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Szanowni Państwo!

Już lada dzień rozpoczniemy największe z planowa-
nych inwestycje w gminie Sitkówka-Nowiny. Rozbudo-
wa Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, 
przebudowa płyty boiska sportowego, modernizacja 
kotłowni w Nowinach - to nasze priorytetowe działa-
nia na najbliższe miesiące. Ich realizacja przyniesie 
wymierne korzyści wszystkim mieszkańcom gminy 
i przyczyni się do jej dalszego rozwoju. Dzięki temu 
będziemy mieli do dyspozycji ośrodek rekreacyjno-
-sportowy na miarę XXI wieku, a jakość powietrza 
poprawi się.

Rozwój gminy jest dostrzegany przez ludzi i instytu-
cje z zewnątrz – dzięki realizacji ambitnych strategii 
i planów inwestycyjnych samorządu i aktywizacji 
społeczności lokalnej w ostatnim czasie gmina zdoby-
ła tytuł „Lidera Regionu” w  kategorii Samorządność 
oraz, już po raz drugi, zyskała nominację do „Święto-
krzyskiej Victorii”. Motywuje to do jeszcze aktywniej-
szego działania na rzecz lokalnej społeczności.

Marzec to miesiąc, w którym w szczególny sposób 
wyróżniamy Kobiety. Tak było i w gminie Sitkówka-
-Nowiny. Mam nadzieję, że uroczyście obchodzony 
Dzień Kobiet sprawił radość każdej z Pań obecnych 
na koncercie „Dla Ciebie Jedyna” i z chęcią skorzy-
stają one w przyszłości z szerokiej oferty kulturalnej, 
jaką oferujemy naszym Mieszkańcom.

Wraz z nadchodzącą wiosną kończymy rozgrywki 
halowe w piłkę nożną, a nasi piłkarze z GKS Nowiny 
wychodzą na murawę, by zdobywać kolejne punk-
ty w klasyfikacji. Serdecznie zapraszam do udziału 
w meczach rozgrywających się na nowińskim boisku 
i wspólnego dopingowania naszej drużyny.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Posiedzenie Rady Gminy 
Jak w każdym miesiącu nowińscy radni zebrali się, 
by omówić bieżące kwestie związane z działalnością 
gminy i podjąć decyzje umożliwiające realizację zadań 
własnych i zleconych gminy.

Wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz przestawił spra-
wozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 
Poinformował o spotkaniach z członkami wspólnoty 
mieszkaniowej, którego celem było omówienie kwestii 
związanych z budową kotłowni oraz sposobu rozlicza-
nia opłaty za ciepło. W okresie międzysesyjnym odbyło 
się także spotkanie z mieszkańcami Szewc i Zawady dot. 
możliwości gazyfikacji tych miejscowości. Wójt poinfor-
mował także o spotkaniu przedstawicieli samorządów 
dot. reformy oświaty z udziałem kuratora oświatu Kazi-
mierza Mądzika, jakie odbyło się 14 lutego 2017 r. oraz 
o przyznaniu nagrody „Lider Regionu” i nominacji do 
„Świętokrzyskiej Victorii”.

Przygotowania do dużych inwestycji 
Wójt zaprezentował przygotowania Referatu Infra-
struktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środo-
wiska do realizacji inwestycji w 2017 r. Referat zajmuje 
się obecnie opracowywaniem dokumentacji przetargo-
wych dla poszczególnych inwestycji. Zadanie „Rozbu-
dowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny” 
jest obecnie na etapie oceny złożonych ofert, planowa-
ne rozstrzygniecie przetargu nastąpi do 10 marca 2017 
r. Ogłoszone zostały przetargi na zadania: „Rozbudowa 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowi-
nach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu 
nowych kompletnych funkcji” – termin składania ofert 
mija 10 marca 2017 r., „Przebudowa płyty boiska spor-
towego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, 
wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudo-
wą bieżni wokół boiska” – termin składania ofert do 
końca lutego. W trakcie rozstrzygania są zadania: „Bu-
dowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szew-
ce i Zawada”, „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie 
placu zabaw w m. Słowik” – wybór wykonawcy doku-
mentacji, „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy 
ul. Przemysłowej w m. Nowiny” - wybór wykonawcy 
dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągo-
wo-kanalizacyjnej i przebudowy dróg, „Budowa altany 
rekreacyjnej wraz z grilowiskiem na terenie Zespołu 
Placówek Oświatowych w m. Bolechowice” - wybór 
wykonawcy dokumentacji projektowej altany. Pozosta-
łe zadania inwestycyjne są na etapie przygotowywania 
dokumentacji przetargowej.

Zmiany w budżecie
Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2017 r. było 
spowodowane m.in. koniecznością zaciągnięcia zobo-
wiązań finansowych w związku z realizacją inwesty-
cji zaplanowanych w 2017 r. Od głosu wstrzymali się:  
Łukasz Gryń, Andrzej Kasperek, Marcin Wojcieszyński, 
Małgorzata Wójtowicz. – Według nas zadłużenie gmi-
ny jest zbyt duże i dlatego wstrzymaliśmy się od głosu 
– stwierdzili Marcin Wojcieszyński i Andrzej Kasperek. 
– Można przesunąć na kiedy indziej realizację innych 
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Posiedzenie Rady Gminy 
inwestycji, teraz najważniejsza jest budowa kotłowni – 
dodali. - W budżecie zawarte zostały rzeczy, na które 
się nie zgadzamy. Jestem przeciwna rozbudowie remizy 
w Szewcach oraz zakupowi działek pod place zabaw na 
terenie gminy – mówiła Małgorzata Wójtowicz. Pan Łu-
kasz Gryń stwierdził, że jego działanie jest konsekwen-
cją wcześniejszego postępowania. Podkreślił, że nie jest 
przeciwnikiem inwestycji, ale w budżecie są inwestycje, 
nad których realizacją należy się zastanowić lub przesu-
nąć je na późniejszy termin.
Wójt Sebastian Nowaczkiewicz, odnosząc się do pod-
noszonych kwestii podkreślił, że w historii gminy zadłu-
żenie bywało już wyższe, a dzięki dotychczas podjętym 
działaniom udało się je zminimalizować i nigdy nie było 
ono na tak niskim poziomie, jak obecnie. Planowane 
zadłużenie jest bezpieczne dla budżetu gminy i nie sta-
nowi żadnego zagrożenia.

Nowe nazwy ulic
Podczas sesji radni podjęli kolejne uchwały w spra-
wie nadania nazw ulic. Dotychczas nienazwane ulice 
w miejscowości Kowala zyskały nazwy: Brzezińska, 
Bursztynowa, Diamentowa, Grafitowa, Szafirowa, Tur-
kusowa. To kolejne działania mające na celu uporząd-
kowanie nazewnictwa ulic w gminie.
Radni podjęli decyzję o nieodpłatnym nabyciu dzia-
łek w związku z planowaną rozbudową drogi, a także 
zmianach miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołec-
two Kowala – Tereny zabudowy mieszkaniowej - plan Z” 
oraz „Sołectwo Bolechowice – Tereny zabudowy miesz-
kaniowej i tereny komunikacji - plan J”.

Pozostałe uchwały
Podczas lutowej sesji podjęto uchwały dot. wyraże-
nia zgody na najem lokalu w trybie bezprzetargowym, 
przekazania nakładów finansowych w związku z realiza-
cją inwestycji na rzecz jednostek organizacyjnych gmi-
ny, określenia szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze.

Na zakończenie sesji Bogumiła Kowalczyk radna powia-
tu kieleckiego pogratulowała zdobycia przez gminę Sit-
kówka-Nowiny tytułu „Lider Regionu” w kategorii „Sa-
morząd” przyznawanej przez „Echo Dnia”.

W sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny uczestniczyli: 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz, skarbnik Joanna Mły-
narczyk-Kusińska, zastępca wójta Łukasz Barwinek, kie-
rownicy referatów Urzędu Gminy oraz dyrektorzy jed-
nostek organizacyjnych gminy, sołtysi z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny. Gościem podczas lutowej sesji była 
radna powiatu kieleckiego Bogumiła Kowalczyk.

Marta Herbergier
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Poprawa jakości życia mieszkańców
Mieszkańcy Nowin w tym 
roku doczekają się mo-
dernizacji kotłowni osie-
dlowej. O tę inwestycję, a  
także o inne sprawy, któ-
rymi zajmuje się Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej pytamy 
Tomasza Błaszczyka - dy-
rektora jednostki.

  Czym w zasadzie zajmuje 
się Zakład Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej?
Tomasz Błaszczyk: Przede wszystkim dbamy o oczysz-
czanie i sprzątanie terenu gminy. W ramach tego zada-
nia zajmujemy się utrzymaniem czystości gminnych ulic 
i ciągów pieszych, utrzymaniem zimowym dróg gmin-
nych oraz konserwacją i renowacją urządzeń technicz-
nych na terenach gminnych i utrzymaniem gminnych 
terenów zielonych. Gmina przekazała ZGKiM w trwały 
zarząd budynki użytkowane przez Ochotnicze Straże 
Pożarne w Woli Murowanej i w Kowali oraz budynek 
PSZOK-a, gdzie prowadzona jest selektywna zbiórka od-
padów na terenie gminy. Administrujemy także gmin-
nymi zasobami komunalnymi i socjalnymi.

Czyli zajmujecie się Państwo gospodarką mieszkanio-
wą na terenie gminy?
T.B.: W naszym zakresie jest administrowanie wspólno-
tami mieszkaniowymi. Jest ich łącznie 24 - 22 na terenie 
osiedla Nowiny oraz 2 w Sitkówce. ZGKiM dostarcza po-
nadto ciepło do wskazanych bloków, z tym że bloki na 
Sitkówce są ogrzewane przy użyciu kotłowni olejowych.

Właśnie - w tym roku planowana jest rozbudowa 
i modernizacja kotłowni w Nowinach. Czy mógłby Pan 
coś powiedzieć na ten temat?
T.B.: Najprawdopodobniej w momencie zamykania 
tego numeru “Głosu Nowin” zostanie już wyłonio-
ny wykonawca robót. Obecnie trwa ocena złożonych 
ofert. Podkreślić należy, że obecnie funkcjonującą ko-
tłownię wybudowano na początku lat 60-tych XX wie-
ku. Obecnie kotłownia dysponuje sześcioma kotłami, 
z czego cztery są czynne - są to urządzenia z lat 1976, 
1978 i 1987 roku. Tak naprawdę inwestycja, o której 
mówimy, powinna zostać przeprowadzona co najmniej 
8 - 10 lat temu. Aby zapewnić bezpieczeństwo energe-
tyczne dla mieszkańców, w ciągu ostatnich dwóch lat 
podejmowane były prace doraźne, jednak są one nie-
wystarczające do dalszego działania kotłowni. Obecny 
projekt został opracowany w ubiegłym roku. W wyni-
ku konsultacji z mieszkańcami i realizacji ich oczekiwań 
nowa kotłownia będzie kotłownią węglową o mocy 
grzewczej wynoszącej 4,5 MW.

