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Niechaj same szczęśliwe chwile przepełniają nasze serca,
a z ust wypływają wyłącznie serdeczne słowa

wokół klimatu wzajemnej życzliwości, troski i bezpieczeństwa, 
życia bez kryzysów, spełnienia najważniejszych marzeń.

Niechaj w codzienność napływają ciągle nowe, radosne historie,
dni ciepłe jak słońce i piękne jak bukiet wiosennych kwiatów,

Niech zagości odwzajemniona miłość, we wspólnych relacjach
tolerancja i zrozumienie.

Wraz ze Zmartwychwstaniem Pańskim niech nastąpi nasze odrodzenie 
duchowe, a serca przeniknie wiara, nadzieja i miłość. 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz

wraz z pracownikami Urzędu

Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
Zofia Duchniak

wraz z radnymi i sołtysami
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Szanowni Państwo!

Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość o odejściu 
mojego poprzednika, wójta gminy w latach 1998-
2002, Marka Dębca. Jego założenia i idee, były wy-
jątkowo bliskie memu sercu.
Nade wszystko chciał inicjować działania społe-
czeństwa obywatelskiego, takiego, które ma realny 
wpływ na otaczające je środowisko i wraz z władza-
mi gminy troszczy sie o rozwój Małej Ojczyzny, jaką 
jest gmina - podstawowa komórka administracyjna.
To dzięki niemu rozpoczęły się procesy inwestycyjne, 
które doprowadziły do wzrostu rangi gminy Sitków-
ka-Nowiny na skalę wojewódzką i ogólnokrajową.
Dziś niewielu jest ludzi, którzy z takim zapałem dążą 
do celu, zwłaszcza, jeśli ten tel ma wymiar w głównej 
mierze społeczny.
Jestem niezwykle dumny, że mogę zarządzać spu-
ścizną moich poprzedników. Mam nadzieję, że reali-
zując inwestycje, jakich jeszcze nigdy nie było w tej 
gminie, przyczyniam się nie tylko do jej rozwoju, ale 
i realizacji ich marzeń. Wszystko bowiem, co robimy, 
robimy nie tylko z myślą o przyszłości, ale i czasach 
minionych.
Nasza gmina pięknieje z dnia na dzień, a  wzrost jej 
rangi jest ukazywany choćby w kolejnych rankin-
gach i wyróżnieniach. Cieszy mnie to jako wójta, ale 
przede wszystkim jako mieszkańca. Mam nadzieję, 
że równeiż PAństwo dostrzegacie zmiany, jakie dzieją 
się w każdym zakątku naszej gminy.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Wspomnienie o Marku Dębcu - wójcie gminy Sitkówka-Nowiny

Autorem wiersza „Wielkanocne Życzenia", jaki znalazł 
się na okładce grudniowego „Głosu Nowin" jest Pani 
Lidia Jędrocha-Kubicka.
Autorem zdjecia, jakie znalazło się na okładce kwietnio-
wego „Głosu Nowin" jest Pani Dominika Wiśniewska  
ze Studia Fotomorfoza. Jej prace można obejrzeć na 
stronie internetowej www.fotomorfoza.pl oraz fanpa-
ge'u na Facebooku @studiofotomorfoza.

Odszedł zbyt wcześnie i zbyt młodo. Zawsze aktywny, 
chętny, by nieść pomoc innym. Był człowiekiem wraż-
liwym na wszystko, co dotyczyło ludzi z jego gminy, 
niezwykle zaangażowanym w swoją pracę. Nie kie-
rował się tym, czy coś się opłaca czy nie - starał się 
zawsze jak najlepiej wypełnić zobowiązania, które          
na siebie przyjął. Był przy tym człowiekiem skromnym 
i kulturalnym. Dziś już nie ma go wśród nas, lecz Jego 
osoba na zawsze już będzie trwać w historii gminy Sit-
kówka-Nowiny.

Marek Dębiec urodził się 26 kwietnia 1956 r. w Piń-
czowie. Był związany z gminą Sitkówka-Nowiny od roku 
1998. Był absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej 
w Kielcach na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Miał 
żonę i dwójkę dzieci. Uchwałą Nr RG-III/12/98 Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny z  dnia 16 listopada 1998 r. po 
przeprowadzeniu głosowania tajnego został wybrany 
wójtem gminy Sitkówka-Nowiny na lata 1998-2002. 
W latach 2002-2006 był radnym gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Za jego czasów zrealizowano sztandarowe wówczas 
inwestycje: budowę gimnazjum w Nowinach, budowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej w Kowali i Szewcach, roz-
budowano i przebudowano budynek Ośrodka Zdrowia 
w Nowinach, wybudowano garaże OSP Szewce-Zawa-
da, rozbudowano szkołę w Bolechowicach.
Inwestycje te zostały zrealizowane pomimo bardzo 
trudnej sytuacji finansowej gminy. Konsekwentnie 
realizował założone cele. - Oczywiście te problemy fi-
nansowe nie spowodują całkowitego zahamowania 
inwestycji infrastrukturalnych w gminie. Będą nadal 
prowadzone inwestycje w sakresie budowy sieci ka-
nalizacyjnej w Szewcach, choć tu muszę zaznaczyć, 
ze zależeć to bedzie od ostatecznego bilansu budżetu 
i jego uchwalenia przez Radę Gminy. Planujemy także 
generalny remont obiektu przy ul. Parkowej 3 oraz roz-
poczęcie prac projektowych dotyczących budowy gim-
nazjum w gminie. To będą największe inwestycje na ten 
rok, choć nie oznacza to, że nie będziemy realizować in-
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Wspomnienie o Marku Dębcu - wójcie gminy Sitkówka-Nowiny
Pracę urzędników traktował jak misję. - Oczywiście 
sprawna komunikacja społeczna to nie tylko radni, 
ale także urzędnicy samorządowi, od których zależy 
merytoryczne załatwianie spraw dotyczących miesz-
kańców. Mnie cieszy fakt, że obecnie spotykam coraz 
mniej skarg na pracę urzędu, a coraz więcej pochwał 
ze strony mieszkańców. Oznacza to, ze służby samorzą-
dowe zrozumiały, iż urzędnik jest na usługi mieszkań-
ców, a nie odwrotnie. Ta sama zreszta sytuacja dotyczy 
mnie, członków zarządu i radnych - wyjaśniał służebną 
rolę pracowników samorządowych.

Był społecznikiem, a w swojej pracy kierował się przede 
wszystkim opinią mieszkańców. - Robimy wszystko, aby 
strategiczne decyzje nie wychodziły zza biurka, a już na 
pewno ja nie robię tak, aby ktokolwiek zarzucił mnie, 
że taką decyzję wydał wójt. Każdą mniejszą sprawę 
konsultuję z Zarządem Gminy i Radą Gminy. Natomiast 
wszystkie strategiczne dla gminy decyzje konsultowa-
ne są ze społecznością lokalną. Co tylko jest możliwe 
staram się ustalać z mieszkańcami gminy, a szczególnie 
sprawy, które zasadniczo wpływać będą w przyszłości 
na życie społeczeństwa w gminie. Ja sam jestem otwar-
ty na wszystkie spotkania z mieszkańcami i to samo 
zarząd jak i radni. To pozwala nam wsłuchać się w pro-
blemy mieszkańców, wspólnie wypracować jak najlep-
sze rozwiązania oraz nakreślić ramy wspólnych działań. 
Gdybyśmy siedzieli natomiast za biurkiem w urzędzie, 
podejmując decyzje bez konsultacji ze społeczeństwem, 
byłby to najpoważniejszy błąd w kierowaniu gminą! My 
jako samorząd musimy być blisko mieszkańców i mu-
simy wiedzieć o wszystkich problemach jakie ich doty-
czą, dlatego też tak częste są spotkania z mieszkańca-
mi. W tym zakresie przyjęliśmy dwa elementy strategii: 
komunikację społeczną i bezpośrednie czuwanie nad 
inwestycjami poprzez ich bieżące kontrolowanie na 
miejscu - wyjaśniał. - My jako samorząd nie tylko wsłu-
chujemy się w to, co mają do powiedzenia różne grupy 
społeczne, ale również podejmujemy szereg wspólnych 
inicjatyw mających właśnie na celu pozytywne kreowa-
nie wizerunku gminy na zewnątrz. Ta ścisła współpraca 
pozwala nam wykreować nie tylko pozytywny wizeru-
nek, ale także stworzyć realną koncepcję strategii roz-
woju gminy na kolejne lata - dodał.

Na okres jego rządów przypadł również trudny okres 
reformy administracyjnej kraju. Wprowadzono trój-
stopniowy podział samorządności: gminy, powiaty 
i województwa. - Jesteśmy tutaj na pierwszym szczeblu 
tej drabiny, jeżeli chodzi o współpracę z tymi szczebla-
mi samorzadu. Wynika to z faktu, że powiaty jak i wo-
jewództwa działają bardzo krótkoi dopiero organizują 
swoje struktury i trudno tu wymagać dobrej i owocnej 
współpracy. Oczywiście relacje pomiędzy naszą gminą, 
powiatem i województwem są coraz ściślejsze , ale na 
efekty współpracy myślę, że jeszcze trzeba będzie po-
czekać - tłumaczył.

Marek Dębiec zmarł 18 marca 2018 r. w wieku 62 lat.
Redakcja

westycji mniejszych tj. naprawy i remonty dróg, oświe-
tlenia, itp. - mówił w wywiadzie dla „Głosu Nowin” kilka 
miesięcy po objęciu stanowiska wójta gminy.

Jego ambicją było, aby gmina Sitkówka-Nowiny stała 
się „wizytówką" województwa świętokrzyskiego.
W czasie sprawowania funkcji wójta wypromował gmi-
nę na arenie ogólnopolskiej. W 1999 r. gmina otrzymała 
dwie prestiżowe nagrody: za najnowocześniejszy sys-
tem informacji terenowej oraz za najlepsze świadcze-
nie usług dla mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. 
W 2001 roku gmina uzyskała certyfikat Prezydenta RP 
„Gmina przyjazna dla środowiska”. - Oczywiście jednym 
z naszych priorytetowych celów jest diametralna zmia-
na wizerunku gminy na zewnątrz. Sitkówka-Nowiny nie 
może słynąć jako gmina najbogatsza i ta, gdzie nastę-
pują częste zmiany personalne. Chcemy, aby ta gmina 
słynęła jako gmina dobrze wypełniająca swoje zadania 
wobec mieszkańców, dobrze świadcząca usługi i dobrze 
zarządzana. Gdy ten poziom osiągniemy, będziemy 
wówczas mogli wtedy myśleć o dalszych działaniach    
na forum wojewódzkim czy ogólnopolskim - wyjaśniał 
we wspomnianym wcześniej wywiadzie.

