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Szanowni Państwo!

Za oknami deszcz i zimno, aż nie chce wychodzić się z domów. Maj nie jest dla nas łaskawy, ale, 
mam nadzieję, wkrótce się to zmieni. W najbliższym czasie, 26 maja, zaplanowaliśmy kolejny 
z cyklu rajdów rowerowych, które cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców naszej 
gminy. Zaledwie tydzień później liczne atrakcje czekają na najmłodszych - 2 czerwca, tradycyjnie 
już na placu przy kościele pw. Chrystusa Odkupiciela odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka. 
W tym roku jest on organizowany wspólnie ze stowarzyszeniem Koło Gospodyń Nowoczesnych.

W najbliższym czasie czekają nas, i to dwukrotnie, wybory. 26 maja, podobnie jak wszyscy 
Polacy, będziemy wybierać europarlamentarzystów. Natomiast 16 czerwca część mieszkańców 
naszej gminy ponownie zagłosuje w wyborach do Rady Gminy. Chodzi konkretnie o osoby za-
mieszkałe w Trzciankach oraz w Nowinach przy ul. Cementowej, Gimnazjalnej, Parkowej, Perło-
wej, Przemysłowej, Składowej oraz Zakładowej. Ponowne wybory w tym przypadku oznaczają, 
że uprawnieni mieszkańcy oddzadzą swój głos na osoby, które kandydowały na radnych w tym 
okręgu 21 października 2018 r. Bez zmian pozostają również składy komisji obwodowych, jak 
również spis wyborców (uaktualniony jedynie o osoby, które uzyskały pełnoletność oraz osoby 
zmarłe). Liczę na to, że frekwencja dopisze i tym samym, 16 czerwca, zakończymy ostatecznie 
kwestię wyborów samorządowych w naszej gminie na kolejne 5 lat.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Od 1 lipca w gminie Sitkówka-Nowiny zmianie ule-
gną zasady funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami. Częściej będą odbierane odpady segrego-
wane, a punkt selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych przyjmie dodatkowo m.in. styropian, papę 
czy wełnę mineralną. Niestety, w wyniku rosnących 
kosztów związanych z utrzymaniem gospodarki odpa-
dami wzrosną również stawki opłat dla mieszkańców. 
Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w tej sprawie.

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów świad-
czyć będzie P.U.K. FART-BIS sp. z o.o. Umowa podpisa-
na w dniu 16 kwietnia 2019 r. obowiązywać będzie od         
1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Rosnące koszty nie tylko w gminie
Miesięczny koszt funkcjonowania systemu wyniesie 
72.000 zł. Dotychczasowy miesięczny koszt funkcjono-
wania systemu to kwota 38.666,66 zł. Warto podkre-
ślić, że w 2013 r., kiedy ustalone zostały stawki opłat za 
odbiór odpadów dla mieszkańców kwota ta wynosiła 
16 874,17 zł. Od tego czasu wysokość stawek nie zosta-
ła zmieniona. W związku ze wzrostem kosztów odbioru 
i zagospodarowania odpadów konieczna jest zmiana 
stawki opłaty i sposobu jej naliczania. Od lipca tego 
roku mieszkańcy gminy będą płacić opłatę od osoby w 
wysokości 10 zł za odpady segregowane i 20 zł od oso-
by za odpady niesegregowane. Stawka opłaty stano-

Nowe zasady odbioru odpadów
wi 29% maksymalnej stawki przewidzianej w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dla jej 
wyliczenia przyjęto aktualną liczbę mieszkańców, zgod-
nie ze złożonymi deklaracjami, uwzględniając również 
zadeklarowany sposób gospodarowania odpadami. 
Wzięto również pod uwagę rosnącą ilość odbieranych 
odpadów.

Coraz więcej odpadów
W stosunku do roku 2013 ilość odbieranych odpadów 
wzrosła o 125 %. Tylko w zeszłym roku wzrost ilości 
zmieszanych odpadów komunalnych w stosunku do 
2017 r. wyniósł 109,3%, a wzrost ilości pozostałych od-
padów 71,7%. Wzrost ilości zbieranych i odbieranych 
odpadów wpływa w znaczący sposób na koszt funkcjo-
nowania systemu.