Czy kotłownia będzie spełniała obowiązujące normy 
emisji?
T.B.:  Oczywiście.  Zaprojektowana instalacja odpylania 
zapewnia poziom emisji poniżej granicznych wartości, 

a gdyby w przyszłości normy zostały zaostrzone, istnie-
je możliwość wyposażenia instalacji w dodatkowe ele-
menty, które umożliwią spełnienie określonych stan-
dardów.

Kiedy zakończy się modernizacja kotłowni?
T.B.: Przewidujemy, że piec na pellet i jeden z kotłów 
węglowych zostaną uruchomione we wrześniu, na-
tomiast drugi kocioł węglowy z początkiem listopada 
- tak, by zapewnić mieszkańcom rozpoczęcie sezonu 
grzewczego już z nową kotłownią.

Jaki wpływ będzie miała modernizacja kotłowni na 
opłaty ponoszone przez mieszkańców?
T.B. Cena CO jest uzależniona od wielu składników, 
w tym ceny miału, energii elektrycznej i wody, 
w związku z czym realnej oceny wpływu modernizacji 
kotłowni na opłaty CO będzie można dokonać dopiero 
po zakończeniu pierwszego pełnego sezonu grzewcze-
go przy wykorzystaniu nowej kotłowni.

Skoro już rozmawiamy o opłatach - ostatnio odbyły się 
zebrania ze wspólnotami mieszkaniowymi poruszają-
ce ten temat. Czy mógłby Pan powiedzieć o tym coś 
więcej?
T.B.: W sezonie grzewczym poszczególne bloki rozlicza-
ne są na podstawie zużycia GJ według wskazań ciepło-
mierza. W tym miejscu należy podkreślić, iż od 1 stycz-
nia 2016 r. została obniżona stawka za 1 GJ z 64,67 zł do 
56,75 zł, co z pewnością jest zmianą odczuwalną pozy-
tywnie przez odbiorców ciepła z naszej kotłowni osie-
dlowej. Przez cały rok natomiast ponoszona jest przez 
mieszkańców bloków opłata stała, która od 1 stycznia 
2014 r. wynosi 0,80 zł/m2.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych 
z zasadami rozliczania opłat czy też innymi problemami 
związanym z działalnością Zakładu zapraszam miesz-
kańców do bezpośredniego kontaktu ze mną lub z pra-
cownikami ZGKiM w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Jakie jeszcze inwestycje zostały przeprowadzone 
w ostatnim czasie na terenach administrowanych 
przez ZGKiM?
T.B.: Na wniosek mieszkańców zmodernizowano par-
kingi przed blokami w Nowinach oraz przebudowano 
altany śmietnikowe. W celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców zamontowano system telewizji dozoro-
wanej wraz z niezbędnym wyposażeniem w budynku 
OSP Wola Murowana, który obejmuje także skrzyżo-
wanie drogi powiatowej biegnącej przez miejscowość 
Wola Murowana i drogi w kierunku Bolechowic.

A jakie zadania planowane są w najbliższym czasie?
T.B.: Gmina Sitkówka-Nowiny w  porozumieniu z miesz-
kańcami i z ZGKiM realizuje bieżące potrzeby w tym 
zakresie. W roku 2017 będą zmodernizowane kotłow-
nie olejowe na gazowe w budynkach remiz OSP Kowala 
oraz Wola Murowana. ZGKiM podpisał z Polską Spółką 
Gazowniczą Sp. z o.o. umowy o przyłączenie do sieci 
gazowej budynków OSP Kowala i OSP Wola Murowana. 
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Natomiast ogromną szansą, w szczególności dla osiedla 
Nowiny,  jest realizacja “Programu Rewitalizacji Gminy 
Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”. To kompleksowy 
program, którego celem jest zwiększenie atrakcyjno-
ści obszaru rewitalizacji zarówno dla mieszkańców, jak 
i turystów czy przedsiębiorców. W zakresie inwestycyj-
nym związanym z działaniem ZGKIM m.in. na terenie 

osiedla Nowiny zostanie przebudowany plac targowy, 
a w centrum Nowin zostanie zagospodarowany skwer. 
Rewitalizacja obejmie również modernizację dróg oraz 
wymianę oświetlenia ulicznego.

Dziękuję za rozmowę.
Marta Herbergier

Kotłownia w Nowinach
W 2016 r. Instytut OZE Sp.z  o.o. opracował projekt 
rozbudowy i modernizacji kotłowni CO w osiedlu No-
winy. W najbliższym czasie rozpoczną sie prace bu-
dowlane związane z realizacją tej inwestycji.

Projektowana kotłownia węglowa w Nowinach będzie 
posiadała moc grzewczą wynoszącą 4,5 MW. Pozwoli 
to na zaspokojenie potrzeb grzewczych istniejących 
budynków ogrzewanych poprzez istniejącą kotłownię 
osiedlową, której sprawność wytwarzania ciepła jest 
na bardzo niskim poziomie (poniżej 50%). Projektowa-
na moc kotłowni przewiduje również zapas umożliwia-
jący ogrzanie nowobudowanych obiektów na Osiedlu 
Nowiny. W kotłowni osiedlowej w Nowinach zaprojek-
towane zostały 2 kotły węglowe o mocy po 1,6 MW 
oraz 1 kocioł pelletowy o mocy 1,3 MW.
Jako kotły węglowe przewiduje się kotły wodne pło-
mienicowo-płomieniówkowe z rusztem mechanicz-
nym z zewnętrzną komorą nawrotną. Kotły posiadają 
wysoką sprawność przy spalaniu, przekraczającą 80%. 
W celu zapewnienia odpowiedniej emisji spalin dla ko-
tłów węglowych przewiduje się nowoczesną instalację 
odpylającą. Instalację projektuje się jako dwustopnio-
wą dla każdego z kotłów w postaci cyklonu pełniącego 
rolę odpylacza wstępnego oraz baterii cyklonów peł-
niących rolę odpylania zasadniczego.

Instalacja odpylania zapewni:
• emisję pyłu na poziomie poniżej 100 mg/Nm3 spalin 
(przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych),
• emisję dwutlenku siarki poniżej 1500 mg/m3u (przy 
zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych),
• emisję tlenków azotu poniżej 400 mg/m3u (przy za-
wartości 6% tlenu w gazach odlotowych).

Parametry projektowanej instalacji odpylania zapew-
niają poziom emisji poniżej granicznych wartości wy-
znaczonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emi-
syjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spa-
lania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów. W przypadku zaostrzenia norm dotyczących 
limitów emisyjnych projektowany system może być 
doposażony w przyszłości w odpowiednie elementy, 
umożliwiające spełnienie nowych standardów.

Projektowany kocioł pelletowy o mocy 1,3 MW będzie 
stanowił w projektowanej kotłowni szczytowe źródło 
ciepła. Sprawność spalania kotła będzie wynosiła co 
najmniej 90%. Kocioł będzie wyposażony w system 
sterowania emisją spalin, oparty na regulacji tlenowej 
z regulatorem swobodnie programowalnym, sondą 
Lambda i czujnikiem zawartości CO w spalinach. System 
będzie pozwalał na stały pomiar poziomu emisji spalin 
i dostosowania go do wytycznych normowych. Dla ko-
tła przewiduje się również instalację odpylania w posta-
ci multicyklonu, który zapewni emisję pyłów, tlenków 
azotu oraz dwutlenku siarki poniżej granicznych po-
ziomów normowych. Przy spalaniu pelletu drzewnego 
spełniającego warunki normy DIN PLUS emisja pyłów 
dla tego typu urządzeń wynosi nawet poniżej 30 mg/
m3u.

Urządzenia kotłowni będą sterowane za pomocą ste-
rowników elektronicznych zintegrowanych z siecią 
komputerową, co pozwoli na ciągły podgląd parame-
trów pracy zarówno z poziomu pomieszczenia sterow-
niczego jak i zdalnie z dowolnego miejsca. Dodatkowo 
rozwiązanie to pozwoli na archiwizowanie danych, 
automatyczne podawanie paliwa w zależności od ze-
wnętrznych warunków temperaturowych oraz zmini-
malizuje czynnik ludzki, co spowoduje wzrost nieza-
wodności całego systemu grzewczego.

Podsumowując, projektowana kotłownia węglowo-
-pelletowa będzie wyposażona w urządzenia o wy-
sokiej sprawności, które pozwolą zapewnić poziom 
emisji zgodny z najnowszymi standardami. Nowocze-
sne urządzenia o wysokiej sprawności pozwolą zmini-
malizować wpływ kotłowni na jakość powietrza w jej 
obrębie, pozwalając jednocześnie na ekonomiczne 
eksploatowanie w stosunku np. do kotłowni gazo-
wej. Nowoprojektowana kotłownia pozwoli również 
znacząco zwiększyć sprawność wytwarzanego ciepła 
w stosunku do istniejącego przestarzałego obiektu.

Michał Kubecki
Instytut OZE Sp. z o.o.

Projektowana kotłownia w Nowinach - wizualizacja.
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Programy profilaktyki zdrowotnej
w gminie Sitkówka-Nowiny
Gmina Sitkówka-Nowiny prowadzi szereg komplek-
sowych działań profilaktycznych mających na celu  
zapewnienie właściwego poziomu oraz wyrównania 
szans w dążeniu do zachowania zdrowia. Działania te 
zostały zaplanowane w oparciu o aktualne potrzeby 
zdrowotne społeczności lokalnej.

W ostatnim czasie gmina Sitkówka-Nowiny ogłosiła 
konkursy związane z prewencją zakażeń bakteriami 
menigokokowymi, prewencją ospy wietrznej, prewen-
cją zakażeń brodawczakiem ludzkim HPV. W 2017 r. 
działania te dla gminy Sitkówka-Nowiny realizować 
będzie Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej.

Program szczepień przeciwko menigokokom
Celem głównym programu jest zmniejszenie zachoro-
wań na choroby wywołane przez bakterie meningoko-
kowe poprzez uodpornienie czynne, zapobieganie cho-
robie u dzieci i młodzieży zameldowanych na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny. Podjęte zostaną także działa-
nia związane z prowadzeniem edukacji w zakresie pro-
filaktyki chorób wywoływanych przez bakterie. 
Adresatami programu są dzieci w wieku 14-18 miesięcy 
i młodzież w wieku 13-14 lat zameldowane na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny. Program będzie realizowany 
w latach 2017-2020.