Na okres jego kadencji przypada okres wykupu osiedla 
Nowiny od koncernu Dyckerhoff. Pomimo, że sytuacja 
finansowa gminy pozostawiała wiele do życzenia, pod-
jął się zarówno tego wyzwania, jak i ukończenia inwe-
stycji podjętych w latach poprzednich. Z sukcesem. Za-
inicjował proces sprzedaży lokali mieszkańcom osiedla 
po preferencyjnych cenach. Okres wykupu mieszkań 
przez mieszkańców i powołania pierwszych wspólnot 
mieszkaniowych ropoczął etap realnego wpływu miesz-
kańców na otoczenie. Dziś na terenie całej gminy funk-
cjonują 24 wspólnoty mieszkaniowe, które zarządzają 
swoim mieniem na własny rachunek.

Z jego inicjatywy w dniu 1 września 1999 r. rozpoczę-
ło działalność Gimnazjum w Nowinach, a Szkole Pod-
stawowej nadano imię „Orląt Lwowskich”. W czerwcu 
1999 r. oddano do użytku budynek Ośrodka Zdrowia, 
który przeszedł wówczas gruntowną modernizację i zo-
stał rozbudowany. Z trudnym czasem reformy szkol-
nictwa poradził sobie w specyficzny dla siebie sposób 
- prowadząc konsultacje z nauczycielami i rodzicami, 
a nie wydając decyzje zza biurka. Przez wszystkie lata 
istnienia Gminazjum w Nowinach było prowadzone na 
najwyzszym poziomie, a jego uczniowie osiągali liczne 
sukcesy zarówno w nauce, jak i sporcie.

Cenił sobie współpracę z Zarządem Gminy i Radą Gmi-
ny. - Dyskusje toczące się na sesjach, są dyskusjami 
niejednokrotnie ostrymi, ale zawsze merytorycznymi. 
Jest to więc twórcza dyskusja, mająca na celu wypra-
cowanie jak najlepszego stanowiska dotyczącego stra-
tegicznych spraw w gminie. Nie ma więc żadnych per-
sonalnych przepychanek i niejasnych sytuacji. Dyskusja 
zawsze dotyczy spraw związanych z procesem rozwoju 
gminy - argumentował.
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Fundusz sołecki i obywatelski
Wśród szczególnie istotnych dla mieszkańców inwe-
stycji znajdują się te, o których decydują oni sami 
bezpośrednio. Mają taką możliwość dzięki funduszo-
wi sołeckiemu i obywatelskiemu. Ten ostatni po raz 
pierwszy został rozdysponowany w gminie Sitkówka-
-Nowiny w ubiegłym roku.

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy, o których 
przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Dzięki temu reali-
zowane są zadania, które, z różnych względów, nie za-
wsze byłyby brane pod uwagę przy konstruowaniu bu-
dżetu. - Szczególnie cenię sobie zaangażowanie samych 
mieszkańców. Ich aktywność i świadome uczestnictwo 
w życiu publicznym realnie wpływają na współpracę 
z władzami samorządowymi - wyjaśnia wójt gminy      
Sebastian Nowaczkiewicz.

Fundusz sołecki działa w gminie Sitkówka-Nowiny już 
od 2009 r. Każde sołectwo ma do rozdysponowania 
inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkań-
ców. Na przestrzeni lat dzięki środkom z jego realizacji 
zmodernizowano i wybudowano place zabaw, sfinanso-
wano potrzeby zespołów ludowych czy  zadecydowano 
o budowie oświetlenia w poszczególnych sołectwach.

W roku 2017 na fundusz sołecki i obywatelski prze-
znaczono łącznie niemal 400 tys. zł. W Bolechowicach 
wybudowano altanę rekreacyjną wraz z grilowiskiem, 
część środków przeznaczono na zakup strojów dla ze-
społu ludowego „Bolechowiczanie”. W Kowali, poza wy-
mianą bram garażowych i remontem łazienek w budyn-
ku OSP, dokonano zakupów: kosy spalinowej, iglaków 
dla szkoły oraz obuwia dla zespołu „Kowalanki”. - Inwe-
stycje były realizowane pod nadzorem Rady Sołeckiej, 
wspólnie dokonywaliśmy wyboru płytek i wyposażenia 
w łazienkach - mówi sołtys Renata Posłowska. - Zarów-
no remont łazienek, jak i wymiana bram garażowych 
w remizie była możliwa dzięki dodatkowemu wsparciu 
finansowemu ze strony gminy - podkreśla.

Mieszkańcy sołectwa Szewce-Zawada zadecydowali 
o przeznaczeniu środków na opracowanie dokumenta-
cji projektowej dla budowy drogi gminnej oraz oświe-
tlenia w ul. Kwarcytowej. - Nasze sołectwo szybko się 
rozrasta, przybywa tu nowych mieszkańców, dlatego 
zagospodarowanie nowopowstałych dróg jest dla nas 
ważne - mówi sołtys Ewa Fudali. Nie zapominamy 
jednak o Szewczankach, dla których kupiliśmy stroje 
oraz o strażakach - dla nich zakupiono kosę spalinową            
na potrzeby OSP - dodaje.

W Woli Murowanej wykonano nagłośnienie w sali ze-
brań w budynku OSP oraz sfinansowano częściowo 
opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw. 
Prace ruszą jeszcze w tym roku. Zlokalizowana tu zo-
stanie siłownia zewnętrzna dla dorosłych, placyk za-
baw dla dzieci oraz boisko rekreacyjne o wymiarach 
17×30 metrów o nawierzchni z poliuretanu. Na części 
przeznaczonej dla dzieci stanie między innymi piramida 
wspinaczkowa, wielofunkcyjny zestaw zabawowy, huś-
tawki czy karuzele. Na terenie siłowni zewnętrznej po-
wstanie siedem stanowisk do ćwiczeń, między innymi 
urządzenia do crossfitu.
W sołectwie Zgórsko-Zagrody środki z funduszu sołec-
kiego przeznaczono na place zabaw. Zmodernizowa-
no plac zabaw na Osiedlu Pod Lasem w miejscowości 
Zgórsko. Niestety, w 2017 r. nie udało się rozpocząć 

Altana rekreacyjna na terenie ZPO w Bolechowicach.

Ulica Kwarcytowa w Szewcach.

Łazienki w remizie OSP Kowala już po remoncie.
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prac związanych z budową placu zabaw w Zagrodach 
z uwagi na fakt, że kwoty wskazane przez oferentów 
znacznie przekraczały możliwości finansowe gminy. 
Na ogrodzonym terenie zostanie zamontowany zestaw 
wielofunkcyjny do zabawy, linarium widokowe czy ka-
ruzele, powstanie także altana rekreacyjna. Lada dzień 
zostanie wyłoniony wykonawca, a prace rozpoczną się 
wczesną wiosną.

Po raz pierwszy o możliwości przeznaczenia środków fi-
nansowych decydowali mieszkańcy miejscowości Nowi-
ny, Sitkówka, Trzcianki oraz Słowik. Łącznie mieli oni do 
rozdysponowania kwotę ponad 130 tys. zł. Mieszkań-
cy Sitkówki zadecydowali o modernizacji placu zabaw 

i boiska wielofunkcyjnego. W Słowiku wybudowano 
siłownię zewnętrzną i zamontowano lustro bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, w Trzciankach pieniądze prze-
znaczono na opracowanie projektu chodników i ciągów 
dla pieszych. Na osiedlu Nowiny powstała altana rekre-
acyjna z grilowiskiem. W jej okolicy zamontowano trzy 
kamery do monitorowania terenu. Wykonano również 
nawierzchnię tartanową siłowni zewnętrznej i zakupio-
no stroje dla Nowinianek. - Mamy nadzieję, że miesz-
kańcy będą korzystać z altany i troszczyć się o nią. Takie 
miejsce spotkań zawsze się przyda - mówi Krystyna Ja-
niec przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny.

Marta Herbergier

Rusza budowa drogi w Bolechowicach
Rozpoczyna się od oczekiwana od wielu miesięcy in-
westycja drogowa w miejscowości Bolechowice. Gmi-
na Sitkówka-Nowiny rozstrzygnęła właśnie przetarg 
na realizację pierwszego etapu zadania - budowy ka-
nalizacji deszczowej.

W dniu 7 marca wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz 
podpisał umowę z wykonawcą Stanisławem Karysiem 
właścicielem Zakładu Usługowego Wodno-Kan., Co i 
Gaz na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od 
Kopalni Bolechowice, przez skrzyżowanie z drogą we-
wnętrzną Bolechowice Odpadki, do wysokości posesji 
nr 80 w m. Bolechowice. Wartość umowy opiewa na 
kwotę 1.091.010,00 zł.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg nieograniczony na 
realizację tej części zadania został ogłoszony jeszcze w 
ubiegłym roku. Niestety, najniższa oferta przekraczała 
kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinan-
sowanie zamówienia. W styczniu tego roku gmina po-
nownie ogłosiła przetarg.

- To niezwykle ważna dla naszych mieszkańców inwe-
stycja. Każdy widzi, w jakim stanie jest ta droga. Do-
raźne remonty niewiele pomagają, konieczna jest jej 
kompleksowa modernizacja - mówi sołtys Bolechowic 
Zbigniew Jantura. - Mam świadomość, że proces przy-

gotowania tej inwestycji jest niezwykle trudny, choćby 
że względu na problemy z własnością gruntów.  Naby-
cie tytułu własności w drodze komunalizacji nastąpiło 
po wieloletnich staraniach gminy w 2017 r., dlatego 
tym bardziej cieszy mnie, że prace rozpoczną się lada 
dzień - dodaje.

Realizacja inwestycji ma za zadanie przede wszystkim 
odprowadzić ścieki deszczowe poprzez wpusty deszczo-
we oraz odwodnienie liniowe, przez kanał deszczowy 
zakończony wylotem kanalizacyjnym do istniejącego 
rowu. W zakresie robót gmina przewidziała również 
odtworzenie nawierzchni jezdni w celu zapewnienia ru-
chu pojazdów po wykonaniu I Etapu inwestycji. Termin 
wykonania zamówienia upływa 31 maja b.r.