Warto zauważyć, że zwiększenie poziomów odzysku 
frakcji zbieranych selektywnie jest obowiązkiem wyni-
kającym z przepisów Unii Europejskiej i dostosowanych 
do nich przepisów krajowych. Z roku na rok wymaga-
nia te są coraz wyższe. Za nieosiągnięcie wymaganych 
poziomów recyklingu gmina płaci kary. Ta na przykład 
wymagane poziomy odzysku papieru, tworzyw sztucz-
nych, metali i szkła w roku 2013 wynosiły 12%, w roku 
2017 – 20%, w tym roku 40%, a w 2020 – 50%. Jak wi-
dać, w ostatnim czasie w gminie znacznie wzrosła ilość 
odpadów zmieszanych. Wprowadzając istotną różnicę 
w wysokości opłat gmina motywuje do selektywnej 
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Będzie cieplej i oszczędniej
Będzie cieplej i oszczędniej. Kolejne szkoły w gminie 
Sitkówka-Nowiny doczekają się termomodernizacji.

W dniach 15 i 16 kwietnia 2019 r. wójt gminy Sebas-
tian Nowaczkiewicz zawarł z wykonawcami umowy 
na łączną kwotę niemal 1,3 mln zł. Roboty budowlane 
obejmą m.in. ocieplenie ścian budynków i wymianę 
stolarki.

– Niemal dwa lata temu gmina Sitkówka-Nowiny 
uzyskała dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania 
mającego na celu poprawę efektywności energetycz-
nej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 
Dzięki zdobytym środkom finansowym w kwocie pr-
zeszło 1 mln zł. możliwe będzie wykonanie termomo-
dernizacji budynków oświatowych w Bolechowicach 
i Kowali. Pierwszy etap inwestycji – wymiana kotłów 
olejowych na gazowe już za nami – mówi wójt Sebasti-
an Nowaczkiewicz.

W Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali wartość 
inwestycji wyniesie 766 tys. zł, zaś w Zespole Placówek 
Oświatowych w Bolechowicach – 524 tys. zł. W obu    pr-

zypadkach roboty budowlane obejmą ocieplenie ścian 
zewnętrznych, poddasza oraz dachów sali sportowej, 
wymianę parapetów, rur spustowych, montaż ogniw 
fotowoltaicznych, wymianę drzwi zewnętrznych i prze-
gród wejściowych. W szkole w Kowali wykonawcą robót 
została firma Chmura Usługi Budowlane, a w szkole w 
Bolechowicach – PHU Ikar Zbigniew Gregulski. Termin 
realizacji obu inwestycji mija 31 lipca 2019 r. •

zbiórki, co jed-
nocześnie za-
g w a r a n t u j e 
o s i ą g n i ę c i e 
przez gminę 
w y m a ga nyc h 
poziomów re-
cyklingu.

Większa
dostępność
Począwszy od 1 
lipca 2019 r. za-
równo odpady 
segregowane, 
jak i zmieszane 
będą odbierane 
dwa razy  w miesiącu. Mycie i dezynfekcja pojemników 
nastąpi trzy razy w trakcie trwania umowy, wszystkie 
nieruchomości objęte systemem zostaną wyposażone 
w pojemniki i worki do segregacji na dotychczas obo-
wiązujących zasadach. Nadmienić należy, że ulegnie 
rozszerzeniu katalog odbioru i zagospodarowania od-
padów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. Oprócz tych odpadów, które przyjmowane 
były dotychczas, PSZOK przyjmować będzie także od-
padowe materiały izolacyjne: styropian, papę i wełnę 
mineralną. Na dodatek – pięć dni w tygodniu, bo od 1 
lipca będzie czynny od wtorku do soboty. Odbiór od-
padów wielkogabarytowych, opon i elektrośmieci spod 
domu nastąpi trzy razy w trakcie trwania umowy.

• Podpisanie umowy na termomodernizację ZPO w Bolechowicach.

Każdy właści-
ciel nierucho-
mości zamiesz-
kałej otrzyma 
zawiadomienie 
o wysokości 
opłaty za go-
spodarowanie 
odpadami ko-
munalnymi wy-
liczonej na pod-
stawie danych 
w s k a z a n y c h 
w dotychczaso-
wej deklaracji.