Program szczepień przeciwko ospie
Celem głównym realizacji programu jest zmniejszenie 
ilości dzieci chorujących na ospę wietrzną w gminie Sit-
kówka-Nowiny. Do szczegółowych celów można zaliczyć 
zmniejszenie liczby ciężkich powikłań ospy wietrznej, 
obniżenie społecznych i ekonomicznych kosztów zaka-

żenia ospą wietrzną oraz jej powikłań, zmotywowanie 
rodziców do szczepień przeciw ospie wietrznej dzieci.
Zaszczepione zostaną dzieci od 12 miesiąca życia do 
ukończenia 3 roku życia, nie poddane obowiązkowym 
szczepieniom, zameldowane na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny.

Program szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkie-
mu (HPV)
Celem głównym programu jest zmniejszenie zachoro-
wań na choroby wywołane przez Human Papilloma Vi-
rus poprzez uodpornienie czynne, zapobieganie scho-
rzeniom wywołanym przez wirus HPV w tym: schorzeń 
wywołanych typem niskiego i wysokiego ryzyka wśród 
dziewcząt zameldowanych na terenie Gminy Sitków-
ka-Nowiny. Celami szczegółowymi są natomiast róż-
norodne działania związane z prowadzeniem edukacji 
w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych wywo-
łanych wirusem HPV.
Adresatami programu są dziewczęta w wieku 12-14 lat 
zameldowane na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

W roku 2017 gmina Sitkówka-Nowiny przewiduje po-
nadto realizację programów profilaktyki zachorowań 
na grypę oraz profilaktyki schorzeń neurologicznych, a 
także profilaktyki otyłości i jej powikłań oraz profilakty-
ki chorób układu krążenia.

Wszelkich informacji na temat prowadzonych progra-
mów udzielają pracownicy SPZOZ Przychodnia Nowiny  
bezpośrednio w placówce lub pod nr tel. 41 347 56 00.

Jacek Chudzicki
dyrektor SPZOZ Przychodnia Nowiny

Wsparcie dla rodzin
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-No-
winach z dniem 1 stycznia 2017 r. przystąpił do reali-
zacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za ży-
ciem”.

Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na 
rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do 
których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla 
kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nie-
odwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia wyżej 
wymienionego dziecka wyniesie cztery tysiące zło-
tych.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa 
się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. 
Pomoc przysługiwać będzie matce lub ojcu dziecka, 
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 
dziecka, bez względu na dochód. Ustawa przyznaje tak-
że rodzinie uprawnienia do poradnictwa koordynowa-
nego przez asystenta rodziny.

Dokumenty do pobrania: wniosek o obęcie koordyna-
cją przez asystenta rodziny, upoważnienie asystenta 
rodziny do realizacji zadań koordynacyjnych z ustawy 
„Za życiem”, informator oraz wniosek na świadczenie 
pieniężne dostępne są na stronie internetowej: http://
nowiny.com.pl/akutalnosci/wiecej/2030.html.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt bezpośredni lub 
telefoniczny: (41) 366 78 27, (41) 366 78 18.

Katarzyna Kowalska
pracownik GOPS
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Spotkanie z sołtysami
11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa. 
Z tej okazji wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz wraz ze swoim zastępcą Łukaszem 
Bariwnkiem spotkali się z sołtysami i przewodniczącą 
osiedla, by przekazać im życzenia wszelkiej pomyślno-
ści.

Dzień Sołtysa   to święto obchodzone co roku na tere-
nie całego kraju. Nie zostało ono w szczególny sposób 
sformalizowanie, lecz cieszy się dużą popularnością. 

Święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku 
sołtysom oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę 
sołtysa w polskiej wsi.

Sołtysi w gminie Sitkówka-Nowiny od wielu lat nio-
są pomoc i służą lokalnej społeczności. Funkcjonu-
je tutaj pięć sołectw  oraz osiedle Nowiny.  Sołtysami 
w poszczególnych sołectwach są: Ewa Fudali (sołectwo 
Szewce-Zawada), Renata Posłowska (sołectwo Kowala), 
Zbigniew Jantura (sołectwo Bolechowice), Władysław 
Zapała (sołectwo Wola Murowana), Stanisław Kobiec 
(sołectwo Zgórsko-Zagrody), Krystyna Janiec (osiedle 
Nowiny).

Podczas spotkania wójt Sebastian Nowaczkiewicz po-
dziękował za to, że każdego dnia wyciągają rękę, by 
nieść pomoc mieszkańcom i troszczą się o rozwój na-
szej gminy. Wszyscy zgodnie podkreślali, że współpraca 
ukłąda isę pomyślnie, a przed nimi jeszcze wiele pracy 
i ciekawych inicjatyw.
Spotkanie stało się także okazją do złożenia życzeń 
Renacie Posłowskiej - sołtysowi sołectwa Kowala, któ-
ra w marcu obchodzi dziesięciolecie pracy na rzecz 
samorządu. Nieprzerwanie od 2007 r. jest sołtysem, 
a od 2010 r. również radną Rady Gminy. 

Marta Herbergier
 

Spotkanie z sołtysami.

„Miłość niejedno ma imię"
27 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach odbył się V Międzyszkolny Kon-
kurs Recytatorski „Miłość niejedno ma imię”. Konkurs 
był poprzedzony krótkim występem artystycznym 
uczniów ZSP w Nowinach oraz filmem o miłości.

Tak wdzięczna tematyka, jaką jest miłość, przyciągnęła 
wielu uczestników. 
W konkursie wzięło udział 18 osób, uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Nowinach, Zespołu Placówek Oświatowych 
w Bolechowicach, Zespołu Placówek Integracyjnych 

w Kowali, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęci-
nach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. 
Recytowano m.in. wiersze Leopolda Staffa, Wiesławy 
Szymborskiej, Juliana Tuwima, Adama Asnyka. Niesa-
mowite wrażenie zrobił wiesz Władysława Broniew-
skiego „Ze złości” recytowany przez Kacpra Kuca, który 
za swoją prezentację wiersza dostał wyróżnienie oraz 
wiersz recytowany przez zdobywczynię I miejsca Julię 
Dróżdż recytującą wiersz Mariana Hemara „Weresz-
czakówna”. Nagrody wręczał dyrektor ZSP w Nowinach 
Kornelia Bem-Kozieł wraz z jury w składzie: Anna Woź-
niak, Agnieszka Nowak oraz Julita Zając.

Osoby nagrodzone:
I miejsce – Julia Dróżdż
II miejsce – Agnieszka Ciepielewska
III miejsce – Oliwia Panas
Wyróżnienia: Kacper Kuc, Nikola Kmiecik, Antoni Ko-
smala.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w kon-
kursie, osoby wyróżnione – nagrody książkowe, a lau-
reaci – nagrody książkowe oraz power banki i pendrive. 
Fundatorem nagród był wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz.  
Konkurs przygotowali nauczyciele ZSP w Nowinach: 
Anna Zelek, Lidia Kuta i Krystyna Banasik-Gajos, Alina 
Wiśniewska.

Redakcja

Uczestnicy konkursu „Miłość niejedno ma imię".
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Druga nominacja do „Świętokrzyskiej Victorii”
W czasie gali podkreślano sprawne zarządzanie w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny i dbałość o komfort życia miesz-
kańców gminy. Zwrócono szczególną uwagę na re-
alizowane inwestycje: budowę i modernizację dróg, 
rozbudowę przedszkola oraz remont szkoły.

Kapituła doceniła licznie realizowane projekty eduka-
cyjne i społeczne oraz dbałość o środowisko naturalne 
i działania mające na celu przyciągnięcie przedsiębior-
ców i inwestorów. – Jestem zaszczycony, że już po raz 
drugi, odkąd jestem wójtem, gmina Sitkówka-Nowiny 
została doceniana w tak prestiżowym konkursie – mó-
wił wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – To ogromne wy-
różnienie i dowód na to, że nasza gmina zmienia się na 
lepsze, że podejmowane przez nas działania są odbie-
rane pozytywnie, a sama gmina jest postrzegana jako 
jedna z najlepszych w naszym regionie - dodał.

W dziewiątej edycji laureatem „Świętokrzyskiej Victo-
rii” w kategorii „Samorządność” został powiat jędrze-
jowski, w kategorii „Przedsiębiorczość” - ZPUE S.A. 
Włoszczowa - krajowy lider w dziedzinie produkcji sta-
cji kontenerowych, a w kategorii osobowość -Bertus 
Servaas – prezes zarządu VIVE Group.

Marta Herbergier

Już po raz kolejny kapituła konkursu „Świętokrzyska 
Victoria” doceniła codzienną pracę na rzecz miesz-
kańców. Gmina Sitkówka-Nowiny znalazła się wśród 
pięciu najlepszych samorządów województwa święto-
krzyskiego.

„Świętokrzyska Victoria” jest przyznawana w celu wy-
różnienia i wspierania prorozwojowych inicjatyw, pro-
mocji dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kre-
owania rozwoju regionu oraz nagrodzenia najbardziej 
aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsię-
biorstw i osób - społeczników działających na rzecz 
swoich środowisk. Zwycięzcy są wyłaniani przez kapi-
tułę plebiscytu, w skład której wchodzą m.in. przedsta-
wiciele samorządu województwa, biznesu, organizacji 
pozarządowych oraz laureaci poprzednich edycji.

W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono 35 kan-
dydatur. Kapituła wybrała pięciu nominowanych w ka-
tegoriach: przedsiębiorczość, samorządność i osobo-
wość. W kategorii „Samorządność” nominowano: 
powiat jędrzejowski, gminę Ostrowiec Świętokrzyski, 
gminę Sitkówka-Nowiny, gminę Starachowice oraz gmi-
nę Strawczyn. 

Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, 28 lutego 
2017 r., w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kiel-
cach. Gospodarzami gali byli przewodniczący Sejmiku 
Arkadiusz Bąk i marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas. Nominację do „Świętokrzyskiej 
Victorii” przyjęli wójt Sebastian Nowaczkiewicz oraz 
przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak.
W uroczystości wzięli udział inni przedstawiciele gmi-
ny - zastępca wójta Łukasz Barwinek, skarbnik Joanna 
Młynarczyk-Kusińska oraz kierownicy referatów Urzędu 
Gminy i jednostek organizacyjnych.
– Nominowani do „Świętokrzyskiej Victorii” pokazują 
pasję w działaniu – mówił podczas uroczystej gali Adam 
Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego. – 
To niezwykłe osobowości,  firmy, które tworzą miejsca 
pracy i nowe inwestycje oraz samorządy, dzięki którym 
region cały czas się rozwija – podkreślał marszałek.

"Świętokrzyska Victoria" to prestiżowa nagroda.

Zwycięzcy tegorocznej edycji.

To wyjątkowe wyróżnienie dla gminy Sitkówka-Nowiny.
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Gmina Sitkówka-Nowiny Liderem Regionu
Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała nagrodę „Lider 
Regionu" w kategorii Samorząd. Nagroda jest przy-
znawana już od siedemnastu lat.