Na drugą część budowy kanalizacji deszczowej (od dro-
gi powiatowej nr 0381T) na początku roku został złożo-
ny wniosek do Starostwa Powiatowego w Kielcach na 
zgłoszenie zamiaru budowy obiektu budowlanego nie-
wymagającego pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu 
informacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach o bra-
ku sprzeciwu do zgłoszenia na realizację robót, ogłoszo-
ny zostanie przetarg na wykonanie drugiej części kanali-
zacji deszczowej. Kolejny etap realizacji zadania polegać 
będzie na przebudowie drogi w Bolechowicach. Jego 
rozpoczęcie planowane jest na trzeci kwartał 2018 r.

- Warto podkreślić, że ostatni etap zadania polega-
jący na przebudowie drogi wiąże się z przejęciem od 
większości właścicieli działek, które są niezbędne do 
budowy drogi w zakresie przewidzianym w projekcie. 
Wzdłuż projektowanej drogi znajdują się również dział-
ki, których stan prawny wymaga uregulowania - mówi 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. -  Mam nadzieję, 
że będziemy mogli liczyć w tym zakresie na dobrą wolę 
mieszkańców. Aktualny stan zaniedbywanej przez wiele 
lat drogi pozostawia wiele do życzenia i najwyższa pora, 
aby inwestycja ta została zrealizowana.

Marta Herbergier

Pierwszy etap inwestycji zostanie zakończony do 31 maja 
2018 r.
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Popłynie woda
W dniu 7 marca została zawarta umowa na wykona-
nie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej magi-
stralnej do msc. Szewce i Zawada, Gmina Sitkówka-
-Nowiny, województwo świętokrzyskie”.

Przedmiotem umowy jest budowa wodociągu o długo-
ści 1245,8m z rur 100 SDR11 o średnicy fi 180 mm. Wo-
dociąg zlokalizowany będzie w chodniku oraz ścieżce 
rowerowej po południowej stronie ul. Szewskiej, Gen. 
Hedy oraz ul. Dewońskiej. Magistrala zepnie istnieją-
cy wodociąg w ul. Szewskiej w na  Osiedlu Pod Lasem          
z  istniejącym wodociągiem w ul. Dewońskiej.
Inwestycja umożliwi drugostronne zasilenie msc. Szew-
ce i Zawada. - W tych okolicach, zwłaszcza w okresie 
letnim, często spotykaliśmy się z niedoborami wody, 
niskim ciśnieniem. Ta inwestycja pozwoli na pozbycie 
się tego problemu - wyjaśnia wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz.

Wykonawcą robót został wybrany Zakład Usługowy 
Wodno-Kan., CO i gaz. Stanisław Karyś, 25-255 Kiel-
ce ul. Wikaryjska  40. Warność umowna robót wyno-
si 409.590,00 zł. Termin zakończenia upływa 31 lipca 
2018 r.

Marta Herbergier
W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców.

Znika historyczna zjeżdżalnia
Charakterystyczna, zielona rura basenu „Perła” w No-
winach przez ponad dwie dekady była dumą gminy 
Sitkówka-Nowiny. I choć mogłaby służyć zapewne 
jeszcze wiele lat, władze gminy podjęły decyzję o jej 
wymianie. Po 1,5-miesiecznej przerwie zastąpi ją jed-
na z najnowocześniejszych zjeżdżalni w kraju.

Nowa zjeżdżalnia będzie posiadała wyświetlacz multi-
medialny, dzięki któremu zjazdowi będą towarzyszyły 
elementy audiowizualne. O ich wyborze zadecydują 
sami użytkownicy: będą mogli pędzić wśród krokodyli, 
na torze F1 czy w dżungli, a także zagrać w grę multi-
medialną. Nowa rura będzie składała się z kilku warstw: 
właściwej rury zjazdowej o szerokości 120 cm, ocieple-
nia oraz rury zewnętrznej.

Od kilku lat rośnie zainteresowanie samą pływalnią 
„Perła” w Nowinach. W roku 2011 pływalnię odwie-
dziło 100 tys. osób, w ubiegłym roku - niemal 170 tys. 
osób. - To wynik podejmowanych przez nas starań o po-
prawę jakości świadczonych przez nas usług. W ciągu 
ostatnich lat zamontowaliśmy zjeżdżalnie na basenach 
letnich, dokonaliśmy modernizacji pomieszczeń i same-
go budynku pływalni, zamontowaliśmy saunę infrared, 
zmodernizowaliśmy kotłownię olejową na gazową. 
Wartość inwestycji wyniosła łącznie 1,6 mln zł. W tym 
roku wymiana zjeżdżalni kosztować nas będzie 800 tys. 
zł. - mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Marta Herbergier

Demontaż 24-letniej zjeżdżalni trwał kilka dni. Basen już bez zjedżalni.
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radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk 

wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus 

radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka

Wysoka ocena pre-ratingowa
Gmina Sitkówka-Nowiny uzyskała bardzo wysoką oce-
nę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwe-
stycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Co to 
oznacza? Gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, da-
jącej jej możliwość korzystania z kredytów i realziacji 
inwestycji. 

- Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce 
zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzy-
skanej przez Państwa. Jest to dowodem, iż w sposób 
odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środ-
kami publicznym w pełni wypełniając mandat zaufania 
uzyskany od wyborców w wyborach samorządowych. 
- pisze w liście skierowanym na ręce wójta Sebastiana 
Nowaczkiewicza dr hab. Paweł Śliwiński prof. nadzw. 
UEP Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitało-
wego.

- Nie ukrywam swojego zadowolenia, wszak miło jest 
być docenionym przez zupełnie niezależne instytucje 
z zewnątrz. Pre-rating potwierdza słuszność podejmo-
wanych przez nas działań, a przede wszystkim pokazuje 
naszą gminę jako gminę wiarygodną i stabilną finanso-
wo - mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

To nie pierwszy przypadek, kiedy w ciągu ostatnich 
trzech lat dobra kondycja finansowa gminy Sitkówka-
-Nowiny została doceniona przez zewnętrzne instytu-

cje. Gmina zajęła I miejsce w Rankingu Zrównoważo-
nego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w 2016 roku w województwie świętokrzyskim w ka-
tegorii Gmina Wiejska. Ranking został opracowany 
przez Politechnikę Warszawską.
W ostatnim czasie gmina awansowała z 802 na 160 
miejsce w rankingu zdolności kredytowej przygotowa-
nym przez czasopismo samorządowe „Wspólnota”.
Ranking jest opracowywany w oparciu o artykuł 243 
ustawy o finansach publicznych. W rankingu inwesty-
cyjnym opracowanym przez to samo czasopismo, gmi-
na awansowała z 598 na 330 miejsce spośród 1559 
gmin wiejskich. Średnie wydatki inwestycyjne per capi-
ta 2014-2016 wyniosły 723,74 zł.

Pre-rating to wstępna ocena analizy kondycji finanso-
wej jednostki samorządu, obejmująca wiarygodność 
i wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych. Ba-
danie pre-ratingowe wykonała na zlecenie Fundacji 
Rozwoju Rynku Kapitałowego agencja ratingowa INC 
Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej 
Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Pa-
ryżu, a której wysokie kwalifikacje został potwierdzone 
przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.

Marta Herbergier
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W dniu 8 marca 2018 r. Przychodnia Nowiny SPZOZ 
zawarła umowę z Regionalnym Centrum Naukowo-
-Technicznym w Podzamczu dotyczącą screening 
w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego. Umowa została pod-
pisana przez Michała Piasta - dyrektora RCNT i Jacka 
Chudzickiego - dyrektora Przychodni Nowiny.

W dniu 26 października 2017 RCNT roku uzyskało zgo-
dę Komisji Bioetycznej przy Świętokrzyskiej Izbie Lekar-
skiej na realizację projektu screening w kierunku choroby 
trzewnej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Przychodnia Nowiny partnerem Regionalnego 
Centrum Naukowo-Technicznego

Celiakia, inaczej choroba trzewna, polega na niewłaści-
wej odpowiedzi immunologicznej organizmu, wywołu-
je nadmierną reakcję układu odpornościowego i wiąże 
się z nietolerancją glutenu. Z powodu dawania niejed-
noznacznych objawów klinicznych, często diagnozowa-
na jest z opóźnieniem.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przesie-
wowych grup mieszkańców województwa świętokrzy-
skiego, w przedziale wiekowym: 3-5 oraz 12-15 lat. Pro-
jekt zakłada przebadanie około 1000 osób, a czas jego 
trwania przewiduje się na 2 lata.
Materiał biologiczny deponowany w Biobankach stwa-
rza możliwość prowadzenia innowacyjnych badań bądź 
uzupełniania obecnego stanu wiedzy. Powyższe projek-
ty, za zgodą uczestnika badania, stanowić będą repozy-
torium próbek materiału biologicznego pozostałego po 
analizach, do kolejnych projektów naukowych. Depo-
nowanym materiałem będą surowica oraz DNA.

- RCNT będzie prowadziło nabór między innymi wśród 
mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny umożliwiający 
prowadzenie badań z krwi - wyjaśnia Jacek Chudzic-
ki dyrektor Przychodni Nowiny. - Dzięki temu będzie-
my mieli możliwość lepszego poznania tej choroby, 
a w przyszłości - wcześniejszego diagnozowania i sku-
tecznego leczenia - dodaje.

Redakcja
 

Od lewej: Jacek Chudzicki, Sebastian Nowaczkiewicz.

Czy opłaty za śmieci wzrosną?
W listopadzie 2017 r. radny Łukasz Gryń skierował 
do przewodniczącej Rady Gminy Zofii Duchniak oraz 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny pytanie dotyczące 
systemu gospodarowania odpadami, a konkretnie: 
co władze gminy zamierzają zrobić, aby system go-
spodarki odpadami, zgodnie z wymogami ustawo-
wymi się samofinansował.

