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Szanowni Państwo!

To już niemal połowa wakacji, warto jednak wrócić choć na chwilę do zakończenia roku szkol-
nego, bowiem mamy się czym chwalić. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum plasują się 
w czołówce szkół powiatu kieleckiego, dostarczając radości i zadowolenia swym rodzicom i na-
uczycielom. Trzeba przyznać, że staramy się utrzymywać poziom edukacji dzieci i młodzieży na 
jak najwyższym poziomie, dbając o uczniów i kadrę pedagogiczną oraz zapewniając im prace   
w komfortowych warunkach z doskonale wyposażonymi salami lekcyjnymi. Jestem przekonany, 
że najwyższy poziom nauczania i sportowej pasji odnajdą również uczniowie liceum sportowe-
go, które już we wrześniu otworzy swoje podwoje dla miłośników piłki nożnej.

Mamy środek lata, jednak w gminie trwają inwestycje. W ostatnim czasie zakończyliśmy budo-
wę ważnych dla mieszkańców dróg – ołowianej w Szewcach i Wiosennej w Zgórsku,  powstają 
place zabaw w Słowiku, Szewcach, Woli Murowanej i Nowinach. Jednak skupiamy się nie tylko 
na najmłodszych. Do końca lipca seniorzy mogą korzystać z zajęć zorganizowanych w ramach 
projektu „COOlturalny i Aktywny Senior”, a już wkrótce w budynku GOK „Perła” w Nowinach 
będą mogli korzystać ze specjalnie przygotowanych dla nich pomieszczeń. Na ten cel pozyska-
liśmy środki z programu Senior+. A z informacji, jakie uzyskałem od naszych mieszkańców – se-
niorzy właśnie założyli stowarzyszenie i zamierzają aktywnie działać w naszej gminie.
Będzie się działo!

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Jak co roku, w czerwcu odbywa się sesja Rady Gminy, 
na której radni podejmują decyzję o udzieleniu abso-
lutorium wójtowi gminy. W tym doku po raz pierw-
szy, w związku ze zmianą przepisów, decydowali też              
o udzieleniu wotum zaufania.

28 czerwca czternastu radnych wzięło udział w sesji 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Przedmiotem obrad 
było m.in. głosowanie nad udzieleniem wotum zaufa-
nia oraz absolutorium wójtowi gminy Sitkówka-Nowiny 
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Wotum zaufania to nowy instrument w polskim pra-
wie. Zgodnie z obowiązującymi od tego roku przepisa-
mi Wójt gminy jest zobowiązany przedstawić radnym 
raport o stanie gminy.  W oparciu o ten dokument rad-
ni udzielają mu wotum zaufania. W głosowaniu wzięło 
udział 14 radnych, 13 opowiedziało się za udzieleniem 
wotum zaufania, jedna osoba wstrzymała się.

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta
Podczas sesji radni zapoznali się m.in. z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wy-
konania budżetu za 2018 r., stanowiskiem komisji re-
wizyjnej skierowanym do RIO w sprawie udzielenia 
absolutorium, opinią RIO na jego temat. 12 radnych 
opowiedziało się za udzieleniem wójtowi absoluto-
rium, dwie osoby wstrzymały się od głosowania. - Dzię-
kuję serdecznie za udzielenie absolutorium i wotum 
zaufania jakie mi zostało udzielone. W ubiegłym roku 
odbyły się wybory, dla mnie bardzo satysfakcjonujące, 
ponieważ zostałem wybrany wójtem tej gminy na ko-
lejną kadencję, a wynik wyborów świadczy o tym, że 
zdecydowana większość mieszkańców akceptuje te 
kierunki działań, które realizowane były przeze mnie 
w poprzedniej kadencji. One były realizowane też 
wspólnie przez część radnych, która współpracowała ze 
mną do samego końca, a także ze współpracownikami, 
ze wszystkimi urzędnikami. Chciałbym za to bardzo ser-
decznie podziękować. Dziękuję mieszkańcom za popar-
cie, wszystkim moim współpracownikom, za pracę, za 
pomoc, którą mam każdego dnia. Dziękuję jeszcze raz 
sołtysom, którzy wspierają moje działania, współpracu-
ją ze mną i przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję 
radnym, którzy ze mną współpracują, którzy są ze mną 
– mówił po udzieleniu absolutorium wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. – Rok ubiegły pokazał jasno, do czego 
tak naprawdę prowadzi brak współpracy i wojenki poli-
tyczne. Ja nie jestem politykiem. Jestem samorządow-
cem, przede wszystkim samorządowcem. Kieruję się 
dobrem mieszkańców i to wszystko, co realizuję każde-
go dnia to jest efekt tego, co postawiłem sobie jako cel, 
deklarowałem w swoim programie wyborczym i te cele 
realizuję. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję radnym, 
którzy ze mną współpracują, chciałbym za to Wam bar-
dzo serdecznie podziękować, bo wspólnie realizujemy 
to, co sobie założyliśmy – dodał. •

• Wójt Sebastian Nowaczkiewicz nie ukrywał zadowolenia    
z okazanego zaufania radnych.

Wyniki ponownych wyborów
W niedzielę, 16 czerwca 2019 r., w okręgu wyborczym 
nr 7 ponownie odbyły się wybory do Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny. Wygrała je Halina Musiał, zdobywając 
96 głosów.

W wyborach ponownych w dniu 16 czerwca 2019 r. 
wzięło udział 188 osób na 524 uprawnione spośród 
mieszkańców miejscowości Trzcianki oraz Nowiny z ulic 
Cementowa, Gimnazjalna, Parkowa, Perłowa, Przemy-
słowa, Składowa, Zakładowa. Dwa oddane głosy były 
nieważne, natomiast wyborcy oddali 96 głosów na Ha-
linę Musiał, 61 głosów na Roberta Mularczyka i 29 gło-
sów na Andrzeja Januszko.

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2019 r. 
odbyło się ślubowanie nowej radnej Haliny Musiał, 
która została wybrana przez mieszkańców w wyniku • Halina Musiał została radną.
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Senior+ także w Nowinach
Już wkrótce seniorzy będą mogli spotykać się w klubie 
przygotowanym z myślą o nich. Gmina Sitkówka-No-
winy pozyskała środki z programu Senior+ na utwo-
rzenie klubu seniora.

Projekt pn. „Utworzenie klubu seniora w Nowinach             
w gminie Sitkówka-Nowiny" został zaplanowany do re-

alizacji w rozbudowanym budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury Perła w Nowinach.
- Jestem przekonany, że klub zapewni seniorom moż-
liwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 
społeczności gminnej – mówi wicewójt Łukasz Bar-
winek, który w dniu 17 lipca 2019 r. podpisał umowę                     
z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek na reali-
zację zadania.

- Będzie to pierwszy działający klub seniora na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny, miejsce gdzie seniorzy będą 
mogli spędzić czas, a dodatkowo popływać, poćwiczyć, 
udać się do biblioteki i czytelni, skorzystać zarówno        
z oferty tworzonego klubu Senior +, oferty GOK-u czy 
zrealizować własne inicjatywy – wylicza wicewójt.

Całkowity koszt projektu  wyniesie 56.220,00 zł, z cze-
go gmina uzyskała dofinansowanie w ramach progra-
mu Senior+ w wysokości 44.976,00 zł, co stanowi 80 % 
kosztów całkowitych.  W ramach zadania planuje się 
wykonanie adaptacji pomieszczenia kuchennego oraz 
zakup wyposażania dla całego klubu seniora. Realizację 
projektu zaplanowano do końca 2019 r. W 2020 r. gmi-
na Sitkówka-Nowiny planuje uruchomienie działalności 
klubu ze środków programu Senior+. •

• W budynku GOKu powstanie Klub Seniora.

Ulica Ołowiana w Szewcach już gotowa
Przebudowa ulicy Ołowianej w Szewcach zakończona. 
Inwestycja trwała 1,5 roku i kosztowała 1,4 mln zł.

- W poprzedniej kadencji skupiliśmy się w głów-
nej mierze na opracowaniu dokumentacji projekto-
wej przebudowy najistotniejszych dla mieszkańców 
dróg. W głównej mierze chodzi o drogi tłuczniowe, 
po których poruszanie się było uciążliwe. Obecnie 
sukcesywnie kończymy te inwestycje, ale również re-
alizujemy kolejne, zgodnie z przyjętym planem re-
montów i modernizacji dróg gminnych – mówi wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.
Droga została przebudowana na długości prawie jed-
nego kilometra, wraz z nią powstał lewostronny chod-
nik dla pieszych, pobocze umocnione kruszywem 
kamiennym oraz system odprowadzania dróg opado-
wych. W ramach wcześniej zrealizowanych inwestycji 
wykonano oświetlenie oraz system odprowadzania 
wód deszczowych. – Działki przy ulicy Ołowianej cie-
szą się ogromnym powodzeniem. To piękna okolica                                                  
i dużo osób chce tu osiąść na stałe – mówi radna Edy-
ta Giemza. – Dzięki kompleksowo zorganizowanej in-
westycji z pewnością będą one jeszcze bardziej atrak-
cyjne – dodaje radna Renata Krzysiek-Nowakowska. •

• Ołowiana już  przejezdna.

wyborów w dniu 16 czerwca b.r. Zanim to nastąpiło 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszka 
Mańko wręczyła jej zaświadczenie o wyborze na rad-
ną. Po złożeniu ślubowania Pani Halina Musiał zabrała 
głos i stwierdziła, że liczy na lepszą współpracę z panem 
wójtem i radnymi.

– Chciałbym ze swojej strony złożyć gratulacje Pani 
Halinie Musiał. Życzę Pani powodzenia w realizacji za-
mierzeń w tej kadencji i ze swojej strony zapraszam              
do współpracy – gratulował wyboru wójt Sebastian No-
waczkiewicz. •
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Ulica Wiosenna w Zgórsku przebudowana
- Mieszkamy tu od 20 lat, jednak dopiero teraz do-
czekaliśmy się asfaltowej drogi przed naszymi do-
mami – mówiła jedna z mieszkanek podczas uro-
czystego zakończenia przebudowy ulicy Wiosennej       
w Zgórsku.

W 2016 r. gmina Sitkówka-Nowiny opracowała do-
kumentację projektową na przebudowę ulicy Wio-
sennej w Zgórsku. W tym roku został zrealizowany 
pierwszy etap inwestycji obejmujący przebudowę 
drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego 
aż do ostatnich zabudowań. To odcinek o długości 
275 m. Nawierzchnia jezdni o szerokości 5 m została 
wykonana z betonu asfaltowego, a po jednej stronie 
jezdni wykonano chodnik z kostki betonowej o szero-
kości 2 m, po drugiej zaś -opaskę o szerokości 0,5 m. 
Wraz z jezdnią wykonano odwodnienie oraz dodat-
kowo system zagospodarowania wód deszczowych.