Każdego roku Kapituła Konkursu wybiera przedsiębior-
stwa i instytucje, których dokonania w roku poprzed-
nim zasługują na szczególne wyróżnienie.
Nagrody i statuetki przyznawane są w kilkunastu kate-
goriach. To jedna z najstarszych nagród gospodarczych 
w regionie świętokrzyskim przyznawana przez lokalną 
gazetę „Echo Dnia". Przez wszystkie lata organizacji 
konkursu wyróżniono już ponad trzystu laureatów.

Świętokrzyskie nagrody gospodarcze
Nagroda Lider Regionu przyznawana jest przedsiębior-
stwom i instytucjom, które wyróżniają się w swoich 
branżach, a swoimi osiągnięciami i działaniami promują 
region świętokrzyski w całej Polsce. Pod uwagę brane 
są wyniki ekonomiczne, prowadzona polityka gospo-
darcza oraz dynamika rozwoju. Kapituła Konkursu do-
cenia przedsiębiorstwa i instytucje, które cały czas się 
rozwijają, wyznaczając standardy w swoich branżach. 
Nie bez znaczenia są również aktywne działania na 
rzecz lokalnej społeczności.

Statuetka dla gminy Sitkówka-Nowiny
Kapituła Konkursu zauważyła, że w gminie Sitkówka-
-Nowiny rośnie poziom życia i jej atrakcyjność. Jest to 
wynik realizacji przyjętych działań i planów inwestycyj-
nych samorządu oraz aktywności lokalnej społeczności. 
– Mam nadzieję, że nasza gmina stanie się perełką na 
mapie województwa świętokrzyskiego – mówił zaraz 
po otrzymaniu nagrody wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz. – Nagrodę dedykuję wszystkim mieszkańcom 
gminy Sitkówka-Nowiny – dodał, jednocześnie dzięku-
jąc tym, którzy przyczynili się do jej zdobycia, w szcze-
gólności współpracownikom oraz radnym Rady Gminy.

Uroczysta Gala
Uroczyste rozdanie nagród miało miejsce 17 lutego 
2017 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach. W Gali uczest-
niczyło kilkaset osób, wśród nich wśród nich laureaci 
konkursu, samorządowcy, parlamentarzyści, przedsta-
wiciele samorządu gospodarczego.

Marta Herbergier

Nagroda "Lider Regionu" trafiłą do gminy Sitkówka-Nowiny.

Spotkanie gazyfikacyjne
Mieszkańcy Szewc i Zawady uczestniczyli w spotkaniu 
z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. 
z o.o. w celu określenia realnych możliwości powsta-
nia sieci gazowniczej na tych terenach.

Spotkanie odbyło się 15 lutego 2017 r. w świetlicy w 
Szewcach. Uczestniczyli w nim przede wszystkim miesz-
kańcy Szewc i Zawady, ale także innych miejscowości z 
gminy Sitkówka-Nowiny. Gospodarzem spotkania był 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz,  a uczestniczyli w nim 
radne Rady Gminy: Edyta Giemza i Renata Krzysiek-No-
wakowska, a także sołtys Szewc i Zawady Ewa Fudali.

Kryterium opłacalności
Przedstawiciele PSG poinformowali, że rozbudowa 
sieci gazowej będzie możliwa, gdy akces do włączenia 
budynków do niej zgłosi taka liczba mieszkańców, aby 
było to opłacalne. Po zebraniu ankiet przedgazyfika-
cyjnych, PSG dokona analizy opłacalności budowy sieci 
gazowej i na kolejnym spotkaniu przedstawi koncepcje 
jej rozbudowy w Szewcach i Zawadzie. W przypadku 
stwierdzenia opłacalności rozbudowy sieci gazowej, 
będzie mogła ona zostać zrealizowana w ciągu dwóch 
lat od zawarcia ostatniej umowy o przyłączenie do sieci 
gazowej.

Warunki przyłączeniowe
Koszt opłaty przyłączeniowej jest zryczałtowany i wyno-
si 2157 zł brutto, przy czym w przypadku odcinka sieci 
o długości powyżej 15 metrów odbiorca ponosi dodat-
kowo koszt 70 zł brutto za każdy kolejny metr przyłącza. 
Opłata obejmuje wszelkie koszty związane z budową 
przyłącza, w tym m.in. dokumentację projektową, wy-
konanie przyłącza, szafkę gazową oraz system pomia-
rowy.
Koszty realizacji budowy instalacji gazowej (od miejsca 
rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego, 
czyli odcinek od szafki gazowej do budynku) łącznie 
z zamontowaniem odbiorników paliwa gazowego po-
nosi mieszkaniec. Budowa instalacji gazowej wymaga 
decyzji o pozwoleniu na budowę  gazowej. Wykonana 
instalacja gazowa powinna być zgodna z zatwierdzo-
nym projektem budowlanym instalacji gazowej, opinią 
kominiarską, wydanymi warunkami przyłączenia do 
sieci gazowej, decyzją o pozwoleniu na budowę insta-
lacji gazowej. Instalacja gazowa może być wykonana 
wyłącznie przez osobę posiadającą ważne uprawnienia 
budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji 
i sieci gazowych.

Redakcja
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„Dla Ciebie Jedyna”
W gminie Sitkówka-Nowiny świętowano Dzień Kobiet
Tegoroczne obchody Święta Kobiet w gminie Sitków-
ka-Nowiny były naprawdę wyjątkowe. Podczas kon-
certu „Dla Ciebie Jedyna” zorganizowanego przez 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła” w Nowinach można było wysłuchać 
nastrojowych piosenek o miłości, skorzystać z porad 
wizażystki, makijażystki i fryzjera, a także wykonać 
podstawowe badania zdrowotne.

Kwiaty dla każdej z pań
Tradycyjnie już, wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz 
wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Barwinkiem, dyrek-
torem Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach 
Jackiem Kanią oraz radnymi Robertem Mularczykiem, 
Marianem Wilkiem oraz Waldemarem Kasprzykiem 
wręczali kwiaty na nowińskich ulicach spotkanym tego 
dnia mieszkankom. Symboliczne kwiaty sprawiły im 
wiele radości. Panowie odwiedzili także instytucje znaj-
dujące się w pobliżu, w tym m.in. Przychodnię Nowiny, 
Gminny Ośrodek Kultury „Perła” oraz Przedszkole Sa-
morządowe.

„Dla Ciebie Jedyna”
To wyjątkowe popołudnie dla wszystkich pań z gminy 
Sitkówka-Nowiny zaplanowano w szczególny sposób. 
W auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
odbył się bowiem koncert „Dla Ciebie Jedyna”, podczas 
którego swój repertuar zaprezentowali studenci Insty-
tutu Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach pod opieką dr 
Ewy Parkity: Monika Zychowicz, Alicja Zawisza, Marce-
lina Bidzińska, Magdalena Chołuj, Paulina Tarasińska, 
Arkadiusz Solarz, Karol Karpeta, Arkadiusz Kasperek, 
Patryk Celebański. Nie zabrakło znanych szlagierów, 
poezji, przemyśleń dotyczących kobiet oraz sympatycz-
nych żartów.
Wcześniej jednak zgromadzonych gości powitał wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz, który złożył paniom życzenia 
zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz uśmie-
chu każdego dnia. Do życzeń dołączyli się zaproszeni 
goście. A było ich niemało - w uroczystości wzięli udział 
m.in. wicestarosta kielecki Zenon Janus, członek za-
rządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, 

radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Henryk 
Milcarz, a także radni rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
– Wiele rzeczy się Panu Bogu udało, ale kobiety w szcze-
gólności – mówił wicestarosta powiatu kieleckiego Ze-
non Janus, czym wzbudził entuzjazm wśród pań.

Specjalną niespodziankę przygotowali panowie Hen-
ryk Milcarz oraz Piotr Żołądek. Ich program artystycz-
ny „Samorządowcy dla Pań” okazał się niewątpliwie 
jedną z największych atrakcji wieczoru. Henryk Milcarz 
zaśpiewał piosenki „ Brunetki, blondynki” Jana Kiepury 
oraz „Przez Twe oczy zielone” Zenona Martyniuka. Wraz 
z publicznością odśpiewał również piosenkę „Wielka 
sława to żart” z operetki „Baron Cygański”. Z kolei Piotr 
Żołądek wykonał nieco spokojniejszą  piosenkę „I can’t 
help falling in love” Elvisa Presleya, której aranżacja do-
prowadziła niejedną kobietę obecną na sali do łez.

W programie wystąpiła również radna Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny Renata Posłowska.
Jej wykonanie piosenki „Być kobietą” z repertuaru Alicji 
Majewskiej zachwyciło męską część publiczności.

Panie otrzymały symboliczne kwiaty.

Aula wypełniona była po brzegi.

Występy studentów zachywciły publiczność.
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Dla zdrowia i urody
Panie, które przybyły na spotkanie, miały możliwość 
skorzystania z zabiegów kosmetycznych na twarz i dło-
nie, zrobienia profesjonalnego makijażu, a także wyko-
nania wspaniałej fryzury. Wizażystka, makijażystka oraz 
fryzjer służyli cennymi radami dotyczącymi wizerunku 
wszystim tym, którzy chcieli je uzyskać.

Panie mogły dowiedzieć się, jak dbać o cerę na co dzień 
oraz - w jaki sposób wykonać idealny makijaż.
W tym zakresie pomocą służyły firmy MARY KAY, Natu-
ralna TianDe oraz COLWAY INTERNATIONAL.
W imprezie wzięła udział również mobilna firma ko-
smetyczna Aleksandra Nails & Beauty. Pani Anna Ba-
ran właścicielka firmy MANUFAKTURA - Wystrój okien 
i wnętrz podpowiadała, w jaki sposób stworzyć piękne 
i stylowe wnętrze, a  także zachęcała do zakupu pięk-
nych obrusów, serwetek i bieżników. Ręcznie robiona 
biżuteria firm KAMEA oraz BIŻUTERIA BY MONIKA K. 
zachwyciła niejedną z pań, które  bardzo chętnie decy-
dowały się na zakup pięknych naszyjników, bransoletek 
czy kolczyków.

Z kolei firma FM WORLD specjalnie z okazji Dnia Kobiet 
przygotowała degustację aromatycznych kaw i herbat. 
Na stoisku można było się również zapoznać z ofertą 
firmy.
Mistrz fryzjerstwa MARCIN KWIECIŃSKI właściciel FA-

BRYKI STYLU! uczesał tego wieczoru wiele głów pań, 
które zdecydowały się oddać w jego ręce.
Pamiętając nie tylko o urodzie, ale przede wszystkim 
o zdrowiu pań, organizatorzy zapewnili im możliwość 
wykonania podstawowych badań. W czasie koncertu 
przedstawicielki Przychodni Nowiny Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wykonywały 
pomiary ciśnienia oraz mierzyły wysokość cukru, a tak-
że służyły fachowymi poradami w zakresie prowadze-
nia zdrowego trybu życia.