Jak poinformował wójt gminy: - W projekcie budżetu 
na 2018 r. zaplanowano dochody z wpływów z opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwo-
cie 380 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w kwo-
cie 500 000,00 zł. Budżet na 2018 r. planuje się jako 
budżet zrównoważony. Brakujące środki na ww. za-
danie zostały zabezpieczone z innych źródeł docho-
dów. Uchwałą Nr 2749/2017 II Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia                  
5 grudnia 2017 r. projekt uchwały budżetowej gminy 
Sitkówka-Nowiny na 2018 r. został zaopiniowany po-
zytywnie bez uwag. Warto podkreślić, że analogiczna 
sytuacja miała miejsce w poprzednich latach i, dzię-
ki skutecznej windykacji wierzytelności, gospodarka 
odpadami samofinansowała się. Przez te wszystkie 
lata rozliczenia systemu gospodarowania odpadami 

były przedstawiane w sprawozdaniach z wykonania bu-
dżetu i pozytywnie opiniowane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Mimo to radny zwrócił się do prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z zapyta-
niem, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
system gospodarowania odpadami komunalnymi powi-
nien się samofinansować, to znaczy jego koszty należy 
pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat 
od właścicieli nieruchomości, na których powstają od-
pady. Odpowiedź RIO była jednoznaczna i wskazywała 
na koniecznoś samofinansowania się gospodarki odpa-
dami, zatem konieczność podniesienia opłat za śmieci 
dla mieszkańców gminy.
Kiedy w 2013 r. ustalane były stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami, ówczesny wójt gminy zapropo-
nował stawki wynoszące 10 zł dla małych gospodarstw, 
22 zł dla średnich gospodarstw, a 28 zł dla pozostałych 
gospodarstw (przy selektywnej zbiórce). Dzięki deter-
minacji obecnego wójta i pozostałych radnych udało 
się przyjąć stawki akceptowalne przez mieszkańców, 
odpowiednio: 5 zł, 9 zł, 16 zł (duże gospodarstwa) i 25 
zł i są one obowiązujące po dziś dzień, co z pewnością 
zadowala mieszkańców. Oby w najbliższym czasie nie 
było konieczności ich zmiany.

Redakcja
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Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny
Z początkiem 2018 r. wprowadziliśmy Kartę Senio-
ra Gminy Sitkówka-Nowiny. Dzięki niej osoby, które 
ukończyły 60 lat i zamieszkują gminę Sitkówka-Nowi-
ny będą mogły korzystać ze zniżek i specjalnych ofert 
partnerów programu. Karta jest imienna, wydawana 
bezterminowo i bezpłatnie. Jej celem jest aktywizacja 
środowiska seniorów i realny wpływ na zasobność ich 
portfeli.

PARTNERZY "KARTY SENIORA GMINY SITKÓWKA-NOWINY":

Salon Fryzjerski „Agnieszka” Mróz Agnieszka
ul. Białe Zagłębie 22, 26-052 Nowiny
Rabat: 10% na usługi

Salon kosmetyczny Aleksandra Mietelska
ul. Słoneczna 3 Zgórsko, 26-052 Nowiny
Rabat: 10% na usługi

Gabinet Kosmetyczny Antares Puchała Joanna
ul. Białe Zagłębie 3B, 26-052 Nowiny
Rabat: 10% zniżki na usługi

Sklep Garmażeryjny Renata Wawrzycka
ul. Białe Zagłębie 11-13, 26-052 Nowiny
Rabat: 5% upustu na każdy zakup dokonany w sklepie

„MERANTI” Malesa Małgorzata
ul. Białe Zagłębie 20, 26-052 Nowiny
Rabat: 5% na kwiaty cięte, doniczkowe, bukiety oko-
licznościowe

Centrum Ubezpieczeniowo Finansowe NOWINY
JOLANTA KOŁEK
ul. Białe Zagłębie 2/2, 26-052 Nowiny
Rabat: 5-10% na ubezpieczenia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„BARTOSZ” Janusz Adamczyk
ul. Przemysłowa 7, 26-052 Nowiny
Rabat: 3% upustu od wszystkich zakupów w sklepie 
i hurtowni instalacji budowlanych

KCMB Teresa i Lech Markowicz
ul. Przemysłowa 45, 26-052 Nowiny
Rabat: 3% upustu od wszystkich zakupów w sklepie

Przychodnia Nowiny SPZOZ
ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny
Rabat: wybrane bezpłatne zabiegi fizjoterapeutyczne:
Decyzję o wykonywaniu poszczególnych zabiegów bę-
dzie podejmował wyłącznie fizjoterapeuta prowadzący 
na podstawie oceny stanu zdrowia osoby posiadającej 
Kartę Seniora i przystępującej do zabiegów. Fizjotera-
peuta prowadzący ma prawo skierowania osobę przy-
stępująca do zabiegów na konsultację lekarską w sy-
tuacji uzasadnionej stanem zdrowia lub podejrzeniem 
jego pogorszenia. 

Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach
ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny
Rabat: w dniach od poniedziałku do piątku z wyłącze-
niem świąt w godz. 10.00-15.00 opłata za jedną godzi-
nę pobytu na basenie wynosi 1 zł. Dopłaty za pobyt po-
nad 60 minut naliczane są zgodnie z cennikiem.

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
Rabat: 10% zniżki na pobyt leczniczy w: Szpitalu Kry-
styna, Szpitalu Górka, Sanatoriach: Marconi, Mikołaj, 
Oblęgorek, Willa Zielona); 10% zniżki na zabiegi do-
datkowe bez ordynacji lekarskiej; 10% zniżki na pobyt 
w wolnostojącym Domku na terenie Parku Zdrojowego 
(kwatera).

Nov-Tech Adam Dziedzic
ul. Białe Zagłębie 2/7, 26-052 Nowiny
Rabat: 10% zniżki na usługi dorabiania kluczy, ostrzenia 
sitek i noży do maszynek, noży kuchennych; 5% zniżki 
na każdy zakup dokonany w sklepie.

Sklep Spożywczy Robert Kosior
ul. Białe Zagłębie 4C, 26-052 Nowiny
Rabat: 3% na artykuły spożywcze i przemysłowe

Echo Aparaty Słuchowe Małgorzata Lis
ul. Wojska Polskiego 51/418, 25-375 Kielce
Rabat: bezpłatne porady protetyczne, bezpłatne pora-
dy audiometryczne, badanie słuchu.

Jak otrzymać „Kartę Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny"?
Należy złożyć wniosek w punkcie obsługi klienta 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny w godzinach pra-
cy Urzędu. Odbiór kart następuje w punkcie obsłu-
gi klienta Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny w go-
dzinach pracy Urzędu. O terminie odbioru karty 
osoba uprawniona jest informowana telefonicznie, 
pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Redakcja

Grzegorz Gałuszka zaprasza do Uzdrowiska Busko-Zdrój.
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Zakończyły się spotkania sprawozdawcze Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Szewcach, Kowali i Woli 
Murowanej. Wszystkie Zarządy OSP uzyskały abso-
lutoriom za 2017 r. Zatwierdzono także przedłożone 
sprawozdania finansowe.

Działania na najwyższym poziomie
Ich rola nie do przecenienia. To nie tylko gaszenie po-
żarów czy pomoc przy wypadkach drogowych. Człon-
kowie OSP są obecni w codziennym życiu gminy. Za-
bezpieczają odbywające się tu wydarzenia sportowe 
i kulturalne, biorą udział w uroczystościach państwo-
wych i kościelnych, a także dzielą się swoją wiedzą 
i umiejętnościami podczas pogadanek i pokazach 
dla dzieci i młodzieży.

Dwie spośród trzech OSP działających na terenie gmi-
ny należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego (OSP Kowala, OSP Wola Murowana). Na terenie 
powiatu kieleckiego w systemie działają 43 jednostki 
OSP, a 76 jednostek OSP poza tym systemem, w tym 
OSP Szewce-Zawada. Warto podkreślić, że każda 

Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych
z absolutorium

z OSP działających na terenie gminy posiada wyspe-
cjalizowany sprzęt do ratownictwa, m.in. samochody 
pożarnicze, aparaty powietrzne do ochrony dróg od-
dechowych, torby medyczne czy zestawy hydraulicz-
ne. Strażacy z terenu gminy Sitkówka-Nowiny regular-
nie uczestniczą w szkoleniach, podnosząc tym samym 
swoje kwalifikacje w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkańcom.

Jest to możliwe dzięki finansowemu wsparciu gminy 
Sitkówka-Nowiny. W 2017 r. na OSP Szewce-Zawada 
wydatkowała niemal 40 tys. zł, OSP Wola Murowa-
na - 46, 5 tys. zł, OSP Kowala - ponad 70 tys. zł. Po-
nadto, gmina dokonywała wydatków inwestycyjnych                    
na gminne OSP. W 2017 r. w  Woli Murowanej wykona-
no nagłośnienie w sali zebrań oraz zmodernizowano 
kotłownię olejową na gazową. Łączna wartość inwe-
stycji wyniosła 63 tys. zł. W OSP Szewce-Zawada zaku-
piono kosiarkę, ale przede wszystkim rozpoczęto bu-
dowę wyczekiwanej od lat remizy strażackiej. Wartość 
nakładów poniesionych na ten cel w 2017 r. wyniosła 
prawie 800 tys. zł. W OSP Kowala w 2017 r. wymie-
niono bramy garażowe, zmodernizowano kotłownię 
olejową na gazową, wyremontowano łazienki, wyre-
montowano posadzki betonowe w pomieszczeniach 
garażowych, zakupiono kosę spalinową. Łączna kwota 
inwestycji wyniosła 173 tys. zł.

Nagrody i słowa uznania
Trzeba przyznać, że wyjątkową dumą gminnych OSP 
są drużyny młodzieżowe, ale również seniorzy dosko-
nale sobie radzą podczas zawodów.

W Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym 
wśród gimnazjalistów dwa pierwsze miejsca zajęli Fi-
lip Pękalski i Jakub Dekiel z OSP Szewce-Zawada. Pod-
czas Międzygminnych Zawodów Strażackich w Mo-
stach seniorzy z OSP Kowala zdobyli tytuł najlepszej 
drużyny całych zawodów. Druhowie zdobyli również 
tytuł najlepszej drużyny w gminie Sitkówka-Nowiny, 

Spotkanie sprawozdawcze OSP Kowala.

Spotkanie sprawozdawcze OSP Szewce-Zawada.