W odbiorze inwestycji, który odbył się w dniu 13 
czerwca 2019 r. wziął udział m.in. przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Pyk. – Jestem bardzo zadowo-
lony, gdyż w ciągu trzech lat, pomimo niekorzystne 
sytuacji na rynku budowlanym, zdołaliśmy zrealizo-
wać zakładane plany – mówi Zbigniew Pyk. – Mam 
nadzieję, że inwestycja przyczyni się do poprawy 
komfortu i bezpieczeństwa naszych mieszkańców – 
dodaje. •

• Mieszkańcy są zadowoleni. Na tę inwestycję czekali 20 lat.

Fotowoltaika u mieszkańców
należących do mieszkańców gmin partnerskich, dosta-
wę elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu 
montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                  
i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroener-
getycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projek-
tową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem.

 – Nasze działania są ukierunkowane na  ogranicze-
nie emisji CO2. w gminie. Budowa nowej kotłowni, 
termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej, kolejne etapy wymiany oświetlenia ulicznego – to 
wszystko po to, by żyło się tu bardziej ekologicznie. 
Teraz nadszedł czas na mieszkańców, na których pose-
sjach zainstalujemy instalacje solarne i fotowoltaicz-
ne. Dzięki projektowi możemy wesprzeć ich finansowo 
w budowie odnawialnych źródeł energii. – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Ze swojej strony chciał-
bym podziękować mieszkańcom za ich zainteresowa-
nie projektem. Mam świadomość, że procedury prze-
dłużały się, ale na szczęście to już za nami. – dodaje.

Całkowita wartość projektu „Czysta energia z OZE dla 
mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Pie-
koszów” realizowanego w partnerstwie przez gminy: 
Sitkówka-Nowiny i Piekoszów wynosi 2.953.112,85 zł, a 
kwota wnioskowanego dofinansowania to 1.587.873,00 
zł. Wartość projektu dla Gminy Sitkówka-Nowiny wyniesie 
1.339.099,00 zł, a dofinansowanie wyniesie 803.459,40 
zł. W przypadku gminy Piekoszów wartość projektu wy-
niesie 1 614 013,85 zł, a dofinansowanie 784 413,60 zł. •

Rusza oczekiwana od dawna inwestycja parasolo-
wa w gminie Sitkówka-Nowiny. Umowy na mon-
taż mikro-instalacji fotowoltaicznych oraz so-
larnych na posesjach mieszkańców podpisane.

W ostatnim czasie zakończyło się postępowanie prze-
targowe na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie, 
dostawa i montaż 46 instalacji solarnych, 173 mikro-in-
stalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospo-
darstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny i Gminie 
Piekoszów”. Zostało ono podzielone na cztery części 
pod względem zakresu terytorialnego i rzeczowego.

– W wyniku porównania ofert złożonych w postę-
powaniu w zakresie części trzeciej najkorzystniejsza 
okazała się  złożona przez FLEXIPOWER GROUP Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Koman-
dytowa z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, natomiast w 
części pierwszej – SOLARTIME Sp. z o.o. z siedzibą w 
Rzeszowie – mówi kierownik inwestycji Andrzej Waśko.

W dniu 1 lipca 2019 r. doszło do odpisania umowy na 
na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uru-
chomieniem 46 paneli solarnych, a dzien później, 2 lip-
ca 2019 r. wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawarł 
umowę na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem 
i uruchomieniem 88 mikro-instalacji fotowoltaicznych 
dla Gminy Sitkówka-Nowiny. Zakres umów obejmu-
je ona opracowanie dokumentacji projektowych do 
wykonania na prywatnych budynkach lub na gruncie 
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Wyczekiwana inwestycja zakończona. Dzięki prze-
budowie skrzyżowania ulic Perłowej i Białe Za-
głębie mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej.

 – Decyzja o przebudowie jednego z najistotniejszych 
skrzyżowań w gminie zapadła jeszcze w poprzedniej 

• Na skrzyżowaniu ulic Białe Zagłębie i Perłowej będzie bezpieczniej.

Skrzyżowanie bezpieczniejsze

W gminie Sitkówka-Nowiny powstaja kolejne place 
zabaw.

Przebudowa w Nowinach
Trwają prace budowlane obejmujące przebudowę pla-
cu zabaw przy ul. Parkowej w Nowinach.
Lada dzień najmłodsi będą mogli korzystać z odnowio-
nego placu zabaw przy przedszkolu w Nowinach. – Tę 
inwestycję realizujemy etapami, to duże przedsięwzię-
cie – wyjaśnia kierownik referatu inwestycji Andrzej 
Waśko. – Obecnie demontujemy i utylizujemy część ist-
niejących i zniszczonych urządzeń drewnianych.

W ich miejsce pojawią się: piaskownica, kiwaki, huś-
tawki, w tym bocianie gniazdo, karuzela, zestaw kopal-
nia piasku i zjazd na linie. Wykonana zostanie również 
nowa nawierzchnia – wylicza Andrzej Waśko.
Koszt realizacji inwestycji wyniesie 133 tys. zł.

Nowy plac w Woli Murowanej
Już za trzy miesiące mali mieszkańcy Woli Murowanej 
będą mogli się nim cieszyć od rana do wieczora. Umo-
wę dotyczącą jego realizacji wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny Sebastian Nowaczkiewicz zawarł z firmą Apis Polska 
Sp. z o.o.

Jeszcze w ubiegłym roku na placu zabaw naprzeciwko 
remizy strażackiej umiejscowiono elementy siłowni ze-
wnętrznej, a wiosną powstało boisko wielofunkcyjne. 
Lada dzień rozpocznie się  montaż urządzeń i zagospo-
darowanie terenu. Na części przeznaczonej dla dzieci 
stanie między innymi piramida wspinaczkowa, wie-
lofunkcyjny zestaw zabawowy, huśtawki czy karuzele. 
W obrębie trenu rekreacyjnego znajdzie się altana, któ-
ra będzie chronić przed deszczem, umieszczone zosta-
ną także ławeczki, na których będzie można odpocząć. 
Wraz z placem zabaw wykonane zostaną dodatkowe 
inwestycje – droga dojazdowa, chodniki, odwodnienie 
oraz parking. – Każdego dnia widzimy, jak wiele dzieci 
spędza czas na boisku wielofunkcyjnym. Z pewnością 
mogę stwierdzić, że to trafiona inwestycja – mówi soł-
tys Woli Murowanej Aneta Wajs.
Wartość inwestycji wyniesie 270.816,51 zł. •

• Tu powstanie plac zabaw w Woli Murowanej.

kadencji – wyjaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz.        
– Gmina opracowała dokumentację projektową inwe-
stycji, a następnie przekazała na jej realizację połowę 
wartości kosztorysowej. Drugą część kwoty niezbędnej 
do wykonania przebudowy zabezpieczył powiat kielecki.

We wtorek, 11 czerwca, uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali wójt gminy Sitkówka – Nowiny – Sebastian 
Nowaczkiewicz i  starosta kielecki – Mirosław Gębski, 
którym towarzyszyli wicewójt Łukasz Barwinek, czło-
nek Zarządu Powiatu w Kielcach – Cezary Majcher, 
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach – Zbi-
gniew Wróbel, radni powiatowi – Tomasz Gruszczyński 
i Zenon Janus oraz radny gminy Tadeusz Kucharczyk.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej oraz 
przebudowie drogi powiatowej wraz z przebudową 
chodników i zjazdów. Zamontowano również nowe znaki.

Wartość inwestycji wyniosła 262 tys. zł, z czego kwo-
tę 142 tys. zł przekazała gmina Sitkówka-Nowiny. •

Inwestycje z myślą o najmłodszych
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Władysław Zapała wyróżniony
podczas Zjazdu Sołtysów
Sołtysi z Polski, a nawet z Ukrainy spotkali się w Wą-
chocku, by porozmawiać o ich codziennych obowiązkach 
na rzecz lokalnej społeczności. Podczas Zjazdu Sołtysów 
odbył się też 23. Krajowy Turniej Sołtysów. W zjeździe 
uczestniczyli sołtysi z gminy Sitkówka-Nowiny.

Organizatorzy przygotowali się na przybycie na zjazd 
około 300 sołtysów. Głównym punktem spotkania było, 
jak co roku, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród 
sołtysom roku w poszczególnych gminach i najlepsze-
mu sołtysowi w województwie. Wśród sołtysów z gmi-
ny Sitkówka-Nowiny wyróżniony został Pan Władysław 
Zapała, który w tym roku, po 36 latach, zakończył swą 
pracę jako sołtys.

- Miarą skuteczności sołtysów czy w ogóle osób pełnią-
cych wybieralne funkcje w samorządzie nie są nagrody 
i statuetki, ale to, jak długo utrzymują poparcie miesz-
kańców. Pan Władysław Zapała był sołtysem przez 36 
lat i to pokazuje jak dobrym był sołtysem. Cieszy fakt, 
że został doceniony również przez marszałka woje-
wództwa świętokrzyskiego na zakończenie swej pracy 
– mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz, który to-
warzyszy sołtysom w Wąchocku. •

• Władysław Zapała został wyróżniony.

Lato z książką
Już po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w No-
winach uruchomiła dostęp do wybranej oferty bele-
trystycznej w ramach świętokrzyskiego konsorcjum 
bibliotek. Dzięki temu czytelnicy zyskają dostęp do 
1693 publikacji na platformie IBUK Libra.

Dzięki nowej ofercie biblioteki czytelnicy mają możli-
wość czytania przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, 
na komputerze, laptopie czy tablecie, gdzie tylko ze-
chcą: w domu, pracy, bibliotece – wszędzie tam, gdzie 
jest dostęp do Internetu. W wirtualnej czytelni mogą: 
skorzystać z szybkiego podglądu pełnych tekstów lub 
stworzyć własną półkę z książkami, dodawać zakładki, 
robić własne notatki bezpośrednio w książce, wyszuki-
wać słowa i frazy, tagować ważne fragmenty i zaznaczać 
kolorami. sprawdzać znaczenia wyrazów w słownikach i 
encyklopediach PWN.

Jak uzyskać dostęp?
Wystarczy, że jest się czytelnikiem biblioteki. Wówczas 
wystarczy ją odwiedzić i odebrać PIN, dzięki któremu 
uzyska się dostęp do konta biblioteki w IBUK Libra – 
mówi Julita Zając, kierownik biblioteki. – Korzystanie z 
katalogu książek on-line jest zupełnie bezpłatne – do-
daje.

