła kredyt na kwotę 11 mln zł przy 32,6 mln zł wy-
datków inwestycyjnych, w latach 2011-2014 zaciągnęła 
kredyt w wysokości 13 mln zł przy inwestycjach o war-
tości 23,5 mln zł, natomiast w latach 2015-2018 zacią-
gnęła kredyt w wysokości 13,6 mln zł przy inwestycjach 
planowanych na kwotę niemal 60 mln zł, z czego inwe-
stycje na kwotę niemal 40 mln zł już zostały zrealizo-
wane.

Warto podkreślić także, że na obecny kredyt składają 
sie nie tylko zobowiązania zaciągnięte w 2017 r., ale 
również kwota 5,5 mln zł kredytu zaciągniętego w roku 
2014. 
- Wieloletnia stagnacja, brak pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, zamierzenia realizacji nieuzasadnionych 
finansowo inwestycji skutkują koniecznością nadra-
biania straconych lat. Oczywiście, moglibyśmy robić 
to w mozolnym tempie, nie zaciągając kredytu, jednak 
skutkowałoby to ponownie niewykorzystaniem nada-
rzających się okazji na uzyskanie dofinansowania od 
instytucji zewnętrznych - mówi wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Zaciągając kredyt dajemy naszej gmi-
nie szansę dynamicznego rozwoju, a jej mieszkańcom 
poprawy jakości życia, jednocześnie zachowując stabi-
lizację finansową na bezpiecznym poziomie - wyjaśnia 
wójt.

Marta Herbergier

Jak to jest z tym kredytem?

2007 
-2010

wydatki 
inwestycyjne

32,6 mln zł 

zadłużenie 
gminy 

11 mln zł 

23,5 mln zł 13 mln zł 

60 mln zł 13,6 mln zł 

2011 
-2014

2015 
-2018

W gminie Sitkówka-Nowiny rusza program Karta Seniora.
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Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny
Basen za symboliczną złotówkę, zabiegi rehablilitacyj-
ne i zniżki podczas zakupów - z początkiem roku gmi-
na Sitkówka-Nowiny wprowadziła Program „Karta Se-
niora Gminy Sitkówka-Nowiny”. Program skierowany 
jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają 
na terenie gminy. Jego głównym celem jest wzmoc-
nienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia 
seniorów.

Dotychczasowe działania
Obecnie gminę Sitkówka-Nowiny zamieszkuje około 
1650 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Seniorzy 
mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu 
poprzez uczęszczanie do klubu seniora, przynależność 
do zespołów ludowych czy chóru, a także brania udzia-
łu w wydarzeniach kulturalnych. Od dwóch lat gmina 
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Możesz Więcej” pro-
wadzi program „Aktywny Senior”, którego uczestnicy 
korzystają z kursów języków obcych oraz zajęć eduka-
cyjnych. W ostatnim czasie gmina podpisała list inten-
cyjny z Politechniką Świętokrzyską w sprawie realizacji 
projektu ,,Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny
Dzięki wprowadzonej z początkiem roku Karcie seniorzy 
będą mogli korzystać z ulg przyznawanych przez pod-
mioty, które przystąpiły do programu, m.in. sklepów, 
przychodni czy ośrodka kultury. Partnerem Programu 
może zostać każdy podmiot, który przygotuje specjalną 
ofertę lub dostosuje już istniejącą ofertę dla seniorów.  
Może ona dotyczyć rabatów, zniżek na usługi czy pro-
dukty lub innych promocji. Miejsca, w których senio-
rzy będą mogli korzystać z przygotowanej oferty będą 
oznakowane, a ich wykaz będzie dostępny na stronie 
internetowej gminy Sitkówka-Nowiny. Aby otrzymać 
Kartę Seniora, należy złożyć wniosek w Punkcie Obsłu-
gi Klienta Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Karta jest 
imienna, wydawana bezterminowo i bezpłatnie.

Uroczysta inauguracja
W dniu 8 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny odbyła się uroczysta inauguracja 

projektu. Wzięli w niej udział przedstawiciele firm i in-
stytucji, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. 
Jako przedstawiciele przedsiębiorców porozumienia 
podpisali Pani Aleksandra Mietelska właścicielka salo-
nu kosmetycznego w Zgórsku, Pani Jolanta Kołek i Pan 
Lech Markowicz właściciel sklepu budowlanego KCMB. 
Podczas inauguracji zostały również wręczone pierwsze 
Karty Seniora dla mieszkańców gminy.
- Niezwykle miło mi, że Program cieszy się takim zain-
teresowaniem - zarówno ze strony mieszkańców, jak 
i przedsiębiorców. Do dziś już ponad 160 seniorów zło-
żyło wnioski o wydanie Karty Seniora, a w Programie 
obecnie uczestniczy jedenastu przedsiębiorców - mówił 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny. Jednocześnie wójt zapo-
wiedział, że w najbliższym czasie najprawdopodobniej 
powstanie Rada Seniorów. - Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy radni złożyli 
wniosek o powstanie Rady Seniorów. - Rozmowy z se-
niorami pokazują, że chcą oni uczestniczyć w życiu gmi-
ny i mieć realny wpływ na to, co się dzieje, zwłaszcza, 
jeżeli chodzi o nich samych - mówi radna Edyta Giemza. 
Potwierdza to Pan Marian Rogalski, na co dzień senior 
i członek zarządu Osiedla Nowiny - Karta Seniora jest 
dobrym pomysłem, ale równie ważne jest to, abyśmy 
zostali wysłuchani. Nikt tak dobrze nie zna naszych po-
trzeb, jak my sami - wyjaśniał Marian Rogalski.
W uroczystej inauguracji uczestniczył również doradca 
marszałka województwa świętokrzyskiego ds. senio-
rów Jerzy Pyrek. - Cieszy mnie fakt, że gmina Sitków-
ka-Nowiny dba o seniorów - mówił podczas spotkania. 
- Chciałbym przypomnieć, że terenie województwa 
świętokrzyskiego obowiązuje także „Świętokrzyska Kar-
ta Seniora", w której uczestniczy ponad 40 podmiotów. 
Zachęcam do korzystania z niej, bo liczy się każda zło-
tówka - dodał.

Osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami gminy 
Sitkówka-Nowiny mogą liczyć na liczne profity u part-
nerów Programu. Przychodnia Nowiny oferuje bez-
płatne zabiegi fizjoterapeutyczne, takie jak np. masaż 
wibracyjny, laser,  krioterapia czy wybrane zabiegi prą-
dowe. Na basenie „Perła" będzie można popływać za 
symboliczną złotówkę. Rabaty przygotowały również 
salony kosmetyczne w Nowinach i Zgórsku, które ofe-
rują 10% zniżki na usługi, podobnie jak salon fryzjerski 
„Agnieszka" w Nowinach. Seniorzy będą mogli również 
taniej zjeść w pizzerii SeraBAnda oraz w Sklepie Gar-
mażeryjnym Pani Renaty Wawrzyckiej. Na upust mogą 
liczyć również w sklepach budowlanych „BARTOSZ" 
i KCMB, a także w Centrum Ubezpieczeniowo Finanso-
wym NOWINY oraz w kwiaciarni „Meranti". Program 
został wsparty również przez Delikatesy Centrum Mi-
chała Szustera.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych przystą-
pieniem do Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka-
-Nowiny” serdecznie zapraszamy do kontaktu z koordy-
natorem Programu - Panem Łukaszem Barwinkiem pod 
nr. tel. 41 347 50 00.

Marta Herbergier

W gminie Sitkówka-Nowiny rusza program Karta Seniora.
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GOK „Perła"wyróżniony
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż 
18 stycznia br. Gminny Ośrodek Kultury „Perła" w No-
winach odebrał nagrodę w XV edycji konkursu „Po-
móżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje” orga-
nizowanego przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Kielcach.

W konkursie nagradzane są „lokalne społeczności            
za przygotowanie najbardziej efektywnej formy spę-
dzania wolnego czasu dla dzieci szczególnie z małych 
miejscowości, które nie wyjeżdżają na wakacje, lecz 
często pomagają rodzicom w pracach polowych lub 
pozostają bez opieki. Nagrody przyznawane są na pod-
stawie przeprowadzonych kontroli i nadesłanych prac 
uczestników”.

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu zajęło 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, drugie Gminna 
Biblioteka Publiczna w Oleśnicy, trzecie Centrum Kultu-
ry i Aktywności Lokalnej Gowarczów. Wyróżnienie trafi-
ło do Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach.

Nagrody wręczali: Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego Adam Jarubas, Wicewojewoda Świętokrzy-
ski Andrzej Bętkowski, insp. Artur Bielecki Pierwszy 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kiel-
cach, okręgowy inspektor pracy Janusz Czyż, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Kielcach kom. Tomasz Janik.

Edyta BobrykGOK „Perła" w Nowinach otrzymał wyróżnienie.