Mieszkańcy nie 
mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np.: 
zmiany liczby osób zamieszkujących daną nierucho-
mość, zmiany sposobu zbierania odpadów komu-
nalnych (segregowane/niesegregowane) lub zmiany 
innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia 
zmiany. •
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Nowe chodniki w Trzciankach
Do końca wakacji w miejscowości Trzcianki przy ul. 
Świerkowej i ul. Leonów powstaną chodniki. Umowę 
na realizację zadania w dniu 9 maja 2019 r. z Mirosła-
wem Kędziorem prowadzącym Zakład Usług Budow-
lanych podpisał wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

• Na ulicyach Świerkowej i Leonów wybudowane zostaną chodniki.

– Trzcianki to niewielka miejscowość położona tuż nie-
opodal Nowin. Większość domów usytuowana jest        
w pięknym, świerkowym lesie. W miarę możliwości 
staramy się realizować oczekiwania mieszkańców, stąd       
w tegorocznym budżecie znalazła się budowa chodnika 
– mówi wójt Sebastian Nowaczkiewcz.

Inwestycja obejmie ul. Świerkową na odcinku o dłu-
gości 209,02 m oraz ul. Leonów na odcinku o długości 
55,90 m na terenie miejscowości Trzcianki. Przebudo-
wane zostaną konstrukcje obu jezdni oraz wybudowane 
jednostronne chodniki z kostki betonowej o szerokości             
2 m zlokalizowane przy krawężniku, wybudowane zjaz-
dy indywidualne oraz odwodnienie powierzchniowe.

Termin realizacji upływa 22 sierpnia 2019 r. Wartość in-
westycji to kwota 500 tys. zł. •

Pierwsza pomoc dla uczniów
Już w maju najmłodsi mieszkańcy gminy Sitkówka-
-Nowiny wezmą udział w  cyklu zajęć obejmujących 
profilaktykę bezpiecznych zachowań w czasie waka-
cji. Projekt realizowany przez Świętokrzyskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe obejmie wszyst-
kich uczniów szkół podstawowych.

- Będziemy pracować z uczniami nie teoretycznie, ale 
przede wszystkim w praktyce. Podczas spotkań z naszy-
mi instruktorami dowiedzą się oni, w jaki sposób postę-
pować w przypadku przegrzania czy udaru słonecznego, 
jakie są zasady bezpiecznej kąpieli wodnej i słonecznej, 
a także odbędą praktyczne szkolenie resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej – wylicza Karolina Kasprzycka wice-
prezes ŚWOPR. – Nie zapominamy o edukacji z zakresu 
zagrożeń spowodowanych stosowaniem używek takich 
jak alkohol, narkotyki, dopalacze, które współcześnie 
stanowią istotny problem wśród młodzieży – dodaje.

Uczestnicy zajęć wezmą udział w konkursie wiedzy na 
temat zasad profilaktyki i bezpieczeństwa podczas wa-
kacyjnego wypoczynku. Jego finał o randze gminnej od-
będzie się 2 czerwca 2019 r. podczas festynu z okazji 
Dnia Dziecka w Nowinach. – Edukacja najmłodszych 
jest jednym z priorytetów działań Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarówno w 
zakresie postępowania w przypadku zagrożeń zdrowia 
i życia, jak i profilaktyki – mówi Anita Dziwoń członek 
Komisji.

Zajęcia zostaną przeprowadzone łącznie dla ponad 
700 dzieci. – W tym roku postanowiliśmy przeprowa-
dzić edukację w tym zakresie w sposób kompleksowy 
dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Jestem 
przekonany, że dzięki temu, w przypadku konieczności 
udzielenia komuś pomocy, będą wiedzieli, jak to zro-
bić – mówi wicewójt Łukasz Barwinek. – Sami też będą 
mieć świadomość tego, jak zachowywać się w sposób 
bezpieczny, co ma znaczenie w kontekście nadchodzą-
cych wakacji – dodaje. •

• Od lewej: Karolina Kasprzycka, Łukasz Barwinek.
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Stowarzyszenie Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ repre-
zentowane przez Kielce, Chęciny, Morawicę, Sitków-
kę-Nowiny i Piekoszów wykonało kolejny ważny krok 
w procedurze aplikacji do Sieci Geoparków Global-
nych UNESCO.