Czytanie coraz popularniejsze
W ciągu pierwszego roku korzystania z IBUK Libra na 

koncie nowińskiej biblioteki odnotowano 978 sesji,         
a użytkownicy czytali łącznie przez 20 dni, 5 godzin, 31 
minut i 38 sekund. – Do najpopularniejszych książek na-
leżą kryminały i romanse, podobnie jak w tradycyjnej 
bibliotece. Mamy też sporo nowości,z  pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie – mówi Julita Zając zachęcają do 
skorzystania z oferty.

Ksiązka na telefon
Z usługi „Książka na telefon" mogą korzystać miesz-
kańcy Gminy Sitkówka – Nowiny, którzy ze względu 
na wiek, stan zdrowia (przewlekła choroba) lub sto-
pień niepełnosprawności ruchowej  nie mogą przyjść 
do biblioteki.

Książki zamawiać można pod nr telefonu:  41 347-
50-60, 41 366-78-24  od poniedziałku do piątku                   
w godzinach 9.00 – 17.00.

Zamówione książki będą dostarczane do domów Czy-
telników przez pracownika Biblioteki raz w tygodniu 
we wtorek w godz. 11.00-15.00. •
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Dla mieszkańców
Ponad 370 tys. zł na współpracę z organizacjami po-
zarządowymi przeznaczy w tym roku gmina Sitkówka-
-Nowiny. To 2,7 razy więcej, niż w 2014 roku.

 – Cel, jaki sobie postawiłem to aktywizacja lokalnej 
społeczności. Chciałbym, aby to mieszkańcy sami decy-
dowali, jak chcą spędzać wolny czas, na jakie imprezy 
chodzić, gdzie i jakie inwestycje realizować. To oni sami 
wiedzą najlepiej, czego potrzebują do życia – mówi wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Jeszcze w poprzed-
niej kadencji podjęliśmy pewnie działania w tej kwestii, 
wprowadzając m.in. fundusz osiedlowy dla miejsco-
wości nieobjętych funduszem sołeckim, zwiększyliśmy 
kwotę dofinansowania na działalność organizacji poza-
rządowych działających na terenie gminy, wspieraliśmy 
różne inicjatywy – wylicza.

Duże pieniądze
W 2014 r. gmina Sitkówka-Nowiny przeznaczyła 140 
tys. zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. To 
jedyne działania w zakresie wspierania organizacji po-
zarządowych, jakie wówczas podejmowała. – Obecnie 
również wspieramy sport poprzez finansowanie zajęć 
sportowych, popularyzację sportu, udział zawodników 
w zawodach sportowych czy organizację zawodów 
sportowych przekazując środki na te cele organiza-
cjom pozarządowym. Jednak równie istotna jest 
choćby organizacja wypoczynku zimowego i letniego 
dla dzieci i młodzieży czy aktywizacja lokalnej społecz-
ności. Kwoty przeznaczane na te cele zwiększają się 
z każdym rokiem – mówi Sebastian Nowaczkiewicz.

Kwota, jaką gmina Sitkówka-Nowiny zamierza przezna-
czyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi     
w 2019 r. to 370 tys. zł. Do końca czerwca rozdyspo-
nowano już 269.998 zł na upowszechnianie kultury fi-
zycznej   i sportu, 65.409,00 zł na działalność na rzecz 
dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku oraz 10.000 
zł na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lo-
kalnych.

Wsparcie merytoryczne
Jednak środki finansowe to nie jedyne wsparcie, jakie-
go gmina udziela organizacjom pozarządowym. – Prze-

kazujemy do nieodpłatnego używania lokale, w których 
stowarzyszenia mogą prowadzić swoją działalność, roz-
budowujemy infrastrukturę sportową, by mogły z niej 
korzystać, w nowym budynku  u GOK planujemy wy-
dzielenie pomieszczenia dla stowarzyszeń – wylicza wi-
cewójt Łukasz Barwinek. – Udzielamy również wsparcia 
merytorycznego pomagając w tworzeniu stowarzyszeń, 
organizowaniu i promocji wydarzeń, aplikacji o środki 
finansowe, a także na bieżąco informując o sprawach 
ważnych dla stowarzyszeń – dodaje.

Partnerstwo dla mieszkańców
Gmina Sitkówka-Nowiny chętnie przystępuje też             
do partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, które 
na jej terenie chcą realizować projekty z myślą  o miesz-
kańcach. Jednym z nich jest program profilaktyczny „Je-
stem kobietą, więc idę. Cytologia”, którego inicjatorem 
jest stowarzyszenie Prorew. – Projekt jest w głównej 
mierze skierowany do mieszkanek Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego, w tym również gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Za pośrednictwem gminy i innych partnerów projek-
tu podczas indywidualnych i zorganizowanych spotkań 
staramy się dotrzeć do jak największej liczby kobiet           
i przekonać je do wykonywania profilaktycznych badań. 
Prowadzimy również szeroką akcję promocyjną – mówi 
Marcin Agatowski, prezes stowarzyszenia.

Innym projektem realizowanym w  partnerstwie jest 
Nowińskie Centrum Rozwoju. – W tym przypadku nasza 
aktywność ograniczyła się do użyczenia fundacji miej-
sca, w którym mogłaby ona prowadzić świetlicę i punk-
tu pomocy. Dzięki realizacji projektu udało się pomóc 
osobom wykluczonym społecznie poprzez zapewnienie 
poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicz-
nego i socjalnego rodzinom dotkniętym kryzysem – wy-
jaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

 – Naszym celem jest przede wszystkim poprawa jako-
ści życia poprzez zaspakajanie potrzeb mieszkańców 
gminy, umacnianie w świadomości społecznej poczucia 
odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz tworze-
nie przyjaznych warunków do zwiększenia aktywności 
społecznej mieszkańców poprzez wspieranie ich inicja-
tyw – dodaje wójt na zakończenie. •

Edukacja i integracja w Woli Murowanej
Zakonczył się projekt pn. „3...2...1... START - z ekolo-
gią na TAK! Edukacja i integracja mieszkańców Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny". Projekt został dofinansowany 
ze środków pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy".

Projekt miał na celu zintegrowanie społeczności lokal-
nej, poprzez szereg działań integracyjnych, edukacyj-
nych i zaangażowania osobistego na rzecz wspólnego 
dobra społeczności lokalnej. Projekt był odpowiedzią 
na zdiagnozowane problemy na terenie LGD, chcie-

liśmy aktywizować mieszkańców do zaangażowania                   
w sprawy społeczne poprzez wspólne spotkania, pik-
niki, zabawy. 
Celem szczegółowym było rozwiązanie lokalnych pro-
blemów poprzez zastosowanie innowacyjnych roz-
wiązań społecznych. Analiza raportów z realizacji 
projektów w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Lokalna 
Siec Innowacji pozwoliła na wyodrębnienie dwóch 
istotnych problemów: ekologiczny (zanieczyszczenie 
środowiska, smog, palenie śmieci, wynikające z niskiej 
świadomości ekologicznej mieszkańców) oraz dezinte-
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gracja społeczności (niedostateczne zainteresowanie 
młodzieży i dzieci życiem społecznym, zbyt mała inte-
gracja mieszkańców, zwłaszcza w kontekście napływu 
ludności, brak oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży, 
niedostateczny poziom zaangażowania społecznego     
w sprawy lokalne). 

Nasz projekt idealnie wpisał się w te problemy. W ra-
mach projektu zrealizowaliśmy cykl zadań o charak-
terze edukacyjnym oraz integracyjnym. Stworzyliśmy 
okazje do spotkań mieszkańców oraz wspólnej zabawy 
i zajęć wykorzystujących motywy ekologiczne. Dzięki 
warsztatom, piknikom i działaniom edukacyjnym dzie-
ci zainteresowały się problemem ochrony środowiska          
i poszerzyły swoją wiedzę z tego zakresu. Projekt skie-
rowany był do mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 
oraz sołectw Wola Murowana i Bolechowice. 

Inauguracja projektu nastąpiła podczas karnawałowej 
zabawy integracyjnej w dn. 19.02.2019 r. W zabawie 
wzięło udział ponad 80 osób. Podczas zabawy integra-
cyjnej rozpoczęliśmy zapisy na zaplanowane w projek-
cie warsztaty ekologiczne dla dzieci. Ogłosiliśmy także 
konkurs plastyczny na ekologiczną ozdobę wielkanoc-

ną. Zadanie polegało na przygotowaniu ekologicznej 
ozdoby wielkanocnej. Zabawę poprowadziły animator-
ki zabaw dziecięcych, organizując dzieciom konkursy      
z nagrodami, tańce i zabawy dla dzieci. Dzieci przez        
3 godziny świetnie bawiły się z rodzicami, a na koniec 
otrzymały słodki poczęstunek. 
W projekcie zrealizowaliśmy cykl warsztatów stacjo-
narnych i wyjazdowych. Każdorazowo w warsztatach 
wzięło udział 25 dzieci-uczestników projektu oraz opie-
kunowie-wolontariusze. Warsztaty miały na celu edu-
kację w zakresie ekologii oraz integrację. Dwie edycje 
ekologicznych warsztatów stacjonarnych zrealizowali-
śmy w marcu na terenie remizy OSP Wola Murowana. 
Pierwsze z warsztatów odbyły się 8 marca, kiedy do 
remizy zaprosiliśmy animatorów z RCNT Leonardo da 
Vinci w Podzamczu Chęcińskim do poprowadzenia eks-
perymentów/doświadczeń o tematyce ekologicznej. 
Dzieciaki wzięły udział w warsztatach pn. „Naturalne 
kosmetyki”. Uczestnicy z niewielką pomocą wolonta-
riuszy wykonały własnoręcznie mydełko z naturalnych 
składników, pastę do zębów i sól do kąpieli. Pozna-
ły zasady przechowywania naturalnych kosmetyków                 
i ich poszczególne składniki. Po zakończonych zajęciach 
każdy mógł zabrać zrobione przez siebie przedmioty do 
domu.  
16 marca kolejni uczestnicy - 25 dzieci z naszej gminy 
przeżyło przygodę edukacyjną z klockami LEGO. Ani-
matorki LEGO EDUKIDO Kielce przygotowały ponad 
1-h kreatywną lekcję na temat odnawialnych źródeł 
energii. - Wykorzystywane przez nas zestawy klocków 
są źródłem wiedzy o świecie. Wprowadzają małych 
odkrywców w świat techniki i natury. Dzieci poznają 
podstawy budowy maszyn, prawa przyrody, reguły ma-
tematyki – mówi Karolina Strójwąs, właściciel Edukido 
Kielce.

Zrealizowaliśmy dwa warsztaty wyjazdowe: do Regio-
nalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Po-
dzamczu Chęcińskim (24.03.2019) oraz rajd Leśną Ścież-
ką Dydaktyczną w Nadleśnictwie Kielce (02.05.2019). 
Temat warsztatów zrealizowanych w RCNT w dniu 24 
marca to: „Gleba - żywiciel przyrody". - Jakie tajemnice 
kryje w sobie malutka bryłka ziemi? Odpowiedzi na to   
i inne pytania, uczestnicy warsztatów uzyskali, wykonu-

• Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Dorośli również.