Jest szansa na chodnik w Sitkówce
W dniu 16 stycznia 2018 r. z inicjatywy wójta gminy 
Sebastiana Nowaczkiewicza odbyło się spotkanie 
mieszkańców z przedstawicielami przedsiębiorstwa 
Trzuskawica SA.

Wzięli w nim udział mieszkańcy Sitkówki - zarówno No-
wińskiej, jak i kieleckiej jej części, radni z Kielc: Joanna 
Winiarska oraz Witold Borowiec, radni gminy Sitków-
ka-Nowiny Renata Posłowska oraz Łukasz Gryń. Firmę 
Trzuskawica SA reprezentował jej prezes Janusz Miłuch, 
zaś gospodarzem spotkania był wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz.

- Podczas spotkania poruszaliśmy wiele kwestii ważnych 
dla mieszkańców okolicznych ulic. Firma Trzuskawica 
SA zobowiązała się, że w najbliższym czasie rozpocznie 
modernizację drogi do Zakładu Kowala oraz budowę 
chodnika na odcinku od bramy zakładu  do przystan-
ku w Sitkówce – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
Jednocześnie wójt gminy zapowiedział pomoc formal-
no-prawną związaną z budową chodnika.
O powstanie chodnika w Sitkówce zabiega także radna 
Joanna Winiarska. - Jestem pod ogromnym wrażeniem 
deklaracji jakie padły z ust wójta Sitkówki-Nowiny, 
mam nadzieję, ze miasto również podniesie rękawicę 
i podobnie jak wójt Sitkówki-Nowiny umożliwi działa-
nia mające na celu poprawę nawierzchni, jak również 
chodników na ulicy Chorzowskiej - mówi Joanna Wi-
niarska.
Wsparcie obu samorządów jest konieczne, gdyż grunty, 
na których miałby zostać położony chodnik, administra-
cyjnie należą zarówno do gminy Sitkówka-Nowiny, jak 
i do miasta Kielce. - W najbliższym czasie będę chciał 
się spotkać w tej sprawie z prezydentem Lubawskim 
-zapowiada wójt Sebastian Nowaczkiewicz. - Wiem, że 
do takiego spotkania chce również doprowadzić prezes 
Janusz Miłuch. Przy dobrej woli wszystkich stron jest 
duża szansa, że budowa chodnika w Sitkówce okaże się 
realna - dodaje.

Marta Herbergier

Zdjęcie: Joanna Winiarska
W spotkaniu wzięło udział wielu mieszkańców Sitkówki.
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Kolęda płynie z wysokości...
Ponad 250 wykonawców zgłosiło się do udziału
w VI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek 
i Piosenek Świątecznych „Kolęda płynie z wysokości”. 
To rekordowy konkurs - wzięło w nim udział niemal 
1000 osób. W niedzielę 14 stycznia 2018 r. w kościele         
pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach zaprezento-
wało się 35 laureatów konkursu.

- Kolęda polska to jest taka wartość, która się pojawia 
i znika, ale nie znika w sensie dosłownym, lecz znika, 
by wrócić za rok i ze wzmożoną siła zaistnieć w na-
szych domach, kościołach, na przeglądach, konkursach 
i w każdym miejscu, gdzie się pojawia. Wartość tej sztu-
ki jest wartością historyczną. Pierwsza kolęda powstała 
w pierwszej połowie XV wieku i do dzisiaj powstają ko-
lejne – mówił przewodniczący jury Janusz Król - polski 
kompozytor, dyrygent, profesor Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach.

Eliminacje do konkursu trwały dwa dni. Przyjechali na 
nie wykonawcy przede wszystkim z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego, ale także z Krosna, Mielca, Byto-
mia czy nawet Rawy Mazowieckiej. Wykonawcy śpiewa-
li zarówno tradycyjne, polskie kolędy, jak i współczesne 
piosenki świąteczne i pastorałki. Uczestnicy konkursu 
rywalizowali w sześciu kategoriach: soliści w wieku 5-8 
lat, soliści w wieku 9-13 lat, soliści w wieku 14-18 lat, 
zespoły młodsze oraz soliści starsi i zespoły starsze.

- Konkurs przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Po 
pierwsze ze względu na skalę przedsięwzięcia, po dru-
gie - z uwagi na ogromne zainteresowanie, które jest 
niespotykane, po trzecie - zaskoczył różnorodnością 
prezentacji. I ta różnorodność jest dla mnie wielką ra-
dością, której nie da się przecenić. Przez te dwa dni 
mieliśmy okazję słyszeć, obserwować i podziwiać mu-
zykę w wykonaniu artystów w wieku od 6-7 lat aż po 
dojrzały, sędziwy wiek - mówił Janusz Król podsumo-
wując konkurs.

Komisja konkursowa, w której, poza Januszem Królem 
zasiadali: Anna Hamela - piosenkarka oraz Marcin Sad-

ko właściciel agencji artystycznej i firmy nagłośnienio-
wej Pro Art Duet, po dwóch dniach przesłuchań wyłoni-
ła laureatów konkursu. Wśród solistów w wieku 5-8 lat
 I miejsce zajął Grzegorz Stachera z Kielc, najlepszym 
solistą w wieku 9-13 lat okazała się Martyna Stępień 
z Małogoszcza, a w kategorii wiekowej 14-18 lat Urszu-
la Szumska z Kielc. I miejsce wśród zespołów młodszych 
(do 18 lat) zajął Wokalny Dysonans z Krosna. W kate-
gorii soliści powyżej 18 r.ż. i zespół starszy zwyciężyła 
Marcelina Bidzińska z Kielc.

Swoje nagrody wręczyli również przybyli na koncert 
laureatów goście. Pan Grzegorz Gałuszka radny Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego uhonorował Oliwię 
Stępień oraz Natalię Wawrzyńską. - Artyści, zwłaszcza 
młodzi, zachwycili mnie swoim kunsztem i wspaniałymi 
głosami. Kolędy w ich wykonaniu płynęły nie z wyso-
kości, lecz z serca i do serc naszych, słuchaczy, trafia-
ły - mówił Grzegorz Gałuszka po koncercie laureatów. 
Wtórował mu senator Krzysztof Słoń, który podkreślał, 
że dzięki konkursom takie jak ten wciąż pozostajemy 
w klimacie świąt Bożego Narodzenia. - Kolędy przed-
stawiają wspaniałą opowieść o miłości Boga do czło-
wieka i człowieka do Boga. Warto wsłuchać się w nie, 
by w codziennym życiu postępować zgodnie z bożymi 
nakazami - mówił. Senator RP Krzysztof Słoń ufundował 
też nagrodę specjalną, która trafiła do zespołu ludowe-
go Bolechowiczanie. Elżbieta Dudek zastępca dyrektora 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycie-
li wyróżniła Wiktorię Basiak, Oliwię Jarosz i Trio Con 
Amore, a senator RP Jarosław Rusiecki nagrodził szero-
kie grono wykonawców, którzy wzięli udział w konkur-
sie kolęd.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się wykonawcy 
z gminy Sitkówka-Nowiny: Wiktora Basiak wyśpiewu-
jąc kolędę „Cicha noc” zespół ludowy Bolechowiczanie 
z kolędą „Pasterze mili” zdobyli wyróżnienia w swoich 
kategoriach oraz zdobyli nagrody specjalne.

- Dziękuję Państwu za tak liczny udział w naszym kon-
kursie. Dostarczyliście nam ogromnych wzruszeń i emo-
cji. Cieszę się, że z roku na rok konkurs kolęd cieszy się 
coraz większym powodzeniem. Mam nadzieję, że spo-
tkamy się ponownie w przyszłym roku - żegnał uczest-
ników VI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd, Pastorałek 
i Piosenek Świątecznych wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz.

Nagrody w VI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd, Pasto-
rałek i Piosenek Świątecznych ufundowali: wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek, marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adam Jarubas, starosta powia-
tu kieleckiego Michał Godowski, prezes Wodociągów 
Kieleckich Sp. z o.o. Henryk Milcarz oraz organizatorzy 
Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach i Urząd 
Gminy Sitkówka-Nowiny.

Marta Herbergier

Z nagród najbardziej cieszyli się najmłodsi.
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Kochajmy po polsku
Romantycznie, z humorem i... słodko upłynął wieczór 
walentynkowy „Kochajmy po polsku” w towarzystwie 
zespołu Donietamtąd.

