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 Gmina Sitkówka-Nowiny została okrzyk-
nięta jednym z najlepszych samorządów woje-
wództwa świętokrzyskiego. Tym samym, w ple-
biscycie „Echa Dnia” Gmina Sitkówka-Nowiny 
otrzymała godło „Nasze Dobre Świętokrzyskie”, 
którym będzie mogła chwalić się i posługiwać 
przez dwa lata.

 Celem konkursu jest wyłonienie i wypro-
mowanie świętokrzyskich producentów, dostaw-
ców usług i samorządów, którzy dbają o jakość 
oraz zdobywają uznanie. Konkurs adresowany był 
do wszystkich firm i samorządów, działających na 
terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach 
akcji, wspierającej świętokrzyskich przedsiębior-
ców i samorządy zostały przyznane tytuły i wyróż-
nienia, a wśród nich ta najważniejsza nagroda, jaką 
jest znak jakości Echa Dnia „Nasze Dobre Święto-
krzyskie”.
 W tegorocznej edycji konkursu Nasze Do-
bre Świętokrzyskie brały udział 22 nominowane 
marki w czterech kategoriach: produkty spożyw-
cze, samorząd, usługi i produkty przemysłowe. 
W organizowanym już po raz dziewiąty plebiscycie 
„Echa Dnia” po raz czwarty wyróżniono najprężniej 
działające miasta i gminy. Jak podkreślano podczas 

gali, gminy poprzez udział w konkursie mogą zapre-
zentować to, co je wyróżnia, a także pokazać naj-
lepsze praktyki i tym samym zainspirować innych 
do działania. - Nasi tegoroczni laureaci w konkursie 
Nasze Dobre Świętokrzyskie to wyjątkowe marki, 
za którymi oprócz profesjonalizmu w swoich bran-
żach stoi siła tradycji regionu. Godła Nasze Dobre 
Świętokrzyskie i tytuły Najlepszych Produktów 
Świętokrzyskich, które wręczyliśmy dzisiaj laure-
atom to olbrzymi prestiż. To także promocja firm 
i samorządów, przyczyniająca się w znaczący spo-
sób do zwiększenia popularności marki produktu 
i regionu – zaznaczył podczas uroczystej gali Janusz 
Kania, zastępca redaktora naczelnego Echa Dnia. 
 W ścisłym gronie najlepszych samorządów 
znalazła się Gmina Sitkówka-Nowiny. Wyróżnienia 

Gmina Sitkówka -Nowiny 
z godłem „Nasze Dobre 
Świętokrzyskie” 

Szanowni Państwo!

 Listopad to przede wszystkim czas zadumy i za-
myślenia. Pamiętając o naszych najbliższych wspomina-
my również tych, którzy zginęli walcząc za Ojczyznę. 
Obchodzone w tym miesiącu Święto Niepodległości
stanowi doskonałą okazję, aby przybliżyć młodemu po-
koleniu historię naszego kraju i zaszczepić w nim patrio-
tyzm. Obchody Święta Niepodległości to główny temat 
wydarzeń kulturalnych, jakie miały miejsce w ostatnim 
czasie w naszej Gminie. Uroczysta Msza Święta, koncert 
pieśni patriotycznych Gloria Victis czy programy artystycz-
ne w placówkach edukacyjnych – to wszystko, by uczcić 
Niepodległą.
 Warto pochwalić się wyróżnieniami, jakie otrzy-
maliśmy w tym miesiącu. Zespół ludowy „Bolechowicza-
nie” i chór „Nowina” zostali wyróżnieni podczas I Prze-
glądu Pieśni Patriotycznych w Bodzentynie, „Kowalanki” 
zdobyły II miejsce w konkursie kulinarnym „Smaki Gęsiny”, 
a Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała godło „Nasze Dobre 
Świętokrzyskie” przyznawane najlepszym samorządom 
województwa świętokrzyskiego.
 W listopadowym numerze miesięcznika przeczy-
tacie także o zrealizowanych inwestycjach, przede wszyst-
kim o zakończeniu pierwszego etapu termomodernizacji 
ZSP w Nowinach polegającym na przebudowie kotłowni 
oraz wstawieniu nowych, ekologicznych pieców zasila-
nych gazem ziemnym. Planując budżet i działania Gminy 
w 2017 r. nie zapomnieliśmy o głosie mieszkańców. W ra-
mach funduszów: sołeckiego i obywatelskiego rozdyspo-
nowaliście Państwo blisko 450 tys. zł zgodnie z Waszym 
zapotrzebowaniem. Szczególną uwagę poświęćcie Pań-
stwo artykułowi dotyczącemu możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie OZE dla budynków mieszkalnych. Na 
podjęcie decyzji o wykonaniu audytu w Państwa domach 
macie czas tylko do 16 grudnia. Warto to zrobić, bo okazja 
do zdobycia dofinansowania może się więcej nie powtó-
rzyć.
 Na koniec już dziś zapraszam wszystkich do wzię-
cia udziału w II Nowińskim Kiermaszu Bożonarodzenio-
wym i Wielkim Kolędowaniu.
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oraz godła „Nasze Dobre Świętokrzyskie” wręczono 
podczas uroczystej gali w Kieleckim Centrum Kultury. 
- Ogromnie się cieszę, że gmina Sitkówka-Nowiny zna-
lazła się w gronie najlepszych gmin województwa świę-
tokrzyskiego. To prestiżowe wyróżnienie stanowi dla 
nas motywację do jeszcze większych działań na rzecz 
rozwoju naszej gminy – podkreślał wójt Sebastian No-
waczkiewicz, który godło „Nasze Dobre Świętokrzyskie” 
odebrał wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Barwinkiem. 

Warto dodać, że Gmina Sitkówka-Nowiny, jak i pozostali 
nagrodzeni, będzie mogła chwalić się i posługiwać zna-
kiem „Nasze Dobre Świętokrzyskie” przez dwa lata.
 Laureatami godła Nasze Dobre Świętokrzyskie 
w kategorii gmin, tuż obok Gminy Sitkówka-Nowiny, zo-
stali również: Urząd Miasta i Gminy Kunów, Gmina Bo-
dzechów oraz Powiat Ostrowiecki.

Agnieszka Olech

Gmina Sitkówka-Nowiny postara się o dofinansowanie do OZE
 Gmina Sitkówka-Nowiny rozpoczyna przygo-
towania do pozyskania nawet do 70% dofinansowania 
ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 
instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii 
dla mieszkańców gminy. Tylko duże zainteresowanie 
mieszkańców będzie warunkiem aplikacji o środki unij-
ne. Pierwsze spotkania z mieszkańcami gminy już się 
odbyły. Kolejne spotkania już 9 grudnia. Czas na skła-
danie deklaracji upływa 16 grudnia.

Bardzo duże dofinansowanie
 Ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 
i pompy ciepła – gmina Sitkówka-Nowiny przygotowu-
je się do pozyskania nawet do 70% dofinansowania 
na budowę odnawialnych źródeł energii na obiektach 
prywatnych. - Rozpoczęliśmy właśnie starania o dofi-
nansowanie kolejnej proekologicznej inwestycji, dzięki 
której mieszkańcy będą mogli zainstalować w swoich 
prywatnych domach solary, pompy ciepła, czy ogniwa 
fotowoltaiczne. Pozwoli to znacznie obniżyć rachunki za 
prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska – 
mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowacz-
kiewicz i dodaje, że realizacja inwestycji będzie możliwa 
tylko i wyłącznie wtedy, gdy gmina otrzyma dofinanso-
wanie z RPO. - Tylko duże zainteresowanie instalacjami 
OZE będzie warunkiem aplikacji przez nas o środki unij-
ne. Proszę wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
o terminowe składanie deklaracji. W przypadku małe-
go zainteresowania nie będziemy mogli przystąpić do 
składania wniosku o dofinansowanie, a to według mojej 
opinii już nigdy więcej w tej perspektywie unijnej nie 
będzie aż tak korzystne dla mieszkańców – poinformo-
wał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
 Poziom dofinansowania wynosi aż do 70% mi-
nus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji 
OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji 
budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku 
zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na 
dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT 
wynosi 23 %.

Dobór urządzenia wykorzystującego OZE jest ważny
 Spotkania mieszkańców z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny ze specjalistami w dziedzinie OZE już się od-
były, a poprowadził je Krzysztof Sajdutka, dyrektor pro-
jektu  DOEKO GROUP Sp. z o.o. Przybliżył mieszkańcom 
założenia projektu, a także omówił działanie wszystkich 
rodzajów instalacji wykorzystujących Odnawialne Źró-
dła Energii, doradzając jednocześnie jak ocenić moc 
danej instalacji i w którym miejscu najlepiej instalować 
pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz urządzenia fo-
towoltaiczne. - Po wybraniu najkorzystniejszego dla nas 
urządzenia wykorzystującego Odnawialne Źródła Ener-
gii będą musieli Państwo złożyć deklarację i podpisać 
umowę w Urzędzie Gminy najpóźniej do 16 grudnia na 
wykonanie analizy możliwości technicznych budowy 
źródła OZE na zgłaszanych obiektach. Dopiero wtedy 

specjaliści dokonają oceny takiej możliwości indywidu-
alnie u każdego z zadeklarowanych klientów, określa-
jąc jednocześnie techniczne wymogi dotyczące doboru 
właściwych komponentów instalacji – wyjaśniał Krzysz-
tof Sajdutka podczas spotkań z mieszkańcami. Należy 
dodać, że koszt sporządzenia wizji będzie leżał po stro-
nie zainteresowanego mieszkańca i nie będzie podlegał 
zwrotowi. I tak, za inspekcję techniczną i analizę moż-
liwości budowy kolektorów słonecznych trzeba będzie 
zapłacić 200 zł brutto. Ocena fotowoltaiki kosztować 
będzie mieszkańców 250 zł brutto, a pomp ciepła 300 
zł brutto. Należy pamiętać o tym, że sporządzenie takiej 
wizji jest warunkiem koniecznym do tego, aby wziąć 
udział w projekcie.

Projekt przygotuje i wdroży gmina
 Za proekologiczny projekt, na którym skorzy-
stają głównie chętni mieszkańcy w całości będzie od-
powiedzialna gmina. - Wychodząc naprzeciw potrze-
bom naszych mieszkańców postanowiliśmy przystąpić 
do projektu. Jednak to, czy będziemy mogli aplikować 
o dofinansowanie, uzależnione jest od liczby złożonych 
deklaracji chęci udziału w projekcie. Po stronie gminy 
będzie leżało przygotowanie dokumentacji i wdrożenie 
projektu – podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
 Do 16 grudnia mieszkańcy muszą złożyć w Urzę-
dzie Gminy deklaracje, które można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Tam też 
została zamieszczona przedstawiana na spotkaniach 
prezentacja multimedialna dotycząca Odnawialnych 
Źródeł Energii oraz wstępnych założeń projektu. Ankiety 
są dostępne również w sekretariacie Urzędu Gminy na 
pierwszym piętrze pokój nr 27 oraz u sołtysów. Wypeł-
nione deklaracje można składać w Sekretariacie Urzędu 
Gminy. Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej 
przedsięwzięcia można kierować do pana Krzysztofa 
Sajdutki: tel. 737 870 094 lub mailowo: biuro@doeko-
group.pl

 W przypadku wystarczającej liczby chętnych do 
udziału w projekcie mieszkańców gmina Sitkówka-No-
winy będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie 
zadania w drugim kwartale 2017 roku. W przypadku 
uzyskania dofinansowania zadanie wejdzie do realizacji 
w 2018 roku. Na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny odbę-
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Kotłownia w ZSP w Nowinach oddana do użytku
 Odbiór końcowy i symboliczne przecięcie 
wstęgi – przebudowana kotłownia wraz z nowymi 
piecami zasilanymi gazem ziemnym w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach oficjalnie została 
oddana do użytku. Inwestycja kosztowała blisko 550 
tysięcy złotych i w większości została dofinansowana 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.   

 W odbiorze końcowym inwestycji, uczestniczyły 
władze gminy Sitkówka-Nowiny w osobach wójta Seba-
stiana Nowaczkiewicza, jego zastępcy Łukasza Barwin-
ka oraz Przewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, 
Zofii Duchniak, a także pracowników Urzędu Gminy, dy-
rektor ZSP w Nowinach Kornelii Bem-Kozieł i przedsta-
wicieli Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „IKAR” 
- wykonawcy zadania wyłonionego w drodze przetargu. 

Większość środków pochodzi z pozyskanego dofinan-
sowania
 Ponad milion dwieście tysięcy złotych wła-
dze gminy Sitkówka-Nowiny pozyskały ze środków 
zewnętrznych na przeprowadzenie termomoderniza-
cji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
i budynku komunalnego nr 16 w Sitkówce (przychodnia 
zdrowia w Sitkówce). Obie inwestycje będą realizowane 
w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię 
pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny” współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym – ZIT KOF” Osi 6. „Rozwój miast” Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020. - Realizacja projektu przy-
czyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny, a zakres prac ustalono 
na podstawie audytów energetycznych, które zostały 
przeprowadzone  w ramach projektu – mówi wójt gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz i tłuma-
czy, że po przeprowadzeniu inwestycji po prostu będzie 
oszczędniej. - Dzięki termomodernizacji budynków i wy-
mianie pieców, a także niektórych drzwi i okien uda nam 
się sporo zaoszczędzić na ogrzewaniu w kolejnych latach 
– wyjaśnia gospodarz gminy.