W wyniku zrealizowanych działań związanych z przy-
gotowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej             
w 2017 roku  oraz organizacją misji ewaluacyjnej eks-
pertów z UNESCO w 2018 roku, kandydatura Geopar-
ku ,,Geoland Świętokrzyski’’ była przedmiotem debaty 
na zebraniu Rady Geoparków Globalnych UNESCO we 
wrześniu 2018 roku. Liczba aplikujących geoparków 
podlegających ocenie Rady była rekordowa. Dokumen-
ty aplikacyjne złożyły aż 22 geoparki, z czego 3 aplikacje 
dotyczyły rozszerzenia granic istniejących Geoparków 
Globalnych UNESCO, a pozostałe certyfikacji nowych, 
aspirujących geoparków. Wśród tych ostatnich Rada 
zatwierdziła tylko 6 wniosków, natomiast w przypadku 
7 geoparków odsunięto decyzję do czasu wyjaśnienia 
uwag i wątpliwości. 6 wniosków (w tym aplikacje ge-
oparków niemieckich i hiszpańskich) odrzucono, a w 
przypadku jednego z geoparków misja ewaluacyjna nie 
odbyła się.
Ogólna ocena Geoparku Geoland Świętokrzyski przez 
Radę jest bardzo dobra. Wśród mocnych punktów ge-
oparku wskazano silną strukturę zarządzania, zaangażo-
wanie w projekt samorządu terytorialnego i społeczno-
ści lokalnej, jak również prężnie funkcjonujące ośrodki 

Geoland Świętokrzyski 
i centra związane z nauką, edukacją oraz promocją lo-
kalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 
W opinii Rady Geoparków Globalnych UNESCO, Ge-
opark Geoland Świętokrzyski ma doskonałe perspek-
tywy rozwoju umożliwiające funkcjonowanie i współ-
pracę na forum międzynarodowym. Rada Geoparków 
zwraca jednak uwagę również na problematyczne 
kwestie. Dwie z nich sformułowane jako uwagi klu-
czowe do aplikacji dotyczyły nazwy geoparku ,,Geo-
land’’ oraz faktu sprzedaży na jego obszarze pamiątek 
wykonanych z materiałów geologicznych (skał, mine-
rałów, skamieniałości). Ostateczna decyzja UNESCO                   
w sprawie przyznania certyfikatu Geoparku Global-
nego UNESCO została w związku z tym przesunięta                             
w czasie i uzależniona jest od pozytywnego rozwiązania 
dwóch ww. kwestii. W wyniku decyzji podjętych przez 
Walne Zgromadzenie, Zarząd Stowarzyszenia rozpoczął 
działania zmierzające do wdrożenia, udokumentowa-
nia i przedstawienia UNESCO stosownych rozwiązań, 
które umożliwią ostatecznie pozytywne zatwierdzenie 
kandydatury Geoparku do Sieci Geoparków Globalnych 
UNESCO. •

Michał Poros
Przewodniczący Zarządu

Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski"

na zdjęciu: kamieniołom Szewce
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Na kajakach i pieszo
W sumie ponad 10 kontenerów odpadów, setki wor-
ków wypełnionych po brzegi i wiele godzin pracy 
ochotników, którzy zechcieli posprzątać świat – po 
innych.

Tak to się zaczęło…
W marcu tego roku w mediach społecznościowych 
została zainicjowana akcja TrashTag Challenge. Wiele 
osób dołączyło do sprzątania śmieci w swojej okolicy i 
publikowania swoich działań w Internecie. Wśród nich 
– mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny.

Inspiracją do podjęcia działań stał się wpis profilu gmi-
ny na Facebooku, w którym opublikowano zdjęcie z 
pobliskiego lasu. Niestety, nie przedstawiał on piękna 
przyrody, ale gruz, styropian i inne pozostałości z bu-
dowy. Kamila i Piotr Piotrowicz ze Stowarzyszenia Siła 
Woli postanowili coś z tym zrobić. – My sami dość czę-
sto spacerujemy nad Bobrzą i nieobce są nam podobne 
widoki – wyjaśniają. – Dlatego zdecydowaliśmy się włą-
czyć do ogólnoświatowej akcji TrashTag Challenge – do-

dają. Po nich przyszła pora na kolejnych mieszkańców, 
którzy zechcieli zmienić swoje zaśmiecone otoczenie.                           
– W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców 
gmina postanowiła wesprzeć ich działania przekazując 
im worki i rękawice, a po zebraniu śmieci zabierając je 
z ustalonego miejsca – wyjaśnia wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz.