8 lutego w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć program 
słowno-muzyczny w wykonaniu grupy Donietamtąd.
Grupa wykonała znane i lubiane szlagiery artystów ta-

kich jak Andrzej Zaucha, Dżem czy Kabaret Starszych Pa-
nów, a Maciej Kmita bawił widzów dowcipami. Można 
było wykonać sobie zdjęcie na ławeczce zakochanych 
i bez ograniczeń jeść pączki i faworki.
Grupę Donietamtąd tworzą Maciej Kmita, Ewa Siudzik, 
Kinga Piotrowska, Amalia Patalita i Alicja Zawisza. To ze-
spół musicalowo-rewiowy, który powstał w 2014 roku 
i do chwili obecnej zrealizował trzy premierowe pro-
gramy: „W każdym oknie samotna... czyli powroty Star-
szych Panów", „Kochajmy się po polsku" i „Portrety". 
W walentynkowy wieczór w gminie Sitkówka-Nowiny 
grupa przedstawiła najpiękniejsze piosenki o miłości 
pochodzące ze wspominanych programów. W prze-
rwie pomiędzy piosenkami widzów zabawiał wokalista 
i kierownik zespołu Maciej Kmita, który przedstawiał 
sprawdzone sposoby na zdobycie kobiety i anegdoty 
o relacjach damsko-męskich.

To jednak nie wszystkie atrakcje, na jakie mogli liczyć 
uczestnicy walentynkowego wieczoru. Tradycyjnie już 
można było zrobić sobie zdjęcie na ławeczce zakocha-
nych. Na gości czekał również słodki poczęstunek. Or-
ganizatorami koncertu byli: wójt gminy Sitkówka-No-
winy Sebastian Nowaczkiewicz oraz Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła” w Nowinach.

Marta Herbergier

Zespół Donietamtąd.

Myśli czasem przesłane
Przyjaciele i znajomi, sąsiedzi i, oczywiście, najbliż-
sza rodzina, której część przyjechała aż z Włocławka 
- w sobotę 27 stycznia w gościnnych progach klubu 
„Miniaturka” odbył się wieczór poetycki gminnej po-
etki Ireny Kostrzewskiej.

Pani Irena jest mieszkanką Trzcianek, lecz urodziła się 
w Dolicach w województwie zachodniopomorskim. 
Jest matką trojga dzieci oraz babcią trzech wnuków. 
I to właśnie dzięki nim rozpoczęła się jej przygoda z po-
ezją. Pierwszy wiersz powstał kilka lat temu z myślą 
o wnukach Janie i Maksymilianie. Od tego czasu pisze, 
a jej wiersze ukazują się nie tylko w lokalnej prasie, ale 
również w licznych antologiach literackich. Debiuto-
wała w 2016 r. tomikiem „Życie wierszem pisane”, 
a w 2017 r. wydała drugi tomik wierszy „Myśli czasem 
przesłane”.
Podczas wieczoru poetyckiego wiersze czytała nie tyl-
ko autorka, lecz również zaproszeni goście - wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach Jacek 
Kania oraz kierownik referatu promocji Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach, a jednocześnie sąsiadka Beata 
Piotrowska-Wróbel. Wiersze swojego autorstwa zaśpie-
wał inny gminny poeta - Henryk Skowerski. Nie obyło 
się bez życzeń, kwiatów i tortu. - Jak mówił Janusz Kor-
czak: „Poetą jest człowiek, który się bardzo weseli i bar-
dzo się martwi, łatwo się gniewa i mocno kocha-– który 
silnie czuje, wzrusza się i współczuje”. I taką właśnie 
osobą jest w wierszach swoich Pani Irena Kostrzewska - 

mówiła kierownik ds. kultury GOK „Perła” w Nowinach 
Edyta Bobryk. 

Wieczór uświetnił własnymi aranżacjami znanych fran-
cuskich szlagierów akordeonista Piotr Giers.
Tego dnia uczestnicy spotkania świętowali jeszcze z jed-
nego powodu. Dokładnie 45 lat wcześniej Pani Irena 
wstąpiła w związek małżeński z Panem Ryszardem. Z tej 
okazji zgromadzeni goście zaśpiewali jubilatom głośne 
„Sto lat”.

Marta Herbergier

Irena Kostrzewska z mężem Ryszardem.
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Zakończenie karnawału

Z wizytą u gminnych zespołów i poetów
Co słychać u zespołów ludowych? Obecnie już powoli 
przygotowują się do Kiermaszu Bożonarodzeniowe-
go i innych wydarzeń związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia. Biora również udział w wydarzeniach kul-
turalnych nie tylko w naszym województwie, 
ale i na terenie całej Polski.

28.01.2018 r. po mszy świętej w kościele p.w. Święte-
go Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki rozbrzmiewały podczas XI Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek. Gminę Sitkówka-Nowiny reprezen-
tował chór „Nowina" pod kierunkiem Krzysztofa Jończy-
ka. W wykonaniu chórzystów z Nowin słuchacze usły-
szeli: „Zaśnij dziecino", „Do szopy hej pasterze", „Gdy 

się Chrystus rodzi". Ostatnim akcentem Przeglądu było  
utworzenie jednego bardzo dużego i pięknie brzmią-
cego chóru składającego się z wszystkich uczestników 
Przeglądu i zaśpiewanie przez wszystkich wykonawców 
i słuchaczy kolędy  pt. „Tryumfy Króla Niebieskiego".

Zespoły ludowe Szewczanki i Bolechowiczanie wystąpi-
ły podczas finału jubileuszowego XXV Świętokrzyskiego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w Domu 
Kultury we Włoszczowie. Świętokrzyski Konkurs Kolęd 
i Pastorałek to inicjatywa, łącząca w sobie tradycyjny 
zwyczaj kolędowania z aranżacjami znanych pieśni. 

Redakcja

Początek ferii w gminie Sitkówka-Nowiny upłynął pod 
znakiem doskonałej zabawy. A to za sprawą zabaw 
karnawałowych, jakie odbyły się w Szewcach i Kowali.

Już po raz dwunasty w Szewcach
To już tradycja, że na zakończenie karnawału świetlica 
w Szewcach przeobraża się w bajkowe miejsce, pełne 
przygód i uciechy. Wraz z animatorkami z „Zabawy bez 
mamy” dzieci tańczyły, brały udział w konkursach i wspa-
niale się bawiły. Jak co roku największą atrakcją okazała 
się maszyna do produkcji baniek mydlanych. Wiele rado-
ści dostarczyły zabawy z chustą oraz Minionek, który ra-
dośnie poprowadził wesoły pociąg po całej sali. Na uczest-
ników zabawy czekał słodki poczęstunek przygotowany 
przez Szewczanki oraz upominki od wicestarosty Zenona 
Janusa. - Od wielu lat integrujemy mieszkańców właśnie 
w ten sposób - spotykając się na zabawie karnawałowej - 
mówiła Edyta Giemza radna Rady Gminy. - To wyjątkowe 
wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców 
- dodała Renata Krzysiek-Nowakowska.
Organizatorami balu karnawałowego dla dzieci byli: wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz, radne Rady Gminy: Edyta 
Giemza i Renata Krzysiek-Nowakowska oraz sołtys Szewc 
i Zawady Ewa Fudali.

Po raz pierwszy w Kowali
- I z pewnością nie po raz ostatni - zapewniała sołtys 
Renata Posłowska - główny organizator balu karnawa-
łowego, jaki odbył się w minioną sobotę w remizie OSP 
w Kowali. - Składam szczególne podziękowania na ręce 
Pani Jadwigi Brzozy przewodniczącej KGW Kowalanki, 
która przygotowała pyszne wypieki.
W organizację balu włączyli się również wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz, wicewójt Łukasz Barwinek, 
wicestarosta Zenon Janus, sklep SPAR w Bilczy, Krzysz-
tof Posłowski, Agnieszka Śmiglarska, Piotr Nosek oraz 
Jadwiga Klimczak.

Również i tutaj dzieci zabawiały animatorki z „Zaba-
wy bez mamy”, których pomysły na wspólną zabawę 
są chyba nieograniczone. Dzieci odwiedził Minionek, 
którego przyjęły z zachwytem. Nie lada uciechę spra-
wiły bańki mydlane, chusta Klanza, a przede wszystkim 
rodzice, którzy z radością włączyli się do świętowania 
ostatniego weekendu karnawału.

Marta Herbergier

Dzieci uwielbiają bańki mydlane - zabawa w Szewcach.

Na balu karnawałowym w Kowali obowiązywały przebrania.
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Niech żyje bal!
Ponad 60 uczniów zatańczyło pierwszego poloneza - 
swój bal uczniowie z Gimnazjum Św. Jadwigi Królowej 
w Nowinach zorganizowali w szkolnej stołówce. Uro-
czystość rozpoczął tradycyjny polonez.

Balowe suknie, garnitury, wysokie obcasy i makija-
że - w piątkowy wieczór, 19 stycznia, w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach odbył się bal gim-
nazjalny. Poloneza poprowadził przewodniczący Samo-
rządu Uczniowskiego Mikołaj Bzymek wraz z koleżanką 

z klasy Iwoną Niewiadomską. Po przemówieniach dy-
rekcji i zaproszonych gości rozpoczęła się zabawa, która 
trwała do późnych godzin nocnych. Na uczniów czekała 
dobra muzyka, poczęstunek i ścianka zdjęciowa. Wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz ufundował pokaz ogni 
sztucznych.