Wymiana pieca to dopiero początek
 W chwili obecnej w ramach realizacji tego pro-
jektu dobiegł końca pierwszy etap termomodernizacji 
budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowi-
nach  polegający na przebudowie kotłowni i całkowitej 
wymianie pieców zasilanych olejem opałowym na piece 
zasilane gazem ziemnym. Wyłonionym w drodze prze-
targu wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „IKAR”, a wartość robót wynosi 
blisko 550 tysięcy złotych zł. W kolejnym etapie zaplano-
wano ocieplenie ścian tego budynku i częściową wymia-
nę stolarki okiennej oraz drzwiowej. Wartość tych robót 
wyniesie nieco ponad 354 tysiące złotych.

Termomodernizacja przychodni w Sitkówce już w przy-
szłym roku
 W 2017 roku działania termomodernizacyjne 
obejmą drugi z budynków, którym jest budynek Samo-
rządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Sitkówce-Nowinach, a konkretniej filia w Sitkówce. - 
Po przeprowadzonym audycie energetycznym zaplano-
wano, że budynek przychodni zdrowia w Sitkówce przej-
dzie wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę 
i modernizację systemu grzewczego i kotłowni, wyko-
nanie instalacji z wykorzystaniem OZE do podgrzewa-
nia wody użytkowej, instalację systemów chłodzących, 
w tym z wykorzystaniem OZE, a także instalację innych 
urządzeń i systemów energooszczędnych najnowszej 
generacji – wymienia wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
Całkowitą wartość obu inwestycji oszacowano na blisko 
1,5 miliona złotych. Dofinansowanie pokryje większość 
tej kwoty, czyli ponad milion 227 tysięcy złotych.

Szkoły w Bolechowicach i Kowali też przejdą termomo-
dernizację.
 Dodatkowo gmina Sitkówka-Nowiny podjęła 
dalsze działania  mające na celu poprawę efektywności 
energetycznej na swoim terenie. - Uruchomiliśmy już 
działania dotyczące wykonania projektów budowlanych 
termomodernizacji budynków Zespołu Placówek Oświa-
towych w Bolechowicach i Zespołu Placówek Integracyj-
nych w Kowali. W ramach tych projektów w 2017 roku 
przewidujemy również przebudowę kotłowni wraz z wy-
mianą pieców olejowych na piece gazowe – poinformo-
wał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
 Warto dodać, że wykonanie projektu budowla-
nego modernizacji kotłowni olejowej na gazową w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Kowali już jest w realiza-
cji i kosztować będzie około 20 tysięcy złotych. Roboty 
rozpoczną się w przyszłym roku, podobnie jak wykona-
nie pozostałych prac termomodernizacyjnych szkoły. 
Projekt budowlany modernizacji kotłowni z olejowej 
na gazową w szkole w Bolechowicach również jest już 
w realizacji. Zadanie ruszy w 2017 roku. Wtedy też bu-
dynek przejdzie gruntowną termomodernizację, której 
koszt oszacowano na około 250 tysięcy złotych. Obydwa 
zadania będą dofinansowanie z RPO w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych.

Agnieszka Olech

dą się jeszcze dwa spotkania z mieszkańcami. 9 grudnia 
o godzinie 17:00 w Auli Gimnazjum w Nowinach i tego 
samego dnia o godzinie 19:15 w OSP Kowala. - Serdecz-
nie zapraszam wszystkich mieszkańców na dwa ostatnie 
spotkania ze specjalistami. Warto zastanowić się nad in-

stalacją urządzeń korzystających z Odnawialnych Źródeł 
Energii, które pozwolą nam zaoszczędzić pieniądze. Tym 
bardziej, że drugiego tak wysokiego dofinansowania za-
pewne już nie będzie – przekonuje wójt Sebastian No-
waczkiewicz.

Agnieszka Olech
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 Nowoczesne szafy wnękowe, nowe łóżka 
wraz z materacami, nowa pościel, szafki nocne, lamp-
ki oraz ławy, a nawet rolety odbijające światło sło-
neczne – Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ventus” 
w Nowinach podniosło swoje standardy, co już zostało 
potwierdzone wysoką oceną z ewaluacji przeprowa-
dzonej w Schronisku przez Kuratorium Oświaty w Kiel-
cach. Pierwszy po 13 latach remont schroniska koszto-
wał około 90 tysięcy złotych. 

 Remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowe-
go „Ventus” w Nowinach zakończył się przed okresem 
wakacyjnym, jednak oficjalnego otwarcia obiektu do-
konano 18 listopada. - Ze względu na duże obłożenie 
schroniska w okresie wakacyjnym postanowiliśmy prze-
nieść jego oficjalne otwarcie po zakończonym sezonie 
– tłumaczy dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach, Kornelia Bem-Kozieł, która podczas otwar-
cia złożyła serdeczne podziękowania na ręce władz 
gminy za finansową pomoc. - Dzięki ogromnej przychyl-
ności wójta gminy Sitkówka-Nowiny oraz Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny w 2016 roku mogliśmy przeprowadzić 
konieczny remont w schronisku. Warto nadmienić, że 
meble w pokojach nie były wymieniane od 2003 roku, 

kiedy to powstało schronisko. Na standard wyposażenia 
pokoi powoli zaczynali skarżyć się goście schroniska, dla-
tego niezbędne było jego odświeżenie i nadanie mu bar-
dziej nowoczesnego charakteru – podkreślała dyrektor 
ZSP w Nowinach, Kornelia Bem-Kozieł.

 W ramach remontu Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego „Ventus” w Nowinach wymieniono prze-
starzałe meble, a także pomalowano niektóre pokoje 
i świetlicę. - W pokojach zamontowaliśmy nowoczesne 
szafy wnękowe, wymieniliśmy łóżka wraz z materacami, 
szafki nocne oraz ławy. Nowe, drewniane, wykończone 
w ciemnej kolorystyce meble dają poczucie elegancji 
i komfortu. Dodatkowo w oknach połaciowych zamon-
towaliśmy rolety, które w dni nasłonecznione odbijają 
światło słoneczne. Dzięki temu, pokoje nagrzewają się 
mniej i pozostają komfortowe nawet w upalne dni. Do 
każdego pokoju zakupiliśmy nowe lampki, a także wy-
mieniliśmy część pościeli na nową – wymienia dyrektor 
Kornelia Bem-Kozieł i potwierdza, że zadowolenie gości 
ze standardu schroniska widoczne jest w wypełnianych 
przez nich ankietach. - Goście są bardzo zadowoleni, 
a my mamy pełne obłożenie. Miejsce w naszym schro-
nisku trzeba rezerwować nawet na dwa lata do przodu. 
Wysoki standard schroniska również w sferze edukacyj-
nej został potwierdzony wysoką oceną z ewaluacji prze-
prowadzonej w Schronisku przez Kuratorium Oświaty 
w Kielcach – poinformowała dyrektor Kornelia Bem-Ko-
zieł.
 Koszt remontu schroniska opiewał na kwotę 
około 90 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu 
Gminy. - Schronisko „Ventus” nie było remontowane od 
chwili jego powstania. Wraz z radnymi postanowiliśmy 
przeznaczyć fundusze na jego remont, aby podnieść 
standardy schroniska. Biorąc pod uwagę efekt końcowy, 
a także zadowolenie klientów i ich coraz większe zainte-
resowanie śmiało można stwierdzić, że warto było – mó-
wił wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz, podczas oficjalnego otwarcia wyremontowanego 
schroniska. Wraz z gospodarzem gminy uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonała także Przewodnicząca Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofia Duchniak oraz dyrektor 
ZSP w Nowinach, Kornelia Bem-Kozieł. W oficjalnym 
otwarciu udział także wziął zastępca wójta Łukasz Bar-
winek oraz radni: Renata Posłowska i Renata Krzysiek-
Nowakowska, Katarzyna Malicka-Pedzik dyrektor ZOSiP 
w Nowinach, a także pracownicy schroniska.    
 
 Trzeba przyznać, że schronisko po remoncie 
robi wrażenie. - Nowoczesne meble, w jakie zostały wy-
posażone pokoje są nie tylko bardzo funkcjonalne, ale 
również komfortowe i eleganckie. Musimy podnosić 
standardy, aby goście przyjeżdżający do nas byli zado-
woleni – mówiła Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny, Zofia Duchniak.
 Warto też przypomnieć, że dodatkowo w roku 
2016 uruchomiono w schronisku usługę cateringu dla 
placówek oświatowych z terenu gminy nie posiada-
jących własnej kuchni. Dzięki temu, smaczne i zdrowe 
posiłki mogą spożywać nie tylko goście schroniska, ale 
i uczniowie za niewielką opłatą. 

Agnieszka Olech

Remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
„Ventus” w Nowinach
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 24 października, w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Sitkówka-Nowiny odbyło się posiedzenie 
sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Poza przyjętymi 
uchwałami, radni omawiali również najbardziej nurtu-
jące mieszkańców gminy problemy.

 Zanim przystąpiono do podejmowania uchwał, 
władze gminy tradycyjnie już przedstawiły informację 
dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny w minionym miesiącu realizo-
wanych przez referat infrastruktury, inwestycji, nieru-
chomości i ochrony środowiska. I tak, w okresie między 
sesyjnym zakończono modernizację pokrycia dachowe-
go dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach za 
kwotę 114.000,00 zł oraz modernizację placu zabaw na 
Osiedlu Pod Lasem w miejscowości Zgórsko - montaż 
urządzenia siłowni zewnętrznej (dwa urządzenia na jed-
nym pylonie) o wartości 6.329,58 zł. W trakcie realiza-
cji jest wykonanie projektu budowlanego modernizacji 
kotłowni olejowej na gazową w budynku Szkoły Podsta-
wowej w Kowali oraz w budynku Szkoły Podstawowej 
w Bolechowicach, wykonanie piłkochwytu na boisku 
wielofunkcyjnym w Szewcach, modernizacja wejść do 
budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (wejście od 
strony Banku Spółdzielczego), wykonanie instalacji dla 
montażu agregatu prądotwórczego wraz z jego dostawą 
i montażem w budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowi-
ny, wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Jałowcowej w Zagrodach oraz pro-

jektu budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. 
Wiosenna, Dębowa, Jaśminowa i Malinowa) w Zgórsku, 
w Szewcach (ul. Dolomitowa) oraz w Woli Murowanej. 
W trakcie realizacji była także przebudowa dróg gmin-
nych: ul. Dębowa w Zgórsku, ul. Ołowiana w Szewcach, 
ul. Jaśminowa w Zgórsku, ul. Malinowa w Zgórsku, dro-
ga w Woli Murowanej, wykonanie Programu Rewitaliza-
cji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023, rozbudo-
wa Przedszkola Samorządowego w Nowinach – II etap 

Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
oraz wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 
i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny, dokumen-
tacji projektowej modernizacji dachu wraz z adaptacją 
pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, dokumentacji 
projektowej na rozbudowę remizy OSP w Szewcach, do-
kumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia uliczne-
go w Kowali Małej, dokumentacji projektowej „Rozbu-
dowy budynku GOK „Perła” wraz z terenem przyległym 
przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji” 
oraz „Przebudowy płyty boiska sportowego na terenie 
GOK „Perła” w Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń 
sportowych i przebudową bieżni wokół boiska”, a tak-
że wykonanie dokumentacji projektowej sieci odpro-
wadzenia wód deszczowych z terenu przy budynkach 
ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w miejscowości 
Nowiny oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnch nr 33 i 38 w Sitkówce. 
W trakcie realizacji jest także projekt przebudowy drogi 
gminnej Bolechowicach, budowa układu komunikacyj-
nego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospo-
darowaniem terenu wokół budynku komunalnego  nr 
16 oraz termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej poprzez inwestycje w energie pochodzącą 
ze źródeł energii odnawialnej budynku Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach. Jak podkreślono, za-
dania inwestycyjne: „Przebudowa sieci wodociągowej 
w Kowali”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Trzcianki” oraz budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w ramach Grup Inicjatywy Lokal-
nej – 6 zadań w msc. Szewce i Zgórsko o łącznej wartości 
ok. 627.000,00 zł zostały przekazane do Spółki Wodocią-
gi Kieleckie celem ich realizacji przez Spółkę.
 Trwają także czynności formalno-prawne doty-
czące pozyskania gruntów pod plac zabaw w Słowiku, 
Woli Murowanej oraz pod zatoczkę parkingową w Woli 
Murowanej. Prowadzone są też ciągłe działania doty-
czące możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 
realizację zadań inwestycyjnych.
 