• Wyprawa do lasu.

• Zajęcia w Centrum Leonardo da Vinci.
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jąc szereg doświadczeń fizyko-chemicznych z wykorzy-
staniem technik stosowanych w laboratoriach. Podczas 
zajęć, uczestnicy zbadali właściwości fizyko-chemicz-
nych gleb (np. czarnoziemów, bielic, ziem ryżowych) 
pod kątem ich użyteczności dla potrzeb rolnictwa. 
Sprawdzili strukturę, uziarnienie, właściwości sorpcyj-
ne oraz pH różnych próbek gleby. Podczas warsztatów, 
prowadzący przedstawili sposoby przeciwdziałania za-
nieczyszczeniu gleb. Dzieci poznają najczęstsze źródła 
jej skażenia oraz uświadomią sobie, że gleba może ule-
gać degradacji, w związku z czym należy ją chronić i o 
nią dbać. Dzięki temu przekonają się, że taki pospolity 
składnik przyrody, kryje w sobie wiele zagadek, których 
odkrywanie może być niezwykłą przygodą. Rezultatem 
było podniesienie wiedzy i zwiększenie świadomości 
dzieci nt. ochrony środowiska. Celem warsztatów było 
poznanie lokalnych zasobów oraz podniesienie świa-
domości na temat ochrony środowiska. Dzięki warszta-
tom wyjazdowym do sąsiadującego RCNT w Podzam-
czu Chęcińskim dzieci mogły wziąć udział w różnego 
rodzaju eksperymentach fizycznych, a nic lepiej nie 
przemówi do dzieci w zakresie podniesienia świado-
mości ekologicznej jak doświadczenie pewnych rzeczy 
namacalnie. Warsztaty trwały 1h po czym był czas na 
zwiedzanie wystawy i zabawę na zielonym placu zabaw. 
Podsumowaniem niech będą słowa 7-letniej Łucji: - To 
było doskonałe pół dnia. 

Jednym z ostatnich wyjazdów w ramach projektu była 
wyprawa szklakiem Leśnej Ścieżki Dydaktycznej „Su-
fraganiec”. Rajd rozpoczął się w słoneczne przedpołu-
dnie, 2 maja w Gruchawce k. Kielc. Leśnicy oprowadzili 
uczestników naszego projektu po Nadleśnictwie Kielce 
opowiadając o walorach lasu, zwiedziliśmy interaktyw-
ną izbę leśną, a na zakończenie posililiśmy się pieczony-
mi na ognisku kiełbaskami. Zadaniem warsztatów była 
edukacja najmłodszych w zakresie posiadanych zaso-
bów oraz integracja. 
Na zamknięcie projektu zorganizowaliśmy drugie spo-
tkanie integracyjne. W dn. 16 czerwca na placu festy-
nowym w Bolechowicach odbył się piknik ekologiczny 
pn. „Ekologia na wesoło”. Piknik poprowadziły anima-
torki zabaw dziecięcych organizując konkursy i zabawy 
dla dzieci. Podczas trwania pikniku odbyły się występy 

lokalnych artystów. Na placu festynowym ustawionych 
zostało kilka „kącików zainteresowań” min. stoisko 
z klockami LEGO, zawody sportowo-ruchowe z piłką 
nożną, ekologiczna fotobudka oraz stoiska komercyj-
nych firm. Licencjonowany instruktor zumba fitness 
poprowadziła 1-h zajęcia dla dzieci, rodziców i senio-
rów, zachęcając do wspólnej zabawy. W trakcie pikniku 
ogłoszono wyniki rozstrzygniętego w kwietniu konkur-
su plastycznego na ekologiczną ozdobę wielkanocną. 
Dzięki konkursowi plastycznemu całe rodziny zaintere-
sowały się tematem wytwarzania eko-ozdób. Podniesie 
to świadomość społeczeństwa na temat wykorzystania 
naturalnych surowców. W jury zasiedli: Marta Her-
bergier - UG Sitkówka-Nowiny, Agnieszka Karbownik 
– GOK Nowiny, Renata Miśkiewicz - ZPO Bolechowice. 
Nagrodzeni zostali: 1 miejsce – Łucja Kaniecka, 2 miej-
sce – Maja Pawłowska, 3 miejsce – Antoni Piotrowicz. 
wyróżnienia otrzymali: Agata Karbownik, Anna Frejow-
ska i Gabriela Mróz. Oprócz wyróżnionych uczestników 
konkursu, wszystkie dzieci, które złożyły swoje prace 
otrzymały nagrody – upominki.

Rozwijanie inicjatyw proekologicznych może bowiem 
przynieść liczne korzyści społeczności lokalnej. Po 
pierwsze, wspólne działanie na rzecz ochrony przyrody 
może być świetnym pomysłem na integracje mieszkań-
ców. •

Kamila Piotrowicz
prezes stowarzyszenia Siła Woli

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Siła Woli”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinan-

sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji       

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                         

• Zabawa z klockami lego.

• Piknik ekologiczny.
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W niedzielne popołudnie, 30 czerwca, na placu przy 
kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach od-
był się Dzień Seniora. Można było skorzystać z porad 
specjalistów, wysłuchać kapeli „Wierna Rzeka” oraz 
spróbować wyśmienitych ciast przygotowanych przez 
Nowinianki.

Pomimo temperatury przekraczającej 35 stopni Celsju-
sza na placu przy kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w 
Nowinach po popołudniowej mszy świętej zabrało się 
wielu seniorów.

Spotkanie rozpoczęła żywiołowa i dynamiczna Katarzy-
na Kramarczyk – instruktorka zumby, która zaprezen-
towała seniorom zumbę gold, którą wraz z nimi będzie 
ćwiczyć przez cały lipiec. – Zumba gold jest w szczegól-
ności przystosowana do osób starszych, ze schorzenia-
mi. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy w wolniejszym 
tempie, dostosowanym do uczestników – wyjaśniała.

Podczas Dnia Seniora można było skorzystać z porad 
specjalistów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-

W słońcu, ale z dobrymi humorami
lowych, Przychodni Nowiny, Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość wyrobienia Karty 
Seniora oraz zapisania się do biblioteki. Na spragnio-
nych czekali pracownicy „Wodociągów Kieleckich”, któ-
rzy częstowali ich wodą z sokiem prosto z saturatora. 
Prelekcję o codziennych zagrożeniach dla seniorów 
wygłosił policjant z Komisariatu Policji w Chęcinach, a 
ratownik i strażak Artur Gajek z OSP Szewce i Zawada 
zaprezentował, w jaki sposób należy udzielać pierwszej 
pomocy.

Przed seniorami zaprezentował się zespół Wierna Rze-
ka. Zespół powstał w czerwcu 2005 roku. Początkowo 
była to niewielka grupa, która z czasem powiększyła się 
o ludzi kochających muzykę ludowa, folklor i tradycję. 
Piosenki i melodie czerpiemy ze swoich środowisk gdzie 
mieszkamy od babć, dziadków, rodziców i znajomych. 
Zespół bierze udział w różnych imprezach kulturalnych 
na terenie gminy, powiatu a nawet całego kraju. Znane, 
ludowe piosenki śpiewane przez muzyków z zespołu 
„Wierna rzeka” przypadły do gustu uczestnikom wyda-
rzenia. •

• Przed nowińską publicznością wystąpił zespół Wierna Rrzeka.

• Katarzyna Kramarczyk - instruktorka zumby.

• Artur Gajek pokazał, jak udzielać pierwszej pomocy.

• Pomimo upałów frekwencja dopisała.
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Krzyż jak nowy
Kowala 4, tuż na samym początku miejscowości, za-
raz za ostrym zakrętem. Naprzeciwko parterowego 
domku stoi krzyż, przy którym gromadzą się wierni, 
by wspólnie zanosić modlitwy do Boga.

- Ten krzyż stoi tu już od 115 lat.  Ufundował go dawny 
właściciel zakładu Sitkówka, obecnej Trzuskawicy. Na 
początku stal przy samym zakręcie, później, w latach 
70-tych przeniesiono go na moją działkę ze względu na 
kolizję z linią kolejową – mówi Zofia Krzyszkowska.
Z roku na rok krzyż był w coraz gorszym stanie, powoli 
wykruszał się cokół, a sam krzyż wyglądał coraz gorzej. 
Mieszkańcy Kowali mieszkający w pobliżu postanowili 

odnowić go na własny koszt. – Odprawiamy tu nabo-
żeństwa majowe, a od maja do października 13. każde-
go miesiąca – nabożeństwa fatimskie. W tym roku to 
właśnie tu rozpoczęliśmy drogę krzyżową – mówi Elż-
bieta Stokowiec. – Chcieliśmy zadbać o krzyż, bo jest on 
bardzo ważny dla naszej społeczności – dodaje.

Inicjatorkami remontu były panie Zofia Krzyszkowska, 
Elżbieta Stokowiec i Krystyna Domagała. – Wszyscy są-
siedzi z ogromną chęcią zechcieli partycypować w kosz-
tach. W zbiórce środków pomogli też strażacy z OSP 
Kowala. W przebudowę włączyli się też panowie Kaspe-
rek i Mrozik, którzy za darmo wykonali otoczkę z kostki 
brukowej, Józef Wierzbicki, który udzielil znaczącej po-
mocy finansowej oraz wyczyscil krzyż, a także Pan Artur 
Wierzbicki, który przedstawił koncepcję odnowienia 
krzyża – mówi Pani Zofia Krzyszkowska.

26 maja krzyż zostal poświęcony przez kanonika Józefa 
Knapa z parafii w Brzezinach, który zlożył na ręce miesz-
kańców podziękowania i slowa uznania za ich trud i za-
angażowanie. 

Cokół został obłożony kamieniem z piaskowca, a krzyż 
wyczyszczony przez zakład kamieniarski z Zelejowej. 
Zamontowano również nowy wizerunek. Wokół krzyża 
zagospodarowano teren – wyłożono go kostką bruko-
wą, a w pobliżu posadzono kwiaty. – Tylko niech Pani 
napisze, że te kwiaty wszystkie to dzięki Pani Eli. To ona 
je kupiła i zasadziła. Teraz mamy tu pięknie – cieszy się 
Zofia Krzyszkowska. •

• Kapliczka w Kowali.

Nagrody  dla Kowalanek
W niedzielę, 16 czerwca w Tokarni zespół ludowy Ko-
walanki został wyróżniony w kategoriach: animator 
kultury oraz rękodzieło i sztuka ludowa.