Spotkanie sprawozdawcze OSP Wola Murowana.
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Dzień Sołtysa w gminie Sitkówka-Nowiny

wyprzedzając strażaków z Woli Murowanej. W przy-
padku kobiecych drużyn pożarniczych zarówno wśród 
seniorów, jak i w grupie młodzieżowej triumfowa-
ły druhny z OSP Kowala. W kategorii młodzieżówek 
chłopców miejsce pierwsze zajęli druhowie z MDP 
Szewce-Zawada.

Drużyna OSP Kowala zajęła 10. miejsce podczas 16. 
Otwartych Mistrzostwach Grup Szybkiego Reagowania 
na Wodzie. Wśród  drużyn OSP była piąta. W zawodach 
wzięło udział 60 drużyn, w tym cztery kobiece, jedna 
policyjna, 17 Państwowych Straży Pożarnych, 36 Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz 6 jednostek WOPR. OSP 
Kowala reprezentowali druhowie: Adam Bentkowski, 
Artur Bentkowski, Grzegorz Rozpara oraz Mateusz Oba-
rzanek.

Spotkania sprawozdawcze
Strażacy pozytywnie ocenili działalność jednostek 
w 2017 r. 24 lutego miało miejsce spotkanie w OSP Ko-
wala, 9 marca w OSP Szewce-Zawada, a 10 marca od-
było się ostatnie spotkanie - w OSP Wola Murowana. 

Tradycyjnie już, w spotkaniach tych uczestniczyli nie 
tylko strażacy z poszczególnych jednostek, ale tak-
że zaproszeni goście, wśród nich m.in władze gminy, 
zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP, radni powiatu 
kieleckiego i sejmiku województwa świętokrzyskiego 
oraz osoby na co dzień są zaangażowane w działalność 
gminnych OSP. 

Dzień Sołtysa, który przypada 11 marca, nie jest może 
najhuczniej obchodzonym świętem w roku, ale o soł-
tysach z gminy Sitkówka-Nowiny pamiętamy zawsze.

Z okazji święta sołtysów wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny Sebastian Nowaczkiewicz wraz ze swoim zastępcą 
Łukaszem Barwinkiem oraz kadrą kierowniczą Urzędu 
Gminy Sitkówka-Nowiny spotkali się z sołtysami i prze-
wodniczącą osiedla, by złożyć im życzenia wszelkiej pomyślności.

Warto podkreślić rolę i znaczenie sołtysów. Dostarczają 
nam nie tylko decyzje podatkowe czy zbierają opłaty, 
ale przede wszystkim niosą pomoc, wspierają miesz-
kańców i są ich „głosem” przed Radą Gminy czy wój-
tem.

Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny Funkcjonuje pięć 
sołectw oraz osiedle Nowiny. Sołtysami w poszczegól-
nych sołectwach są: Ewa Fudali (sołectwo Szewce-Za-
wada), Renata Posłowska (sołectwo Kowala), Zbigniew 
Jantura (sołectwo Bolechowice), Władysław Zapała 
(sołectwo Wola Murowana), Stanisław Kobiec (sołec-
two Zgórsko-Zagrody), zaś rolę przewodniczącej osiedla 
pełni Krystyna Janiec.

Podczas spotkania wójt Sebastian Nowaczkiewicz 
wręczył sołtysom listy gratulacyjne oraz złożył wyrazy 
uznania za troskę o rozwój naszej gminy i wspieranie 
go w podejmowanych działaniach w tym zakresie. Pod-
kreślał, że zawsze może liczyć na ich zaangażowanie 
i podziękował za to, że każdego dnia wyciągają rękę, by 
nieść pomoc mieszkańcom.

Marta Herbergier

Sołtysi świętowali swoje święto.

Ze strony strażaków nie brakło pozytywnych słów 
w kierunku władz gminy, sponsorów czy osób wspie-
rających. Jedną z takich osób jest radna Edyta Giemza, 
która od lat pomaga strażakom z OSP Szewce-Zawa-
da. - Mam świadomość, jak wielką rolę odgrywają 
OSP w życiu gminy i poszczególnych sołectw, dlatego, 
w miarę moich możliwości, wspieram druhów jak tyl-
ko mogę - mówiła radna.

Marta Herbergier

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Szewce-Zawada.
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Nowiński Kiermasz Wielkanocnych Tradycji
Przedświąteczne kiermasze powoli stają się trady-
cją w gminie Sitkówka-Nowiny. Z każdym kolejnym 
uczestniczy w nim coraz więcej wystawców i coraz 
więcej mieszkańców.

W sobotę, 24 marca, na placu za Urzędem Gminy w No-
winach odbył się III Nowiński Kiermasz Wielkanocnych 
Tradycji. Każdy, kto postanowił wziąć udział w  tym wy-
darzeniu, miał możliwość skosztować tradycyjnych wy-
robów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, 
zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne, a także wysłuchać 
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz ze-
społów muzycznych.

Muzyczne inspiracje
Kiermasz otworzył wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz, który przywitał wszystkich obecnych na placu. 
Później na scenie zaprezentowali się artyści z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny: uczniowie z placówek eduka-
cyjnych z terenu naszej gminy Zespołu Placówek Inte-
gracyjnych w Kowali, Zespołu Placówek Oświatowych 
w Bolechowicach, Szkoły Podstawowej w Nowinach, 
Gimnazjum w Nowinach oraz przedszkolaki z Nowin.

Na scenie wystąpiły podopieczne klubu Miniaturka, 
można było usłyszeć również zespoły ludowe: Kowalan-
ki, Szewczanki oraz Bolechowiczanie, chór „Nowina”, 
a także Gminno-Szkolną Orkiestrę Dętą. W solowym 
występie zaśpiewała radna i sołtys sołectwa Kowala 
Renata Posłowska. 

Uczta dla podniebienia
Miłośnicy tradycyjnych potraw nie zawiedli się i tym 
razem. Gminne koła gospodyń wiejskich: Bolechowi-
czanie, Kowalanki i Szewczanki przygotowały pyszne 
potrawy: żurki, faszerowane jaja i wielkanocne baby.  
Przez cały czas trwania kiermaszu na stoiskach można 
było skosztować swojskiego jadła, pysznych wędlin, 
smacznych ryb, domowych przetworów i wielkanoc-
nych wypieków. U wystawców można było się zaopa-
trzyć w swojskie produkty: Gospodarstwo Pasieczne 
Ryś oferowało miody z puszczy jodłowej, Staropolska 
Garmażerka - wędliny i kiełbasy, a Gospodarstwo Sa-
downicze Bernadetta i Grzegorz Broda produkty ze 
swojego sadu, a Serownia Podłazy Beata Cichopek wy-
śmienite sery. Podczas wielkanocnego kiermaszu moż-
na było się zaopatrzyć w ozdoby świąteczne. Pisanki, 
zajączki wielkanocne, stroiki oraz palmy wykonali pod-
opieczni placówek edukacyjnych, uczestnicy Klubu 
Seniora, zespoły ludowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Na stoisku Gminnego Osrodka Kultury „Perła".

Świąteczne zakupy robił wicewójt Łukasz Barwinek.

Uczennice ZPI w Kowali.

Wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz z żoną Martą.



GŁOS NOWIN • MARZEC 2018

13

Fanisławice oraz Zgórsko.  Swe rękodzieło prezentowa-
li: Beata Kozłowska, Małgorzata Woźniak oraz Monika 
Saxton, a przedstawiciele Naturalna TianDe i Mary Kay 
- kosmetyki.

Podczas kiermaszu odbyły się konkursy na najładniej-
szą pisankę, najpiękniejszą palmę wielkanocną i najcie-
kawszy koszyczek.

Wiosna
Choć, podobnie jak w ubiegłym roku, aura podczas 
kiermaszu była raczej zimowa, niż wiosenna, nie prze-
szkodziło to we wspólnym wykonaniu piosenki „Wio-
sna” z repertuaru „Skaldów” na zakończenie III Nowiń-
skiego Kiermaszu Wielknocnych Tradycji. Zaśpiewali  ją 
mieszkańcy, zespoły ludowe, wójt gminy, radni Edyta 
Giemza i Robert Mularczyk, radna Rady Powiatu Bogu-
mił Kowalczyk, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek 
organizacyjnych oraz samorządowcy. Swoje życzenia 
na nadchodzące święta dla wszystkich mieszkańców 
naszej gminy złożył takze radny sejmiku województwa 
świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka.
- Jestem usatysfakcjonowany, że nowińskie kiermasze 
cieszą się rosnącą popularnością wśród mieszkańców. 
Dzięki nim mamy okazję zobaczyć i podziwić nie tylko 
naszych lokalnych artystów, ale także skorzystać z moż-
liwości przygotowania się do świąt, kupując niezbędne 
produkty - mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz. - To doskonały sposób na integrację mieszkańców 
i wspólne spędzenie czasu, jestem przekonany, że sko-
rzystają na tym zarówno najmłodsi, jak i ci nieco starsi 
- dodał.

Marta Herbergier

Zespół ludowy Bolechowiczanie.

Barwne stoiska cieszyły oko.

Zespół obrzędowy Kowalanki.

Szewczanki przygotowały pyszne potrawy.

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr!
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"Brunetki, blondynki..."
Koncert „Brunetki, blondynki…” zachwycił nowińską 
publiczność. Sala dosłownie pękała w szwach, a wyko-
nywane przez artystów piosenki wywoływały gromkie 
brawa na widowni. W gminie Sitkówka-Nowiny świę-
towano Dzień Kobiet.

Kwiaty dla każdej z pań
Jak co roku, od wielu lat, wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Barwinkiem, 
dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w No-
winach Jackiem Kanią, dyrektorem Przychodni Nowiny 
SPZOZ Jackiem Chudzickim, kierownikiem GOPS Marci-
nem Królem wręczali kwiaty na nowińskich ulicach spo-
tkanym tego dnia mieszkankom. Panowie odwiedzili 
także znajdujące się w pobliżu instytucje.

„Brunetki, blondynki…”
8 marca, w godzinach popołudniowych w auli Zespo-
łu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbył się 
wyjątkowy koncert „Brunetki, blondynki…”, podczas 
którego wystąpili soliści Reprezentacyjnego Zespołu 
Wojska Polskiego: Andrzej Wiśniewski, Jan Kierdele-
wicz, Wojciech Bardowski. Wykonali oni najpiękniejsze 
utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej, m.in. „O sole 

mio”, „Baby, ach te baby” czy „Brunetki, blondynki…”. 
Finałowy utwór „Times to say goodbay” panowie za-
śpiewali z prowadzącą koncert Edytą Bobryk.