 Po przedstawieniu informacji międzysesyjnej 
przystąpiono do obrad. Jednomyślnie podczas paździer-
nikowego posiedzenia radni głosowali nad przyjęciem 
informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2015/2016 przygotowanej przez Zespół Obsługi Szkół 
i Przedszkoli. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok, a także 
w sprawie wyboru nowego inkasenta w związku z nagłą 
rezygnacją poprzedniego. Radni zagłosowali także nad 
zmianą uchwały z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie  
określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorzą-
dowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-No-
winy na 2016 rok. Poza tym, podjęto także uchwały 
w sprawie przekazania w użytkowanie składników si-
łowni zewnętrznej oraz piłkochwytu przy Zespole Placó-
wek Integracyjnych w Kowali na rzecz szkoły oraz prze-
kazanie siłowni zewnętrznej i boiska do piłki plażowej 
przy Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach 
na rzecz tejże placówki. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad i podjęciu wszystkich 
zaplanowanych uchwał, radni przeszli do punktu, w któ-
rym porusza się sprawy różne. 

Agnieszka Olech 
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Elektroniczna rejestracja w nowińskiej przychodni 
już działa!
 Umawianie wizyt, rejestrowanie terminów, 
a nawet zamawianie recept na stale przyjmowane 
leki – to wszystko można już załatwić w przychodni 
w Nowinach przez Internet. Właśnie wprowadzono tu 
elektroniczną rejestrację, a wszystko dla poprawienia 
komfortu pacjentów korzystających z usług nowińskiej 
placówki zdrowotnej.  

Nowoczesna centrala telefoniczna ustawia nas w kolejce
 Jak powszechnie wiadomo, rejestracja do leka-
rza często budzi spore emocje. Inaczej jednak od jakiegoś 
czasu jest w przychodni w Nowinach. Żeby umówić się na 
wizytę lekarską do Samorządowego Zakładu Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach nie trzeba 
już zrywać się o świcie, stać w długiej kolejce, czy nawet 
dzwonić, choć system telefonicznej rejestracji został tu 
usprawniony już kilka miesięcy temu. - Stale staramy się 
ułatwiać pacjentom korzystanie z usług naszej przychod-
ni. Od czerwca bieżącego roku usprawniliśmy system 
telefonicznej rejestracji. Dzwoniący w tym samym cza-
sie pacjenci są automatycznie informowani o kolejności 
odbioru ich połączenia. Dla przykładu, jeśli w tym samym 
czasie dzwoni pięć osób, ich połączenia są ustawiane 
w kolejce,  a system informuje o tym, które w kolejno-
ści jest aktualnie nasze połączenie. Dzięki temu, zaję-
ty telefon w rejestracji nie budzi już tak dużych emocji, 
a pacjenci dokładnie wiedzą, kiedy zostanie odebrany ich 
telefon – tłumaczy Jacek Chudzicki, dyrektor Samorzą-
dowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sit-
kówce-Nowinach, przypominając, że od początku czerw-
ca działa tu nowy numer telefonu – 41 347 56 00.

Elektroniczna rejestracja ułatwi życie pacjentom
 Usprawniony system rejestracji telefonicznej 
to nie koniec ułatwień dla pacjentów nowińskiej przy-
chodni. Właśnie wprowadzono tu elektroniczny system 
rejestracji. Teraz wystarczy się zalogować przez Internet 
i w prosty oraz szybki sposób umówić wizytę lekarską. 

- To kolejna rewolucja techniczna, jaką postanowiliśmy 
wprowadzić dla usprawnienia rejestracji pacjentów – 
mówi Jacek Chudzicki, dyrektor Samorządowego Za-
kładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-No-
winach. - Z początkiem bieżącego roku uruchomiliśmy 
elektroniczny system dokumentacji medycznej. Opro-
gramowanie daje nam możliwość archiwizowania da-
nych bezpośrednio na kartach pacjentów. Lekarze i pa-
cjenci będą mieli możliwość odczytania wyników badań 
laboratoryjnych bez konieczności przynoszenia ze sobą 
wydruków papierowych. Dodatkowym udogodnieniem 
w związku z wprowadzeniem e-dokumentacji jest moż-
liwość rejestracji przez Internet – potwierdza dyrektor 
SZPOZ, Jacek Chudzicki.

Prosta i szybka rejestracja przez Internet
 Warto podkreślić, że rejestracja elektroniczna 
jest niezwykle prosta i szybka. Wystarczy wejść na stro-
nę placówki medycznej – www.przychodnianowiny.pl 
- i zalogować się. - W celu rejestracji do lekarza należy 
najpierw założyć konto w systemie e-rejestracja, podając 
prawidłowe dane wymagane do utworzenia konta, a tak-
że prawidłowy i używany adres e-mail, na który wysyłane 
są automatycznie wiadomości dla pacjenta – tłumaczy 
dyrektor SZPOZ w Nowinach, Jacek Chudzicki. - Po zało-
żeniu konta, aby dokonać rejestracji internetowej, należy 
na stronie głównej przychodni kliknąć w „e-Rejestracja”, 
a następnie wybrać termin wizyty u konkretnego le-
karza, a następnie dokonać jego rezerwacji – dodaje. - 
Oferujemy pacjentom kolejną metodę umawiania wizyt 
u naszych lekarzy i rezerwowania terminów. Oczywiście 
nadal bez zmian będzie funkcjonować rejestracja osobi-
sta czy telefoniczna. Natomiast rejestracja drogą elektro-
niczną ma stanowić wygodną alternatywę dla wszystkich 
tych, którzy wolą taką formę ze względu na chociażby 
oszczędność czasu. Ta prosta i szybka forma rejestracji 
z całą pewnością będzie dużym udogodnieniem dla pa-
cjentów – podkreśla Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gmi-
ny Sitkówka-Nowiny.

1. RG-XXIII/272/16 uchwała w sprawie wprowadze-
nia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 
2016 rok

2. RG-XXIII/273/16 uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr RG–VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie 
poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieru-
chomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie in-
kasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso

3. RG-XXIII/274/16 uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr RG–VI/44/15 Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso

4. RG-XXIII/275/16 uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr RG-XIV/150/15 Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 roku w spra-
wie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy 
Sitkówka-Nowiny na 2016 rok

5. RG-XXIII/276/16 uchwała w sprawie przekazania 
w użytkowanie składników majątkowych siłowni 
zewnętrznej oraz boiska do piłki plażowej utwo-
rzonych na dz. nr ewid. 256 przy Zespole Placówek 
Oświatowych w msc. Bolechowice, stanowiących 
mienie Gminy, na rzecz Zespołu Placówek Oświato-
wych w msc. Bolechowice

6. RG-XXIII/277/16 uchwała w sprawie przekazania 
w użytkowanie składników majątkowych siłowni 
zewnętrznej oraz piłkochwytu, utworzonych na dz. 
nr ewid. 608/6 przy Zespole Placówek Integracyj-
nych w msc. Kowala, stanowiących mienie Gminy, 
na rzecz  Zespołu Placówek Integracyjnych w msc. 
Kowala

7. RG-XXIII/278/16 uchwała w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr RG-X/93/15 Rady Gminy Sitkówka-No-
winy z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na włączenie terenów położonych na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny, obręb geodezyjny Wola 
Murowana, w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej ,,Starachowice”

Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 24 października 2016 roku
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Rusza poradnia neurologiczna i prywatny gabinet 
laryngologiczny

Zaszczep bezpłatnie dziecko przeciwko ospie!

Recepta przez Internet? W Nowinach to jest możliwe!
 Pacjenci nowińskiej przychodni przez Internet 
mogą nawet zamówić receptę. - Mowa oczywiście o re-
ceptach na leki stale przyjmowane przez pacjentów. Je-
żeli lek, który został wypisany przez lekarza kończy się, 
możemy zamówić wypisanie recepty przez Internet. Wy-
starczy być zalogowanym użytkownikiem, ponieważ na 
swoim koncie będziemy widzieć leki, które lekarz określił 
nam jako stale przyjmowane. W sytuacji kiedy lek będzie 
się kończył, pacjent składa wniosek o wypisanie recepty 
w takiej formie w jakiej lek był uprzednio przez lekarza 
wypisany. Po weryfikacji przez naszego lekarza w przy-
padku braku przeciwskazań i z zachowaniem innych oko-
liczności formalnych recepta może zostać ponownie wy-
pisana i będzie czekać do odbioru 
w okienku rejestracji w przychodni – mówi dyrektor
Jacek Chudzicki.  

Przychodnia w Nowinach stale poszerza swoje usługi
 Wychodząc naprzeciw wszystkim pacjentom 
władze gminy Sitkówka-Nowiny w porozumieniu z dy-
rekcją nowińskiej przychodni przez cały czas starają się 
poszerzać zakres świadczeń medycznych. - Mamy ce-
nionych specjalistów, pracownie diagnostyczne wyposa-
żone w najwyższej klasy sprzęt do badań specjalistycz-
nych, takie jak: pracownia badań echokardiograficznych, 
pracownia badań metodą Holtera, pracownia EKG, pra-
cownia badań audiometrycznych, czy pracownia ba-
dań ultrasonograficznych – wymienia wójt Sebastian 

Nowaczkiewicz. - Realizowane są  u nas porady kardio-
logiczne i chirurgiczne, a ostatnio wprowadziliśmy tak-
że porady neurologiczne wraz z diagnostyką obrazową. 
Prowadzimy też szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną 
wraz z nowoczesnym systemem elektronicznej doku-
mentacji medycznej dającej możliwość rejestracji przez 
Internet. Nadal będziemy robić wszystko, aby jakość pro-
wadzonych tu usług utrzymać na jak najwyższym pozio-
mie – zapewnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz. A jakość 
tych usług weryfikują oczywiście sami pacjenci, których 
liczba tylko w 2016 roku wzrosła w nowińskiej przychod-
ni o blisko 100 osób.

Agnieszka Olech
 

 Reagując na potrzeby pacjentów, a co za tym 
idzie, poprawiając jakość świadczonych usług, dyrekcja 
Samorządowego Zakład Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej w Sitkówce-Nowinach postanowiła rozpocząć realiza-
cję konsultacji neurologicznych, a także poczynić starania 
o uruchomienie prywatnego gabinetu laryngologiczne-
go. – Konsultacje neurologiczne udzielane są we wtor-

 Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach prowadzi bezpłatne 
szczepienia przeciwko ospie. Zaszczepić można dzieci 
od 12 miesiąca do 3 roku życia. Szczepionka przeciwko 
ospie jest dobrze tolerowana i bezpieczna.

 Zaszczepiając dziecko przeciwko ospie możemy 
mu oszczędzić swędzącej wysypki, długiego czasu poby-
tu w domu i izolacji od innych dzieci. Choroba jest wywo-
ływana przez wirus ospy wietrznej i półpaśca. Najczęściej 
chorują dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Cho-
roba może przebiegać zarówno łagodnie - dziecko ma kil-
ka krostek, jak i ciężko – może wtedy zakończyć się nawet 
poważnymi powikłaniami. - Dzięki wsparciu władz gminy 
Sitkówka-Nowiny do szeroko rozwiniętej profilaktyki mo-
gliśmy dołączyć program szczepień przeciwko ospie. Bez-
płatnie prowadzimy szczepienia dzieci od 12 miesiąca do 
3 roku życia – poinformował dyrektor Jacek Chudzicki. 
Dodał, że warto jest szczepić dzieci. - Dzięki temu mo-
żemy uchronić je od choroby w przyszłości, a często jak 
pokazują badania i obserwacje pacjentów choroba ma 
łagodny przebieg, jeżeli dzieci na nią chorują. Zaszczepie-
nie daje szansę zapobiegania  poważnym powikłaniom 
odchorobowym i znacznie redukuje możliwość zacho-

ki w godzinach od 15:00 do 18:00, a prywatny gabinet 
laryngologiczny planowany jest na dwa razy w miesiącu 
w piątki w godzinach popołudniowych – poinformował 
dyrektor Jacek Chudzicki. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod nowym numerem telefonu, działającym 
od czerwca bieżącego roku – 41 347 56 00.

rowania na półpasiec – podkreśla dyrektor nowińskiej 
placówki medycznej, zachęcając do korzystania z szero-
kiego pakietu darmowych szczepień oferowanych przez 
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Sitkówce-Nowinach.
 Przypomnijmy, że Samorządowy Zakład Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach 
w trosce o zdrowie swoich pacjentów realizuje programy 
profilaktyczne pod hasłem „ZDROWIE TO MÓJ SKARB”. 
Realizację programów profilaktycznych wspierają: Gmi-
na Sitkówka-Nowiny i Miasto Kielce. - W 2015 roku na 
realizację programów zdrowotnych przeznaczyliśmy 
z budżetu gminy blisko 120 tysięcy złotych. W 2016 roku 
zwiększyliśmy środki na realizację programów profilak-
tycznych do ponad 150 tysięcy złotych i postanowiliśmy 
wprowadzić kolejne bezpłatne szczepienia, tym razem 
przeciwko ospie. Rozwinęliśmy program walki z otyłością 
wprowadzając bezpłatne zajęcia gimnastyki ruchowej na 
basenie „Perła”, a także realizujemy program dotyczący 
schorzeń neurologicznych – poinformował gospodarz 
gminy Sitkówka-Nowiny, wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Agnieszka Olech
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Blisko 450 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego
i obywatelskiego rozdysponowali mieszkańcy Gminy
Sitkówka-Nowiny
 Końca dobiegł cykl spotkań sołeckich na tere-
nie gminy Sitkówka-Nowiny, podczas których mieszkań-
cy sami zadecydowali jakie inwestycje przprowadzą na 
swoim terenie w ramach przeznaczonych dla nich przez 
gminę środków z funduszu sołeckiego. Do rozdyspono-
wania mieli łącznie ponad 300 tysięcy złotych. Po raz 
pierwszy w historii władze gminy przyznały także fun-
dusz obywatelski dla tych miejscowości, które nie są so-
łectwami. I tak, mieszkańcy Nowin, Sitkówki, Trzcianek 
i Słowika w sumie mogli przeznaczyć na swoje potrzeby 
aż 146 tysięcy złotych.  