Celem konkursu Radia Kielce „Jawor – u źródeł kultury” 
jest promocja kultury ludowej regionu oraz uhonoro-
wanie twórców, artystów i wykonawców, którzy przy-
czyniają się do wzbogacania naszego dziedzictwa, bu-
dują tożsamość regionu i pielęgnują tradycje. Konkurs 
jest organizowany od 2009 roku.
Tytuł animatora kultury w minionych dwunastu miesią-
cach trafił tym razem do zespołu obrzędowego Kowa-
lanki. Przyznano również wyróżnienia, które trafiły do 
Henryki Brzozy i Jadwigi Betki – członkiń zespołu oraz 
Lucyny Lipczyńskiej z Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego  
„Świętokrzyskie Jodły”.

Tego samego dnia Kowalanki zostały lauretkami 43. 
Buskich Spotkań z Folklorem – najważniejszej imprezy 
prezentującej folklor "małych ojczyzn", będącej skarb-
cem kultury dawnej i współczesnej, kultywującej rodzi-
mą kulturę ludową w pieśni, muzyce i tańcu.

• Kowalanki animatorem kultury.

Wręczenie nagród odbyło się w Muszli Parku Miejskie-
go w Kielcach. Kowalanki zajęły drugie miejsce w kate-
gorii zespołów śpiewaczych. •

fot.: Radio Kielce
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Świetne wyniki uczniów
Za nami kolejny rok szkolny. Dla wszystkich uczniów 
był on czasem wytężonej pracy. Teraz nadszedł czas na 
zasłużony odpoczynek przed kolejnymi wyzwaniami.

Świetne wyniki
 – W gminie Sitkówka-Nowiny przywiązujemy ogromną 
wagę do najwyższego poziomu nauczania. Zapewniamy 
uczniom świetną kadrę pedagogiczną, doskonałe wy-
posażenie oraz szereg zajęć pozalekcyjnych. Wszystko 
to przekłada się na wysokie wyniki w nauce.

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zajęli szó-
ste miejsce w powiecie kieleckim, jeżeli chodzi o egza-
min na zakończenie szkoły. Z języka polskiego osiągnęli 
64%, z matematyki 45%, a z języka angielskiego – 67%.

Gimnazjaliści ZSP w Nowinach napisali egzamin gim-
nazjalny lepiej, niż większość uczniów w wojewódz-
twie i kraju. Uplasowali się na piątym miejscu wśród 
uczniów z Kielc i powiatu kieleckiego, uzyskując wynik 
o zaledwie 4,76 punktów niższy, niż najlepsi w rankingu 
uczniowie z Miedzianej Góry.

Stypendia dla najlepszych
O wysokim poziomie nauczania świadczy też ilość sty-
pendiów wójta gminy Sitkówka-Nowiny, jakie zostały 
przyznane dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

Celem Gminne programu wspierania dzieci i młodzie-
ży – uczniów szkół publicznych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny jest 
wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, 
stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 
kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich – wy-
jaśnia kierownik Centrum Usług Wspólnych Justyna 
Skrzypczyk. – W tym roku Pan Wójt przyznał aż dla 77 
uczniów gminnych szkół, niektórzy z nich otrzymali sty-
pendia w kilku dziedzinach. Nagrodzono wyniki nauko-
we, sportowe i artystyczne. Kwoty stypendiów wahały 
się od 300 do 600 zł, w zależności od wysokości śred-

niej czy udziału w konkursach na szczeblach powiato-
wych i wojewódzkich. Łącznie na stypendia wójta 
przeznaczono 31 200 zł, dodatkowe swoje stypendia 
przyznali także dyrektorzy szkół – dodaje.

Najwięcej stypendiów, bo aż dla 44 uczniów, przyznano 
w Szkole Podstawowej w Nowinach. W Szkole Podsta-
wowej w Kowali przyznano stypendia dla 12 uczniów, w 
Szkole Podstawowej w Bolechowicach – 9, a w Gimna-
zjum w Nowinach – 12.

Aż piętnaście osób zostało wyróżnionych za wyniki 
sportowe i to z wielu dyscyplin: piłki nożnej, lekkiej atle-
tyki, judo czy karate. Siedem osób zdobyło stypendia za 
osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim. Jedna osoba, uczennica Szkoły 
Podstawowej w Nowinach, uzyskała stypendium arty-
styczne za zdobycie I miejsca na szczeblu wojewódzkim 
w konkursie muzycznym.

• Najwięcej stypendiów zdobyli uczniowie z Nowin.

• Ósmoklasiści z Kowali.

• W Bolechowicach stypendia w imieniu wójta wręczyli 
wicewójt Łukasz Barwinek i radny Piotr Piotrowicz.
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sportowym, jakie ruszy tu od września – mówi dyrek-
tor szkoły Kornelia Bem-Kozieł. – Jeżeli wszystko pój-
dzie dobrze, to być może uda nam się utworzyć nawet 
cztery klasy sportowe, mam nadzieję, że wyniki testów 
sprawnościowych kandydatów będą dobre i tak się sta-
nie – wyjaśnia.

W środę, 19 czerwca, uczniowie wraz z rodzicami i na-
uczycielami spotkali się już po raz ostatni. Wielu z nich 
otrzymało nagrody i stypendia za wyniki w nauce oraz 
udział w konkursach. Przyznawane co roku Tarcze: zło-
te, srebrne i brązowe trafiły do najlepszych uczniów. 
Otrzymali je:

 – Tarcza Złota: Wiktoria Domagała, Magdalena Zwierz-
chowska, Dominika Gruszczyńska, Oliwia Panas, Marta 
Lubczyńska,
 – Tarcza Srebrna: Dominika Zatorska, Zuzanna Litwin,
 – Tarcza Brązowa: Zuzanna Boruch, Michał Milcarz, Oli-
wia Stępniewska. •

• Gimnazjaliści spotkali się po raz ostatni.

Oto nasi stypendyści:
– Szkoła Podstawowa w Nowinach: Gryń Jowita, Ko-
nieczna Maya, Kaczmarska Anna, Zabłocka Gabriela, 
Wójcik Natan, Dziedzic Nikola, Adamczyk Karol, Adam-
czyk Jakub, Kopolovets Julia, Łysak Oliwia, Wójcik Oli-
wia, Kempa Milena, Bielecki Jakub, Szczepanik Piotr, 
Biernat Emilia, Cęcek Alicja, Matysik Magdalena, Ni-
ziołek Maciej, Zwierzchowska Katarzyna, Kasza Wiktor, 
Kasprzycka Natasza, Lifke-Dobrzańska Natalia, Gajek 
Małgorzata, Gajewska Zuzanna, Kozieł Dagmara, Ka-
sprzycka Aleksandra, Kozieł Aleksandra, Pędzich Ma-
ciej, Antoniak Filip, Pypeć Michał, Krzywdziński Maciej, 
Chołuj Wiktoria, Kosmala Antoni, Moskal Weronika, 
Dorowski Filip, Sterna Sebastian, Bernacki Mateusz, 
Miś Filip, Lena Janus, Jastrząb Zofia, Jastrząb Emilia, 
Palus Zuzannna, Nawrot Wiktoria, Jacecko Bartłomiej,

– Szkoła Podstawowa w Bolechowicach: Chrobot Jan, 
Pabjan Franciszek, Woś Robert, Sobczyk Hanna, Szymo-
nek Karol, Janus Natalia, Kruk Julia, Martyniszyn Krzysz-
tof, Jarząb Weronika;

– Szkoła Podstawowa w Kowali: Morzeński Bartosz, Kuc 
Kacper, Wójcik Aleksander, Kwiecień Tymoteusz, Kwie-
cień Wojciech, Szymkiewicz Melania, Bodzioch Micha-
lina, Sylwar Oktawia, Sylwar Mikołaj, Frączek Maria, 
Kania Julia, Walaszczyk Patrycja;

– Gimnazjum w Nowinach: Litwin Zuzanna, Panas Oli-
wia, Zwierzchowska Magdalena, Zatorska Dominika, 
Gruszczyńska Dominika, Boruch Zuzanna, Domagała 
Wiktoria, Banak Kinga, Lubczyńska Marta, Majewska 
Magda, Kubicki Kacper, Machocki Jakub.

Gimnazjaliści spotkali się po raz ostatni
Już po raz ostatni, w związku z reformą oświaty, za-
brzmiał dzwonek w Gimnazjum w Nowinach. – Naukę 
w naszym gimnazjum kończą uczniowie trzech klas, 
część z nich zamierza kontynuować naukę w liceum 

Wieści ze szkół
Erasmus- spotkanie kultur!
W dniach od 5 do 11 maja 2019 roku gościliśmy w Szkole 
Podstawowej w Nowinach uczniów   i nauczycieli z Ru-
munii, Turcji i Włoch. Spotkanie odbyło się w ramach re-
alizacji projektu Erasmus+ pod tytułem: ,,Human Rights 
and Citizenship”. Celem spotkania w Polsce było zapo-
znanie uczniów z podstawowymi pojęciami, zagadnie-
niami związanymi z Prawami Człowieka oraz z dokumen-
tami, deklaracjami i traktatami odnoszącymi się do tego 
tematu. Nie mniej ważne było zapoznanie gości z syste-
mem szkolnictwa w Polsce, poznanie walorów naszego 
regionu, integracja międzynarodowa wśród uczniów  na-
uczycieli i szlifowanie języka angielskiego.

Duży nacisk podczas spotkania kładziono na zajęcia 
warsztatowe, lekcje, wymianę dobrych praktyk pod-
czas których młodzież mogła posługiwać się językiem 
angielskim i wspólnie integrować. Uczniowie poznali 
system edukacji w Polsce, podczas lekcji geografii mieli 
okazję zaprezentować swoje kraje i dowiedzieć się cie-

kawych informacji o innych narodach. Multimedialna 
lekcja angielskiego była przykładem, jak w ciekawy spo-
sób mówić o wyglądzie, opisywać siebie i innych. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia wychowania 
fizycznego na basenie ,,Perła”. Oprócz świetnej zabawy, 
uczniowie mieli okazję poznać różne techniki pływania. 
Zaś konkurencje na sali gimnastycznej wzbudziły ogrom 
emocji między innymi ze względu na mecz piłki noż-
nej z udziałem nie tylko uczniów ale i nauczycieli Turcji 
Włoch. Wielką kreatywnością wykazali się uczniowie     
i nauczyciele podczas warsztatów artystycznych, garn-
carskich i kulinarnych. Goście wraz z naszymi uczniami 
wykonali przepiękne plakaty o Prawach Człowieka, zdo-
bili gliniane dzbanki oraz wspólnie przygotowali prze-
pyszne, wiosenne kanapki i sałatki. Bardzo ważnym 
elementem edukacyjnym były warsztaty dotyczące 
tematu projektu - Praw Człowieka. Uczniowie w mię-
dzynarodowych grupach pracowali nad pojęciami, do-
kumentami odnoszącymi się do naszych ludzkich praw. 
W programie nie zabrakło także czasu na poznanie 
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naszej kultury i pięknego regionu. Goście mieli okazję 
podziwiać jaskinię Raj, poznać historię zamku w Chęci-
nach, wziąć udział w starodawnych grach i zabawach 
w skansenie w Tokarni oraz delektować się pięknem 
kieleckich uliczek, parków i zabytków. Ogromne wra-
żenie wywarła wizyta  w magicznym  Krakowie. Nie za-
brakło również aktywności, które zbliżyły uczestników 
do siebie, przełamały bariery językowe i kulturowe. 
Kręgle, wspólne obiady, karaoke, tańce, wieczór z pizzą, 
gry i zabawy integracyjne spowodowały, że zarówno 
uczniowie jak i nauczyciele czuli się jak u siebie  w domu. 