Organizatorami balu karnawałowego byli: Samorząd 
Uczniowski oraz Rada Rodziców.

Marta Herbergier

Bal rozpoczął uroczysty polonez.

ZaProjektowane warsztaty
W Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowi-
nach odbyły się warsztaty doskonalące umiejętności 
językowe, uczące ratownictwa medycznego, a także 
poświęcone budowaniu relacji z rówieśnikami i ro-
dzicami. Zostały one zorganizowane przez grupę stu-
dentów z programu Projektor realizowanego przez 
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Autorem 
i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wol-
ności.

- Celem naszych działań jest aktywizacja i przeciwdzia-
łanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miaste-
czek i wsi w całej Polsce - wyjaśnia lider projektu Agata 
Szwed. - W działaniach praktycznych rozwijamy pasję 
i zainteresowania uczniów, odkrywamy ich talenty, ale 
także próbujemy wspierać i rozwiązywać ich problemy 
- dodaje.
Agata Szwed, na co dzień studentka pedagogiki na 
Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
do Projektora dołączyła ponad roku temu. - Warsztaty 
z dziećmi i młodzieżą pozwalają rozwijać się nie tylko 
im, ale i nam, wolontariuszom. Uczestniczymy w szkole-
niach, opracowujemy swoje projekty, uczymy się pracy 
z innymi - wyjaśnia. Dotychczas wolontariusze przepro-
wadzili dziesięć warsztatów w Kielcach o zróżnicowanej 
tematyce.
W Szkole Podstawowej w Nowinach studenci spędzili 
jeden dzień, podczas którego przeprowadzili warsztaty 
z języka angielskiego i zajęcia z ratownictwa medycz-

nego. Niezwykle ważne okazały się gry integracyjne 
i warsztaty psychologiczne. - To nietypowe zajęcia, 
wszystko przebiega zupełnie inaczej niż na lekcjach, 
podoba nam się to - mówili uczniowie. - To niezwykły 
projekt, z którego czerpią obie strony. Dowiadujemy 
się o naszych uczniach czegoś zupełnie nowego, czego 
nie jesteśmy w stanie „wychwycić” na lekcjach. To bar-
dzo przydatne do dalszej pracy z dziećmi - mówi Edyta 
Szwed koordynator projektu ze  strony szkoły.

Marta Herbergier

W ramach projektu odbyły się warsztaty psychologiczne.

Pamiątkowe zdjęcie z balu karnawałowego.
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Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Krecik poznaje 
Polskę”
Przedszkole w Bolechowicach, a dokładnie grupa 
4-latków wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie 
Edukacyjnym „Krecik poznaje Polskę”. 

Krecik, bajkowa postać, wyruszył na początku września 
w podróż po całej Polsce. Swoją przygodę zaczął w Czę-
stochowie. Odwiedzając przedszkola przemierzy tysią-
ce kilometrów, a wszystko po to, by wspólnie z dziećmi 
poszerzyć wiedzę na temat regionu, z którego pocho-
dzą, poznać jego piękno i wyjątkowość oraz jego do-

robek kulturowy, rozbudzić swoje zainteresowanie in-
nymi miejscami w Polsce, ale przede wszystkim dobrze 
się bawić. Krecik z wielkim entuzjazmem został przyjęty 
przez dzieci z grupy „Tygryski” i ich panie: Sylwię Górską 
i Renatę Soboń. Uczestniczył w zabawach, uczył się, jak 
również odpoczywał.
Po długiej podróży Krecik mógł zrelaksować  się w Par-
ku Wodnym „Perła” w Nowinach, który jest największą 
atrakcją gminy. Skorzystał z kompleksu basenów, sauny 
fińskiej, łaźni parowej, jacuzzi i groty solnej.
Krecik jest wyjątkowym podróżnikiem. Goszcząc 
w Bolechowicach miał okazję do wieczornego spaceru            
po naszej gminie w wirującym śniegu.
Nie zapomnieliśmy także o zbliżających się Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Całe przedszko-
le śpiewało „Polska biało-czerwoni!!!”. Gorąco liczymy, 
że nasi rodacy wrócą do Polski z workiem pełnym medali.
Po intensywnym zwiedzaniu naszej miejscowości 
i przygotowaniach z przedszkolakami do Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich Krecik zasłużył na słodki poczęstu-
nek z okazji Tłustego Czwartku. Ze smakiem zajadał się 
pysznymi pączkami.

Życzymy Krecikowi, aby podróż w którą wyruszył prze-
biegła sprawnie i aby szczęśliwie wrócił do swojego 
miasta.

Sylwia Górska

Krecik z wizytą w ZPO w Bolechowicach.

Zdrowa ja
Pod koniec października w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach ruszył projekt ZDROWA JA. 
Projekt realizuje Instytut Matki i Dziecka pod patrona-
tem Ministerstwa Zdrowia.

Projekt jest skierowany do 15-letnich dziewcząt uczęsz-
czających do II klas szkół gimnazjalnych. W założeniu 
projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania 
dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczenia; bieżącej 
poprawy aktywności fizycznej, ograniczenia zachowań 
sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia), 
tj. spędzania czasu przed komputerem lub telewizo-
rem; poprawy zachowań żywieniowych, rezygnacji 
z zachowań ryzykownych tj. palenia papierosów, picia 
alkoholu, czy zażywania narkotyków oraz podniesienia 
ogólnej wiedzy dziewcząt w zakresie zdrowia.
 - W grupie 15-letnich dziewcząt bez nadwagi 49% uwa-
ża się za zbyt grube. Według danych opublikowanych 
w krajowym raporcie, wśród dziewcząt w wieku 11-
15 lat: 44% nie spożywa regularnie śniadań w dniach 
szkolnych; mniej niż jedna trzecia  codziennie spożywa 
owoce i warzywa; 77% je słodycze a 52% pije słodkie 
napoje gazowane częściej niż 1 raz w tygodniu. Program 
ułatwia utrzymanie zdrowych nawyków w codziennym 
funkcjonowaniu - czytamy na stronie internetowej pro-
jektu.

- W projekcie bierze udział około 1200 dziewczyn z ca-
łej Polski. Wszystkie uczestniczki dostały elektroniczne 
opaski, które mierzą m.in: ilość przebytych kroków, 
puls, czy pokonany dystans (ile kilometrów przeszło się 
w ciągu dnia) - wyjaśnia Kinga Banak ambasadorka pro-
jektu w nowińskiej szkole. - Opaski synchronizuje się za 
pomocą aplikacji na telefon, która przy okazji przypo-
mina o zdrowej diecie lub o aktywnym spędzaniu cza-
su. Przy okazji w aplikacji można  sprawdzić, ile godzin 
przeznaczyło się na sen. Opaska sprawdza się dobrze 
w roli zegarka. Wystarczy ją ładować raz w tygodniu,   
do tego jest wygodna i praktyczna. - dodaje Kinga.

Taka opaska to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, 
ale również modny, technologicznie zaawansowany 
gadżet, który sprawi, że udział w projekcie będzie dla 
dziewcząt dobrą zabawą - mówi dyrektor szkoły Kor-
nelia Bem-Kozieł. - Cieszę sie, że nasze ambasadorki: 
Kinga Banak, Magda Majewska i Kasia Przygodzka z en-
tuzjazmem wączyły się w promowanie projektu. Mam 
nadzieję, że zdrowy tryb życia wszystkim dziewczętom 
wejdzie w nawyk - dodaje.

Projekt ma się zakończyć w grudniu tego roku.

Redakcja
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Ferie w gminie Sitkówka-Nowiny
Za nami ferie zimowe. W gminie Sitkówka-Nowiny 
minęły one błyskawicznie, a to za sprawą licznych 
atrakcji, jakie przygotowały dla dzieci Gminny Ośro-
dek Kultury „Perła” w Nowinach oraz Stowarzyszenie 
„Między Rajem a Piekłem”.

Ferie z pasją
Już po raz kolejny ruszyły „Ferie z Pasją” organizowane 
przez Stowarzyszenie między Rajem a Piekłem przy do-
finansowaniu Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Jak co 
roku organizatorzy za główny cel obrali propagowanie 
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci 
i młodzieży, a także rozwijanie pasji i zainteresowań. - 
Cieszę się, ze z roku na rok nasza oferta spotyka się z co-
raz większym zainteresowaniem. Sporo dzieci wraca do 
nas - to znak, ze świetnie się tutaj bawią i odpowiada 
im ta forma spędzania wolnego czasu - mówi Korne-
lia Bem-Kozieł prezes stowarzyszenia „Między Rajem 
a Piekłem”.