Ponad 300 tysięcy złotych z budżetu gminy rozdyspono-
wali mieszkańcy sołectw
 Fundusz sołecki to pieniądze dla poszczególnych 
sołectw zagwarantowane w budżecie gminy. Mieszkańcy 
mogą je przeznaczyć na wykonanie przedsięwzięć służą-
cych poprawie warunków ich życia. - Aktualnie w gminie 
Sitkówka-Nowiny każde sołectwo otrzymuje do własnej 
dyspozycji środki z budżetu gminy, w wysokości ustalonej 
ustawowo. Pieniądze z funduszu sołeckiego mogą być 
przeznaczone na realizację zadań gminy, które posłużą 
mieszkańcom danego sołectwa – wyjaśnia wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz.
 Pierwsze z cyklu pięciu spotkań z mieszkańcami 
poszczególnych sołectw w sprawie podziału planowanych 
wydatków z funduszów sołeckich odbyło się w sołectwie 
Szewce-Zawada. Mieszkańcy zadecydowali, że w 2017 
roku ze swojego funduszu sołeckiego wykonają projekt 
rozbudowy drogi i oświetlenia przy ulicy Kwarcytowej za 
kwotę 40.750,00 złotych, zakupią stroje dla Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Szewczanki” za kwotę 3 tysięcy złotych, 
a także zakupią kosiarkę - ciągnik na potrzeby sołectwa, 
na co zaplanowano 15 tysięcy złotych. Sołectwo Szewce-
-Zawada na 2017 rok do dyspozycji miało łącznie 58.750 
złotych. 58.749,40 złotych mieli natomiast do podziału 
mieszkańcy sołectwa Zgórsko-Zagrody w ramach fun-
duszu sołeckiego. Podczas spotkania wszyscy byli zgod-
ni co do przekazania tych środków, które przeznaczono 
na dwa place zabaw. Za kwotę 8.749 złotych mieszkańcy 
chcą rozbudować plac zabaw na Osiedlu Pod Lasem, a 50 
tysięcy złotych przeznaczyli na zagospodarowanie placu 
zabaw w miejscowości Zagrody. 58.749 złotych do roz-
dysponowania mieli mieszkańcy sołectwa Kowala, którzy 
jednogłośnie zdecydowali, że 30 tysięcy przeznaczą na 
wymianę bram garażowych i wyłożenie płytek w bok-
sach garażowych w budynku remizy, 2,5 tysiąca złotych 
na zakup kosy spalinowej, 18 tysięcy złotych na remont 
łazienek w budynku remizy, 6 tysięcy złotych na zakup 
nowych elementów strojów dla Kowalanek i wyposa-
żenie, a 1749,40 złotych na rzecz Szkoły Podstawowej 
w Kowali. Równie jednomyślni byli mieszkańcy sołectwa 
Wola Murowana, którzy zdecydowali, że środki w kwo-
cie 37.599,62 złotych z funduszu sołeckiego na 2017 rok 
przeznaczą na planowaną budowę placu zabaw w kwocie 
10 tysięcy złotych oraz nagłośnienie do budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w kwocie 27.599,62 złotych. Na-
tomiast sołectwo Bolechowice na 2017 rok do rozdys-
ponowania miało kwotę 45.648, 28 złotych. Mieszkańcy 
wskazali, że za te pieniądze wybudowana zostanie altana 
grillowa, na którą przeznaczyli 43 tysiące złotych, a pozo-
stała kwota 2.648, 28 złotych będzie przekazana na rzecz 
Zespołu Ludowego „Bolechowiczanie”

Po raz pierwszy przyznano fundusz obywatelski
 Funduszami sołeckimi sołectwa gminy Sitków-
ka-Nowiny mogą dysponować według własnych potrzeb 
już od kilku lat. Są jednak takie miejscowości jak Nowiny, 
Sitkówka, Słowik i Trzcianki, które sołectwami nie są, a co 
za tym idzie, z punktu litery prawa nie można przyznać 
im funduszu sołeckiego. - Mieszkańcy Nowin, Sitkówki, 
Słowika i Trzcianek mogli czuć się pokrzywdzeni z tego 
tytułu, bo podobnie jak mieszkańcy sołectw, mają swoje 
potrzeby, o zrealizowaniu których chcą sami decydować. 
Dlatego postanowiliśmy, że każda z tych miejscowości 
po raz pierwszy dostanie do rozdysponowania fundusz 
obywatelski, czyli gwarantowaną pulę pieniędzy, zależ-
ną od liczby mieszkańców. Chcemy tym samym zachęcać 
mieszkańców do aktywności społecznej, jednocześnie 
sukcesywnie budując społeczeństwo obywatelskie, które 
będzie dla nas partnerem w rozwoju gminy – podkreśla 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. 
- Dzięki funduszowi obywatelskiemu, podobnie jak fun-
duszowi sołeckiemu, mieszkańcy mogą bezpośrednio 
wpływać na to, jak są wydawane środki z budżetu gminy 
– dodał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Ponad 146 tysięcy złotych przeznaczono na fundusz 
obywatelski 
 Pierwsze ze spotkań w sprawie podziału fundu-
szu obywatelskiego odbyło się w Nowinach. Mieszkańcy 
mieli do rozdysponowania 58.850 złotych, które przezna-
czyli na: 12 tyś. na wykonanie nawierzchni tartanowej 
wokół poszczególnych elementów siłowni zewnętrznej  
usytuowanej obok  Przdedszkola  Samorządowego w No-
winach (ogółem 9 urzadzeń ), 12 tyś. na zakupienie i za-
montowanie trzech kamer służących do monitorowania 
terenu wokół urządzeń siłowni zewnętrznej, placu zabaw 
i terenu usytuowania altany grilowej, 5 tyś. na wykonanie  
projektu wykonania altany grilowej, 5 tyś. na wykonanie 
podłoża pod budowę altany grilowej, 3 tyś. na wykona-
nie oświetlenia wokół altany grilowej, 16 tyś. na budowę 
altany grilowej, 2.850 złotych na zakup strojów dla Ze-
społu „Nowinianki”. Mieszkańcy Trzcianek przeznaczoną 
dla nich kwotę 27 tysięcy złotych w całości przeznaczyli 
na zaprojektowanie chodnika wzdłuż jednej z dróg na te-
renie swojej miejscowości. Mieszkańcy Sitkówki do swo-
jej dyspozycji otrzymali od władz gminy Sitkówka-Nowi-
ny kwotę 23,5 tysiąca złotych, którą przeznaczyli na dwa 
zadania. I tak, za 10 tysięcy złotych mieszkańcy chcą do-
posażyć plac zabaw, a pozostałą kwotę 13,5 tysiąca zło-
tych zgodnie przeznaczono na modernizację boiska wie-
lofunkcyjnego. Mieszkańcy Słowika również byli zgodni 
co do inwestycji, jakie chcą, aby gmina wykonała dla nich 
z pieniędzy funduszu obywatelskiego. Zawnioskowano 
o ustawienie lustra drogowego przy ulicy Słowik Marko-
wizna. Pozostałą kwotę z 23,5 tysięcy złotych mieszkańcy 
postanowili przeznaczyć na wykonanie siłowni zewnętrz-
nej.
   Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny 
sami zadecydowali o przeznaczeniu blisko 450 tysięcy 
złotych na najbardziej potrzebne według nich inwesty-
cje. Wszystkie projekty, które uzyskały poparcie, będą 
realizowane przez gminę w 2017 roku. 

Agnieszka Olech
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Mediator pomoże rozwiązać konflikt pozasądownie!
 O mediacji jako pozasądowym i alternatyw-
nym sposobie rozwiązywania sporów międzyludzkich 
rozmawiano podczas spotkania w Urzędzie Gminy 
w Nowinach. O korzyściach, jakie niesie ze sobą sko-
rzystanie z formuły mediacji mówiła Izabela Busze-
wicz, Prezes  Świętokrzyskiego Centrum Mediacji z ra-
mienia Sądu Okręgowego.   

 Spotkanie w Urzędzie Gminy w Nowinach zor-
ganizowano w ramach trwającego Tygodnia Mediacji. 
- 15 października obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Mediacji. Pozasądowe rozwiązywanie sporów 
w Polsce pojawiło się dziesięć lat temu i jest formułą 
sądowniczą chyba nie do końca docenianą. Chcieliśmy 
uświadomić ludziom, że konflikty rodzinne można roz-
wiązywać w inny sposób niż droga sądowa – tłumaczy 
zastępca wójta, Łukasz Barwinek. 
 Konflikty rodzinne, przemoc domowa fizycz-
na i psychiczna, problemy z podziałem majątków, czy 
z niepracującymi dorosłymi dziećmi – z tymi i z wielo-
ma innymi problemami borykają się najczęściej ludzie. 
Nie wszystkie z nich muszą zakończyć się w sądzie. – 
Do urzędników czy funkcjonariuszy policji zgłaszają się 
osoby z problemami na różnych płaszczyznach prosząc 
o wsparcie. Najbardziej poważnymi z nich jest przemoc 
fizyczna i psychiczna, ale często też spotykają się z róż-
nego rodzaju innymi konfliktami rodzinnymi trwającymi 
przez lata. Chcemy, aby nasi pracownicy wiedzieli w jaki 

sposób pomóc skonfliktowanym rodzinom zaangażo-
wać mediatora, który pomógłby rozwiązać ich problem 
– podkreśla zastępca wójta Łukasz Barwinek.
 W spotkaniu dotyczącym zasad mediacji udział 
wziął zastępca wójta Łukasz Barwinek oraz pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, 

dyrektorzy szkół, pedagodzy, a także przedstawiciele 
policji. - Mediacja jest pozasądowym i pokojowym 
rozwiązywaniem konfliktów – tłumaczyła Izabela Bu-
szewicz, Prezes  Świętokrzyskiego Centrum Mediacji 
z ramienia Sądu Okręgowego w Kielcach. - Mediatorzy 
to ludzie neutralni, bezstronni i zaakceptowani przez 
wszystkie strony konfliktu. Diagnozując problem po-
znają potrzeby stron konfliktu i za ich zgodą pomagają 
we wzajemnym porozumieniu się. Mediacja jest po-
ufna, a strony uczestniczą w niej dobrowolnie, mogąc 
w każdej chwili zrezygnować z mediacji. Inaczej niż 
w postępowaniu sądowym, które bywa długotrwałe 
i niezwykle stresujące dla stron – mówiła Izabela Bu-
szewicz.  
 Jak podkreślano podczas spotkania, mediacja 
pozwala nie tylko uniknąć stresu związanego z postę-
powaniem sądowym, ale także zaoszczędzić czas i nie-
jednokrotnie pieniądze. Fachowej pomocy mediato-
rów można szukać na stronach Sądów Okręgowych, 
a także wpisując w wyszukiwarce „mediator Kielce”. 
- O wszelką pomoc mediacyjną w rozwiązywaniu pro-
blemów można zgłaszać się także do pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach 
czy funkcjonariuszy policji, którzy skontaktują rodziny 
potrzebujące pomocy z mediatorami – mówi zastęp-
ca wójta, Łukasz Barwinek, zachęcając jednocześnie 
wszystkich skonfliktowanych do korzystania z pomocy 
mediatorów. 

 Warto wiedzieć, że mediatorzy mogą pomóc 
w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych 
czy pracowniczych, w których prawo dopuszcza za-
warcie ugody. Mediacja obejmuje także sprawy karne 
i sprawy nieletnich. 

Agnieszka Olech

Miasteczko ruchu drogowego stanie przy nowińskiej 
szkole
 Miasteczko ruchu drogowego będzie funkcjo-
nowało przy Szkole Podstawowej w Nowinach. Po-
wstaje ono w ramach projektu profilaktyczno-eduka-
cyjnego „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” przy 
wsparciu Prezesa Wodociągów Kieleckich, Henryka 
Milcarza. 

 Opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa 
oraz członek Szkolnej Rady Bezpieczeństwa – zastępca 
wójta Łukasz Barwinek w ramach realizacji działań zwią-
zanych  z projektem profilaktyczno – edukacyjnym „Raz, 
dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”, postanowili wyposa-
żyć szkołę w miasteczko ruchu drogowego. W związku 

z powyższym zwrócili się z prośbą do prezesa Wodocią-
gów Kieleckich pana Henryka Milcarza o ufundowanie 
elementów do wyżej wymienionego miasteczka. Prezes 
przychylnie odniósł się do prośby organizatorów.
 Celem miasteczka ruchu drogowego jest wpro-
wadzenie dzieci w podstawy bezpiecznego zachowania 
się w ruchu drogowym, nabycie nawyków niezbędnych 
do bezpiecznego poruszania się po drogach, zapewnie-
nie możliwości należytego szkolenia oraz przeprowa-
dzenia egzaminów na kartę rowerową.
 Jego powstanie jest wynikiem potrzeb, jakie 
wynikają z realizacji zagadnień związanych z bezpie-
czeństwem ruchu drogowego zawartych w planach 
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 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości w Nowinach uczczono uroczystą mszą świętą 
za Ojczyznę, która odbyła się w kościele parafialnym 
pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. 

 Narodowe Święto Niepodległości jest polskim 
świętem państwowym, ustanowionym dla upamiętnie-
nia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległo-

Uroczysta msza święta z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości

Partyzanckie pieśni w rockowej odsłonie zabrzmiały
w Nowinach

wychowawczych, wychowania komunikacyjnego oraz 
podczas zdobywania karty rowerowej. Z przeprowadzo-
nych obserwacji wynika, że uczniowie chętnie uczestni-
czą w zajęciach praktycznych, a nabywane umiejętności 
są trwałe i z powodzeniem podnoszą bezpieczeństwo 
dzieci na drodze. Tego typu lekcje w znaczący sposób 
wpływają na atrakcyjność i efektywność nauczania za-
sad ruchu drogowego, stwarzają możliwość zastosowa-

nia wiedzy teoretycznej w praktyce. Powstałe wokół 
szkoły miasteczko ruchu drogowego wzbogaci bazę dy-
daktyczną szkoły, a także stworzy miejsce do sprawdze-
nia umiejętności na kartę rowerową. 
 Opiekunowie SKB oraz członek Szkolnej Rady 
Bezpieczeństwa – zastępca wójta Łukasz Barwinek pra-
gną serdecznie podziękować prezesowi Wodociągów 
Kieleckich Panu Henrykowi Milcarzowi za ufundowa-
nie znaków drogowych oraz sygnalizatora pieszego. 
Elementy te znacznie ułatwiają pracę w trakcie prowa-
dzonych pogadanek z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, jak również egzaminu na kartę rowerową.  
Materiały te przyczynią się do podniesienia bezpieczeń-
stwa dzieci, ponieważ od najmłodszych lat pozwolą 
kształtować prawidłowe nawyki i postawy komunika-
cyjne.

                                                    Edyta Szwed, 
Adriana Tarach, 

Justyna Golmento - Bobrowska

 10 listopada, w auli przy Zespole Szkół Po-
nadpodstawowych w Nowinach, z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości odbył się niezwykły koncert 
Gloria Victis, czyli partyzanckie pieśni w rockowej od-
słonie. Zespół „Lustro” dał fantastyczny występ. Po-
dobnie jak lokalni artyści, którzy zaprezentowali pa-
triotyczny repertuar. 

 Zanim na scenie stanęli rockowi muzycy przed 
zgromadzoną publicznością zaprezentowali się lokal-
ni artyści. Z wiązanką pieśni patriotycznych wystąpił 
Chór Chór „Nowina” pod dyrekcją Krzysztofa Jończyka, 
Bolechowiczanie, Szewczanki i Kowalanki przy akom-
paniamencie muzyków Feliksa Korbana oraz Krzyszto-

ści w 1918 roku, po 123 latach zaborów austriackich, 
pruskich i rosyjskich. 
 11 listopada, w kościele parafialnym pw. Chry-
stusa Odkupiciela w Nowinach odbyła się uroczysta 
Msza Święta w intencji Ojczyzny. Udział w niej wzięły 
władze samorządowe różnych szczebli, poczty sztanda-
rowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół, goście 
zaproszeni, młodzież oraz mieszkańcy gminy. - Musi-
my pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze. 
O wolność trzeba dbać – podkreślano podczas uroczy-
stej mszy świętej. - Wolność i Ojczyzna to fundamenty, 
bez których nie da się budować innych wartości. To dar, 
jaki otrzymaliśmy i powinniśmy go pielęgnować. Polska 
to nasz zbiorowy obowiązek – podkreślał podczas swo-
jego wystąpienia wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Seba-
stian Nowaczkiewicz. - Dziękuję wszystkim, którzy przy-
byli dzisiaj, aby złożyć hołd naszym bohaterom, którzy 
za wolną Polskę oddali to, co dla nich było najcenniej-
sze, oddali swoje życie – zakończył wójt. 
 Z okazji Święta Niepodległości z programem ar-
tystycznym zaprezentowali się uczniowie Zespołu Pla-
cówek Integracyjnych w Kowali. 

Agnieszka Olech

fa Korbana. Mini koncert dała także Gminno-Szkolna 
Orkiestra Dęta z Nowin, która odegrała między innymi 
„Marsz Pierwszej Brygady”. Pieśń ta w latach powojen-
nych uważana była przez żołnierzy Marszałka Piłsud-
skiego niemal za hymn państwowy. 14 sierpnia 2007 
roku Minister Obrony Narodowej swym postanowie-
niem uznał marsz „My Pierwsza Brygada” za Pieśń Re-
prezentacyjną Wojska Polskiego. Patriotyczną poezję za-
prezentowali poeci Henryka Brzoza i Henryk Skowerski.
 Po koncercie lokalnych artystów wystąpił ra-
domski zespół „Lustro”, który zaprezentował utwo-
ry partyzanckie i wojenne w rockowych aranżacjach.
- Wierzymy, że partyzanckie szlagiery w nowym rocko-
wym brzmieniu przypadną do gustu zarówno starszej, 
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cji przypadły do gustu zebranych, którzy głośno śpie-
wali znane patriotyczne kawałki razem z muzykami. 
„Lustro” tak spodobał się nowińskiej publiczności, że 
muzycy przekonani głośnymi brawami i za namową 
prowadzącej wydarzenie kierownik ds. kultury Edyty 
Bobryk bisowali kilkukrotnie. Na prośbę publiczno-
ści zespół „Lustro” wykonał między innymi kawałek 

„My Pierwsza Brygada”. - Tego utworu nie mamy w swo-
im repertuarze, ale będziemy improwizować – przyznali 
muzycy, którzy utwór zagrali znakomicie. - Dziękujemy 
za fantastyczny koncert, który pokazał nam znane do-
tąd pieśni patriotyczne w zupełnie nowym wymiarze 
– dziękował w imieniu publiczności wójt Sebastian No-
waczkiewicz, zachęcając zebranych do odebrania „Ko-
pert życia” i odblasków, które specjalnie tego dnia przy-
gotowano dla wszystkich przybyłych. 
 Organizatorem wydarzenia był wójt gminy Sit-
kówka Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz oraz Gminny 
Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach. 

Agnieszka Olech

jak i młodszej publiczności. Liczymy, że dzięki tej mu-
zyce i płycie „Gloria Victis”, która jest efektem naszej 
współpracy z odtwórcami historycznymi, bliższa nam 
będzie świadomość wspólnej przeszłości – podkreślał 
Konrad Przerwa, wokalista Lustro, dodając, że „Gloria 
Victis” to swoisty hołd dla ludzi, którzy przelali krew za 
naszą Ojczyznę. Żołnierskie pieśni w rockowej aranża-

„Barwy mojej Ojczyzny..”
 Pod takim tytułem uczniowie z koła teatral-
nego szkoły podstawowej im gen. Antoniego Hedy 
„SZAREGO” w Kowali przygotowali patriotyczny pro-
gram artystyczny pod kierunkiem nauczyciela języka 
polskiego Marzanny Krajewskiej. Tak w Zespole Placó-
wek Integracyjnych w Kowali świętowano kolejną 98. 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 Uroczystość  rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 
narodowego. Następnie członkowie koła teatralnego 
zaprezentowali piosenki i teksty o tematyce patriotycz-
nej. Słuchacze również stanęli na wysokości zadania. 
Każdy był ubrany w strój galowy, miał kokardy naro-
dowe, a nawet chorągiewki. Gośćmi honorowymi byli: 
zastępca wójta gminy Sitkówka–Nowiny Łukasz Barwi-
nek, przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka–Nowiny Zo-
fia Duchniak, sołtys  Renata Posłowska oraz gospodarz 
obiektu dyrektor ZPI Anna Łukasiewicz. Oprawę mu-
zyczną wydarzenia przygotowała Magdalena Stańczyk, 
a dekoracje wykonała Ewa Samczyńska i Beata Kowal-
ska. Po uroczystej akademii uczniowie wrócili na lekcje. 
 W godzinach popołudniowych już po raz czwar-
ty w historii odbyła się DYSKOTEKA NIEPODLEGŁOŚCIO-
WA, w której udział wzięli wszyscy chętni uczniowie 
szkoły. 

Stanisława Polowczyk – Walas
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chwile dla narodu polskiego. - To była lekcja prawdzi-
wiej historii – mówił zastępca wójta Łukasz Barwinek. 
- Cieszy fakt, że nasi uczniowie pamiętają o tych, którzy 
przelali krew na ołtarzu historii walcząc o niepodległość 
naszego kraju – zaznaczył wicestarosta Zenon Janus.
 
 Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani 
dyrektor Urszula Wierzbicka, która dziękując wszystkim 
uczniom i zaangażowanym w koncert niepodległościo-
wy nauczycielom przypomniała, że każdy z nas powi-
nien cieszyć się, że żyje w wolnej Polsce i być dumnym 
z bycia Polakiem, a także godnie reprezentować swoje 
państwo i szkołę. 

Agnieszka Olech

Przedszkolaki uczciły Święto Niepodległości

„Bądźmy razem dla niepodległej”

 - Od najmłodszych lat uczymy dzieci miłości 
do Ojczyzny i staramy się, aby nasze symbole naro-
dowe: godło, flaga i hymn były znane i szanowane 
przez każde dziecko – mówiła dyrektor Przedszkola 
im. Pluszowego Misia w Nowinach, Alina Banasik. 9 
listopada nowińskie przedszkolaki uroczyście uczciły 
98. rocznicę odzyskania Niepodległości.
 
 - 11 listopada cieszymy się z tego, że Polska 
jest cała i wolna – mówiły maluchy z Przedszkola Sa-
morządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach. Tutaj 
przedszkolaki nie mają najmniejszego problemu z od-
powiedzią na pytanie, czym jest Święto Niepodległości. 
- To święto wolności – mówiły dzieci podczas swojego 
bogatego programu artystycznego. A ten zachwycił za-
proszonych gości. Maluchy poezją, piosenkami i ukła-
dem choreograficznym do melodii wojskowych wpro-
wadziły zebranych w klimat wydarzeń sprzed 98 lat. 
Dzieci z wielką uwagą wysłuchały opowieści Pań zwią-
zanych z ówczesną sytuacją kraju i dowiedziały się, kim 
był Marszałek Józef Piłsudski. Utrwalono też znajomość 
symboli narodowych: godła, flagi oraz hymnu państwo-
wego. Trzymając flagi w dłoniach przy prowizorycznym 
ognisku wspólnie odśpiewano żołnierskie pieśni legio-
nowe. - Ogromnie cieszę się, że w naszych najmłod-
szych pociechach w taki właśnie sposób wzbudza się 
już od najmłodszych lat miłość do ojczyzny, do symboli 
narodowych, do tradycji – podkreślała Przewodnicząca 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofia Duchniak, gratulu-
jąc wspaniałego występu i życząc naszej Ojczyźnie oraz 
wszystkim Polakom pokoju, pomyślności i wszelkiego 
dobra. Do życzeń dołączyli zaproszeni goście, wśród 

których znaleźli się: Grażyna Górecka - kierownik Refe-
ratu Organizacyjnego i Spraw Społecznych Urzędu Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny oraz Edyta Bobryk - kierownik ds. 
kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach.  

Agnieszka Olech

 Pod takim tytułem, w Szkole Podstawowej 
w Bolechowicach odbył się koncert pieśni patriotycz-
nych. Licznie przybyli goście przenieśli się w czasy za-
borów, walk o wolności kraju i niepodległość. Koncert 
stał się ciekawą lekcją historii, która dostarczyła ze-
branym wielu wzruszeń.

 Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny razem z dyrektorami szkół, nauczycie-
lami, zaproszonymi gośćmi i samorządowcami na czele 
z wicestarostą Powiatu Kieleckiego Zenonem Janusem 
oraz zastępcą wójta Łukaszem Barwinkiem, Przewod-
niczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofią Duchniak 
i radnymi Eugeniuszem Czerwiakiem i Marianem Wil-
kiem, świętowali odzyskanie niepodległości przez Pol-
skę w 1918 r. 
 