Na uwagę zasługuje  fakt, że mogliśmy liczyć na po-
moc strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Szewce i 
Zawada w zorganizowaniu pokazu sprzętu gaśniczego, 
samochodów strażackich, ubioru, ekwipunku strażaka 
ale najbardziej zapadły w pamięć akcje z laniem wodą, 
wspólne gry i zabawy ze strażakami i przepyszny grill. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się zespół śpiewa-
czy Bolechowiczanie, który uświetnił swoim śpiewem, 
przepięknymi, ludowymi strojami uroczysty obiad, 
podczas, którego rozdano certyfikaty i przekazano po-
dziękowania w szczególności płynące do gospodarzy, 
koordynatora spotkania – do polskich uczniów, nauczy-
cieli i dyrekcji szkoły.

• Na zamku w Chęcinach.

Zagraniczni partnerzy byli pod wrażeniem polskiej go-
ścinności, organizacji oraz życzliwości, jaką otrzymali 
podczas wizyty w naszym kraju. Dziękujemy wszystkim 
osobom i instytucjom, które pomogły w zorganizowa-
niu pobytu naszych projektowych partnerów. Kolejnym 
etapem jest spotkanie w Rumunii, gdzie uczniowie na-
szej szkoły udadzą się w październiku 2019 roku. Już nie 
możemy się doczekać!
Więcej zdjęć i informacji na Facebooku, grupa otwarta 
,, Erasmus+ Human Rights and Citizenship”.

Koordynatorzy projektu: 
Iwona Majchrzyk, Ilona Przybysławska,

Małgorzata Kościelecka, Szymon Ubożak

Mówimy po angielsku
W szkole w Bolechowicach realizowany jest roczny 
projekt grantowy zorientowany na naukę języka angiel-
skiego, zwłaszcza kompetencje mówienia i naukę języ-
ka i kultury kraju poprzez zabawę i inne zajęcia wykra-
czające poza ławkę szkolną.

Grant przydzielany jest przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności, w ramach ścieżki English Teaching 
Activities, dla szkół, które złożyły najlepsze propozycje 
realizacji projektu edukacyjnego. Na terenie szkoły pro-
jekt koordynuje i zajęcia prowadzi Sylwia Skrzyniarz. 
Uczestniczka projektu „School English Club”, obecnie 
uczennica klasy VI klasy NIKOLA KMIECIK, dodatkowo 
została zakwalifikowana do wyjazdu w lipcu na dwuty-
godniowy obóz językowy do Załęcza Wielkiego, gdzie 
od wielu lat organizowane są corocznie zajęcia waka-
cyjne o charakterze edukacyjnym. Możliwość wyjazdu 
mają uczniowie, którzy potrafią sprawnie rozmawiać 
w języku angielskim. Koszt udziału w zajęciach, ponad 
2 500 zł, jest całkowicie pokrywany przez program En-
glish Teaching Activities. GRATULUJEMY!

Warsztaty prowadzone są przez lektorów z USA rekru-
towanych we współpracy z Fundacją Kościuszkowską     
z USA. W ich programie przewidziano również miejsce 
na rekreację. Po południu odbywają się zajęcia warsz-
tatowe aktywne skupiające młodzież o podobnych 
zainteresowaniach i uzdolnieniach. Soboty i niedziele 
to wycieczki i program integracyjno-sportowy. Oprócz 

• Nikola Kmiecik.

• Pokaz w wykonaniu OSP Szewce i Zawada.
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nauki i pogłębienia znajomości języka angielskiego, 
obozy służą także popularyzacji kultury polskiej i ame-
rykańskiej. Obozy językowe podlegają nadzorowi MEN, 
Polskiego Komitetu ds. UNESCO przy współpracy z Fun-
dacja Kościuszkowską z USA.

Sylwia Skrzyniarz
Angielska biblioteczka
W szkole w Bolechowicach powstała prawdziwa bi-
blioteczka angielska. Zestaw nowiutkich, kolorowych              
i zachęcających do czytania książeczek zakupiony z pie-
niędzy, które otrzymaliśmy w ramach programu English 
Teaching!

Biblioteczka dostępna będzie dla uczniów od klasy 
pierwszej do ósmej. Jej zawartość to przede wszystkim 
readersy (czyli książeczki uproszczone, przeznaczone 
specjalnie dla osób, które uczą się języka angielskiego) 
oraz zwykłe książki, takie, jakie na co dzień czytają an-
glojęzyczne dzieci. Ideą naszej biblioteczki jest Reading 
for pleasure, czyli czytanie dla przyjemności. Chcemy, 
żeby nasi uczniowie stopniowo wdrażali się do czytania 
książek w języku angielskim, żeby robili to z chęcią i za-
interesowaniem.
Ta biblioteczka to rozwijanie zainteresowań, przeżywa-
nie książkowych przygód i dowiadywanie się nowych 
rzeczy, czyli wszystko to, czego na co dzień oczekuje-
my od książek, tyle że napisane wszystko w języku an-
gielskim. W biblioteczce znajdują się również gry an-
glojęzyczne, z których uczniowie mogą korzystać na 
zajęciach oraz po lekcjach. Mamy nadzieje, że każdy z 
zainteresowanych uczniów znajdzie coś dla siebie. Przy-
pomnijmy: w naszej szkole realizowany jest projekt 
School English Club, prowadzony w ramach ścieżki 
programu English Teaching Activities a przedsięwzię-

cie to dotowane jest przez Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności i Fundację Rozwoju NIDA.

Sylwia Skrzyniarz

Kinolub
Uczniowie klasy VI c Szkoły Podstawowej im. Orląt 
Lwowskich w Nowinach, wzięli udział w Festiwalu Fil-
mowym Dzieci i Młodzieży „KINOLUB”. Festiwal odbywa 
się w kinach i ośrodkach kultury w Polsce południowo-
-wschodniej. Gospodarzem imprezy w naszym regionie 
było kino Fenomen, mieszczące się w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach.

Stałym i najważniejszym elementem programu są po-
kazy międzynarodowych produkcji, wartościowych pod 
względem rzemiosła filmowego jak i przekazywanych 
treści. Nasi uczniowie uczestniczyli w projekcji irań-
skiego filmu „Aparat” w reżyserii Abasa Arama. Wśród 
wydarzeń towarzyszących festiwalowi, znajdują się 
działania skoncentrowane wokół edukacji filmowej. Tuż 
po seansie szóstoklasiści ze szkoły w Nowinach stali się 
twórcami filmowymi, biorąc udział w warsztatach ani-
macji poklatkowej.  Pieczołowicie przygotowana pro-
dukcja poruszyła wątek ekologiczny i dotyczyła zasad 
prawidłowego segregowania odpadów. Proces powsta-
wania filmu pozwolił uczniom na nabycie nowych, cie-
kawych umiejętności i doświadczeń, a efekt końcowy 
przysporzył wiele pozytywnych wrażeń. •

wychowawca klasy VI c
Robert Jedynak

185 km na rowerze
Mazovia 24h Marathon to wyścig pełen wyrzeczeń, 
poświęcenia i walki. Nie tylko z przeciwnikami, ale 
przede wszystkim z samym sobą.

W tym roku termin Mazovii 24h Marathon, która od-
bywa się na terenie gminy Zagnańsk, został wyznaczo-
ny na najkrótszą noc w roku. Dla uczestników była to 
jednak najdłuższa noc ze względu na dystans, jaki mieli 
pokonać. Rywalizacja odbywała się solo i w drużynach, 
a zawodnicy w ciągu 12 lub 24 godzin musieli pokonać 
15-kilometrową pętlę jak najwięcej razy.

W zawodach, w kategorii solo, wziął udział mieszkaniec 
gminy Sitkówka-Nowiny Adrian Daleszak, który przeje-
chał 185 km zajmując 48 miejsce open na 68 zawodni-
ków, a w swojej kategorii wiekowej – miejsce 19 na 29 
zawodników.

To nie pierwszy udział Pana Adriana w ekstremalnych 
zawodach rowerowych. Rok temu wziął udział w Uphill 
Race Śnieżka pokonując trasę 13,5 km z centrum Karpa-
cza na najwyższą górą Karkonoszy przy przewyższeniach 
ponad 1000 m. - To kolejne wyzwanie, jakie postawiłem 

przed sobą i cieszę sie, ze udało mi się pokonać dwana-
ście okrążeń, choć szczególnie w nocy było wyjątkowo 
trudno. Serdecznie dziękuję mojej rodzinie i przyjacio-
łom, których doping był dla mnie wielkim wsparciem 
- mówił po dotarciu na metę. •

• Adrian Daleszak.
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Gminne ćwiczenia pożarnicze
W dniu 15 czerwca w godzinach popołudniowych na to-
rze motocrossowym w Kowali odbyły się gminne ćwicze-
nia pożarnicze. Zostali do nich zadysponowani druhowie 
z OSP Kowala, OSP Szewce i Zawada oraz OSP Wola Mu-
rowana.

- Regularnie co jakiś czas odbywamy wspólne ćwicze-
nia. Ma to na celu sprawdzenie współpracy między 
jednostkami - wyjaśnia komendant gminny OSP Marcin 
Głogowski. - W związu z powstaniem nowej jednostki 
OSP Szewce i Zawada zdecydowaliśmy na przeprowadze-
nie ćwiczeń, aby zgrać ze sobą jednostki, przeszkolić je   
w komunikacji i obsłudze sprzętu - wyjaśnia.

Założeniem manewrów była hipotetyczna sytuacja roz-
ległego pożaru lasu, celem - rozwiniecie linii, ugaszenie 
pożaru, pomoc osobie poszkodowanej. - W czasie ak-
cji wystąpiły również nieprzewidziane okoliczności, ale 
druhowie bardzo dobrze sobie z nimi poradzili - mówi 
Marcin Głogowski. •

• Poszkodowanym udzielono pomocy.