„Ferie z pasją” to dwa turnusy półkolonii dla dzieci 
w wieku 6-12 lat, podczas których odbywają się zajęcia 
sportowe na hali, warsztaty plastyczne, gry i zabawy 
świetlicowe oraz zajęcia na stoku narciarskim. W ra-

mach pierwszego turnusu Klub Modelarstwa Sporto-
wego zorganizował warsztaty z modelarstwa. - Warsz-
taty spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony 
uczestników półkolonii. Wspólnie wykonywaliśmy i ko-
lorowaliśmy papierowe modele, dzieciaki zadawały też 
wiele szczegółowych pytań. Może któreś z nich zarazi 
się naszą pasją - mówią zgodnie Piotr Gołacki i Adrian 
Daleszak z Klubu Modelarstwa Sportowego.

W drugim tygodniu ferii uczestnicy półkolonii będą 
uczestniczyli w zajęciach ogólnorozwojowych lub pół-
koloniach narciarskich. Dzieci jeździły na stoku narciar-
skim na kieleckim Stadionie. Młodzi uczestnicy zostali 
podzieleni na grupy w zależności od zaawansowania 
w jeździe na nartach - zajęcia z narciarstwa odbywały 
się w trzech grupach: początkującej, średniozaawanso-
wanej i zaawansowanej. 

Zajęcia z GOK „Perła” w Nowinach
Również Gminny Ośrodek Kultury “Perła” w Nowinach 
przygotował program zajęć skierowany do dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, które podczas 
czasu wolnego od zajęć szkolnych pozostają w miejscu 
swojego zamieszkania. Zajęcia odbywały się w Szkole 
Podstawowej w Nowinach w dni powszednie od godz. 
7 do 16, a  w drugim tygodniu ferii również w Świe-
tlicy w Szewcach. Na uczestników półkolonii codzien-
nie czekały inne atrakcje. Mają one okazję wziąć udział 
w warsztatach plastyczno-technicznych, zajęciach z ar-
teterapii, warsztatach umuzykalniających czy zajęciach 
ruchowych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty umuzykalniające oraz taneczne, a  także zaję-
cia na basenie „Perła” w Nowinach. W drugim tygodniu 
ferii dzieci udały się na wycieczkę do Centrum Nauki 
Leonardo w Podzamczu Chęcińskim.

Ferie w gminie Sitkówka-Nowiny dostarczyły wielu wra-
żeń i niezapomnianych wspomnień. Z pewnością dzieci 
nie mogły narzekać na nudę. Pora wracać do szkoły!

Redakcja

Warsztaty modelarskie zachwyciły uczestników „Ferii z Pasją".

Dzieci lubią zabawy na basenie „Perła" w Nowinach.

Warsztaty umuzykalniające z Radosławem Suligą podczas 
półkolonii GOK "Perła" w Nowinach.



GŁOS NOWIN • LUTY 2018

15

Jestem Jaś. Chcę żyć!
Ma takie same marzenia, jak każde inne dziecko 
w jego wieku: wyjechać z rodzicami nad morze, dostać 
upragnioną zabawkę. Uwielbia obiady od mamy i cia-
steczka upieczone przez babcię. Ma psa, na którego 
woła „Łajza”. Dzień zaczyna od umycia zębów, zjedze-
nia śniadania i pościelenia łóżka.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie, jak 
w każdym domu. Jednak codzienność przecinana jest 
rehabilitacjami i częstymi wizytami w szpitalach.
Poznajcie Jasia z Kowali.
Jaś ma sześć lat. Jego pełne radości życie zmieniło się 
w jednej chwili w lipcu 2015 r. Jego rodzice dowiedzieli 
się wówczas,  że ma guza mózgu. Jeszcze tego samego 
dnia przeszedł skomplikowaną operację częściowego 
usunięcia glejaka III stopnia, który jest guzem bardzo 
złośliwym. W wyniku przebytej operacji został uszko-
dzony móżdżek, co spowodowało, że nie może samo-
dzielnie chodzić i utrzymać równowagi, a prawa strona 
została porażona. Od tego czasu Jaś przeszedł siedem 
operacji założenia i wymiany zastawki w główce, ale 
przede wszystkim kilkanaście cykli wycieńczającej che-
mioterapii oraz radioterapii.
- Jaś samodzielnie nie jest w stanie chodzić, wszyst-
ko zawsze musimy podać, przynieść, wykonać razem 
z nim. Choroba pozostawiła bardzo wiele dysfunkcji, 

które musimy teraz leczyć. Jaś ma prawostronne po-
rażenie ciała - prawa strona jest dużo słabsza, oko jest     
po operacji, mamy uszkodzenia nerek, bardzo obciążo-
ną wątrobę - mówi mama Jasia.
W wyniku leczenia chłopiec ma także obustronny nie-
dosłuch, osteoporozę i lekkie uszkodzenie nerek. 
- Aby stan Jaśka się poprawił, konieczna jest ciągła re-
habilitacja. Odbywamy ją trzy razy w tygodniu, a kiedy 
pogoda się poprawi - dodatkowo będziemy uczęszczać 
na zajęcia na basenie - wylicza mama Jasia. -  Rehabi-
litacja przynosi duże efekty. Z dziecka, które oddycha-
ło przez respirator i nie poruszało żadną kończyną, Jaś 
stał się chłopcem, który jest w stanie funkcjonować 
ze wsparciem osoby dorosłej. Ogromy wysiłek i praca 
przynoszą efekty - cieszy się mama Jasia.
Niestety, negatywne skutki radioterapii ujawniają się 
niemal każdego dnia. - W najbliższym czasie Jasia cze-
ka operacja - w uchu środkowym zebrał się płyn, który 
trzeba usunąć. Na dodatek testy tolerancji pokarmowej 
wykazały silną alergię na produkty nabiałowe, a także 
na orzechy i soję, co sprawia, że jadłospis Jasia trzeba 
zmienić.
- Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim, którzy 
wspierają naszą rodzinę przekazując 1% podatku oraz 
datki na konto Stowarzyszenia. Bez ich wsparcia nie 
bylibyśmy w stanie zapewnić Jasiowi opieki medycznej 
i rehabilitacji na takim poziomie. Cieszę się, że mogę też 
liczyć na dyrekcję i kadrę pedagogiczną Zespołu Placó-
wek Integracyjnych w Kowali, a  także wiele osób z gmi-
ny Sitkówka-Nowiny.

Marta Herbergier

Jaś zmaga się z chorobą od trzech lat.

MOŻESZ POMÓC:
Stowarzyszenie Pomagające

Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
oraz Przewlekle Chorym "Zawsze Kolorowo"

1% PODATKU KRS 0000253252
Z DOPISKIEM "DLA JASIA STĘPNIA"

DAROWIZNA TERAZ: KONTO W BGŻ BNP PARIBAS
34 1600 1462 0008 4617 1466 6136

System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb
SZOP

www.e-potrzeby.pl/Nowiny
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Nowińska Liga Futsalu
Nowińska Liga Futsalu to impreza futsalowa organizo-
wana cyklicznie od 2005 roku. Jest jedną z najlepszych 
lig futsalowych w województwie świętokrzyskim, jako 
jedyna wprowadziła grę wślizgiem, rokrocznie bierze 
w niej udział ponad 350 zawodników z terenu gminy, 
powiatu kieleckiego i sąsiednich powiatów.

Podzielona jest na I i II ligę, w których występuje 21 ze-
społów. Mecze rozgrywane są na pełnowymiarowej hali 
sportowej w Nowinach. W ciągu trzynastu lat występo-
wali w niej zawodnicy z ekstraklasy, pierwszej, drugiej 
i trzeciej ligi, z Drugiej BundesLigi Kobiet oraz z niższych 
lig rozgrywkowych. Pomysłodawcą i pierwszym organi-
zatorem ligi był Michał Panas nauczyciel i trener futsa-
lu. Od 2012 roku Nowińska Liga Futsalu nosi jego imię, 
a organizatorami sąi Michał Ziernik i Szymon Ubożak. 
Zwycięska drużyna NLF otrzymuje puchar ufundowany 
przez wójta gminy Sitkówka-Nowiny. W tym sezonie 
odbyła się już XIII Edycja Nowińskiej Ligi Futsalu i II Edy-
cja Pucharu Nowińskiej Ligi Futsalu.

Drewkom ponownie mistrzem NLF
Trzynasta Edycja Nowińskiej Ligi Futsalu imienia Mi-
chała Panasa o Puchar Wójta Gminy Sitkówka Nowiny 

organizowana przez Gminny Klub Sportowy „Nowińska 
Akademia Futsalu” zakończyła się w niedzielę 4 lutego 
2018 r. Emocje, jakie towarzyszyły ostatnim meczom, 
były niesamowite. Do samego końca ważyły się losy, 
kto zostanie mistrzem ligi, kto zajmie miejsce na naj-
niższym stopniu podium oraz kto opuści szeregi pierw-
szoligowców. Po ostatnim gwizdku sędziego wszystko 
było jasne: ponownie mistrzem Nowińskiej Pierwszej 
Ligi Futsalu został Drewkom Kostomłoty, zwyciężając  
w rozgrywkach po raz trzeci. Na duże wyróżnienie za-
sługuje najlepszy strzelec drużyny i całej pierwszej ligi 
Adam Imiela (zdobywca 25 bramek).