Cenne nagrody
Na zakończenie tego wyjątkowego spotkania panie 
otrzymały słodki upominek od wicestarosty powiatu 
kieleckiego Zenona Janusa i symboliczny kwiatek od 
wójta Sebastiana Nowaczkiewicza, a także cenne na-
grody przekazane przez sponsorów. A było ich napraw-
dę wiele. Nagrody ufundowali: Grzegorz Gałuszka radny 
sejmiku województwa świętokrzyskiego, Artur Gierada 
poseł na Sejm RP, Bogdan Wenta europoseł, Wodociągi 
Kieleckie Sp. z o.o., Restauracja Kielecka, FM GROUP 
- Elżbieta Sobaś, MARY KAY - Izabela Kwiatkowska, Na-
turalna TianDe - Iwona Rowińska-Miter, COLWAY Inter-
national, Studio Urody ANTARES, KAMEA, LEWIATAN, 

Manufaktura - Wystrój okien i wnętrz, ALEKSANDRA 
NAILS & BEAUTY, BIŻUTERIA BY MONIKA K., restauracja 
POTRAFKA - Fabryka Zdrowia, Arbonne, Cukiernia Ale-
Babeczka, LUKROWE CHATY, hurtownia MIR w Białogo-
nie, Sławomir i Iwona Krajewscy, hurtownia spożywcza 
Leszek Lasocki, Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w No-
winach, Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. Wśród licznych 
upominków znalazła się również wycieczka dla dwóch 
osób do Brukseli, którą ufundował europoseł Bogusław 
Wenta. Szczęśliwą zwyciężczynią okazała się pani Hali-
na Syska.

To było prawdziwe święto kobiet w gminie Sitkówka-
-Nowiny. Wyniosły one z niego niezapomniane wra-
żenia i mnóstwo pozytywnej energii na kolejne dni. 
Wszystkim paniom raz jeszcze życzymy wszystkiego 
najlepszego.

Marta Herbergier

Przychodnia Nowiny zadbała o zdrowie Pań.

Organizatorzy zapowiadają kolejne takie wdarzenia.

Uczestniczki koncertu były naprawdę zadowolone.
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Ocalić od zapomnienia
W gminie Sitkówka-Nowiny upamiętniono Żołnierzy 
Wyklętych. 1 marca w kościele pw. Chrystusa Odku-
piciela w Nowinach odbyła się uroczysta msza święta 
oraz zaprezentowano program artystyczny.

Aby ocalić od zapomnienia pamięć o tych, którzy oddali 
życie za Ojczyznę, władze i mieszkańcy gminy Sitkówka-
-Nowiny włączyli się do obchodzonych w tym dniu na 
terenie całego kraju uroczystości.

Rozpoczęto od programu artystycznego. Chór „Nowi-
na” pod dyrekcją Krzysztofa Jończyka wykonał znane 
wszystkim pieśni patriotyczne: „Marsz Polonia”, „Sza-
ra Piechota”, „Wojenko, wojenko”, a także „Ocalić od 
zapomnienia”, której tekst został napisany przez jedną 
z chórzystek - Barbarę Nowicką. Chór uczestniczył rów-
nież we mszy świętej, odśpiewując w czasie jej trwania 
m.in. „Rotę”.

Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Bole-
chowicach pod opieką Justyny Wielgus zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny. Dzieci opowiedziały gawędę 
o historii Polski od czasów średniowiecznych po czasy 
współczesne oraz zadeklamowały wiersze patriotycz-
ne, przypominając m.in. historię Danuty Siedzikówny 
„Inki”, która bohatersko zginęła za Ojczyznę.

We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe 
szkół z terenu gminy Sitkówka-Nowiny: Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Bolechowicach, Zespou Placówek 
Integracyjnych w Kowali, Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach oraz Szkoły Podstawowej w No-
winach. W kościele zgromadzili się również uczniowie 
i kadra nauczycielska, mieszkańcy gminy oraz jej władze 
reprezentowane przez wójta Sebastiana Nowaczkiewi-
cza oraz jego zastępcę Łukasza Barwinka. Msza święta 
została odprawiona przez księdza proboszcza Józefa 
Kubiczę. - Ci, którzy zostali skazani na zapomnienie, są 
teraz bohaterami (…) przyszedł dla nich czas chwały, 
naszej pamięci i wdzięczności - mówił podczas kazania 
ksiądz Józef Kubicza.  - Historia naszego kraju jest nie-
jednoznaczna, ale warto ją poznawać - podkreślał wójt 

gminy Sebastian Nowaczkiewicz, zachęcając obecnych 
na uroczystości uczniów do zgłębiania historii Polski 
i przekonując, że warto być patriotą, bez względu na 
czasy, w jakich żyjemy.

Po zakończeniu mszy świętej delegacje szkół złoży-
ły kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej na 
cmentarzu przy kościele w Nowinach. Wieńce złożono 
również pod symboliczną leśną mogiłą rozstrzelanych 
w Zgórsku partyzantów Armii Krajowej oraz organizacji 
Wolność i Niezawisłość.

Żołnierze Wyklęci to żołnierze antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia działający po zakoń-
czeniu II wojny światowej.

Stawiali opór sowietyzacji Polski i podporzadkowaniu 
ZSRR, dążąc do uniezależnienia kraju na arenie mię-
dzynarodowej. Od 2011 r. 1 marca obchodzone jest ich 
święto – Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Marta Herbergier

W uroczystośći uczestniczyły poczty sztandarowe szkół.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej.

Występ uczniów z Bolechowic.
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„Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty"
W Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowi-
nach odbyło się podsumowanie projektu „Raz, dwa, 
trzy – bądź bezpieczny i Ty”. Patronat nad projektem 
objęli komendant Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach, świętokrzyski kurator oświaty oraz woje-
woda świętokrzyski.

Inicjatorem realizacji projektu w naszej szkole był Szkol-
ny Klub Bezpieczeństwa, który przy współpracy wycho-
wawców, rodziców i funkcjonariuszy policji objął swy-
mi działaniami uczniów klas I - III. Jednym z ważnych 
elementów programu było zwrócenie uwagi na bez-
pieczne spędzanie przez uczniów czasu wolnego poza 
domem i szkołą, uwrażliwienie ich na możliwość poja-
wienia się zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego 
wyboru miejsca do zabawy oraz przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa w szkole i w ruchu drogowym.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze
W ramach założeń programu „Raz, dwa, trzy - bądź 
bezpieczny i Ty”  w szkole zrealizowano wiele działań. 
Odbyto szereg spotkań policjantów z KWP w Kielcach 
z pierwszoklasistami oraz ich rodzicami. Ich celem było 
podniesienie świadomości o zagrożeniach, jakie mogą 
spotkać ich na drodze oraz udzielenie im porad, jak 
unikać tych niebezpieczeństw, a także zasad bezpiecz-
nego zachowania się w czasie wolnym od zajęć. Każdy 
pierwszoklasista otrzymał opaskę odblaskową i przystą-
pił do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Do szkoły przy-
jechał teatr Kalejdoskop z Rybnika, który zaprezentował 
przedstawienie dotyczące bezpieczeństwa na drodze 
oraz różnych zagrożeń. Uczniowie wzięli udział w wielu 
konkursach dot. bezpieczeństwa, m.in. w II Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Odblaskowo, widocznie, 
bezpiecznie”, w którym w kategorii klas I - III uczennice 
szkoły zajęły trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienie, 
a  także w XVIII ogólnopolskim konkursie plastycznym 
„W trosce o nasze bezpieczeństwo”, w którym nasze 
uczennice zostały laureatkami etapu powiatowego. 
Uczniowie uczestniczyli w programie „Szkoła przyjazna 
bezpieczeństwu”, w ramach którego odbyli cykl zajęć 
dotyczących bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz 
wzięli udział w sponsorowanej przez PKP Intercity prze-
jażdżce pociągiem do Krakowa. W czasie trwania pro-
gramu uczono się udzielania pierwszej pomoc, a także, 
w  jakich sytuacjach należy korzystać z numeru alarmo-
wego 112. Funkcjonariusze KWP w Kielcach przepro-
wadzili egzamin praktyczny na Kartę Rowerową. Egza-
min zakończył się pozytywnie dla wszystkich zdających 
uczniów.
Do akcji, związanej z poprawą bezpieczeństwa naszych 
uczniów w ruchu drogowym przyłączył się Urząd Gminy 
Sitkówka-Nowiny, który ufundował dzieciom odblasko-
we zawieszki.
Dzięki realizacji programu Szkoła Podstawowa im. Orląt 
Lwowskich w Nowinach otrzymała Certyfikat Bezpie-
czeństwa.

Miasteczko ruchu drogowego
W związku z realizacją działań związanych z projektem 

podjęto decyzję o wyposażeniu szkoły w miasteczko ru-
chu drogowego. Dzięki zaangażowaniu dyrektor szkoły 
Joanny Wojcieszyńskiej, opiekunów SKB oraz członka 
Szkolnej Rady Bezpieczeństwa – zastępcy wójta Łuka-
sza Barwinka udało się pozyskać sponsorów do realiza-
cji tych zamierzeń. Prezes Wodociągów Kieleckich Hen-
ryk Milcarz ufundował znaki drogowe oraz sygnalizator, 
a dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Kielcach Czesław Dawid przekazał antypoślizgowe 
maty gumowe imitujące asfalt, z których można ukła-
dać ścieżki rowerowe, skrzyżowania, ronda oraz sygna-
lizator pieszo-kołowy.

Podziękowania i statuetki
Podczas spotkania przekazano serdeczne podziękowa-
nia na ręce wszystkich, którzy wsparli realizację progra-
mu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”. Symbolicz-
ne statuetki przekazano przedstawicielom instytucji: 
Zbigniewowi Wojciechowskiemu z Kuratorium Oświaty 
w Kielcach, Pawłowi Lubienieckiemu dyrektorowi gene-
ralnemu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, podinsp. 
Tomaszowi Sołtysikowi naczelnikowi Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, 
Czesławowi Dawidowi dyrektorowi Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Henrykowi Mil-
carzowi prezesowi Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., 
Sebastianowi Nowaczkiewiczowi wójtowi gminy Sit-
kówka-Nowiny.

Dziecięce występy
Na początku spotkania dzieci zaśpiewały piosenkę „Na-
sza policja” , której współautorką tekstu jest podin-
spektor Anna Zielińska-Brudek aktywnie uczestnicząca 
w programie. Po wręczeniu statuetek i certyfikatów 
uczniowie klasy IIIa, oraz Vb wystąpili w programie ar-
tystycznym, w którym przypomnieli jeszcze raz swoim 
kolegom i koleżankom podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa.

Edyta Szwed
Adriana Tarach

Justyna Golmento-Bobrowska

Wspierający akcję otrzymali pamiątkowe statuetki.
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Taneczne sukcesy uczennic z Nowin
Uczennice z gminy Sitkówka-Nowiny wzięły udział 
o ogólnopolskich zawodach tanecznych, odnosząc  
ogromny sukces i zdobywając medale wraz z zespo-
łami, w których tańczą oraz w występach solowych.