Zawody sportowo-pożarnicze w Kowali
W tzw. dwuboju rywalizowali druhowie z OSP Kowala 
i OSP Szewce i Zawada w Gminnych Zawodach Spor-
towo-Pożarniczych. OSP Wola Murowana, ze względu 
na niemożność skompletowania drużyny, nie uczestni-
czyła w zawodach.

Jedną z form szkolenia pożarniczego są zawody, jakie 
są rozgrywane pomiędzy drużynami gminnych OSP.           
W sobotę, 15 czerwca na terenie remizy w Kowali 
strażacy zmierzyli się w dwóch konkurencjach: sztafe-
cie oraz ćwiczeniu bojowym. W pierwszym przypadku 
sztafety drużyny pokonywały dystans 7×50 metrów. Na 
poszczególnych odcinkach toru umiejscowione zostały 
przeszkody. Podczas ćwiczeń bojowych drużyny miały 
za zadanie dobiec do miejsca ułożenia sprzętu (pode-
stu), zbudować linię ssawną, zbudować linię głów-
ną  z dwóch odcinków, zbudować dwie linie gaśnicze, 
uruchomić motopompę i zassać wodę, podać 2 prądy 
wody ze stanowisk gaśniczych, obrócić lub złamać tar-
czę prądem wody, przewrócić pachołki. Do rywalizacji 
przystąpiły drużyny z jednostek OSP Kowala i OSP Szew-
ce i Zawada.

Komisję sędziowską powołał bryg. Sławomir Karwat ko-
mendant Miejski PSP w Kielcach, sędzią głównym za-
wodów był mł. bryg. Paweł Włodarczyk.

W kategorii MDP chłopców zwyciężyła MDP z Kowali  
zdobywając 1047,55 pkt przed MDP z Szewc i Zawady 
(1017,25 pkt). Jedyną drużyną dziewczęcą startującą w 
zawodach była MDP z Kowal. Dziewczęta zdobyły 1018 

pkt. Również wśród kobiet jedyną drużyną była jed-
nostka z Kowali. Panie zdobyły łącznie 128,45 pkt.

Wśród seniorów zwyciężyli druhowie z OSP Kowala – 
101,40 pkt, a na drugim miejscu uplasowali się druho-
wie z OSP Szewce i Zawada – 133,90 pkt.

Podczas zawodów wręczono medale i odznaczenia. 
Druh Marcin Głogowski otrzymał Złoty Medal za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa, a druh Adam Bentkowski - Srebr-
ny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaki „Strażak 
Wzorowy" otrzymały druhny:  Wiktoria Daleszak i Alek-
sandra Osman. •

• Rywalizacja odbyła się między drużynami z OSP Szewce i Zawa-
da  oraz OSP Kowala.
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Z rajdu rowerowego na festyn rodzinny
Pomimo upałów ponad 30 śmiałków zdecydowało się 
wziąć udział w Zakręconym! Rodzinnym Rajdzie Ro-
werowym, który odbył się 16 czerwca. Jego uczestnicy 
pokonali trasę 12 km, kończąc ją w Bolechowicach na 
festynie rodzinnym zorganizowanym przez stowarzy-
szenie Siła Woli.

Szybko, bo upał
- Długo zastanawialiśmy się, czy w ogóle organizować 
rajd. Temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza 
stwarzała zagrożenie zdrowia uczestników, a ono jest 
dla nas najważniejsze – mówi wicewójt Łukasz Barwi-
nek. – Ostatecznie zdecydowaliśmy skrócić trasę rajdu. 
Nasza przejażdżka trwała nieco ponad godzinę – wyja-
śnia.

Trasa rajdu wiodła z Nowin przez Zgórsko, Szewce, ka-
mieniołom w Szewcach, Czerwoną Górę aż do Bole-
chowic. – Już po raz kolejny w przekroczeniu trasy S7 
pomagała nam Policja, za co serdecznie dziękujemy 
– mówi wicewójt Łukasz Barwinek. W Bolechowicach 
rowerzyści wzięli udział w pikniku rodzinnym.

Ekologia na wesoło
- To już nasze drugie spotkanie integracyjne w ramach 
projektu „3..2…1… START – z ekologią na tak…” - mówi 
prezes stowarzyszenia Siła Woli Kamila Piotrowicz. – 
Mamy tu  m.in. stoisko z klockami LEGO, ekologiczną 
fotobudkę, dmuchańce, stoisko bookcrossingowe Koła 
Gospodyń Nowoczesnych, stoiska komercyjnych firm. 
Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny, licencjonowana instruktorka 
zumba fitness poprowadziła zajęcia dla dzieci, rodzi-
ców i seniorów, a swoje talenty zaprezentowali kara-
tecy z Klubu Karate Kyokushin Chikara oraz adepci 
Nowińskiej Akademii Futsalu – wylicza organizatorka.

W trakcie pikniku ogłoszono wyniki rozstrzygnięte-
go w kwietniu konkursu plastycznego na ekologiczną 
ozdobę wielkanocną. Dzięki konkursowi plastycznemu 
całe rodziny zainteresowały się tematem wytwarzania 
eko-ozdób. Podniesie to świadomość społeczeństwa na 
temat wykorzystania naturalnych surowców. W jury za-
siedli: Marta Herbergier - UG Sitkówka-Nowiny, Agniesz-
ka Karbownik – GOK Nowiny, Renata Miśkiewicz - ZPO 
Bolechowice. Nagrodzeni zostali: 1 miejsce – Łucja Ka-
niecka, 2 miejsce – Maja Pawłowska, 3 miejsce – Anto-
ni Piotrowicz. Wyróżnienia otrzymali: Agata Karbownik, 
Anna Frejowska i Gabriela Mróz. Oprócz wyróżnionych 
uczestników konkursu, wszystkie dzieci, które złożyły 
swoje prace otrzymały nagrody – upominki.

Niespodzianką okazało się przedstawienie „Leśne 
Głupki” w wykonaniu członkiń Koła Gospodyń Nowo-
czesnych. – Już po raz drugi z powodu deszczu musia-
łyśmy przerwać sztukę. Za pierwszym razem miało to 
miejsce podczas Dnia Dziecka organizowanego w No-
winach – mówi Anita Dziwoń, prezes koła. - Na szczę-
ście dość szybko rozpogodziło się, dzięki czemu mogły-
śmy ją zaprezentować w całości. Bardzo cieszymy się, 
że przypadła widzom do gustu - dodaje. •

 

• Leśne Głupki w wykonaniu Koła Gospodyń Nowoczesnych.

• Rajd rowerowy odbyl się pomimo upałów.

• Pokaz Klubu Karate Kyokushin Chikara.
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Korona Świętokrzyska zdobyta!
Rywalizację drużynową wygrał metrobikes.pl, przed KK 
Catena Wyszków i Marceli Team. Wśród par triumfowa-
li Łukasz Góralewski i Paweł Trzciński (obaj z KK Cate-
na Wyszków) oraz Joanna Korajczyk i Wojciech Stępel 
(oboje z Ciasteczkowy Potwór Team).

Finałowy etap Korony Świętokrzyskiej w Sitkówce-
-Nowinach był zaliczany do cyklu LOTTO Poland Bike 
Marathon. To był dziewiąty spośród 16 tegorocznych 
etapów. Start i meta w Szewcach. Trasa niezwykle 
atrakcyjna, techniczna i wymagająca. Prawdziwe góry.

Na dystansie MAX (45 km) zwyciężył Kamil Kuszmider 
(KK Catena Wyszków), wyprzedzając Arkadiusza Jusiń-
skiego (Świat Rowerów Team) i Piotra Kryńskiego (Vol-
kswagen Samochody Użytkowe MTB Team). Wśród ko-
biet wygrała Izabela Kamińska, przed Anną Sajnóg (obie 
z IM Logistic Rafbike Cycling Team) i Katarzyną Ebert 
(New Age Fitness SklepRowerowy.pl).

Trasę MINI (24 km) najszybciej pokonał Adam Dziuk 
(KWP Katowice), przed Grzegorzem Mazurem (me-
trobikes.pl) i Rafałem Cichockim (CMRS Auto Części).                  
W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Justyna Tar-
nowska (Bike Salon Team), która wyprzedziła Katarzynę 
Makowską (Lublin) i Malwinę Krzyczkowską (Warszaw-
ski Klub Kolarski).

Gmina Sitkówka-Nowiny była również areną rywaliza-
cji policjantów i policjantek z całej Polski. Na dystansie 
MINI (24 km) odbył się czwarty z pięciu etapów zalicza-
nych do tegorocznego cyklu Wyścigów MTB o Puchar 
Komendanta Głównego Policji. Wśród mężczyzn trium-
fował Adam Dziuk (KWP Katowice), przed Radosławem 
Wasilewskim (KMP Zamość) i Piotrem Ścigałą (KMP 
Częstochowa). W gronie kobiet zwyciężyła Małgorzata 
Lipińska (KPP Golub-Dobrzyń), przed Anną Kędrą (KPP 
Krasnystaw) i Anną Plich (KPP Bełchatów). Kolejny, fina-
łowy etap Pucharu KGP zostanie rozegrany 1 września 
podczas LOTTO Poland Bike Marathon w podwarszaw-
skich Markach.

Najmłodsi w Sitkówce-Nowinach ścigali się na trasie 
FAN (7 km). Wyścig chłopców wygrał Mikołaj Skura 
(Warszawa), przed Pawłem Bickim i Michałem Błaszczy-
kiem (obaj z Warszawskiego Klubu Kolarskiego). Wśród 
dziewcząt zwyciężyła Patrycja Tabor (Warszawski Klub 
Kolarski), przed Gabrielą Miąskiewicz (V-Max Miński 
Mazowiecki) i Wiktorią Kaszewską (AMP UKS Victoria 
Radzymin). W Mini Crossie na terenie Miasteczka Po-
land Bike ścigały się również dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.

LOTTO Poland Bike Marathon w Sitkówce-Nowinach zo-
stał zorganizowany pod patronatem honorowym Wójta 
Gminy Sitkówka-Nowiny przy współpracy z Urzędem 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Teraz peleton prowadzony 
przez Grzegorza Wajsa wraca na Mazowsze. Kolejne ko-
larskie emocje już w najbliższą niedzielę 7 lipca w Płoc-
ku. Zapraszamy! •

To były niesamowite trzy dni w Górach Świętokrzy-
skich. W Kielcach i Sitkówce-Nowinach odbyła się 
Korona Świętokrzyska – Górska Etapówka MTB 2019. 
Organizatorem i pomysłodawcą zawodów była ekipa 
Poland Bike, na czele z Grzegorzem Wajsem, organi-
zatorem cyklu LOTTO Poland Bike Marathon. Trzeci 
finałowy etap Korony Świętokrzyskiej w Sitkówce-
-Nowinach był jednocześnie zaliczany do klasyfikacji 
LOTTO Poland Bike Marathon.