Drugie sensacyjne miejsce zajął Ziomax. Zespół jako je-
dyny pokonał dwukrotnie mistrza NLF - zarówno w me-
czu ligowym, jak i pucharowym, mając w swoim skła-
dzie najlepszego zawodnika ligi Jakuba Olearczyka. 

Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna FC Gniewce 
- jest to najwyższe miejsce tej drużyny w rozgrywkach. 
Zawodnik FC Gniewce Marcin Jóźwik został wybrany 
przez organizatorów Najlepszym Bramkarzem I ligi. 
Wysokie miejsca zajęły również drużyny Simset.Net 
Jędrzejów i Korona MM. Drużyna z Jędrzejowa godziła 

Drewkom Kostomłoty - zwycięzca I ligi NLF.

Ziomax - drugie miejsce w I lidze NLF.

FC Gniewce - trzecie miejsce w I lidze NLF.

Piekarnia Kwiatkowski - zwycięzca II ligi NLF.
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rozgrywki z tymi odbywającymi się w Jędrzejowie, zaś 
Korona MM kończyła rozgrywki w wyjątkowej kondycji. 
Opuszczają Ligę Cannabinios i Nie Wnikaj. Drużyna Fair 
Play w pierwszej lidze została Korona MM (bez żółtej 
i czerwonej kartki w całych rozgrywkach I NLF).

Powrót Piekarni Kwiatkowski, awans Acapulco FT i Almy Alpinex

Również w drugiej Nowińskiej Lidze Futsalu emocje 
trwały do końca. Piekarnia Kwiatkowski zmierzyła się 
w meczu o pierwsze miejsce z Acapulco FT. Ostatecz-
nie padł remis, który dał Piekarni Kwiatkowski pierw-
sze miejsce, natomiast Acapulco zajęło drugie miejsce. 

Do pierwszej ligi awansowała jeszcze Alma Alpinex po-
konując w ostatnim swoim meczu FC Uroczysko. Warto 
przypomnieć, iż Acapulco i Alma Alpinex to beniamin-
kowie  w rozgrywkach  drugoligowych. Najlepszym Za-
wodnikiem II NLF został wybrany Karol Bujak (Acapul-
co FT), Najlepszym Bramkarzem: Michał Rączka (Alma 
Alpinex) a Najlepszym Strzelcem: Tomasz Orzechowski 
(Piekarnia Kwiatkowski). Drużyną fair play w drugiej 
NLF została drużyna Futsal Bolmi.

FC Ślichowice z Pucharem NLF!
Coraz większą popularnością cieszą się rozgrywki Pu-
charu Nowińskiej Ligi Futsalu. Puchar NLF to przede 
wszystkim możliwość rywalizacji drużyn drugoligowych 

z pierwszoligowymi. W tym roku sponsorem tytular-
nym była firma Hummel, która ufundowała zwycięskiej 
drużynie talon na sprzęt sportowy.

Zwycięzcą II edycji Pucharu Nowińskiej Ligi Futsalu zo-
stała drużyna FC Ślichowice pokonując w finale Real Ła-
ziska. Najlepszym strzelcem drużyny Kamila Mularczyka 
(FC Ślichowice) został Karol Dudzik, tuż za nim uplaso-
wali się: Damian Pytlos i Jakub Niewiadomski również 
z FC Ślichowice. Real po raz drugi zagrał w finale rozgry-
wek pucharowych w zeszłym roku uległ Drewkomowi.

Nagrody, wspomnienia i podziękowania
Wielkie podziękowania należą się wójtowi gminy Sit-
kówka-Nowiny Sebastianowi Nowaczkiewiczowi
za ufundowanie pucharów statuetek i nagród. W jego 
imieniu nagrody wręczał zastępca wójta Łukasz Bar-
winek. W zakończeniu wzięli również udział Teresa 
i Henryk Panasowie, rodzice Michała, który był pomy-
słodawcą i pierwszym organizatorem NLF, dyrektor ZSP 
w Nowinach Pani Kornelia Bem-Kozieł oraz przedstawi-
ciele firmy Hummel - fundatora nagród dla zwycięskiej 
drużyny w rozgrywkach pucharowych.

Organizatorzy z Gminnego Klubu Sportowego „Nowiń-
ska Akademia Futsalu” Szymon Ubożak i Michał Ziernik 
składają również wielkie podziękowania dla sędziów 
oraz dla obsługi medycznej NLF. GKS „NAF” to młode 
stowarzyszenie popularyzujące futsal nie tylko wśród 
najmłodszych adeptów piłki nożnej, ale też wśród 
młodzieży i dorosłych poprzez organizację treningów, 
turniejów i festynów propagujących aktywny i zdrowy  
tryb życia.

XIII Edycja Nowińskiej Ligi Futsalu imienia Michała Pa-
nasa o Puchar Wójta Gminy Sitkówka Nowiny Pana Se-
bastiana Nowaczkiewicza przeszła do historii. Na XIV 
Edycję zapraszamy już w listopadzie 2018 roku. W maju 
Nowińska Akademia Futsalu zaprasza na rozgrywki na 
orliku - Nowińska Liga Futbolu.

Michał Ziernik, Szymon Ubożak
GKS „Nowińska Akademia Futsalu”    

Acapulco FT - drugie miejsce II lidze NLF.

Alma Alpinex - trzecie miejsce w II lidze NLF.

FC Ślichowice - zwycięzca II edycji Pucharu NLF.
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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.

Paweł Leśniewski
Jest z wykształcenia prawnikiem. Po ukończeniu aplika-
cji sędziowskiej przez pierwsze lata swojego życia zawo-
dowego związany był z kieleckim sądem. Po uzyskaniu 
uprawnień radcy prawnego otworzył swoją kancelarię 
radcowską, którą prowadzi od 7 lat. Jest specjalistą od 
prawa cywilnego, prowadzi obsługę prawną firm i in-
stytucji. 

Pomimo intensywnego życia zawodowego, jest przede 
wszystkim tatą dwóch dziewczynek w wieku 7 i 9 lat, 
Mai i Jany. Jest mieszkańcem Kowali.
Od 2006 r. wraz z kolegami z liceum współtworzy ze-
spół muzyczny o wdzięcznej nazwie "Korniszony. Na-
zwa bardzo przewrotna, gdyż muzycy, ocierając się 
o folk i bluesa, tak naprawdę przenoszą słuchacza 
w klimaty ambitnej muzyki autorskiej z niebanalnymi 

tekstami frontmana, Rafała Pawlickiego. Paweł wraz 
z bratem tworzy w zespole sekcję perkusyjną. W „Kor-
niszonach" gra m.in. na barabanie, tj. ludowym bębnie 
oraz na cajonie (czyt. kachonie) -  drewnianej skrzyni ze 
strunami będącej częścią latynoamerykańskiego instru-
mentarium. Przygoda z muzyką skierowała go również 
do współpracy z orkiestrą dętą z Nowin, gdzie również 
współtworzy sekcję perkusyjną. 
 Od młodzieńczych lat ćwiczy sztuki walki, co doprowa-
dziło go stopnia mistrzowskiego w japońskim jujitsu, 
jak również we wszelkich możliwych formułach. Wyni-
ka to z uniwersalnego założenia stylu, tj. maksymalnej 
skuteczności i efektywności w każdej sytuacji.
Swoim zamiłowaniem dzieli się z innymi od lat prowa-
dząc w Kielcach sekcję ju jitsu dla dorosłych. Przez krótki 
czas zajęcia odbywały się one nawet w szkole w Kowali. 
Pojawienie się na świecie córek nie przeszkodziło w roz-
wijaniu tej pasji. Co więcej, gdy tylko podrosły stały się 
motywacją do uruchomienia sekcji dziecięcej w posta-
ci klubu Małego Samuraja działającego przy Kieleckim 
Klubie Ju Jitsu Ryu. Trzeba przyznać, że dziewczynki za-
czynały wcześnie, gdyż na macie baraszkowały już jako 
małe szkraby. 
Od pewnego cała rodzina zafascynowała się wspinacz-
ką górską. A, że świętokrzyski rejon to świetne miejsce 
do rozwijania tej aktywności, swoich sił próbują m.in. 
na trasach okolicznych kamieniołomów. 
W wolnych chwilach, w ramach relaksu tworzy autor-
skie projekty rustykalnych mebli drewnianych. Ale to 
już tylko do użytku domowego...

Anna Wawszczyk-Leśniewska
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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.