Zanim jednak nastał finał, na scenie padło wiele życzeń 
dla pań: zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz 
uśmiechu każdego dnia. Nie obyło się bez odśpiewania 
„Sto lat” i kwiatów dla Pań.

Tego dnia na gości czekało wiele innych niespodzia-
nek. Pierwszą z nich był występ sołtys Kowali Renaty 
Posłowskiej, której wykonanie utworu „Przetańczyć 
z Tobą chcę cała noc” zachwyciło nowińską publiczność. 
Na scenie zaprezentował się także prezes Wodociągów 
Kieleckich Henryk Milcarz. Jednak cały show skradł Ja-
nusz i Grupa Baletowa „Grażyny z PERŁY”, który zapre-
zentowali własną aranżację piosenki zespołu Akcent. 
Barwne stroje, zachwycający układ choreograficzny 
i on - Janusz przypadli do gustu publiczności, która do-
magała się bisów. W rolę Janusza i „Grażyn” wcielili się 
pracownice Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w No-
winach: Magdalena Świąder, Jolanta Pyk Joanna Plut-
ka Izabela Stęplewska, Edyta Bobryk, Katarzyna Kozak 
oraz dyrektor Jacek Kania.

Tulipany sprawiły Paniom wiele radości.

Andrzej Wiśniewski zachwycił nowińską publiczność.

Kobiety uwielbiają biżuterię.

Janusz i Grupa Baletowa "Grażyny z PERŁY".
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Dla zdrowia i urody
Jak co roku ogromnym zainteresowaniem cieszył się 
„kącik urody", gdzie przy stoiskach firm kosmetycznych 
Mary Kay, Tian De i Colway International  konsultantki 
bezpłatnie wykonywały makijaże, zabiegi kosmetyczne 
i pielęgnacyjne, a  także służyły fachową poradą w za-
kresie doboru kosmetyków.

W tak wyjątkowym dniu warto pamiętać nie tylko 
o urodzie, ale również o zdrowiu. Zadbała o to Przy-

chodnia Nowiny SPZOZ, na stoisku której Panie Jolanta 
Banak oraz Urszula Stańczuk bezpłatnie wykonywały 
podstawowe badania, a  Pani Monika Rosmanowska 
ze Stowarzyszenia „Prorew” zachęcała do wykonania 
badań cytologicznych i mammograficznych. Panie mia-
ły okazję zakupić biżuterię marek Kamea, Biżuteria by 
Monika K., Świat Koralików, a  także przekąsić co nieco. 
O podniebienia wszystkich gości zadbały bowiem fir-
my: Lukrowe Chaty, Słodki Zakątek, Ale Babeczka, Po-
trafka i Magnolia.

Na zakończenie spotkania wśród jego uczestniczek zo-
stały rozlosowane nagrody. Wśród sponsorów znalazły 
się wymienione wcześnie marki, a także sklepy Lewia-
tan, Delikatesy Centrum, Sklep Spożywczy Państwa 
Krajewskich, Manufaktura – wystrój okien i wnętrz 
oraz Bukiet Pasji. W organizację uroczystości włączył 
się Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach, Sanatorium Krystyna w Busko-Zdroju, Wodociągi 
Kieleckie Sp. z o.o. oraz Bogdan Wenta – poseł do Par-
lamentu Europejskiego, który ufundował niebagatelną 
nagrodę – wycieczkę dla dwóch osób  do Brukseli.

To było wyjątkowe święto kobiet w gminie Sitkówka-
-Nowiny. Wszystkim paniom życzymy, by trwało ono 
przez cały rok.

Marta Herbergier

Stoisko Przychodni Nowiny SPZOZ jak co roku cieszyło się 
dużym powodzeniem.

Zwyciężczyni nagrody głównej - wycieczki do Brukseli ufundowanej przez europosła Bagdana Wentę.
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Z wizytą u gminnych zespołów i poetów
Co słychać u gminnych zespołów i poetów? Uczestni-
czą bowiem w kiermaszach wielkanocnych, występu-
ją na konkursach wielkopostnych, a także prowadzą 
warsztaty dla najmłodszych.

Magdalena Rajkiewicz wzięła udział w mini-talent 
show w Klubie Studenckim WSPAK w Kielcach. Poetka, 
wraz z grupą Slowniacy Świętokrzyscy, zaprezentowała 
swoje utowry pochodzące z jej tomików poezji. Spotka-
nie odbyło się 8 marca.

W dniu 11 marca 2018 r. w pińczowskim Samorządo-
wym Centrum Kultury odbył się Wojewódzki Konkurs 
Pieśni Wielkopostnych.

Gminę Sitkówka-Nowiny reprezentowały zespoły:
- BOLECHOWICZANIE pod kierownictwem muzycznym 
pana Krzysztofa Korbana. Zespół zaprezentował pieśni:
Najdroższy Jezu i Gdy widzę ciebie.
- KOWALANKI - pod kierownictwem muzyczmym pana 
Feliksa Korbana zaśpiewały pieśni: Jużem dość
pracował i Lament serdeczny.
- SZEWCZANKI, którym również na akordeonie przygry-
wał pan Feliks Korban zaprezentowały dwie pieśni
wielkopostne: Krzyżu mój krzyżu i Wielka to miłość.

16 marca zespół obrzędowy „Kowalanki" i "Mali Ko-
walanie" wzięli udział w wydarzeniu organizowanym 
przez Projekt Świętokrzyskie w Pasażu Świętokrzyskim 
„Robimy Marzanny i wyplatamy palmy". Było ono po-
święcone tradycjom i obrzędom związanym ze świeta-
mi Wielkiej Nocy.

17 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 
Mali Kowalanie pod opieką pani Stanisławy Polowczyk 
Walas uczestniczyli w przeglądzie artystycznym, czyli 
w Dziecięcej Estradzie Folkloru. Zaprezentowali się re-
welacyjnie i zdobyli wyróżnienie.

Portal internetowy eMultipoetry od dwunastu lat wy-
świetla wiersze na murach kamienic przy ulicy Brackiej 
w Krakowie. Każdego dnia można przeczytać jeden 
nowy wiersz, który jest wyświetlany od zachodu słoń-
ca do godziny drugiej rano. Ostatnio pojawiła się tam 
poezja Lidii Jędrochy-Kubickiej - mieszkanki gminy 
Sitkówka-Nowiny. Na murach wyświetlono wiersze na-
przemiennie w językach polskim i angielskim.

Redakcja

Zdjęcia: Redakcja, Lidia Jędrocha-Kubicka, URSS UJK 
Kielce

Wojewódzki Konkurs Pieśni Wielkopostnych.

Spotkanie w Klubie Studenckim WSPAK.

„Robimy Marzanny i wyplatamy palmy".

Wiersze na murze.
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
16 marca na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły 
się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej na szczeblu gminnym.

Eliminacje zostały poprzedzone wyłonieniem najlep-
szych uczniów w poszczególnych szkołach: Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach oraz szkołach 
podstawowych w Bolechowicach, w Nowinach i Kowali.

W I grupie wiekowej (uczniowie klas I-VI szkół podsta-
wowych) najlepsi okazali się:
I miejsce – Julia Wierzbicka – SP Nowiny
II miejsce – Weronika Jarząb – Zespół Placówek Oświa-
towych w Bolechowicach
III miejsce – Jakub Górajski – Zespół Placówek Integra-
cyjnych w Kowali.

Warto dodać, że Julia Wierzbicka zdobyła aż 24 punkty, 
osiągając tym samym najlepszy od lat wynik w gminie.
W II grupie wiekowej (uczniowie klas VII-VIII szkół pod-
stawowych oraz gimnazjum klasy II i III) zwyciężyli:
I miejsce – Igor Madej – SP Nowiny
II miejsce – Marta Kraińska – Gimnazjum
III miejsce - Wiktor Kułagowski – Zespół Placówek 
Oświatowych w Bolechowicach
Zwycięzcy pierwszego miejsca z każdej kategorii 
będą reprezentować szkoły i gminę Sitkówka-Nowiny                   
na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej.Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Ser-
decznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia 
w kolejnych etapach turnieju.

Anita Dziwoń

Turniej Wiedzy Pożarniczej.

Przedszkoliada
We wtorek, 6 marca, w VI Liceum Ogólnokształcącym 
imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach odbyła się 
impreza w ramach Grupa Azoty Przedszkoliada Tour 
2018.

To jedna z sześćdziesięciu imprez w ramach największe-
go w Europie cyklu imprez sportowych dla przedszko-
laków. W imprezie wzięły przedszkolaki z Przedszkola 
Samorządowego w  Bolechowicach oraz z Przedszko-
la Samorządowego w Nowinach. Inicjatorem zabawy 
w naszej gminie była nauczycielka w-f Aneta Gołuzd.
Grupa Azoty Przedszkoliada Tour jest jednym z pro-
jektów w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki 

ruchowej Przedszkoliada.pl. Wszystkie Aktywne Przed-
szkolaki są uczestnikami Drużyny Kangura, obecnej 
w 150 miastach w Polsce.
W imprezie uczestniczyli sportowcy z klubów partner-
skich: Dafi Społem Kielce, Korona Kielce, AZS UJK Kiel-
ce, oraz Stowarzyszenia Korona Handball Kielce. Dzieci 
musiały pokonać tor przeszkód, strzelić do bramki czy 
kosza, a także rozegrać mecz. Przedszkolaki w ramach 
akcji „Pokoloruj sport” rysowały także wszystko to, 
co kojarzy im się ze sportem. Obraz, który powstanie 
będzie dziełem wszystkich uczestników Grupa Azoty 
Przedszkoliada Tour 2018. 

Marta Herbergier

Przedszkolaki z Bolechowic.

Przedszkolaki z Nowin.
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17 marca w hali ZSP w Nowinach został rozegrany 
ważny dla GKS Ekom Futsal Nowin. Dzięki zwycięstwu 
nad Remedium Pyskowice 4:2 GKS Ekom Futsal No-
winy ma realną szansę utrzymać się w pierwszej lidze 
futsalu.