Krajowe Mistrzostwa IDO Tańce Par 2017
W dniach 18-19 lutego 2017 r. w Zagnańsku odbyły się 
Krajowe Mistrzostwa IDO Tańce Par 2017. Zawody zo-
stały rozegrane w kategoriach wiekowych:  poniżej 7 
lat, do 11 lat, 12-15 lat, powyżej 16 lat i powyżej 31 
lat w kilkudziesięciu dyscyplinach tanecznych. Podczas 
dwudniowych zawodów rywalizowało ze sobą blisko 
600 zawodników z ponad 30 polskich klubów. Organi-
zatorami zawodów byli: Studio Tańca CANDELA z Kielc 
i GOSiR Zagnańsk, a współorganizatorem Polski Zwią-
zek Tańca Freestyle i Światowa Organizacja Tańca IDO.

Monika Rozpara dwukrotną medalistką tanecznych 
mistrzostw Polski.
Mieszkająca w Zagrodach Monika Rozpara jest uczen-
nicą klasy II A naszego gimnazjum. Od lat reprezentu-
je Świętokrzyski Klub Tańca „Jump”. Na rozegranych 
w Zagnańsku w dniach 18-19 lutego Krajowych Mistrzo-
stwach IDO Dance występowała w seniorskiej formacji 
stylu caribbean show. Świetnie wykonana choreografia 
zatytułowana „Ewolucja” dała Jumpowi mistrzostwo 
Polski i prawo startu jesienią w mistrzostwa świata oraz 
Europy. ŚKT „Jump” z Moniką w składzie z choreografią 
„Ptaki” zdobył zresztą jesienią 2015 roku we włoskim 
Turynie mistrzostwo świata.
Indywidualnie młoda tancerka z naszej gminy na mi-
strzostwach w Zagnańsku startowała w kategorii so-
listek 12-15 lat w stylu caribbean show. Choreografia 
„Pozytywka” dała jej trzecie miejsce w Polsce i brązowy 
medal oraz także prawo startu w mistrzostwach świata 
i Europy. Trenerami Moniki w klubie Jump są Anna Kęć-
ko i Szymon Gniadkowski.

Złoto dla Emilii Dudek z drużyną
Emilia Dudek zdobyła drużynowe Mistrzostwo Polski 
w kategorii poniżej jedenastu lat formacji caribbean 
show poniżej 11 lat. Zespół zaprezentował choreogra-

Monika Rozpara zdobyła trzecie miejsce wśród solistek.

fię „Bajkowa magia”, której wykonanie pozwoliło na 
zdobycie pucharu. Teraz formację czekają intensywne 
przygotowania do mistrzostw świata oraz Europy.
Emilka jest uczennicą klasy III C Szkoły Podstawowej 
w Nowinach i tańczy od 5 lat. Obecnie reprezentuje 
Świętokrzyski Klub Tańca „Jump”. Pomimo młodego 
wieku, na swoim koncie ma już poważne sukcesy: zdo-
była 11 medali ogólnopolskich, 4 puchary drużynowe 
i solowe.

Wicemistrzostwo dla Klaudii Peroń i drużyny
Klaudia Peroń jest uczennicą klasy 6b Szkoły Podstawo-
wej w Nowinach. Zdobyła drużynowo drugie miejsce 
(wicemistrzostwo) w Krajowych Mistrzostwach Polski 
IDO w Zagnańsku w stylu caribbean show w kategorii 
wiekowej 12-15 lat. Tańczy w Świętokrzyskim klubie 
tańca Jump od 7 lat. Obecnie przygotowuje się ze swo-
ją formacją do Mistrzostw Europy i Świata we Francji, 
które już niebawem - w marcu.

Zdjęcia: archiwum prywatne.

Piotr Rozpara
Marta Herbergier

Klaudia Peroń drużynowo zajęła drugie miejsce.

 Emilka Dudek zodybyla drużynowe Mistrzostwo Polski.



GŁOS NOWIN • MARZEC 2017

15

Futsal kobiet
W sobotę, 11 marca, w Nowinach odbyły się pierwsze 
w historii Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskie-
go w Futsalu Kobiet.

Do turnieju przystąpiły cztery drużyny: Sparta Dale-
szyce, KKP Kielce, Łysica Bodzentyn oraz Victoria Piń-
czów. Każdy mecz turnieju stał na wysokim poziomie 
i przyniósł wiele emocji sportowych zarówno zawod-
niczkom, jak i kibicom. - Jako przewodniczący Komisji 
ds. Futsalu i Piłki Plażowej oraz jedyny w naszym wo-
jewództwie trener posiadający uprawnienia do pro-
wadzenia drużyny futsalu muszę przyznać, że poziom 

turnieju był bardzo wysoki, a dziewczęta pokazały wolę 
walki, zaangażowanie i, co najważniejsze, że futsal nie 
jest im obcy, co dla mnie jest bardzo budujące. - mówił 
po zakończeniu rozgrywek Piotr Lichota.

Pierwszymi w historii Mistrzyniami Województwa 
Świętokrzyskiego w Futsalu Kobiet zostały zawodniczki 
Łysicy Bodzentyn, drugie miejsce zajęła drużyna Spar-
ty Daleszyce, trzecie miejsce zespół Victorii Pińczów, 
czwarte miejsce - KKP Kielce.
Najlepszą strzelczynią turnieju została Kamila Komisar-
czyk ze Sparty, najlepszą zawodniczką wybrano Pauli-
nę Bednarską, również z zespołu z Daleszyc. Najlepszą 
bramkarką została Julia Gostomska z Łysicy Bodzentyn.

Nagrody wręczyli wójt gminy Sitkówka-Nowiny Se-
bastian Nowaczkiewicz, przewodnicząca Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny Zofia Duchniak oraz przewodniczący 
Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej Piotr Lichota. Turniej 
zorganizowała Świętokrzyska Komisja do Spraw Futsalu 
i Piłki Plażowej. Nagrody zostały ufundowane przez fir-
mę Invex Remedies. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w inicjatywę, w szczególności wójtowi 
gminy Sebastianowi Nowaczkiewiczowi oraz dyrektoro-
wi ZSP w Nowinach Kornelii Bem-Kozieł za życzliwość 
wobec idei propagowania sportu w gminie Sitkówka-
-Nowiny i wspieranie naszych koncepcji w tym zakresie.
Serdecznie gratulujemy Paniom i życzymy dalszych suk-
cesów.

Piotr Lichota

Mistrzostwa Wojewodztwa Świętokrzyskiego w Futsalu Ko-
biet.

Inauguracja rundy wiosennej
Gminny Klub Sportowy Nowiny istnieje od 1974. Trenuje w nim kilkudziesięciu młodych sportowców. Oni sami 
oraz trenerzy dokładają wszelkich starań, aby w przyszłości osiągnąć wysokie wyniki sportowe i awans do wyższej 
klasy rozgrywek. Obecnie Klub występuje w klasie okręgowej. Po rozegraniu 15 kolejek, w połowie rozgrywek, 
GKS Nowiny zajmuje trzecie miejsce w tabeli.
Przed nami runda wiosenna, poniżej przedstawiamy harmonogram meczów, które zostaną rozegrane na nowiń-
skiej murawie. Zapraszamy do oglądania i kibicowania naszej drużynie.
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Wiersze na murach
Portal internetowy eMultipoetry od jedenastu lat wy-
świetla wiersze na murach kamienic przy ulicy Brac-
kiej w Krakowie. W marcu pojawiła sie tam poezja 
Lidii Jędrochy-Kubickiej - mieszkanki gminy Sitkówka-
-Nowiny.

Edukacyjny projekt poetycki eMulitipoetry prowadzony 
jest przez instytucje kultury w Polsce, Niemczech, Fran-
cji, Włoszech, Hiszpanii i Grecji. Portal umożliwia użyt-
kownikom systematyczne pisanie i tłumaczenie wierszy 
oraz doskonalenia własnych zdolności i nawiązywania 
współpracy i wymiany międzynarodowej. Projekt skie-
rowany jest zarówno do indywidualnych użytkowników 
w dowolnym wieku, jak i do osób prowadzących zajęcia 
z tzw. creative writing oraz kursy tłumaczeniowe.

Akcja „Wiersze na murach” po raz pierwszy odbyła się 
24 października 2002 r. w Warszawie i Krakowie. Była 
to wówczas autorska akcja Michała Zabłockiego „366 
wierszy w 365 dni”. Na stałe do Krakowa wiersze wró-
ciły w 2006 r. i od tego czasu akcja prowadzona jest 
nieprzerwanie. Każdego dnia można przeczytać jeden 
nowy wiersz, który jest wyświetlany od zachodu słoń-
ca do godziny drugiej rano. Przebywajacy w Krakowie 
w dniach 10 i 11 marca mieli mozliwość zapoznania się 
z poezją Lidii Jędrochy-Kubickiej - mieszkaniki gminy 

Sitkówka-Nowiny. Na murach wyświetlono wiersze na-
przemiennie w językach polskim i angielskim.
Lidia Jędrocha-Kubicka jest autorką opowiadań i wier-
szy, które ukazały się w Almanachach Literackich: „Do-
tyk Anioła”, „Drapaczka Anioła Stróża”, „Cicha mo-
dlitwa”. Pisze także fraszki, wydała nawet ich zbiór: 
„W klatce własnego ego”.

Marta Herbergier

Wiersze na murch przy ul. Brackiej w Krakowie.

Lotto Poland Bike Marathon znów w Nowinach
Trzy, dwa, jeden… start! Rusza LOTTO Poland Bike Ma-
rathon 2017.

Już dziewiąty raz miłośnicy jazdy na rowerach górskich 
pojawią się na bezdrożach, ścieżkach i leśnych duk-
tach. Dwanaście z siedemnastu tegorocznych etapów 
zostanie rozegranych w województwie mazowieckim. 
Cykl organizowany przez Grzegorza Wajsa odbędzie się 

w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i lu-
belskim.

LOTTO Poland Bike Marathon 2017 wystartuje 26 mar-
ca w Otwocku, a finał zostanie rozegrany 8 października 
w warszawskim Wawrze. Kolorowy peleton rowero-
wych maratończyków ponownie zawita do takich miej-
scowości i gmin, jak: Nowy Dwór Mazowiecki, Legiono-
wo, Radzymin, Nadarzyn, Góra Kalwaria, Urszulin koło 
Włodawy, Sitkówka-Nowiny, Płock, Wąchock, Kozieni-
ce, Stężyca, Marki i Konstancin-Jeziorna, a po raz pierw-
szy zagości w Lublinie i Nieporęcie.
 