 Uczniowie poprowadzili przybyłych gości pio-
senką od pięknej jesieni, przez smutne lata zaborów aż 
do dnia 11 XI 1918 roku. Przedstawienie było ciekawą 
lekcją historii, która dostarczyła zebranym wielu wzru-
szeń. Niezwykle radosny nastrój udzielił się uczestnikom 
uroczystości podczas wspólnego śpiewania utworów 
takich jak: „Wojenko, wojenko”, „Legiony”, „Przybyli 
ułani pod okienko” czy „Piechota”. Fantastycznie za-
prezentowały się także maluchy z przedszkola w Bole-
chowicach. Wszyscy młodzi aktorzy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami.
Pomiędzy piosenkami legionowymi uczniowie podkre-
ślali jak ważny jest dla Polaków Dzień Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości przypominając  najważniejsze 
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  Organizatorami konkursu byli: burmistrz  Bo-
dzentyna – Pan Dariusz Skiba, dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie – Pan 
Marcin Sikorski oraz dyrektor Gimnazjum w Bodzentynie 
– Pani Danuta Kolasa. Jak podkreślali organizatorzy, ce-
lem przeglądu była popularyzacja twórczości muzycznej 
o tematyce patriotycznej, edukacja historyczna, w tym 
poszukiwanie dawnych i zapomnianych już pieśni.

Agnieszka Olech

Bolechowiczanie i Chór „Nowina” wyróżnieni
w I Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w Bodzentynie
 W Gimnazjum im. mjra Jana Piwnika „Ponure-
go” w Bodzentynie odbył się I Przegląd Pieśni Patrio-
tycznych. Wzięło w nim udział ponad 200 reprezen-
tantów z całego powiatu kieleckiego. Zaprezentowali 
się również nasi artyści, którzy zostali bardzo wysoko 
ocenieni. W kategorii „zespoły” II miejsce zdobył Chór 
„Nowina”, a wyróżnienie otrzymał zespół „Bolechowi-
czanie”.

 12 solistów i 19 zespołów, w sumie ponad dwu-
stu artystów z gmin powiatu kieleckiego, rywalizowało 
ze sobą w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Wszy-
scy musieli zaprezentować po jednym utworze patrio-
tycznym. Gminę Sitkówka-Nowiny reprezentowana 
była przez: Chór „Nowina” pod kierunkiem Krzysztofa 
Jończyka, zespół „Bolechowiczanie” pod kierunkiem 
Krzysztofa Korbana, a także zespół obrzędowy „Kowa-
lanki” i Zespół „Szewczanki” pod kierunkiem Feliksa 
Korbana. Gawędę pt. „Na dzień wyzwolenia” wygłosiła 
nasza znana i ceniona artystka Henryka Brzoza.
 Podczas przeglądu można było podziwiać za-
równo bardzo młodych artystów, jak i seniorów. Jak 
podkreślali organizatorzy, wszyscy wypadli fantastycz-
nie. Jury miało twardy orzech do zgryzienia wybierając 
tych najlepszych. W skład komisji konkursowej weszli: 
Jerzy Gumuła - główny instruktor ds. upowszechniania 
muzyki w Wojewódzkim Domu Kultury, Danuta Kolasa 
– Dyrektor Gimnazjum im. mjra Jana Piwnika „Ponure-
go”, Urszula Oettingen - dr hab. prof. UJK. To oni właśnie 
oceniali zarówno zespoły, jak i solistów podczas prze-
glądu. Po długich obradach, w końcu ogłoszono wyniki. 
W kategorii zespołów na miejscu II uplasował się Chór 
„Nowina”, który zaprezentował utwór pt. „Modlitwa”. 
Wyróżnienie w tej kategorii zdobył zespół „Bolechowi-
czanie” z utworem „Ojczyzno ma”.  

 Komenda Policji w Chęcinach zorganizowała 
w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny spotkanie, pod-
czas którego rozmawiano o bezpieczeństwie na drodze.

 Funkcjonariusze policji przypomnieli zebranym 
o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. - Okres 
jesienno-zimowy, kiedy wcześniej robi się ciemno jest 
szczególnie niebezpieczny dla pieszych. Wszyscy, któ-
rzy poruszają się po drodze powinni nosić odblaski. 
Dzięki temu jesteśmy widoczni nawet z odległości 150 
metrów – przekonywali policjanci. - Przypominamy, że 
dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi pod 
opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. 
Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze 

Rozmawiali o bezpieczeństwie
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, musi 
używać elementów odblaskowych. Wszyscy piesi bez 
względu na wiek, poza obszarem zabudowanym mu-
szą mieć na sobie po zmierzchu elementy odblaskowe. 
Odblaski muszą nosić także piesi prowadzący pobo-
czem rower, skuter, motocykl czy wózek – wymieniali 
funkcjonariusze policji. - Tu chodzi o nasze bezpieczeń-
stwo. Odblaski mogą uratować życie. Jeśli ktoś jeszcze 
nie posiada elementów odblaskowych, zapraszamy do 
naszego Urzędu Gminy, gdzie można otrzymac odblaski 
bezpłatnie. Staramy sie je także rozdawać podczas róż-
nego rodzaju wydarzeń organizowanych przez gminę – 
poinformował wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian 
Nowaczkiewicz. 
 Podczas spotkania przypomniano także o bez-
piecznych zasadach poruszania się rowerami. - Tam, 
gdzie rowerzysta ma dostępną drogę dla rowerów, nie 
może poruszać się po jezdni. Pamiętajmy także o spraw-
nym, odpowiednio oświetlonym rowerze – przypomi-
nali policjanci. 
 Tak niewiele potrzeba, aby zwiększyć bezpie-
czeństwo na drogach. Zdrowy rozsądek, odrobina wy-
obraźni, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 
i noszenie odblasków z całą pewnością pozwolą nam 
uchronić się przed niebezpiecznymi zdarzeniami. 

Agnieszka Olech 
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Wierszem pisane
 Zapraszamy do zapoznania się z wierszami naszych lokalnych twórców. Zachęcamy również wszystkich 
tych, którzy tworzą do podzielenia się ze swoją twórczością z czytelnikami „Głosu Nowiny”. Wiersze prosimy wy-
syłać na adres Redakcji.

11 Listopada
Narodowe święto

Niepodległości
11 Listopada Dzień Niepodległości
Polska zrzuciła swój wielki ciężar

Bo wróg nasz został pokonany
Nasza kochana Ojczyzna zwycięża

Po 123 ciężkich latach
 Polska swą wolność odzyskała
Matce Najświętrzej dziękujemy

Że nam Polakom wolność oddała

Dzień 11 listopada
 Polska jest z kajdan uwolniona

Rodacy czują wielką radość
Już nikt nas teraz nie pokona

Bo nasza Polska jest Niepodległa
Wyrwała się z ucisku wroga

Krew Polskich żołnierzy zalała ziemię
Nie straszna im była tak trudna droga

Te ważne słowa  BÓG - HONOR - OJCZYZNA
I nasza Flaga Biało Czerwona

To jest już nasza wolna Polska
Przez lata przez wroga gnębiona

W tym dziu Mazurka Dąbrowskiego
 Wszyscy Polacy zaśpiewamy

Bo Kraj nasz jest już teraz wolny
 Wszyscy rodacy nasz kraj kochamy

Irena Kostrzewska

Myśli
Odchodzą

ze spuszczoną głową
choć chcą pozostać

błądzą
poza umysłem

wyrzucone z pamięci
snują się
wracają

do zepsutego świata
śledzą same siebie

przerzucane
z miejsca na miejsce

kryją się
w zakamarkach głowy

wydaje się
że umarły

a one zmartwychwstają

Lidia Jędrocha-Kubicka

KIEDY BĘDZIESZ JUŻ SENIOREM
Kiedy będziesz już seniorem

To do chóru zapisz się
Na spotkania choć wieczorem

By rozruszać kości swe

Możesz także spacerować
Lub podziwiać piękny świat

Aby życia nie zmarnować
To się pozbądź swoich wad

A jak będziesz śpiewał z chórem
I pozbedziesz się swych wad
Każdy będzie przyjacielem
Z nimi będziesz za pan brat

Nawet Panie co śpiewają 
Za przyjaciół będą też

Wszyscy tobie pomagają
Nie pytając czego chcesz

Abyś stale o tym myślał
Gdzie prowadzą drogi twe
Co uczynić żebyś wiedział 

By nie czynić czegoś źle 

A jak w życiu coś zepsujesz
Staraj się naprawić wnet

Bo tym życie swe zmarnujesz
Nie czyń złego wet za wet

Henryk Skowerski

LISTOPAD
W listopadzie przyszło słota, dzień krótki,

Deszcz wciąż siąpi, pełno błota,
Każdy za parasol chwyta,

O kalosze każdy pyta,

Wyjść się nie chce na podwórze
Bo kałuża przy kałuży,

Najprzyjemniej w takie dni,
W ciepłym kącie sobie tkwić

i popijać rum z herbatką 
lub obejrzeć film z sąsiadem i sąsiadką,

lecz niestety czas do pracy
bo bez pracy brak kołaczy.

Henryka Brzoza
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OGŁOSZENIE
 

ZGKiM w Nowinach odda nieodpłatnie szlakę z Kotłowni Osiedlowej w Nowinach
 tel. kont. 41 366 73 42

AKCJA  ZIMA  2016/2017
Drogi powiatowe:  tel. 41 354 90 34 – obwód drogowy Celiny

N U M E R Y   T E L E F O  N Ó W

WYKONAWCA – Firma Usługowa Handlowo-Transportowa Andrzej Cedro, Prząsław 61
28-300 Jędrzejów

Andrzej Cedro tel. 41  38 572 03  oraz  500 73 43 73   

Służba dyżurna:         tel. kom. 500 73 43 73   
                                      p.  Andrzej Cedro
   
System łączności Wykonawcy ze sprzętem użytym w akcji:

tel. kom. 500 73 43 73        p. Andrzej Cedro

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W  NOWINACH

P. Jacek Górecki      tel.  służbowy od 7:00 do 15:00                   41 346-51-59
             tel. kom. całodobowo                                 695-591-419

P. Krzysztof Stępień  tel. służbowy od 7:00 do 15:00                             41 366-73-42
     tel. kom. całodobowo                                 601-168-174

OGŁOSZENIE 
Osoby, które lubią śpiewać i chcą śpiewać w chórze „Nowina” (Panie i Panowie, dziewczęta                       

i chłopcy) zapraszamy na bezpłatne zajęcia, które odbywają się w Klubie Miniaturka pod kie-
runkiem dyrygenta Krzysztofa Jończyka. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach 

popołudniowych. Klub Miniaturka znajduje się przy stadionie w Nowinach.

Szczegółowych informacji udziela:

Krystyna Janiec  tel. 41 366-76-91
Edyta Bobryk  - kierownik d/s. kultury GOK ”Perła” tel. 41 346-52-60 wewn. 3

Klub Miniaturka  tel.  41 346-56-30 wewn. 9

Serdecznie zapraszamy- Członkowie chóru „Nowina”
 

OGŁOSZENIE 
Zespół„Nowinianki”  (wcześniej  sekcja  plastyczna  Klubu  Seniora) 

serdecznie zaprasza osoby, które lubią i chcą brać udział w bezpłatnych zajęciach plastycznych, 
kulinarnych, itp.

Zajęcia odbywają się w Klubie Miniaturka przy stadionie w Nowinach we wtorki w godzinach
popołudniowych pod kierunkiem instruktora. Jeżeli macie Państwo czas i ochotę - dołączcie do nas.

Szczegółowych informacji udziela:

Krystyna Janiec  tel. 41 366-76-91
Edyta Bobryk  - kierownik d/s. kultury GOK ”Perła” tel. 41 346-52-60 wewn. 3

Klub Miniaturka  tel.  41 346-56-30 wewn.9

Serdecznie zapraszamy -  Członkinie Zespołu „Nowinianki”
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Pierogi to proste danie, które gości w naszych domach 
i jest niezwykle cenione – mówi Wiesława Kulińska, me-
nadżer Zespołu Obrzędowego „Kowalanki”. 
 Jak się okazało, pierożki z gęsiną „Kowalanek” 
docenili również jurorzy, którzy przyznali utalentowa-

Z wizytą w Madunicach – I etap wymiany uczniów

II miejsce w konkursie kulinarnym dla Kowalanek za 
pierogi z gęsiną, kapustą i grzybami 

 Trzydziestoosobowa grupa uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach od-
wiedziła zaprzyjaźnioną szkołę w Madunicach na Sło-
wacji. Uczniowie wyjechali w ramach projektu Era-
smus+.
 
 Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach nawiązała współpracę z Zakladną Skolą 
w Madunicach na Słowacji. Od trzech lat nauczyciele 
obu szkół współpracują w ramach projektu Erasmus+. 
W tym roku postanowiliśmy poszerzyć pole wspólnych 
działań. I tak, w dniach od 19 do 21 października trzy-
dziestoosobowa grupa naszych uczniów z klas piątych 
i szóstych gościła w murach zaprzyjaźnionej szkoły. 
 Wczesnym rankiem, pełni entuzjazmu wyru-
szyliśmy w stronę granicy. Po dziewięciu godzinach do-
tarliśmy na  miejsce i od razu odwiedziliśmy pobliskie 
planetarium, gdzie uczniowie przenieśli się bliżej Słońca 
i gwiazd. Dzień zakończył się wspólną dyskoteką, pod-
czas której wszyscy szybko nawiązali kontakt  i dobrze 
się bawili.
 Drugi dzień zaczął się imprezą Halloween, 
uczniowie słowackiej szkoły przyszli w przebraniach, 
a szkoła zaroiła się od kolorowych kostiumów.  Nauczy-
ciele z Madunic przygotowali dla wszystkich uczniów 
mnóstwo konkurencji, zarówno sprawnościowych, jak 
i umysłowych.  Podczas tej imprezy nasi uczniowie mieli 
okazję zwiedzić słowacką szkołę. Wszystkie drzwi stały 
przed nimi otworem. Po tych emocjach, udaliśmy się 
na wycieczkę do pełnego historii, pobliskiego miasta – 
Nitry. Zwiedziliśmy również terrarium przy tamtejszym 
uniwersytecie. Uczniowie mieli szansę zobaczyć uni-
katowe gatunki zwierząt, a niektórzy bardziej odważni 
zrobili sobie                           szal z żywego węża. 
 Ostatni dzień wymiany to wspólne zajęcia 
w szkole. Uczestniczyliśmy w lekcjach biologii              i che-
mii, pracowaliśmy z uczniami z Madunic. Podczas tych 
zajęć: robiliśmy własne mydełka, barwiliśmy białe róże 
na ulubione kolory, pompowaliśmy balony bez użycia 
ust, a także tworzyliśmy wielobarwną tęczę z różnych 
cieczy. Po trzech dniach, pełnych wrażeń nadszedł czas 

powrotu do domu. Wróciliśmy bogatsi o nowe doświad-
czenia, nowe przyjaźnie i kontakty. Z niecierpliwością 
czekamy na wizytę zaprzyjaźnionej szkoły w naszych 
murach, już w maju.
 Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie finan-
sowe Pani Dyrektor Joanny Wojcieszyńskiej, dzięki któ-
rej możliwa była realizacja tego zadania.

                                                                Koordynatorzy: 
Ilona Przybysławska i Iwona Majchrzyk

 Zespół Obrzędowy „Kowalanki” zajął II miejsce 
w tegorocznej, szóstej już edycji konkursu kulinarnego 
„Smaki Gęsiny”, który odbył się 11 listopada w Cen-
trum Kultury w Chmielniku. „Kowalanki” zachwyciły 
jurorów smakiem swoich pierogów z gęsiną, kapustą 
i grzybami.

 Piętnastu uczestników z całego powiatu kielec-
kiego przystąpiło do szóstej edycji kulinarnego konkursu 
„Smaki Gęsiny”. Pyszne potrawy z gęsi były na najwyż-
szym poziomie, a członkowie jury mieli trudny orzech 
do zgryzienia wybierając te najlepsze. Po długich nara-
dach zdecydowano, że pierwsze miejsce powędruje do 
Koła Gospodyń Wiejskich z Celin, które przygotowało 
pasztet z gęsi. Miejsce II natomiast zdobyły panie z Ze-
społu Obrzędowego „Kowalanki”. - W tym roku przygo-
towałyśmy kilka potraw do degustacji i oczywiście jedną 
konkursową, czyli pierożki z gęsiną, kapustą i grzybami. 
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Mniów. Oprócz zdobycia tytuły Talentu Powiatu Kielec-
kiego i zakwalifikowania się tym samym do półfinału kon-
kursu Talentu Świętokrzyskiego młode tancerki otrzyma-
ły z rąk wójta Sebastiana Nowaczkiewicza czek na 1000 
złotych. Czek o takiej samej kwocie utalentowane dziew-
częta otrzymały od Starosty Powiatu Kieleckiego Michała 
Godowskiego. Miejsce drugie zdobyła młodziutka skrzy-
paczka Ania Wileńska, na ręce której wójt Sebastian No-
waczkiewicz wręczył czek w wysokości 600 złotych. - Ania 
wielokrotnie występowała na deskach scenicznych w na-
szej gminie. Tym bardziej jest mi miło wręczać tę nagrodę 
– przyznał gospodarz gminy Sitkówka-Nowiny. Na miejscu 
trzecim uplasował się piętnastoletni gitarzysta Maciej Pi-
wek, który w nagrodę od wójta Sebastiana Nowaczkiewi-

cza otrzymał czek w wysokości 400 złotych.
 Warto dodać, że zdobywcy drugiego i trzecie-
go miejsca w konkursie Talentu Powiatu Kieleckiego 
wystąpią w ćwierćfinale konkursu Talent Świętokrzy-
ski, który odbędzie się 11, lub 12 listopada w Kielec-
ki Centrum Kultury. Oprócz trzech pierwszych miejsc, 
jury konkursu przyznało także dwie dzikie karty, które 
uprawniają do występu w ćwierćfinale konkursu Talent 
Świętokrzyski. Otrzymały je solistki, Daria Kierońska 
i Katarzyna Antosz, która zdobyła także nagrodę spe-
cjalną, czyli wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez 
poseł do Parlamentu Europejskiego Beatę Gosiewską. 
Dodatkowo Zuzia Bera, Inga Perz i Kornelia Cugowska 
oraz zespół The Fage zostali obdarowani wejściówkami 
na pływalnię „Perła” w Nowinach, które wręczyła Edyta 
Bobryk, kierownik do spraw Kultury Gminnego Ośrodka 
Kultury „Perła” w Nowinach.

Agnieszka Olech

 29 października, w Nowinach już po raz dru-
gi z rzędu odbył się finał Talentu Powiatu Kieleckiego. 
Swoje umiejętności zaprezentowali najbardziej uta-
lentowani młodzi ludzie z powiatu kieleckiego. Głosa-
mi publiczności, a także za sprawą punktacji jurorów 
zwyciężyła Akademia Tańca Mniów, która otrzymała 
czek na 1000 złotych od wójta gminy Sitkówka-No-
winy, Sebastiana Nowaczkiewicza oraz czek na 1000 
złotych od starosty kieleckiego, Michała Godowskie-
go. Wygrywając finał powiatowy i zdobywając tym 
samym tytuł Talentu Powiatu Kieleckiego, Akademia 
Tańca Mniów zakwalifikowała się do półfinału woje-
wódzkiego, który odbędzie się 25 listopada w Kielec-
kim Centrum Kultury.

 

Finał Talentu Powiatu Kieleckiego już po raz drugi został 
zorganizowany w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach przez „Echo Dnia” wspólnie z wój-
tem gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastianem Nowaczkie-
wiczem oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowinach, 
a także przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego. Przez ponad dwie go-
dziny zebrani mogli podziwiać utalentowanych młodych 
ludzi.  - Cieszę się, że po raz kolejny mogliśmy gościć 
w naszych progach najlepszych artystów powiatu kie-
leckiego. Jestem pod ich ogromnym wrażeniem – przy-
znał wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowacz-
kiewicz, który był między innymi fundatorem nagród 
dla najlepszych artystów. Pod wrażeniem występów 
finałowych byli tez jurorzy – Kamila Drezno, Łukasz So-
bieraj i Jurek Mozolewski.
 Dzięki głosom widzów i punktacji jurorów na 
miejscu pierwszym uplasowała się Akademia Tańca 

Finał Talentu Powiatu Kieleckiego odbył się w Nowinach

Mistrzostwa Młodych Umysłów

nym nie tylko kulinarnie paniom drugie miejsce w kon-
kursie. Trzeba jednak podkreślić, że furorę robiły także 
inne dania „Kowalanek” przygotowane na degustację 
podczas wydarzenia, jak między innymi zalewajka na 
gęsinie. Panie tym samym zachęcały do przyrządzania 
dań z gęsiny. - Smak gęsiego mięsa jest dosyć specyficz-
ny. Warto wykorzystywać gęsinę w kuchni, bo mięso to 

nie jest tłuste – zachęcały „Kowalanki”, które w konkur-
sie „Smaki Gęsiny” wzięły już udział po raz szósty. 
 Gratulujemy Paniom z Zespołu Obrzędowego 
„Kowalanki” zdobycia tak wysokiego miejsca w konkur-
sie kulinarnym i życzymy kolejnych kulinarnych sukce-
sów.

Agnieszka Olech

 Po raz pierwszy w historii w Zespole Szkół Po-
nadpodstawowych w Nowinach odbyły się Mistrzo-
stwa Młodych Umysłów. Pomysłodawcą wydarzenia 
była Prezes LUKKS Kielce Anna Kot, a organizatorami 
byli LUKKS Kielce oraz Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny.

 W niedzielny poranek uczniowie przystąpili 
do zmagań umysłowych. Grali między innymi w sza-
chy  - 7 rund systemem szwajcarskim i warcaby - 8 rund 

systemem kołowym. Rozegrano także turniej boccia, 
czyli zabawa drużynowa przeprowadzona systemem 
pucharowym. - Celem wydarzenia było wzbudzenie 
zainteresowania wśród dzieci i młodzieży ofertą spor-
tów intelektualnych, zachęcenie młodego pokolenia 
do aktywności, przekazanie informacji o możliwościach 
pozytywnego spędzania czasu, a także prezentacja róż-
nych dyscyplin dostępnych zarówno dla zdrowych, jak 
i niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży – mówi Pre-
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zes LUKKS Kielce Anna Kot, pomysłodawczyni wydarze-
nia.
 W rozgrywkach udział wziął także wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz, który za-
siadł do stołu szachowego wraz z dziećmi. - To dosko-
nały pomysł na wspólne spędzenie czasu, podczas któ-
rego można doskonalić swój umysł. Jestem przekonany, 
że to wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz im-
prez sportowo-rekreacyjnych naszej gminy – zapowie-
dział wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowacz-
kiewicz.
 Fundatorem nagród dla najlepszych był Urząd 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Były puchary, dyplomy i na-
grody rzeczowe.  

Agnieszka Olech

W turnieju warcabowym wzięło udział
przede wszystkim grono rodziców.

Najlepsi okazali się:

1. Stelmaszczyk Katarzyna 
2. Matysik Robert 
3. Stelmaszczyk Marcin 
4. Curyl Ewelina 
5. Gibalska Ewa 
6. Chałan Anna 
7. Nowaczkiewicz Sebastian 
8. Curyl Norbert 
9. Wtorek, Marcin 
10. Orawiecka Maria 

WYNIKI

Trener GKS Ekom Futsal Nowiny szefem futsalu
w województwie!
 Piotr Lichota, trener GKS Ekom Futsal Nowi-
ny został szefem Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej 
w województwie świętokrzyskim. Przypominamy, że 
w ubiegłym roku został on pierwszym w województwie 
i jednym z 24 trenerów w Polsce  posiadającym licencję 
UEFA Futsal B. Gratulujemy!

 Fantastyczną informację przekazał Świętokrzyski 
Związek Piłki Nożnej. - Dla mnie osobiście było to wielkie 
zaskoczenie, ale i niesamowita radość – przyznaje trener 
GKS Ekom Futsal Nowiny Piotr Lichota - od 1 października 
szef świętokrzyskiego futsalu. - Do tej funkcji wytypował 
mnie prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Miro-
sław Malinowski, który uprzednio zaprosił mnie na roz-
mowę o futsalu. Cieszę się, że dostałem szansę objęcia 
tej funkcji, bo w końcu będzie można coś zmienić, a nie 
siedzieć i narzekać. Moim celem jest promowanie fut-
salu, który zdecydowanie podupadł w ostatnim czasie. 
Chciałbym, aby w futsalu wreszcie zaczęło się coś dziać, 

Najlepsi szachiści z gminy 
Sitkówka - Nowiny:

1. Matysik Magdalena 
2. Orawiecki Karol
3. Orawiecka Emilia
4. Nowaczkiewicz Antonina

SZACHY: liczba zawodników: 24

1. Syska Maciej 
2. Chałan Marcel 
3. Stelmaszczyk,Karol 
4. Syska Natalia 
5. Stelmaszczyk Przemysław 
6. Chałan Oliwier 
7. Zawadzki Tomasz 
8. Łysak Antoni 
9. Łysak Paweł 
10. Gibalska Julia 
11. Śliwińska Klaudia 
12. Matysik Magdalena 

13. Curyl Aleks 
14. Górecki, Miłosz 
15. Woś Kajetan 
16. Polak Igor 
17. Gibalska Zuzanna 
18. Wtorek Karol 
19. Curyl Marika 
20. Orawiecki Karol 
21. Orawiecka Emilia 
22. Buda Roksana 
23. Nowaczkiewicz Antonina 
24. Polak Borys 
 

BOCCIA: liczba zawodników: 22

I m-ce „Kozaki z Azji”
Stelmaszczyk Karol
Łysak Antoni

II m-ce „Marsy”
Stelmaszczyk Przemysław
Łysak Paweł

III m-ce „SZPIEDZY”
Curyl Aleks
Syska Natalia

IV m-ce „ORŁY”
Miłosz Górecki
Marcin Wtorek
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WIELKI SUKCES GKS NOWINY
 19 listopada, odbyła się kolejna runda Okręgo-
wego Pucharu Polski. GKS NOWINY na własnym obiekcie 
podejmował zespół III - ligowego Spartakusa Daleszyce. 
Nasza drużyna, która jako ostatnia z ligi okręgowej liczy 
się w walce o Okręgowy Puchar Polski, mimo całkowite-
go skazania na pożarcie przed drużynę z Daleszyc wysoko 
postawiła poprzeczkę, co pozwoliło nam 3 - krotnie wyjść 
na prowadzenie. Pozwoliło nam to zwyciężyć w ostatecz-
nym rozrachunku z faworyzowanym zespołem Spartaku-
sa i nie pozostało nic innego jak cieszyć się z awansu do 
ĆWIERĆFINAŁU. Kolejna runda odbędzie się dopiero na 
wiosnę, więc kończymy rundę w bardzo dobrych nastro-
jach.
 Wypowiedź po spotkaniu naszego trenera, Ma-
riusza Ludwinka: - Kluczem do naszego zwycięstwa był 

brak presji. Chcieliśmy rozegrać dobry mecz, co się opła-
ciło. Goście więcej utrzymywali się przy piłce i byli groźni 
po stałych fragmentach gry. Po kontratakach udało nam 
się zdobyć bramki i zwyciężyć w tej konfrontacji.