 Maska Rola miłości
Żyłeś wciąż w biegu,
nawet w owczym pędzie,
Życie nie szczędziło
wzlotów i upadków.
Często samotnie się
z nimi zmagałeś,
zabrakło Ci wtedy oddanych przyjaciół.
Bez wad nie byłeś,
lecz jak zwykle bywa,
stając przed lustrem,
siebie wybielałeś.
Lata mijały i zimy i wiosny
znaleźli sie tacy, co Ci zaufali.
Och jak przyjemnie,
skrzydełka urosły
i coraz odważniej w górę Cię wznosiły.
I choć znienacka przyszła jesień życia,
pycha Cię w górę ciągle unosiła.
Myślałeś sobie, - jestem na świeczniku,
już nie potrzebuję oddanych przyjaciół.
Zjawili sie nowi, coś Ci obiecali,
pięknie przemawiali,
tamtych zdradziłeś
za nędzne srebrniki.
Lecz życie często głupie figle płata,
znó Cię na ziemię brutalnie rzuciło,
Wtedy Ci na myśl przyszli przyjaciele,
co ich sprzedałeś za nędzne srebrniki.
Choć już wiedzieli,
że znów wkładasz maskę,
z pomocą Tobie znowu pospieszyli.
Strach minął szybko
i znów Cię skrzydeka
do góry uniosły,
na twarz znów swoją nałożyłeś maskę.
Ci co swe dłonie podali w potrzebie,
przestali się liczyć - nie zrobili łaski.
   Na koniec ku przestrodze
   powiem słów tych kilka.
   Gdy znowu życie
   kark Twój zegnie w biedzie,
   sam pozostaniesz.
   Nikt Ci swej dłoni
   nie poda w potrzebie.

Renata Posłowska

Miłość ma jedną rolę:
kochać bez wyjątków. 

Mignie w kolorach,
wypełni serce do dna,

i rozleje się po opuszkach palców.

Usta wtopi w usta,
dłonie wplecie w dłonie,

ramiona w objęciach ramion,
oczy zapatrzone w oczy.

Trudno złapać oddech.
 

Jeśli nas pragnie - zdobędzie,
nikt jej nie przeszkodzi.

Przykro, że nie da się jej
położyć na dłoni

i ścisnąć w garści.

Byłaby… na zawsze.

Lidia Jędrocha-Kubicka

Na uzdrowisku (piosenka)
Na uzdrowisku

Miałeś poprawić zdrowie
Kto nie był, nie widział

Jak tam sie leczyłeś
Ten prawdy juz sie nie dowie

Mąż zaczął się leczyć
Pojechał do Buska

Żadnego znaku nie daje
A żona zdziwiona
Jedzie zamyślona

Zobaczyć co tam się dzieje
Gdy żona przyjeżdża

Zachodzi do parku
Przygląda się, mąż flirtuje

Miał zawsze marzenie na takie leczenie
Aż dziwnie się zachowuje

Jak tam się leczyłeś
I co tam robiłeś 

Więc powiedz co jest na rzeczy
Bo chory wróciłeś,
Pieniądze straciłeś

A to też wszystkiemu przeczy

Co możesz wybaczyć
Jak mogłaś zobaczyć

Co mąż Twój ciągle wyczynia
Więc powiedz mi szczerze

Już dość kawalerze (dość tego ogierze)
Koniec Twojego leczenia

Henryk Skowerski
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Jak otrzymać mKDR i z niej korzystać?
Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna także 
w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielo-
dzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na 
urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie rów-
nież plastikowy nośnik. Podpowiadamy, jak otrzymać 
mobilną Kartę Dużej KDR i w jaki sposób z niej korzy-
stać.

Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upo-
wszechnieniu informacji o systemie ulg i zniżek dla 
rodzin wielodzietnych. Ma też pomóc rodzinom 3+ 
w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji 
geolokalizacji, a przedsiębiorcom - dotrzeć do rodzin 
wielodzietnych z ciekawą ofertą. Celem dostosowania 
Karty Dużej Rodziny do najnowszych rozwiązań techno-
logii cyfrowej jest również zachęcenie firm do włącze-
nia się do programu Karty Dużej Rodziny.

Jak otrzymać mKDR?
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć 
wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednic-
twem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście 
w urzędzie miasta lub gminy.

Co podać we wniosku?
We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej 
przez siebie formie - w tym przypadku elektronicznej 
- należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę uro-
dzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, 
dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.
Przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizuali-
zację Karty Dużej Rodziny jest uzależenione od spełnie-
nia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty 
elektronicznej.  Powód? Dane te są niezbędne do zało-
żenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację 
Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto dane te będą 
niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapo-
mnienia hasła przez użytkownika.
We wniosku można również określić poprzez zaznacze-
nie odpowiedniego pola, czy mKDR ma być dostępna 
na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie 
się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobil-
nym wnioskodawcy.
We wniosku można wskazać również rodzica, który bę-
dzie mógł wyświetlać  na swoim urządzeniu mobilnym 
Kartę osoby, której wniosek dotyczy. Taką możliwość 
może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek.

Szybciej i łatwiej
Za sprawą aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny 
jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przy-
znania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego 
nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu - 
więcej na ten temat w dalszej części artykułu.
Aplikacja pozwoli szybciej i łatwiej wyszukać interesu-
jące zniżki oraz poinformuje o nowych ofertach. Umoż-
liwi wyszukiwanie partnerów KDR według kategorii, 
lokalizacji i frazy. Funkcja geolokalizacji, w którą wy-
posażona jest mKDR, ułatwi wyszukiwanie partnerów 

udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkowni-
ka aplikacji.
Kolejna funkcjonalność polega na dodawaniu partne-
rów KDR do listy „ulubionych”. Zaletą mKDR jest rów-
nież przekazywanie informacji członkom rodzin wie-
lodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych 
partnerach, jak też o konieczności złożenia wniosku 
przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci 
przed 18 r.ż. Te dwie ostatnie funkcjonalności zostaną 
dodane w II kwartale br.
To jednak nie koniec. Jak już wspomniano, rodzic bę-
dzie mógł posiadać na swoim smartfonie lub tablecie 
Karty swoich dzieci oraz małżonka.

Alternatywne rozwiązania
Posiadacze Karty Dużej Rodziny  mogą korzystać z obu 
jej form alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe 
wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicz-
nej lub tylko jednej z tych form.
Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Kar-
ty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wnio-
sku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty  w wysoko-
ści 9,21 zł - wyjątek stanowi sytuacja, w której członek 
rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 roku złożył 
wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Ro-
dziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci 
elektronicznej - do 31 grudnia 2019 r.
Uwaga! Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej 
będą mogli skorzystać również dotychczasowi posia-
dacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złoże-
nia wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie 
dodatkowej formy Karty Dużej Rodzinie, zaznaczając 
jednocześnie, o jaką formę chodzi (w tym przypadku: 
forma elektroniczna).

Złożyłem wniosek. Co dalej?
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-ma-
il, który wskazałeś, dostaniesz numer swojej Karty. Na 
Twój telefon przyjdzie SMS z jednorazowym hasłem do 
zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest po-
branie z Google Play lub Apple Store na swój telefon 
(lub tablet) bezpłatnej aplikacji mobilnej. Teraz mo-
żesz korzystać z mKDR. Masz dostęp do kart pozosta-
łych członków rodziny (jeżeli jesteś rodzicem) i zniżek 
partnerów programu Karty Dużej Rodziny. Aplikacja 
poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR          
na twoim urządzeniu.

- Nowoczesna Karta Dużej Rodziny w formie aplikacji 
na urządzenia mobilne powstała z myślą o wygodzie 
polskich rodzin. Dzięki najnowszym technologiom ko-
rzystanie z Karty staje się o wiele prostsze. Dostęp do 
szerokiej oferty ulg i zniżek oraz informacji na ich temat 
jest już na wyciągnięcie ręki. To duże udogodnienie dla 
rodzin 3+ – podsumowuje Elżbieta Rafalska, minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej.