Smaczku rywalizacji w LOTTO Poland Bike Marathon 
doda ponownie klasyfikacja górska „Korona Święto-
krzyska”, która obejmie etapy w Sitkówce-Nowinach 
i Wąchocku. W dalszym ciągu będzie obowiązywał po-
dział na amatorów i „zawodowców”, czyli zawodników 
startujących z licencjami Polskiego Związku Kolarskie-
go, a także start sektorowy dla uczniów szkół podsta-
wowych na dystansie FAN oraz - pierwsza w Polsce - 
klasyfikacja generalna przedszkolaków w wyścigach 
Mini Cross. Poza tym pozostają tradycyjne klasyfikacje 
na poszczególnych dystansach MAX, MINI i FAN, druży-
nowa, rodzinna oraz Omnium. Nowością jest dodatko-
wa klasyfikacja drużynowa na młodzieżowym dystansie 
FAN.

Zawody w Nowinach odbędą się 18 czerwca 2017 r. 

Redakcja

Lotto Poland Bike Marathon.
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Wymiana międzypokoleniowa

Koncert chóru „Nowina" 
24 lutego 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Małogoszczu odbył się koncert chóru „Nowina" pod 
dyrekcją Krzysztofa Jończyka z okazji 154-Rocznicy Bi-
twy pod Małogoszczem. W pierwszej części uroczystości 
słuchacze wysłuchali wykładu historyka Pana Jana Kul-
pińskiego p.t. „Uczestnicy Bitwy pod Małogoszczem". 
W drugiej części uroczystości obejrzeliśmy insceniza-
cję historyczną Bitwy pod Małogoszczem. W trzeciej 
części uroczystości podczas koncertu w wykonaniu 
chórzystów z Nowin usłyszeliśmy  utwory o tematyce 
patriotycznej. W trakcie koncertu chórzystka Maria 
Gruszczyńska-Tkacz zaprezentowała wiersz Antoniego 
Bogusławskiego p.t. „Krzyż powstańczy", natomiast 
Teresa Iwan zaprezentowała wiersz p.t „Rok sześćdzie-
siąty trzeci". Po zakończonym koncercie  burmistrz mia-
sta i gminy Małogoszcz Pan Jan Głogowski serdecznie 
podziękował wszystkim wykonawcom wręczając piękny 
bukiet kwiatów. Na bis chórzyści zaśpiewali utwór z re-
pertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze" pt. „Cyt, 
cyt".

Krystyna Janiec

Chór „Nowina" pod dyrekcją Krzysztofa Jończyka.

Zespół Obrzędowy „Kowalanki” nie tylko kultywuje 
ludowe tradycje, ale również dba o łączenie i podtrzy-
mywanie więzi międzypokoleniowych.

Od kilku lat trwa stała współpraca między „Kowalan-
kami” a „Małymi Kowalanami” - oba zespoły wspólnie 
promują gminę Sitkówka-Nowiny, uczestnicząc w licz-
nych wydarzeniach kulturalnych na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego, a także odwiedzając m.in. miesz-
kańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Kielcach. Wspólne występy niewątpliwie integrują 
ich uczestników i dają wiele radości - zarówno dzie-
ciom, jak i „Kowalankom”.
Współpraca zawiązała się w 2015 r., kiedy to oba ze-
społy ustaliły, że będą sie wzajemnie wspierać. Podczas 
spotkań wspólnie śpiewają, tańczą, wykonują prace 
plastyczne, a także wzajemnie wysłuchują swoich opo-
wieści. 

Wspólne występy wywołują wzruszenie nie tylko wśród 
rodziców i najbliższych, ale także wśród rzeczy publicz-
ności. Dzięki takiej współpracy mamy świadomość, że 

historia pisze się na naszych oczach, że tradycja, obyczaj 
tak piękny rzadki nie ginie. Ta iskierka folkloru i narodo-
wej dumy przekazywana jest przekazywana z pokolenia 
na pokolenie, co buduje i jest niezwykle cenne. Takie 
sytuacje pokazują, że naszą lokalną kulturę trzeba nie-
ustannie wspierać i pielęgnować, jeśli będzie ona żyła 
w sercach ludzi, nie będzie zagrożona i będzie trwała 
kolejne wieki.
Warto dodać, że „Kowalanki" odwiedzają również szko-
ły z całej gminy Sitkówka-Nowiny oraz z miasta Kielce, 
przekazując dzieciom i młodzieży swoja wiedzę o trady-
cji i kulturze.

Łukasz Gryń
Marta Herbergier

I Festiwal Świętokrzyskich Smaków. Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach.
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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.

Renata Posłowska Piotr Lichota
Jest sołtysem sołectwa Kowala już od dziesięciu lat. 
Zawsze interesowały ją sprawy społeczności lokalnej, 
a kiedy jej dzieci dorosły, postanowiła poświęcić im się 
na większą skalę.
Pochodzi z Zagnańska, z miejscowości Tumlin. W Kowali 
zamieszkała wraz z mężem w 1984 r. Ma dwoje dzieci.
Uważa, że człowiek rodzi się do służby drugiemu czło-
wiekowi. Powinność tą stara się wypełniać każdego 
dnia.

Od 2007 r. jest sołtysem, a od 2010 r. radną Rady Gmi-
ny. Jest osobą bardzo zaangażowaną w funkcjonowanie 
sołectwa Kowala. Aktywnie zabiega, aby jakość życia jej 
mieszkańców poprawiała się. Każdego dnia przychodzą 
do niej ludzie z prośbą o pomoc i wsparcie. Cieszy się, 
że wraz z innymi udało jej się doprowadzić do realizacji 
wielu ważnych inwestycji na terenie sołectwa: parkin-
gu, grillowiska czy placu zabaw. Wraz z obecnym wice-
wójtem Łukaszem Barwinkiem aktywnie działała, aby 
pozyskać środki na zakup wozu strażackiego dla OSP 
Kowala. Jej celem na najbliższy czas jest wymiana wo-
dociągu w Kowali, zagospodarowanie poddasza w re-
mizie strażackiej oraz wybudowanie wieży widokowej.
Inicjuje wiele imprez i wydarzeń kulturalnych, m.in. 
wieczory tradycji i poezji odbywające się od 2008 r. 
Funduje również nagrodę dla najlepszego ucznia za 
społeczne zaangażowanie. 
Lubi spędzać czas w domu. Czyta wtedy książki, szyje 
lub robi na drutach. Jej pasją jest ogródek, który uwiel-
bia pielęgnować. Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowi-
ny znają ją również z innej strony - w lokalnej gazecie 
publikuje swoje piękne wiersze. Są one wynikiem jej 
życiowych przemyśleń i doświadczeń. Z pewnością dla-
tego tak trafiają do odbiorców - twórczość Pani Renaty 
ma sporą liczbę wiernych czytelników.
Jest otwarta na to, co przyniesie los i z optymizmem 
patrzy w przyszłość.

Redakcja

Pochodzi z wielodzietnej rodziny – ma trzy siostry 
i dwóch z braci, którzy wspierają go i motywują do dal-
szego rozwoju. Miłością do futsalu zaraził go starszy 
brat Adam, ale w zasadzie to nic dziwnego – urodził się 
i mieszkał na Śląsku, który jest polską stolicą futsalu. 
Do Kielc przyjechał za swoją miłością – Dorotą poznaną 
podczas pobytu w Finlandii. Teraz jest szczęśliwym mę-
żem i ojcem dwóch wspaniałych córeczek: ośmioletniej 
Blanki i dwuletniej Kai.

Podkreśla, że bez wsparcia i cierpliwości żony nie byłby 
teraz w tym miejscu, w którym jest.
Od 2009 r. związany jest z futsalem w województwie 
świętokrzyskim. Poświęca mu każdą chwilę, trenując 
nowińskich zawodników oraz prowadząc indywidualne 
treningi dla dzieci w Akademii Doskonalenia Piłkarskie-
go Invex Remedies Football Team. W ubiegłym roku zo-
stał przewodniczącym Komisji Futsalu Świętokrzyskie-
go Związku Piłki Nożnej. Chciałby, by Nowiny stały się 
ważnym ośrodkiem futsalu, nie tylko w województwie 
świętokrzyskim, ale także w całej Polsce. 
Mówi, że ma niezwykłe szczęście do ludzi, dzięki czemu 
osiąga życiowe sukcesy. Obecnie współpracuje z dwo-
ma wybitnymi trenerami: Leszkiem Ojrzyńskim oraz 
Gerardem Juszczakiem, którzy wspierają jego dalszy 
rozwój zawodowy. Jest wdzięczy również za zaufanie, 
jaki obdarzyli go wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz oraz prezes Invex Remedies Foot-
ball Team Artur Parkita.
Marzy, by wszystkie roczniki w futsalowej drużynie 
z Nowin osiągały sukcesy na szczeblu ogólnopolskim. 
Zależy mu na tym, by dzieciaki z gminy zajęły się spor-
tem i rozwijały swoje pasje, zamiast bezczynnie spędzać 
czas przed komputerem. 
W najbliższym czasie wybiera się do Hiszpanii, by w hi-
storycznej szkółce piłkarskiej La Masia trenować z za-
wodnikami FC Barcelona.

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.

Przeznaczenie
To Ty przywiodłeś mnie Panie,

w to miejsce w kamieniu wykute.
Wiem, mam tu coś do zrobienia

niech Twoja wola się stanie.
Mówią, ze człowiek przeważnie

jest swego losu kowalem,
ja ufam Ci bezgranicznie

- niech Twoja wola się stanie.
Choć niespełnione marzenia
wciąż rozdzierają mą duszę

przystaję
i ruszam dalej,

bo to Ty przywiodłeś mnie Panie
w miejsce w kamieniu wykute.

Daj mi mądrość Twą Panie
i siły na dalszą daj drogę

Ty wszystko widzisz z góry
i wiesz mój dobry Boże,

że czesto do dróg na skróty
miewam i ja pokusy

A gdybym ustała w drodze
do Twej woli spełnienia
Podaj mi swą dłoń Boże

i udziel pokrzepienia
Renata Posłowska

Jesień życia
Przyszła jesień życia
Minęło lat wiele
Dzisiaj twoje miejsce
z różańcem w Kościele

 Masz teraz nadrobić
 to co zaniedbałeś
 Bo w swych latach
 Kościół omijałeś

A więc teraz pomyśl
Jak życie naprawić
Bo możesz się potem
Na dnie w piekle smażyć

 Będziesz się tłumaczyć 
 z tego co czyniłeś
 Ile w swoim życiu
 grzechów narobiłeś

A gdy przyjdzie stanąć
u Piotra tam w Niebie
Ile nagrzeszyłeś
zapytają  ciebie

 Jakie będzie wtedy
 twoje tłumaczenie
 Czy dostaniesz w Niebie
 grzechów przebaczenie

Może będzie lament
zgrzytanie zębami    
Będziesz się tłumaczyć
u Piotra przed drzwiami

 Nie będziesz miał wtedy
 dużo do gadania
 Nie pomogą nawet
 prośby czy błagania

Więc uderz się w piersi
przestań wreszcie grzeszyć
Bo na Boskim sądzie
nie będziesz się cieszyć

Henryk Skowerski

Idę do Ciebie krusząc mury
Które mi drogę zagradzają

Wiatr - mróz czy błyskawice
One nade mną władzy nie mają

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

 
Bo życie jest jak płomień świecy

Zapala się i gaśnie
Bądź głodna życia tu i teraz

Bo ono kiedyś zgaśnie

Irena Kostrzewska 

Bądź głodna życia
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Podejmowanie działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czar-
nej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Mo-
rawica, Sitkówka- Nowiny ogłasza nabór wniosków 
o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsię-
wzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej.