– Istotne dla nas jest budzenie i wzmacnianie świado-
mości ekologicznej mieszkańców oraz ich odpowie-
dzialności za środowisko naturalne, dlatego zdecydo-
waliśmy aktywnie włączyć się do akcji zainicjowanej 
przez nich samych – podkreśla.

Sprzątanie w całej gminie
Po Woli Murowanej, przyszła pora na kolejne miejsco-
wości. – Zgłaszali się do nas kolejni mieszkańcy, którzy 
chcieli posprzątać swoje otoczenie – mówi Sławomir 
Sobczyk zastępca kierownika referatu budownictwa, 
gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska. – 
Dzięki ich zaangażowaniu udało się posprzątać Trzcian-

• To nie jest, niestety, niecodzienny widok w lasach.

• Najmłodsi z chęcią uczestniczyli w akcjach.

• Sprzątanie w Trzciankach.

• Sprzątanie w Nowinach.
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ki, okolice ul. Perłowej w Nowinach, okolice kościoła i 
przedszkola w Nowinach – wylicza. – Wszystkie śmieci 
zostały zabrane przez gminę, w sumie to dziesięć kon-
tenerów – dodaje.

Wielki finał
Wielki finał wiosennego sprzątania gminy Sitkówka-
-Nowiny odbył się 27 kwietnia 2019 r. Z siedziby firmy 
Spływy kajakowe Bobrza-Nida uczestnicy akcji wyru-
szyli, by posprzątać okolice rzeki Bobrzy. Część z nich 
zrobiła to na kajakach – część – wędrując wzdłuż jej 
brzegów. Papierki, opakowania po żywności i papiero-
sach, a także butelki, głównie po alkoholu można od-
naleźć w przydrożnych rowach, na skwerach i w lasach. 
Nie lepiej jest w okolicach zbiorników wodnych i rzek. 
– Każdego roku spotykamy się z tą samą sytuacją – do 
Bobrzy wpadają wszelkie odpady wyrzucone przez lu-
dzi. A, że dużo tu krzaków i korzeni drzew, zatrzymują 
się w zakolach rzeki, tworząc nieprzyjemny dla oka wi-
dok – mówi organizator spływów kajakowych Grzegorz 
Wewóra. – Regularnie staramy się je wyławiać, ale to i 
tak za mało. Sytuacja nie zmieni się, póki nie zmieni się 
nastawienie ludzi – dodaje.

Na sobotnie sprzątanie przybyli nie tylko mieszkańcy 
gminy i pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych, 
ale także samorządowcy i sympatycy gminy. – To wspa-
niała akcja i cieszę się, że mogę wziąć w niej udział – mó-
wił uczestniczący w niej Adam Jarubas. – Dzięki takim 
zachowaniom chronimy środowisko, ale przyczyniają się 
one także do integracji mieszkańców – podkreśla.

Dla wszystkich gmina zapewniła worki i rękawice do 
sprzątania, a po jego zakończeniu – kiełbaski z grilla. 
Otrzymali oni też drobne upominki – eko-woreczki na 
żywność.
Organizatorami finałowego wydarzenia sprzątania 
świata byli: gmina Sitkówka-Nowiny oraz  Spływy Kaja-
kowe Bobrza-Nida.

– Ze swojej strony pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy zaangażowali się w sprzątanie gminy, 
a w szczególności organizatorom poszczególnych akcji: 
Urszuli i Hubertowi Stańczukom, Joannie Kozak-Plutce, 
Tadeuszowi Kucharczykowi, Robertowi Mularczykowi, 
Halinie Musiał, Kamili i Piotrowi Piotrowiczom. Dzięku-
ję również pracownikom Urzędu Gminy i jednostek or-
ganizacyjnych, którzy włączyli się do akcji – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. •

• Sprzątanie w Nowinach.

• Bobrzę sprzątali Adam Jarubas i Sylwia Bętkowska.

• W sprzątanie włączyli się pracownicy Urzędu Gminy.

• Wielki finał - sprzątanie Bobrzy.
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W strugach deszczu...
W strugach deszczu, przy grzmotach i błyskawicach 
odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka, a wraz  z 
nimi – uroczyste otwarcie remizy OSP Szewce i Za-
wada. – To dla nas wyjątkowa chwila – mówił prezes 
strażaków ochotników Ryszard Fudali, nie ukrywając 
wzruszenia.