Mecz rozpoczął się korzystnie dla gospodarzy. Po prze-
chwycie Andrzeja Musiała piłka trafiła do Adama Prze-
niosło, który strzelił pierwszą bramkę. Co prawda chwi-
lę później goście odpowiedzieli trafieniem Sylwestra 
Gładkowskiego, jednak remis nie utrzymał się długo. 
Drugą bramkę na rzecz gospodarzy strzelił Mateusz Za-
charski, trzecią - Dawid Porębski. Drużynie z Pyskowic 
udało się jeszcze zdobyć jeden punkt, jednak kolejny 
gol Dawida Porębskiego zadecydował o ostatecznym 
wyniku meczu.

Niedzielna wygrana była niezwykle ważna dla dalszych 
losów GKS Ekom Futsal Nowiny. Dzięki niej rosną szan-
se zespołu na utrzymanie się w pierwszej lidze. Po ro-
zegraniu 18 spotkań w tym sezonie drużyna z Nowin 
ma na koncie 15 punktów i zajmuje dziesiąte miejsce w 
tabeli. Remedium jest jedenaste z 11 punktami. Równie 
ważne okażą się kolejne pojedynki. W momencie, gdy 
„Głos Nowin” znajdował się w druku, nasi futsalowcy 
przygotowywali się do kolejnego meczu, tym razem 
wyjazdowego. Został on rozegrany 25 marca 2018 r., a 
rywalem jest dobrze znany przeciwnik - Heiro Rzeszów. 
Miejmy nadzieję, ze i tym razem dobra passa będzie 
sprzyjać ekipie z Nowin.

Obóz sportowy w Barcicach
W dniach od 18 do 24 lutego drużyna trampkarzy 
młodszych z GKS Nowiny przebywała na obozie spor-
towym w Barcicach (woj. małopolskie).

Był to już kolejny obóz tej grupy młodzieżowej i widać, 
że chłopcy rozumieją się doskonale nie tylko na boisku, 
ale także poza nim. O atmosferze w drużynie świadczy 
również fakt, że przychodzą kolejni młodzi zdolni za-
wodnicy, a w tej chwili drużyna liczy już 26 chłopców. 
W trakcie obozu zawodnicy uczestniczyli w treningach, 
które odbywały się dwa razy dziennie. Zajęcia odbywa-
ły się na boisku ze sztuczną nawierzchnią, na hali, si-
łowni, ale mieliśmy również do dyspozycji odnowę bio-
logiczną. Oprócz treningów nie zabrakło również czasu 
wolnego, który chłopcy spędzali na rywalizacji w innych 
dyscyplinach, ale także na różnego rodzaju grach i zaba-
wach pomagających w integracji grupy.

Oczywiście na wyjeździe rozegraliśmy dwa mecze 
kontrolne. Naszymi przeciwnikami były drużyny Sokół 
Stary Sącz oraz Dunajec Nowy Sącz. Oba spotkania za-
kończyły się naszym zwycięstwem i trzeba przyznać, że 
drużyna z dnia na dzień lepiej radzi sobie na pełnowy-
miarowym boisku. 

Chłopcy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni, więc miejmy 
nadzieję, że to nie ostatni taki obóz.
W imieniu młodych piłkarzy i swoim pragnę podzięko-
wać Rodzicom oraz Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastianowi Nowaczkiewiczowi za finansowe wspar-
cie i osobiste zaangażowanie w organizacje obozu.

Łukasz Góral

Obóz sportowy w Barcicach.

GKS Ekom Futsal Nowiny – Remedium Hybryd Pyskowi-
ce 4:2 (3:1)
Bramki: Adam Przeniosło 7, Mateusz Zacharski 13, Da-
wid Porębski 16, 34 - Sylwester Gładkowski 11, Łukasz 
Saborowski 28. GKS Ekom Futsal: Kozub, Leski - Poni-
kowski, Karczewski, Przeniosło, Lekki - Zacharski, Mar-
kowicz, P. Szymonek, Dorowski, R. Szymonek, Porębski.

Marta Herbergier

Zdjęcie: GKS Ekom Futsal Nowiny

Walka o utrzymanie w pierwszej lidze

GKS Ekom Futsal Nowiny - Remedium Hybryd Pyskowice.
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Rusza runda wiosenna
Dwa pierwsze mecze rundy wiosennej IV Ligi Okręgo-
wej zostały odwołane. W momencie zamykania tego 
numeru „Głosu Nowin” seniorzy GKS Nowiny najpraw-
dopodobniej rozegrali już pierwszy wiosenny mecz. 24 
marca mieli się zmierzyć z Lubrzanką Kajetanów.  Kolej-
ny mecz już 31 marca.

Arkadiusz Kasprzyk: Cel postawiony na ten sezon to 
spokojne utrzymanie w lidze. Czy po dobrej pierwszej 
rundzie wzrosły oczekiwania wobec zespołu?
Przemysław Cichoń: Celem tak naprawdę jest dobry 
występ w każdym kolejnym meczu co powinno przeło-
żyć się na wynik i punkty. Jako beniaminek i dodatko-
wo rozgrywanie tak naprawdę wszystkich spotkań na 
obcym terenie, zakładaliśmy spokojną grę w środku 
stawki. Niby jesteśmy w górnej połowie tabeli, ale jako 
że sami w szatni sporo od siebie wymagamy wiemy, że 
tych punktów mogło i powinno być więcej.
A.K.: Jak wyglądały przygotowania w przerwie zimo-
wej? Ze względu na remont obiektu i niesprzyjające 
warunki pogodowe chyba było ciężko z organizacja 
treningów i sparingów?
P.C.: Nie do końca udało się zrealizować wszystko, co 
zaplanował trener. Z niecierpliwością czekamy na za-
kończenie przebudowy obiektu, co pozwoli nam nad-
robić zaległości, jeśli chodzi o przygotowanie taktyczne 
i doskonalenie różnych wariantów ustawienia czy sta-
łych fragmentów.
A.K.: W drużynie nie doszło do zbyt dużych zmian ka-
drowych. Jak oceniasz transfer Kamila Mecha i włą-
czenie do zespołu seniorów Jakuba Markowicza z Ju-
niorów Starszych?
P.C.: Kamil po kontuzji dochodzi do dyspozycji. Mamy 
nadzieję że zwiększy rywalizacje w formacji obronnej. 
Czas pokaże jak wkomponuje się w zespół. Kuba Mar-
kowicz dobrze się rozwija. Brakuje mu jeszcze pewności 
siebie ale jeśli tylko będzie miał chęci to trening z Paw-
łem Mechem i rola drugiego bramkarza w jego wieku 
wyjdzie mu tylko na dobre.
A.K.: Czy według Ciebie jeden transfer, jakiego doko-
nał klub w przerwie zimowej jest wystarczający czy 
przydałyby się jeszcze jakieś wzmocnienia?

P.C.: Nie lubię określenia „wzmocnienie” przed rundą 
czy sezonem. To czy zawodnik będzie wzmocnieniem 
czy tylko uzupełnieniem okaże się po kilku kolejkach. 
Czy ktoś jeszcze przydałby się drużynie? Wg mnie ktoś 
do przodu do rywalizacji dla Kuby Olearczyka i Mate-
usza Krężołka. Jeśli już nikt nie dołączy do nas, to z pew-
nością poradzimy sobie z taką kadrą.
A.K.: Już niedługo GKS Nowiny będzie posiadał znako-
mitą bazę do grania i trenowania piłki nożnej. Czy IV 
liga to nie za mało jak na taki klub?
P.C.: Jeśli chodzi o bazę, można będzie spokojnie pre-
tendować do ligi wyższej. Jednak baza to nie wszystko. 
Żeby miało to ręce i nogi, potrzeba wielu zaangażowa-
nych osób, by nie był to jednorazowy „wyskok”. Klub 
i baza, jaką będziemy posiadać, przede wszystkim musi 
służyć naszej zdolnej młodzieży, której w Nowinach 
i okolicach nie brakuje.
A.K.: Jest Pan również trenerem Juniorów Starszych 
w klubie z Nowin. Czy w tej drużynie można się spo-
dziewać w niedalekiej przyszłości takich ruchów jak 
na przykładzie Jakuba Markowicza?
P.C.: Jest kilku chłopaków, trenujących w klubie od 
najmłodszych lat, którzy regularnie powinni trenować 
w zespole seniorów. Pomału zaczynają to rozumieć. 
Chciałbym żeby w niedalekiej przyszłości mieli okazję 
do debiutu w seniorach. Niektórzy łączą „duże boisko” 
z grą w drużynie futsalu i czasami mamy problem z po-
krywaniem się treningów. Ale żebyśmy tylko takie pro-
blemy mieli.
A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Arkadiusz Kasprzyk

TERMINARZ SPOTKAŃ - RUNDA WIOSENA

GKS Nowiny - Alit Ożarów
    SOBOTA, 31 MARCA, GODZ. 15:00
Olimpia Pogoń Staszów - GKS Nowiny
    SOBOTA, 7 KWIETNIA, GODZ. 14:00
GKS Nowiny - Neptun Końskie
    ŚRODA, 18 KWIETNIA, GODZ. 16:30
GKS Nowiny - TS 1946 Nida Pińczów
    SOBOTA, 14 KWIETNIA, GODZ. 16:00
Wierna Małogoszcz - GKS Nowiny
    SOBOTA, 21 KWIETNIA, GODZ. 16:00
GKS Nowiny - Moravia Morawica 
    ŚRODA, 25 KWIETNIA, GODZ. 17:00
Partyzant Radoszyce - GKS Nowiny
    NIEDZIELA, 29 KWIETNIA, GODZ. 17:00
GKS Nowiny - Nidzianka Bieliny
    NIEDZIELA, 6 MAJA, GODZ. 17:00
Czarni Połaniec - GKS Nowiny
    SOBOTA, 12 MAJA, GODZ. 17:00
GKS Nowiny - Łysica Bodzentyn
    NIEDZIELA, 20 MAJA, GODZ. 17:00
Hetman Włoszczowa - GKS Nowiny
    NIEDZIELA, 27 MAJA, GODZ. 17:00
GKS Nowiny - MKS Zdrój Busko
    CZWARTEK, 31 MAJA, GODZ. 17:00
Unia Sędziszów - GKS Nowiny
    NIEDZIELA, 3 CZERWCA, GODZ. 17:00
GKS Nowiny - Naprzód Jędrzejów
    NIEDZIELA, 10 CZERWCA, GODZ. 17:00
Kamienna Brody - GKS Nowiny
    NIEDZIELA, 17 CZERWCA, GODZ. 17:00

Przemysław Cichoń - kapitan GKS Nowiny.
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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.