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w termi-
nie: od 30 marca do 12 kwietnia 2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej 
Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, od poniedziałku 
do piątku  w godz. 7.30 - 15.30. Ostateczny termin skła-
dania wniosków upływa 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 
1530. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na 
obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącz-
nikami.

Zakres tematyczny operacji - rozwój przedsiębiorczości 
na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność przez podejmo-
wanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacje w tym zakre-
sie.

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach 
naboru na przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie dzia-
łalności gospodarczej wynosi 500 000,00 złotych.
Formą wsparcia jest ryczałt (premia). Wysokość pomo-
cy na jedną operację wynosi 50 000,00 złotych. 
Intensywność pomocy określona została na poziomie 
100 % kosztów kwalifikowalnych.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w regulaminie 
do niniejszego naboru. Opis kryteriów wyboru operacji 
oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie dane-
go kryterium znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, rozdział 
VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób usta-
nawiania kryteriów wyboru. Lokalna Strategia Rozwoju 
udostępniona została na stronie www.perlycn.pl.

Wzory dokumentów aplikacyjnych w tym formularz 
wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku 
o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia 
upubliczniono na stronie internetowej Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” www.
perlycn.pl w zakładce konkursy/2014-2020/1.1.1/Po-
dejmowanie działalności gospodarczej oraz do wglądu 
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Per-
ły Czarnej Nidy” ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.

Redakcja

Adopcje zwierząt
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”.
Jednocześnie informujemy, że w 2017 r. gmina Sitkówka-Nowiny podpisała umowę na wyłapywanie bezpańskich 
zwierząt z terenu gminy Sitkówka-Nowiny z firmą JUKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40 z siedzibą w Zawierciu, pro-
wadzącą Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu.
Zgłoszenia w sprawie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny przyjmowane są od poniedziałku do 
piątku pod nr tel.: 41 347-50-77, 41 347-50-73 w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz  w nagłych wypadkach w dni 
wolne i święta przez Posterunek Policji w Nowinach pod nr tel.: 41 349 36 83 oraz 112.

Kolin
Wspaniały chłopak większych rozmiarów. Mimo silnej 
postury jest bardzo łagodny i przyjacielski. Cudownie 
chodzi na smyczy, a spacery z nim to prawdziwa przy-
jemność. Chętnie się tuli i spędza czas z opiekunami. 
Kolin to duży cierpliwy i mądry psiak, którego obecność 
w czterech ścianach będzie zachwycać wszystkich do-
mowników.

Wolontariusze ze Schroniska w Nowinach

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



GŁOS NOWIN • MARZEC 2017

21

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

Żeglarstwo i łucznictwo tradycyjne na pozór nie mają 
ze sobą nic wspólnego, a jednak w Szewcach jest ro-
dzina, która pasjonuje się obiema tymi dyscyplinami, 
co więcej - stara się zarażać innych szewczan swoim 
bakcylem.

W 2013 została założona Akademia Żeglarska „Stre-
fa Wiatru”. To firma rodzinna, założona i prowadzona 
przez Janusza Kasiaka. Rodzinna, ponieważ współtwo-
rzona wraz z dziećmi - Dianą i Hubertem.
Janusz Kasiak, z zawodu informatyk programista, któ-
ry już w dzieciństwie oddał swe serce żaglom i wodzie 
trenując przez wiele lat żeglarstwo regatowe. Po skoń-
czonej karierze sportowej Janusz zajął się działalnością 
trenerską pracując z dziećmi i młodzieżą miedzy innymi 
w kieleckim Uczniowskim Klubie Sportowym „Zalew 
Kielce”. To w jego ręce trafiały dzieci, których ambicja-
mi było ściganie się na łódkach klasy Optimist i Laser na 
arenie ogólnopolskiej. Wśród sportowych wychowan-
ków Janusza Kasiaka znalazła się także jego córka Diana, 
która w krótkim czasie zaczęła odnosić duże sukcesy re-
prezentując województwo świętokrzyskie na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży. Hubert z kolei, dołączył 
do klubu parę lat później i po 6 latach treningu regato-
wego w 2014 roku osiągnął tytuł Mistrza Polski w klasie 
Laser 4.7 oraz reprezentował Polskę na Mistrzostwach 
Europy w Norwegii. Teraz cała trójka współtworzy fir-
mę jednocześnie podtrzymując rodzinna żeglarska tra-
dycję, utrzymującą się już od kilku pokoleń.

Akademia Żeglarska „Strefa Wiatru” zajmuję się obec-
nie głównie organizacją i prowadzeniem wędrownych 
obozów żeglarskich dla dzieci w wieku 13-18 lat. Rejsy 
odbywają się na Mazurach w dwóch ostatnich tygo-
dniach sierpnia i są prowadzone przez profesjonalną 
kadrę trenerów, instruktorów, sterników jachtowych, 
oraz ratowników WOPR. Na obozach każdy znajdzie 
coś, co go zainteresuje. Dzieciom oferowane jest przede 
wszystkim szkolenie żeglarskie (prowadzenia jachtu, 
wiązanie węzłów itp.), ale także inne zajęcia takie jak 
konwersacje w j. angielskim, rozwiązywanie łamigłó-
wek matematycznych, nauka rzeźbienia w drewnie, 
łucznictwo tradycyjne, wędkowanie, ogniska i śpiewa-
nie szant oraz gra na ukulele.

Co roku na obozach z Akademią żegluje ponad 70 osób 
z całej Polski, między innymi młodzież z naszej gminy. 
Wszystkie informacje i zdjęcia z obozów z poprzednich 
lat można znaleźć na stronie www.strefawiatru.pl.

Oprócz Akademii Żeglarskiej „Strefa Wiatru” Janusz 
Kasiak pasjonuje się łucznictwem tradycyjnym, które 
wraz z żona Agnieszką propaguje i rozwija w Szewcach. 
W zeszłym roku postanowił zbudować wraz z przyja-
ciółmi „ścieżkę łuczniczą” (czyli stanowiska strzeleckie 
w okolicach kamieniołomu „Szewce”) i rozpowszechnić 
swoje hobby wśród sąsiadów i znajomych.
O sukcesie jego inicjatywy świadczy popularność I Pik-
niku Łucznictwa Tradycyjnego. Odbył się on w maju ze-
szłego roku i zgromadził aż 16 łuczników tradycyjnych 
z okolic naszej gminy. Janusz bierze udział w ogólnopol-
skich amatorskich zawodach łucznictwa tradycyjnego, 
ale największą radość daje mu dzielenie się pasją z in-
nymi. W maju tego roku organizowany jest kolejny, już 
II Piknik Łucznictwa Tradycyjnego w Szewcach. Jest on 
otwarty dla wszystkich pasjonatów łucznictwa ale tak-
że dla tych, którzy pragnął dopiero poznać ten piękny 
sport.

Zapraszamy do kontaktu z nami:
adres e-mail: biuro@StrefaWiatru.pl
adres: Akademia Żeglarska „Strefa Wiatru” Janusz Ka-
siak, 26-052 Szewce, ul. Marmurowa 57
telefon: +48 513 -46 539.

Diana Kasiak

Żeglarstwo i łucznictwo tradycyjne w Szewcach

Rodzinne żeglowanie.
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Podatki płacę tam, gdzie mieszkam

Ogłoszenia

Drodzy Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny i Czytelnicy Głosu Nowin

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

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny

Informacja

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

Bądź lokalnym patriotą! - przeczytaj dlaczego warto 
rozliczyć PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla 
miejsca zamieszkania.

Dlaczego to takie ważne?

Każda gmina otrzymuje około 37% udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących na 
jej terenie. Dzięki tym funduszom możliwe jest finan-
sowanie przez gminę działalności naszych jednostek, 
rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci. Inwestujemy 
w sport, kulturę oraz poprawę jakości lokalnej infra-
struktury (drogi, chodniki, tereny zielone).

Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, w przypadku podatku PIT właściwym miej-
scem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbo-
wy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika 
w ostatnim dniu roku podatkowego.

Na terenie naszej gminy zamieszkuje wiele osób, któ-
re wciąż widnieją w rejestrach mieszkańców innych 
miejscowości. Oznacza to, że udziały w podatku docho-
dowym (od tych mieszkańców) zasilają budżety miast 
i gmin, w których osoby te faktycznie nie mieszkają, 
a zatem też w mniejszym stopniu korzystają z ich infra-
struktur.

Stąd też apelujemy, aby rozliczać podatek dochodowy 
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowa-
nia. Dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny jest to 
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach.

Zobacz, co możesz zyskać!
Z podatku PIT jednej osoby można np.:

• zbudować 7 m² chodnika

• posadzić 52 krzewy, które urozmaicą gminną zieleń

• wykonać  7 m² trasy spacerowej

• wyremontować 3 m² schodów

• zakupić 6 tablic z nazwą ulicy

• zakupić 5 znaków drogowych

• zainstalować 3 tablice informacyjne

• odmalować 58,3 m² pasów

• wyremontować 17 m² drogi (wykonanie nakładki as-

faltowej).

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?
Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okre-
sie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formu-
larzu PIT  adres naszej Gminy jako miejsca zamieszka-
nia oraz wskazać dane Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Kielcach.

W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy for-
mularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie interne-
towej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie 
skarbowym. Wypełnienie formularza jest proste – wy-
starczy podać imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamiesz-
kania oraz numer rachunku bankowego (na który będą 
wpływać np. zwroty podatku). Wypełniony formularz 
ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzę-
du skarbowego.

Jeśli na naszą prośbę rozlicza nas pracodawca, wystar-
czy, że poinformujemy go o zmianie adresu zamieszka-
nia (dla celów podatkowych). Wtedy pracodawca wyśle 
nasze zeznanie do właściwego urzędu skarbowego. Nie 
trzeba (ani pisemnie, ani osobiście) zmieniać danych 
w „starym” urzędzie skarbowym – urzędy same je zak-
tualizują.

Pamiętaj: im więcej osób będzie płaciło podatki 
w miejscu zamieszkania, tym na lepszy standard życia 
w gminie Sitkówka-Nowiny mogą liczyć mieszkańcy.

Redakcja
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