– Dla miłośników jazdy na rowerach górskich było to 
niezwykle atrakcyjne wyzwanie – mówi Grzegorz Wajs, 
organizator Korony Świętokrzyskiej. – Gratuluję wszyst-
kim zdobywcom Korony Świętokrzyskiej i dziękuję za 
bardzo dobre opinie. Ta etapówka zdaniem uczestni-
ków stała na wysokim poziomie, zarówno pod wzglę-
dem sportowym, jak i organizacyjnym. Chciałbym 
podziękować władzom miasta Kielce i gminy Sitkówka-
-Nowiny, które od wielu lat stawiają na sport i turysty-
kę rowerową. Wspólnie będziemy rozwijać i wzbogacać 
Koronę Świętokrzyską. Z pewnością wrócimy tu za rok. 
Z nowymi pomysłami i w nieco zmienionej formule.

Korona Świętokrzyska – Górska Etapówka MTB 2019 
rozpoczęła się w piątek, 28 czerwca, jazdą indywidual-
ną na czas w Kielcach. Zwieńczeniem trzydniowej eta-
pówki był maratoński wyścig w niedzielę w gminie Sit-
kówka-Nowiny ze startem i metą w Szewcach, zaliczany 
także do cyklu LOTTO Poland Bike Marathon.

– Trasy w Kielcach i Sitkówce-Nowinach są niezwy-
kle cenione przez kolarskich maratończyków – dodał 
Grzegorz Wajs. – To prawdziwy raj dla amatorów MTB, 
naszpikowany zjazdami i podjazdami. Korona Święto-
krzyska odbyła się na trasach wymagających i technicz-
nych, ale zarazem bezpiecznych oraz malowniczych i 
pełnych uroku.

Na dystansie MAX najlepszy okazał się Marcin Jabłoń-
ski (metrobikes.pl), a na MINI – Rafał Cichocki (CRMS 
Auto Części) i Justyna Tarnowska (Bike Salon Team). 

• Wystartowali!
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Wierszem pisane

Mamy upalne lato, dochodzi „Godzina Wu" 
Mamo, Tato będę walczył do utraty tchu 
Mam jeszcze mało lat ale dzisiaj zginę z Wami 
Ramię w ramię z kochanymi rodzicami 
Minęła siedemnasta, rozkaz pada 
Czas na odbicie miasta, Duma chciała
Czas szybko mija, walczymy już kilka dni 
Gdy uda mi się przysnąć Wolne Miasto mi się śni 
Rodzice nie żyją. Nie mam czasu ronić łez 
Kanałami uciekamy. To jeszcze nie jest nasz kres 
Zabiłem dwóch Niemców, starsi chwalą mnie żem 
chwat
Nie poddam się! Do wolności drogi szmat! 
Dzień kolejny, Niemcy otaczają w krąg 
Ja dobrze ukryty czekam na przeklęty czołg 
Gdzie wolności mej granica? Jest kolos na gąsie-
nicach! 
Strach, krew i śmierć! Istny horror na ulicach 

Niestety Rosjanie nam nie pomagają 
Są za rzeką i patrzą! Na co oni czekają? 
W sens naszego oporu tracimy więc wiarę
Pozostaje polec nam pod polskim sztandarem
W tych ostatnich chwilach nie brak nam jest 
werwy 
CEKAEMY Wermachtu wszak grają bez przerwy 
Choć jestem jeszcze młody, życia nie zaznałem 
Cieszę się, że wrogowi memu pazur pokazałem 
Dziwi mnie rzecz taka, że nie czuję strachu 
Nie boję się myśli, że pójdę do piachu 
Mamo, Tato spotkamy się dosłownie za chwilę
SS-man wbił we mnie przed chwilą swój sztylet
Lecz w kieszeni miałem bez zawleczki granat
Oba ciała rozbryzgały się po ścianach
Grobu nie mam, otworem stał przede mną świat
Broniłem stolicy a miałem dwanaście lat!

Miasto walczy? Niemcy są w nie lada szoku! 
Zbrojny opór podkopał morale szkopów 
Honor, duma, Bóg, zasady, konfrontacja!
Odwaga, determinacja, oto Polska: wolna nacja! 
Tego lata niech nie ważne będą straty 
Polak walczy, on pokaże wam psubraty! 
Już nie pierwszy raz Wolność okupiona krwią
Polak ginie bo kocha Ojczyznę swą 

Bez Zawleczki Granat 

Powiedz mi
.Powiedz czy jeszcze we mnie wierzysz

Powiedz mi wszystko to co chcesz
Powiedz czy jeszcze do mnie należysz

Powiedz mi coś ty dobrze wiesz

Powiedz że świat do nas należy
Powiedz mi że jeszcze mnie chcesz

Powiedz to tak bym mogła uwierzyć
Co masz powiedzieć ty to wiesz

Nie mów mi tylko że jesteś daleko
Że świat nasz już zawalił się

Bo moje serce będzie kaleką
Tylko mi powiedz że mnie chcesz

Bądź ta połówką serca mojego
Którego nie wolno jest dzielić

Więc nie rań serca bo dlaczego
Chciej nasze serca w tęczę zamienić

Ale ja wiem ze jesteś ze mną
Oddałbyś za mnie całe życie

Czy w dzień słoneczny czy noc ciemną
Budźmy się razem o świcie

Irena Kostrzewska

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.

Kopa plus trzy dni chwały, Powstańcu mój mały! 
Szacun za to że po prostu się nie bałeś! 
Z kolegami przegraliście, zwyciężając 
Jak Leonidas wraz z trzystoma Spartanami 
Chwała Wam powstańcom niech będzie zawsze! 
Niech pamięć o Was już nigdy nie zgaśnie!
Po wsze czasy niechaj cały świat pamięta 
Jak odważne były warszawskie Orlęta!

Denzel
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Rodzina 500 plus
Program „Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem 
wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 
roku. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na 
rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brut-
to. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to 
wzrost o 75 proc.

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpły-
wa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł 
z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, 
w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo 
skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję       
w rodzinę.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzi-
na 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 
przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, 
bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 
 
Brak wymogu ustalenia alimentów
Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wycho-
wawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziec-
ko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych 
przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada 
więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów 
na dziecko.

Wprowadzenie dodatku wychowawczego w wysokości 500 
zł na  dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych
Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie na dziecko w po-
staci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 
otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 
socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 
interwencyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 
specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuń-
czo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Do tej pory – od 1 kwietnia 2016 roku – dodatek wychowaw-
czy (w wysokości świadczenia wychowawczego) przyznawa-
ny był rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy 
dziecka, a w przypadku placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych typu rodzinnego przyznawany był dodatek do zryczał-
towanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy        
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej.
Na wzór rozwiązania obowiązującego w placówce opiekuń-
czo-wychowawczej typu rodzinnego przyjęto zasadę, że do-
datek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany 
do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze 
względu na miejsce położenia placówki.
Dodatek ten, w szczególności, powinien być przeznaczony  na 
rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwięk-
szanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.
Program 500+ objął także dzieci umieszczone w domach po-
mocy społecznej.

Wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu, li-
czonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o 
świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko 
Od 1 lipca  2019 r. rodzice mają aż 3 miesiące od dnia uro-
dzenia dziecka na złozenie wniosku o przyznanie świadczenia 
wychowawczego. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantu-
je przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin 
dziecka. Do tej pory świadczenie wychowawcze przysługiwa-
ło od miesiąca złożenia wniosku.
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzo-
nych po 30 czerwca 2019 r. Rozwiązanie dotyczy odpowiednio 
także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie,     
z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego 
drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, 

któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub 
który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
Rozwiązanie to pozwala na przyznanie, z zachowaniem cią-
głości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców 
dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie 
zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który 
złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrze-
niem. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został 
z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od 
dnia śmierci rodzica, który do tej pory pobierał świadczenie 
wychowawcze.
Istotne jest że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie              
do spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 
czerwca 2019 r.
Według stanu prawnego obowiązującego do 30 czerwca 
2019 r., w przypadku śmierci rodzica, na którego wydano de-
cyzję przyznającą świadczenie wychowawcze, z dniem jego 
śmierci prawo do przyznanego świadczenia wygasało, gdyż 
jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające 
dziedziczeniu. W konsekwencji, świadczenie to nie przecho-
dziło „z automatu” na drugiego z rodziców dziecka lecz mu-
siał on złożyć nowy wniosek o świadczenie wychowawcze, na 
podstawie którego świadczenie przyznawane było od miesią-
ca złożenia przez niego wniosku.

Uproszczone procedury
Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy usta-
laniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpiło zde-
cydowane skrócenie wniosku. Ponadto pracownicy gminni 
nie są już obciążeni koniecznością ustalania dochodów ro-
dziny ubiegającej się o wsparcie zarówno w momencie star-
tu okresu świadczeniowego jak i w jego trakcie. Rezygnacja                    
z kryterium dochodowego oznacza również, że znacznemu 
zmniejszeniu ulegnie zakres przekazywanych przez samorzą-
dy sprawozdań z realizacji ustawy. 
Ponadto, zlikwidowany zostaje obowiązek rozstrzygania          
o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decy-
zji admnistracyjnej, na wzór bardzo dobrze przyjętego roz-
wiązania w programie „Dobry start”,  Osoba otrzymywać 
będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres 
poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadcze-
nia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację 
będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o 
przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wy-
płaty tego świadczenia.

Kolejną ważną zmianą, mającą wpływ na zmniejszenie kosz-
tów realizacji zadania jest przesunięcie okresu świadczenio-
wego i związanego z nim okresu składania wniosków.

Wprowadzone zmiany przewidują od 2021 r. znaczące prze-
sunięcie momentu składania wniosków o świadczenie wy-
chowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), 
jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy paź-
dziernik – wrzesień na czerwiec – maj). Pozwoli to na bardziej 
racjonalne rozłożenie pracy w gminach realizujących świad-
czenia dla rodzin.Dotychczasowe przepisy przewidywały, że 
rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia (świad-
czenie wychowawcze, świadczenie dobry start, świadczenia 
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w tym 
samym momencie, co powodowało spiętrzenie pracy realiza-
torów świadczeń przede wszystkim w drugiej połowie roku.

Istotne jest, że w sprawach z wniosków o świadczenie wy-
chowawcze składanych od 1 lipca br., prawo do świadczenia 
wychowawczego będzie ustalane na szczególny, wydłużony 
okres, który potrwa do dnia 1 maja 2021 r., bez konieczności 
składania kolejnego wniosku w 2020 r. Zaś od 2021 r., będzie 
funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwa-
jący od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku. •
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