Źródło: www.mpips.gov.pl
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Działalność Zarządu Osiedla Nowiny
W skład Zarządu Osiedla Nowiny wchodzą: Krystyna Ja-
niec - przewodnicząca, Waldemar Kasprzyk - wiceprze-
wodniczący, Maria Kwiecień - sekretarz oraz Sabina 
Anyszek, Marian Rogalski, Andrzej Wojdyła - członko-
wie Zarządu.
W 2017 r. Zarząd odbywał systematycznie spotkania, na 
których omawiane były sprawy bieżące naszej miejsco-
wości.  Z każdego  posiedzenia  Zarządu  Osiedla  No-
winy  sporządzany  był protokół, w którym szczegółowo 
opisane były omawiane sprawy. Protokoły dostępne są 
do wglądu w Biurze Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
W okresie sprawozdawczym odbyło się dziewięć spo-
tkań z członkami Zarządu, trzy spotkania z członkami 
Zarządu wspólnot mieszkaniowych oraz jedno spotka-
nie z mieszkańcami Nowin. Spotkanie z mieszkańcami 
Nowin dotyczyło między innymi rozdzielenia kwoty 
66.850,00 zł na realizację zadań własnych naszej miej-
scowości w ramach środków finansowych z funduszu 
obywatelskiego. Na spotkaniu tym podjęto decyzję 
o przeznaczeniu środków na:  
- 22.350 zł na zakup i montaż 2 urządzeń do siłowni ze-
wnętrznej,
- 20.000 zł na ogrodzenie siłowni zewnętrznej i altany 
grilowej,
- 20.000 zł na doposażenie placu zabaw w Nowinach,
- 2.500 zł na zakup maszyny do szycia oraz kuchenki 
z piekarnikiem dla Klubu Seniora (Zespół Nowinianki),
- 2.000 zł na  zakupienie i montaż tablicy ogłoszeń prze-
znaczonej dla Zarządu Osiedla Nowiny.
W okresie od 02.01.2017 r. do 14.05.2017 r. członko-
wie zarządu pełnili dyżury w siedzibie Zarządu przy uli-

cy Parkowej 3. Podczas dyżurów bardzo sporadycznie 
zgłaszali się zainteresowani mieszkańcy. Od 15.05 2017 
r., posiedzenia zarządu odbywały się w: Urzędzie Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, świetlicy Szkoły Podstawowej oraz 
świetlicy środowiskowej w Nowinach. Z uwagi na brak 
pomieszczenia w w/w okresie nie odbywały się dyżury 
członków zarządu.
Ogółem wypracowano i skierowano pięć wniosków do 
wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkie-
wicza oraz 6 wniosków do dyrektora Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Tomasza Błaszczyka. 
Wnioski zostały zrealizowane. Jeden z wniosków skie-
rowany do wójta gminy dotyczący wykonania ogrodze-
nia wokół placu siłowni zewnętrznej usytuowanej obok 
Przedszkola Samorządowego w Nowinach wykonany 
będzie w 2018 roku. Podczas zebrań  uczestnikami byli  
zaproszeni goście:  wójt  gminy  Sitkówka-Nowiny Se-
bastian Nowaczkiewicz, wicewójt Łukasz Barwinek, 
przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofia 
Duchniak, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Tomasz Błaszczyk.
Na uznanie zasługuje Pan Waldemar Kasprzyk, który 
bacznie obserwował wykonanie altany grillowej, kieru-
jąc sugestie i uwagi do władz gminy Sitkówka-Nowiny. 
Ponadto wszyscy członkowie zarządu Osiedla Nowiny 
czynnie działali na rzecz naszych mieszkańców. Wiele 
spraw załatwianych było podczas rozmów indywidual-
nych z pracownikami odpowiednich jednostek.

                        Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny
                                                               Krystyna Janiec                      

Wsparcie rozwoju lokalnego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czar-
nej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Mo-
rawica, Sitkówka-Nowiny Ogłasza nabór wniosków 
o przyznanie pomocy nr 1/2018/G na operacje w ra-
mach przedsięwzięcia: 3.2.1 Działania na rzecz inte-
gracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz prze-
ciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w termi-
nie: 01.03.2018-16.03.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Osta-
teczny termin składania wniosków upływa 16 marca 
2018 r. o godz. 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy 
należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wy-
maganymi załącznikami.

Więcej informacji o naborze, regulamin naboru oraz 
wniosek z wymaganymi załącznikami znajdują się w za-
kładce „konkursy". Pracownicy biura LGD świadczą bez-
płatne doradztwo w biurze czynnym w dni robocze od 
7:30 do 15:30. Informacje uzyskać można także pod nr 
telefonu 41 311 46 91 wew. 304, 305.

LGD „Perły Czarnej Nidy"
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Ogłoszenia

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, że realizując zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.  na niżej wymienione zadania 
w oparciu o Prawo zamówień publicznych zostali wybrani następujący wykonawcy:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny - firma JUKO Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 
54/40 z siedzibą w Zawierciu, prowadząca Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu. Informację o bez-
pańskim zwierzęciu należy przekazać pod podane nr tel.: 41 347-50-77, 41 347-50-73 poniedziałek 8.00-16.00, od 
wtorku do piątku 7.15-15-15, po godzinach pracy urzędu, w dni wolne i święta pod nr alarmowy 112.
2. Sterylizacja, kastracja oraz znakowanie zwierząt – Gabinet Weterynaryjny MEDWET, Marcin Komorowicz, Kielce, 
ul. Gabrieli Zapolskiej 5/U4, U5, tel. kontaktowy: 535-501-122, 606-758-568.
3. Interwencje w przypadku zwierząt domowych i leśnych, poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych lub in-
nych okolicznościach - Gabinet Weterynaryjny MEDWET, Marcin Komorowicz, Kielce, ul. Gabrieli Zapolskiej
5/U4, U5. Informację o chorym i rannym poszkodowanym zwierzęciu, w wyniku wypadków drogowych lub innych 
okolicznościach należy przekazać pod podane nr tel.: 41 347-50-77, 41 347-50-73 poniedziałek 8.00-16.00, od wtor-
ku do piątku 7.15-15.15, po godzinach pracy urzędu, w dni wolne i święta pod nr alarmowy 112.

Informacja o odbiorze odpadów komunalnych:
W gminie Sitkówka-Nowiny odpady odbierane są w dwóch terminach: odpady zmieszane w pojemnikiach odbiera-
ne są dwa razy w miesiącu, odpady segregowane w workach odbierane są jeden raz w miesiącu.
W terminie odbioru odpadów segregowanych w Państwa miejscowości należy wystawić wszystkie rodzaje odpadów 
zbieranych selektywnie (w tym także popiół).
Mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów, mają możliwość wystawienia popiołu w dniu odbioru odpadów segre-
gowanych. 
Worki dostępne są w Urzędzie Gminy ul. Białe Zagłębie 25 w Nowinach, dostarcza je też firma odbierająca odpady 
- P.U.K. FART-BIS.
Wszystkie odpady segregowane można ponadto oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Nowinach ul. Przemysłowa 57. Punkt czynny jest dwa dni w tygodniu - w środy (w godz. 10:00 - 16:00) 
i w soboty (w godz. 8:00-12:00). 
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Płatności bezgotówkowe - konkurs dla urzędów
Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do konkursu pro-
mującego płatności bezgotówkowe w urzędach. Wy-
starczy dokonać jak najwięcej płatności bezgotówko-
wych na rzecz gminy, aby zdobyć cenne nagrody dla 
szkół.

Celem konkursu jest wspieranie wizerunku urzędu jako 
miejsca udostępniającego nowoczesne formy płatno-
ści. Konkurs realizowany będzie w okresie od stycznia 
2018 roku do marca 2018 roku. Wyłonienie zwycięzców 
nastąpi w pierwszej połowie kwietnia 2018 roku.

Co mogą zrobić mieszkańcy naszej gminy?
Wystarczy, aby w okresie od 1 stycznia do 31 marca 
2018 r. jak najwięcej osób z terenu gminy Sitkówka-No-
winy dokonało zapłaty podatków i wszelkich opłat na 
rzecz gminy przy użyciu terminala - czy to w kasie Urzę-
du Gminy Sitkówka-Nowiny czy też u sołtysa.

A jest o co walczyć, bo nagrodami w konkursie są pakie-
ty dla szkół, w  których znajdują się m.in. laptop, kom-
puter,  elektryczna deskorolka, drukarka 3D czy trójoku-
larowy mikroskop.
Przez cały czas trwania konkursu można dokonywać 
płatności kartą w terminalu w Urzędzie Gminy, będą 
one dostępne w określone dni także u sołtysów, o czym 
będziemy infromować Państwa na bieżąco.

Redakcja
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Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
zaprasza 

WSTĘP WOLNY!

Aula Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach

ul. Gimnazjalna 1, godz.17.00

 koncert 

„Brunetki, Blondynki...” 
wystapią soliści Zespołu Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego: Andrzej Wiśniewski,
Jan Kierdelewicz, Wojciech Bardowski 

program artystyczny niespodzianka

„Radość jest kobietą...”
     w programie także:
 - upominki od sponsorów,
   - kącik urody (bezpłatnie):
    - porady kosmetyczne i zabiegi 
        pielęgnacyjne, 
         - konsultacje modowe i fryzjerskie,
       - porady dotyczące wystroju wnętrz i okien,
           - kącik zdrowia (bezpłatnie):
             - pomiary ciśnienia, poziomu glukozy 
                we krwi, BMI (wskaźnik masy ciała), 
                 - słodki poczęstunek.

SPONSORZY

Zgórsko, ul. Szewska 12

SKLEP WARZYWNICZY
Iwona i Sławomir Krajewscy

Przychodnia 
Nowiny 
SPZOZ