GKS NOWINY 3:2 SPARTAKUS AUREUS DALESZYCE
(Mateusz Krężołek 20’, 50’, Hubert Drej 80’)

GKS NOWINY:
Mech - Smuga(86’ Wijas), Ślefarski, Bujak,

Kasprzyk - Cichoń, Góral, Dziubek - Krężołek (55’ Król), 
Ołubek(75’ Skowron), Solnica(65’Drej)

pierwsze miejsce zdobył Jan Kusiński – 33 kg,  drugie 
miejsca zdobyli: Julia Przewłocka – 44 kg, Maksymilian 
Korba – 36 kg, Trzecie miejsca zdobyli: Jan Korba – 52 kg 
oraz Mateusz Stępień – 40 kg. W rocznikach 2008 i młod-
si pierwsze miejsce zdobył Kacper Przewłocki – 26 kg,  
a miejsce trzecie Oskar Cedro. - Pragnę złożyć serdecz-
ne podziękowania i gratulacje dla wszystkich zawodni-
ków, trenerów, opiekunów, rodziców i sympatyków judo. 
Dziękujemy za popularyzowanie tej pięknej dyscypliny 
sportowej. Mam nadzieję, że w 2019 roku na 50-lecie 
judo na kielecczyźnie w tego typu turniejach będzie bra-
ło udział co najmniej drugie tyle zawodników – mówiła 
Stanisława Polowczyk-Walas, podkreślając jednocześnie, 
że spotkania tego typu sprzyjają wymianie doświadczeń 
i umiejętności sportowych dzieci, a także kształtują po-
stawę i niematerialne zaangażowanie we własny rozwój 
nie tylko sportowy. 
 Na zakończenie turnieju zaproszono wszystkich 
na 14 Sportową Wigilię Judo, która odbędzie się 19 grud-
nia o godz. 15:00 w Zespole Placówek Integracyjnych 
w Kowali i walne zebranie członków, o godzinie 16:30.

Agnieszka Olech

Fantastyczni judocy znów na matach w Kowali!
 Ponad osiemdziesięciu judoków z pięciu klu-
bów wzięło udział w 27. Świętokrzyskim Turnieju Judo 
z Okazji Święta Niepodległości, który odbył się 6 listo-
pada w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali. Or-
ganizatorem wydarzenia był Uczniowski Klub Sportowy 
„FUKUTENJIN” z Kowali. 

 Uczestnikami  zawodów były dzieci z roczników: 
2004-2005, 2006-2007, a także 2008 i młodsze. - Uczest-
nicy musieli okazać się aktualnymi badaniami lekarskimi 
lub zgodą rodziców, czy opiekunów. Walki trwały dwie 
minuty. Zakazane były dźwignie i duszenia. Walki musiały 
odbywać się fair play – mówi prezes UKS „FUKUTENJIN” 
Stanisława Polowczyk-Walas, organizator Świętokrzy-
skiego Turnieju Judo z Okazji Święta Niepodległości. 
 Zanim jednak zawodnicy stanęli na matach od-
była się wspólna sportowa rozgrzewka, aby w maksymal-
nym stopniu zapobiec urazom. Uroczystego otwarcia 27. 
Świętokrzyskiego Turnieju Judo z Okazji Święta Niepod-
ległości dokonała gospodarz obiektu, Anna Łukasiewicz, 
dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali. Sę-
dzią głównym turnieju była Izabela Wierzba. W zawodach 
udział wzięło 81 zawodników z następujących  klubów: KS 
„START” z Radomia, UKMS „OSTROWIA” z Ostrowca Świę-
tokrzyskiego, KS „KROKODYL” z Kielc, UMKS „ŻAK” z Kielc  
oraz UKS „FUKUTENJIN” z Kowali. - Zawody odbyły się 
zgodnie  z przepisami judo. Nie odnotowaliśmy żadnych 
kontuzji – poinformowała Stanisława Polowczyk-Walas. 
 Fantastycznymi umiejętnościami okazali się pod-
czas turnieju nasi rodzimi judocy z UKS „FUKUTENJIN”. Po 
długich walkach na bardzo wysokim poziomie w poszcze-
gólnych kategoriach wagowych i rocznikowych miejsca 
pierwsze z rocznika 2006-2007 zdobyli: Bartek Morzeński 
– 27 kg i Tymek Kwiecień – 52 kg. III miejsca zdobyli: 34 
kg. Michał Wamej – 34 kg, Wiktoria Przewłocka – 29 kg 
oraz Oliwia Kędzierska – 30 kg. W rocznikach 2004-2005 

żeby w piłkę halową grało coraz więcej ludzi i zdobywa-
ła ona sukcesywnie coraz więcej kibiców. Faktem jest, że 
futsal to niezwykle fajna odmiana piłki nożnej. Na boisku 
zawsze jest interesująca i bardzo szybka akcja. Tu wystar-
czy zagapić się 20 sekund i już można stracić dwie bramki. 
Jest to bardzo widowiskowa gra – przekonuje szef świę-
tokrzyskiego futsalu Piotr Lichota, który w ubiegłym roku 
został pierwszym w województwie i jednym z 24 trene-
rów w Polsce, posiadającym licencję UEFA Futsal B. To 
spod jego skrzydeł wyrosła niesamowita, pierwszoligowa 
drużyna GKS Ekom Futsal Nowiny. - Piotr Lichota to fan-
tastyczny trener, ogromnie oddany drużynie GKS Ekom 
Futsal Nowiny, która to za jego sprawą gra w pierwszej 
lidze. Doskonały trener i zawodnicy promują naszą gminę 

na arenie całego kraju. Z wielką radością przyjęliśmy in-
formacje o awansie trenera Piotra Lichoty. W najbliższym 
czasie w Nowinach będą odbywały się najważniejsze me-
cze futsalowe na ogólnopolskim poziomie. Już dzisiaj ser-
decznie na nie zapraszamy, a warto, bo futsal jest niezwy-
kle emocjonującą i bardzo dynamiczną grą – mówi wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, skła-
dając jednocześnie gratulacje na ręce trenera. - W piłkę 
nożną halową gra coraz więcej młodych osób. Być może 
to właśnie spod skrzydeł trenera Piotra Lichoty wyrośnie 
kiedyś przyszły reprezentant kadry. Mocno wspieramy 
sport i zawsze trzymamy kciuki za naszą drużynę – pod-
kreśla gospodarz gminy.

Agnieszka Olech
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Przeżyli ze sobą 50 i 65 lat!
 Minęło ponad pół wieku od momentu, gdy 
powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. 4 listopada, 
w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, dziewięć dostoj-
nych par świętowało Złote Gody, a jedna para tego 
dnia obchodziła wspaniałą rocznicę 65-lecia pożycia 
małżeńskiego, czyli Żelazne Gody.

 Przeżyli ze sobą pięćdziesiąt, a nawet sześdzie-
siąt pięć lat. W pierwszy piątek listopada dziesięć mał-
żeństw, które spędziły ze sobą ponad pół wieku, uhono-
rowano medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę. A dostojnym parom małżeńskim me-
dale wręczył osobiście wójt gminy Sitkwka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz wraz z Przewodniczącą Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofią Duchniak. - W moim 
przekonaniu możliwość uczczenia tak pięknego jubile-
uszu i złożenia gratulacji jest jedną ze wspanialszych 
uroczystości w naszej gminie. Tym bardziej, że mał-
żeństw z pięćdziesięcioletnim stażem dzisiaj nie jest 
tak wiele – podkreślał wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz. - Drodzy Jubilaci, ponad pół 
wieku temu miał miejsce fakt, który zaważył na całym 
Waszym życiu, a mianowicie zawarliście związek mał-
żeński. Te pięćdziesiąt wspólnych lat to czas, w którym 
zapewne nie brakowało wielu szczęśliwych chwil, ale 
też i smutnych. Jednak wzajemnie wspierając się po-
konywaliście wszelkie przeciwieństwa losu. Dziś sta-
nowicie wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń 
– mówił wójt Sebastian Nowaczkiewicz odznaczając 
małżonków medalami „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”. - Przeżyte wspólnie ponad pięćdziesiąt lat to 
symbol wierności, miłości i wzajemnego poszanowania. 
Dajecie nam wszystkim piękny przykład jak żyć i trwać 
przy najważniejszych wartościach. Życzymy Wam dal-

szych pięknych, wspólnych lat przeżytych w zdrowiu, 
miłości i szczęściu – mówiła Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, Zofia Duchniak, a do życzeń przy-
łączyli się, obecni podczas uroczystości: zastępca wójta 
gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek, sekretarz 
gminy Izabela Dziewięcka oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny Maria 
Turczyn. W imieniu wojewody świętokrzyskiego Agaty 
Wojtyszek słowa uznania do Jubilatów skierował także 
Marcin Piętak, doradca wojewody.  
 Były kwiaty, medale, pamiątkowe legitymacje 
i wspaniałe prezenty dla świętujących małżeństw, któ-
rym licznie towarzyszyli członkowie ich rodzin. Tak nie-
codzienna uroczystość nie mogła obyć się bez tradycyj-
nej lampki szampana i toastów wznoszonych na cześć 
dostojnych Jubilatów. Uroczystość zakończyła się przy 
kawie, herbacie i pysznym torcie, a wspomnieniom 
o tym, jak to było pół wieku temu, nie było końca. Mał-
żonkowie zgodnie przyznali, że nie ma uniwersalnego 
sposobu na długoletni związek małżeński. Warto jed-
nak się starać, bo kochająca i wspierająca się wzajem-
nie rodzina liczy się w życiu najbardziej.
 W tym roku w Gminie Sitkówka-Nowiny jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło dzie-
więć par, a jedno małżeństwo – jubileusz 65-lecia. Złote 
Gody świętowali: Władysława i Czesław Duda z Zagród, 
Alina i Jerzy Gepner z Nowin, Izabela i Bogumił Kozic-
cy ze Zgórska, Alina i Bogusław Kula z z Nowin, Wanda 
i Ryszard Puchała z Zagród, Krystyna i Roman Pękalscy 
ze Zgórska, Zofia i Jan Soter z Nowin, Genowefa i Antoni 
Zięba z Nowin oraz Barbara i Józef Woźniak ze Zgórska. 
Żelazne Gody obchodzili Państwo Władysława i Stani-
sław Kubiccy z Kowali Małej.

Agnieszka Olech
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Genowefa i Antoni Zięba

Władysława i Czesław Duda

Alina i Jerzy Gepner

Izabela i Bogumił Koziccy

Władysława i Stanisław Kubiccy – jubileusz 65-lecia

Alina i Bogusław Kula

Krystyna i Roman Pękalscy

Wanda i Ryszard Puchała

Zofia i Jan Soter

Barbara i Józef Woźniak
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Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz 

oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowinach  

serdecznie zaprasza 
na 

II NOWIŃSKI KIERMASZ  
BOŻONARODZENIOWY  

i WIELKIE KOLĘDOWANIE
10 grudnia 2016r. godz. 10.00 – 14.00

Plac przed Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny

10.00 – uroczyste otwarcie,
10.15-14.00 – WIELKIE KOLĘDOWANIE w wykonaniu lokalnych artystów,

12.00 – Życzenia oraz wspólne WIELKIE KOLĘDOWANIE 
zaproszonych gości, mieszkańców i lokalnych artystów,

13.00 – bicie rekordu „Kolędujących Mikołajów”,
14.00 – zakończenie kiermaszu.

PONADTO:
DEGUSTACJA REGIONALNYCH POTRAW ŚWIĄTECZNYCH,

OZDOBY ŚWIĄTECZNE, SWOJSKIE JADŁO, 
WSPANIAŁE WĘDLINY,

SMACZNE RYBY, DOMOWE PRZETWORY, MIODY, SERY,
PYSZNE ŚWIĄTECZNE CIASTECZKA, BIŻUTERIA,  

KOSMETYKI...
 

Prosimy zabrać ze sobą czapkę mikołajową i dobry humor!
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Ośrodek Kultury

Gmina
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Informacje dla wystawców pod nr telefonu 501 075 010