Drogi Życia Przed  palmową niedzielą
Przy polnej drożynie

stare wierzby stoją
ich wiotkie gałązki

w listki już sie stroją

Niektóre już z nich ścięte
staną się palmami

przybrane kwaitkami
barwnymi wstążkami

W Niedzielę Palmową
pójdą do kościoła

przystrojone pięknie
we mszy celebrować

i stanie w kościele
las palm wielkanocnych

by złożyć hołd Tobie
nasz Jezu Wszechmocny

na pamięć, gdyż wyjeżdżał
do Jerozolimy, wytany pamlami

my palmy święcimy

Pokłonią się Tobie
gałązki wierzbowe

wiosennym zapachem
napełnią kościółek

pójdziemy w procesji
śpiewając hosanna

w swych sercach już czując
Triduum Paschalne

A wierzby przydrożne
stoją zadumane

i z wiatrem do wtóru
nucą „Gorzkie Żale"

Henryka Brzoza

Królowa zieleni
Zima jeszcze nie domknęła się,
nie strąciłaś jej z kalendarza
królowo zieleni.
Głośno stawiasz kroki,
widać, jak resztki śniegu
nikną w słońcu.
Wnet drzewa w liście ubierzesz,
nowym strojem zabłyśniesz.
Przez uchylone okno
wlewasz swój zapach
i coraz więcej ciepła
w zziębnięte dłonie.
Nie daj się spłoszyć
rozhuśtanym chłodem porankom.

Lidia Jędrocha-Kubicka

Wierszem pisane

Masz do przejścia w życiu drogi
Nie wiesz jakie mają progi
Czy wiatr w twarz nie będzie wiał
Jakie życie bedziesz miał

Jest na świecie tyle dróg
By je przejść szkoda nóg
Jakby nogi rozbolały
Więcej chodzić by nie chciały

Są też drogi zaniedbane
I przez ludzi niekochane
Kamieniste wąskie kręte
Są nierówno zarośnięte

Źle sie jedzie po tych drogach
Lepiej aby iść na nogach
By omijać te przeszkody
Co są w życiu jakby kłody

Te co w życiu trzeba przejść
By na dobrą drogę wejść
Już zdarzają się czasami
Równe drogi są miejscami

Drogi piękne i szerokie
Choć opłaty sa wysokie
Lecz pomimo tej opłaty
Szybciej wraca się do chaty

Henryk Skowerski
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Rozsmakuj się w Nowinach
Każdy z nas uwielbia potrawy regionalne. Tradycyjne smaki cieszą podniebienie i potrafią zadowolić najbar-
dziej wybrednego degustatora. Gmina Sitkówka-Nowiny słynie z takich właśnie potraw - przygotowywane 
przez Panie z zespołów ludowych, towarzyszą mieszkańcom podczas wydarzeń gminnych i zdobywają nagrody                           
na licznych konkursach w całym województwie świętokrzyskim. Wypieki, gęsina, pierogi, marynowane grzyby, 
dziczyzna - długo by wymieniać wszystkie dania, w których specjalizują się nasze Panie. Postanowiły one uchylić 
rąbka tajemnicy i podzielić sie z Państwem przepisami na swoje specjały.

Wielkanocne zwyczaje kulinarne to przede wszystkim to, co powinno znaleźć się w koszyczku w Wielkanocnym. 
Tradycyjne potrawy są symbolem  W Wielką Sobotę w koszyczku nie powinno zabraknąć chleba, soli i jajek. Po-
święcić powinno się także baranka.
Podstawą jest, oczywiście, chleb. Święcimy go na pamiątkę posiłku, jaki Jezus spożywał z apostołami. Ma gwa-
rantować dobrobyt i pomyślność. Z kolei jajko symbolizuje nowe życie - Chrystusa, który zmartwychwstał. Do ko-
szyczka wkładamy jajko ugotowane na twardo. Dla ozdoby możemy dołożyć wydmuszki i kolorowe pisanki, które 
szczególnie ucieszą dzieci.
Baranek jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Symbolizuje tryumf życia nad śmiercią, przezwyciężenie 
zła i odkupienie grzeszników.
Tworząc wielkanocny koszyczek nie zapomnijmy o soli, pieprzu, chrzanie oraz wędlinie lub kiełbasy. One również 
mają swoją symbolikę i zapewniają nam pomyślność i dobrobyt.
Współcześnie w koszyczku znaleźć można również zajączki, kurczaczki, które przede wszystkim mają „cieszyć” oko. 
Czasem, obok chleba, wkładamy do niego małą babkę lub jej kawałek. To symbolu umiejętności i doskonałości. 
Do samodzielnego wykonania świątecznej babki zachęca przewodnicząca Szewczanek Renata Bartkiewicz. - Babkę 
można nie tylko włożyć do koszyczka, ale wykorzystać na świątecznym stole. Ja namawiam również do dodania      
do święconki bukszpanu, który pięknie ją zdobi - wyjaśnia.

Składniki:

1/2 szklanki mąki pszennej,
1/2 szklanki mąki ziemniaczanej,
1 szklanka cukru,
4 jaja,
1/2 szklanki majonezu
2 łyżeczki (płaskie) proszku do pieczenia.

Sposób wykonania:

Wszystkie składniki wrzucamy razem do naczynia i miksujemy ok. 3-5 min (tak, by cukier się rozpuścił, ale nieko-
niecznie do końca). Wylewamy do natłuszczonej foremki keksowej i pieczemy około 50 min w temperaturze 175 
stopni Celsjusza.

Jeśli chcemy, by nasza babka miała kakaowy smak, wystarczy, żę do całości lub części ciasta dodamy kakao. 
W podobny sposób zrobimy babkę o smaku kokosowym lub migdałowym - dodając odpowiednio wirki kokosowe               
lub płatki migdałowe i nieco aromatu do ciast.

Babka od Pani Renaty
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Ogłoszenia

nowińskie centrum rozwoju

godz. 15:30 -18:00 
miejsce: pokój nr 12 parter Urzędu Gminy, 
ul. Białe Zagłębie 25, Nowiny

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z PRAWNIKIEM 

11 KWIETNIA 
25 KWIETNIA 
09 MAJA 
23 MAJA 
13 CZERWCA 
27 CZERWCA 

Zapisów do prawnika dokonuje się 

w Urzędzie Gminy pokój 12 osobiście 

lub telefonicznie pod nr 41 347 50 54

PARY MAŁŻEŃSKIE,
które przeżyły nie mniej niż 50 lat w jednym 
związku małżeńskim, a chciałyby otrzymać 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
uprzejmie proszone są o składanie pisem-
nych wniosków o ich przyznanie.

Odznaczenia można otrzymać raz w życiu 
jako podziękowanie i wyraz uznania za 
staż małżeński. Nie są one obligatoryjne, 
stąd małżonkowie, którzy mają miejsce 
zameldowania na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny, a chcieliby zostać uhonorowa-
ni Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie przyznawanymi przez Prezydenta 
RP, proszeni są o zgłoszenie się do USC 
w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
W imieniu Jubilatów pisemnego zgłosze-
nia mogą również dokonać inni członkowie 
najbliższej rodziny.
Szczegółowe informacje udzielane są pod 
numerem telefonu: 41 345 50 55.
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Kubuś urodził się w 17.06.2013. W bardzo krótkim czasie po narodzinach Kuba ponownie trafił do szpitala. Badania

wykazały posocznicę i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Po powrocie do domu cały czas wątpliwości budziły

osłabienie mięśni oraz opóźnienie motoryczne dziecka. Kubuś został objęty opieką neurologiczną oraz natychmiastową

rehabilitacją ruchową, która dawała tylko nieznaczne efekty. Po wstępnej diagnostyce lekarze uznali, iż Kuba cierpi na

miopatię (postępujący zanik mięśni). Nie udało się dotychczas ustalić rodzaju miopatii. Od listopada 2016 r. Kubuś

wymaga mechanicznej wentylacji respiratorem za pomocą rurki tracheotomijnej. Ogromnym zagrożeniem są infekcje

dróg oddechowych. Dają o sobie znać problemy z kręgosłupem oraz inne problemy ortopedyczne. Dziecko wymaga

intensywnej rehabilitacji oraz bardzo kosztownego sprzętu specjalistycznego. Pomimo przeciwności losu Kubuś jest

bardzo radosnym i mądrym chłopcem.

POMÓŻ KUBUSIOWI W WALCE O SPRAWNOŚĆ

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Bęben, 4782 pomagają Państwo Kubusiowi

w jego codziennych zmaganiach.

Za każdy dar serca dziękujemy.

Bęben, 4782

Bęben, 4782

POMOC 4782

Podaruj Maciejowi  1% podatku!

Maciej uczeń II klasy LO, od lat choruje        
na ciężką postać choroby Leśniowskiego-
-Crohna oraz przewlekłe zapalenie trzust-
ki. Standardowe leczenie w jego przypad-
ku nie przynosi już pożądanych efektów, 
w związku z tym leczony jest w sposób 
eksperymentalny lub nietypowy dla tej 
choroby, co wiąże się z brakiem refundacji 
leków i ogromnymi kosztami.
Liczymy na Państwa dobre serce !

Przy przekazaniu 1% podatku w rozliczeniu 
PIT wystarczy podać: KRS0000037904,ko-
niecznie z dopiskiem w rubryce cel szcze-
gółowy: 28153 Przepióra Maciej (pisane 
w tej kolejności), prosimy o zaznaczanie 
w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam 
zgodę”.

Serdecznie dziękujemy za pomoc!
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MIŁOSIERDZIE 
BOŻE

POP-ORATORIUM

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz

Proboszcz Parai Chrystusa Odkupiciela 
w Nowinach Ks. Józef Kubicza

zapraszają na

KONCERT CHARYTATYWNY

słowa: św. Siostra Faustyna Kowalska 
muzyka: Zbigniew Małkowicz

Wykonawcy:
Marzena Małkowicz - narracja, śpiew
Aleksandra Małkowicz-Figaj - śpiew

Janusz Szrom - śpiew

Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN z Poznania

Chór Parai Wojskowo-Cywilnej w Kielcach
pod opieką Edyty Bobryk

8 kwietnia 2018 r., godz.17.00
Kościół p.w. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach
ul. Przemysłowa 1
godz. 16.00- Msza Święta

W trakcie koncertu zbiórka na: 