Uroczystości rozpoczęła msza święta, którą poprowa-
dzili proboszcz parafii  św. Bartłomieja Jan Kukowski i 
ksiądz Dariusz Snochowski. - Bądźcie jednością. Tylko 
w ten sposób będziecie budować swoją lokalną spo-
łeczność – podkreślał proboszcz Jan Kukowski podczas 
mszy świętej.

Później przyszedł czas na uroczyste otwarcie remizy i 
jej zwiedzanie. Z uwagi na niesprzyjającą aurę wszyscy 
obecni zgromadzili się w garażach, gdzie na co dzień 
przetrzymywane są samochody strażackie.

- Z radością poświęcam ten obiekt, niech służy nie tyl-
ko strażakom, ale także całej wspólnocie, niech łączy,, a  

• Prezes OSP Szewce i Zawada Ryszard Fudali.

nie dzieli. Wtedy to wszystko ma sens, kiedy jesteśmy 
dla siebie dobrzy, życzliwi – podkreślał ksiądz Jan Ku-
kowski błogosławiąc remizę i strażaków.
- Dziesięć lat temu wprowadziłem się do tej miejsco-
wości i wówczas miałem okazję być tutaj w garażach. 
Usłyszałem wtedy, że strażacy potrzebują miejsca, w 
którym mogą się spotkać. Za swój cel postawiłem sobie 
dochować wszelkich starań, aby remizę rozbudować 
(…). Dziś znajdujemy się rozbudowanej remizie. Chciał-
bym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy za-
angażowali się w budowę remizy, a przede wszystkim 
radnej Edycie Giemzie, ale również sołtys Ewie Fudali, 
radnej Renacie Krzysiek-Nowakowskiej, strażakom – 
rozpoczął przemowę wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 

– To wszystko udało się dzięki ludziom dobrej woli. Nie-
stety, muszę też powiedzieć kilka gorzkich słów o tym, 
co ma miejsce w naszej gminie. Ksiądz na dzisiejszym 
kazaniu mówił o jedności i tej jedności po prostu nam 
brakuje. Jesteśmy nowo tworzoną jednostką i kieruję 
swój wielki apel do wszystkich mieszkańców: otoczcie 
nas swoja opieką, pomagajcie nam. Apeluję też do stra-
żaków z innych miejscowości, którzy zignorowali moje 
zaproszenie i nie wsparli nas w tym dniu. Pytam się: 
gdzie jest jedność, dlaczego zabrakło tu strażaków z 
Woli Murowanej czy Kowali? Widocznie nie do końca 
przyswoili sobie tę wiadomość, że wybory były w paź-
dzierniku ubiegłego roku i, że to ja zostałem wójtem. 
Dlatego raz jeszcze apeluję to tych, których tu nie ma: 
my tu tworzymy coś nowego – nie przeszkadzajcie nam, 
bo to jest tworzone przez ludzi i dla ludzi – mówił wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz.

- W jedności siła. Dzisiaj pod remizą szaleje burza, ale 
bo burzy zawsze świeci słońce i to słońce zaświeci wła-
śnie dla tych, którzy potrafią poświęcić czas, potrafią 
opiekować się sprzętem i  będą pomocni dla drugiego 
człowieka – podkreślał obecny na uroczystości radny 
sejmiku Grzegorz Gałuszka. Wtórował mu prezes Wo-
dociągów Kieleckich Henryk Milcarz. – Muszę wam po-

• Uroczyste poświęcenie remizy...

• Orkiestra Dęta Nowiny.
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wiedzieć, że takich łask wszelakich i takiej ilości wody 
podczas otwarcia remizy nie pamiętam – żartował, 
składając  druhom i ich rodzinom życzenia wszelkiej 
pomyślności. 

Ogromne zaangażowanie władz w rozwój gminnych 
OSP docenił Ryszard Januszek dyrektor wojewódzkie-
go oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
- Chciałbym podziękować Panu Wójtowi, bo ta gmina 
to wzór dla innych. Dzięki Pana wsparciu i zrozumieniu 
wszystkie trzy jednostki maja nowoczesny sprzęt i no-

woczesne remizy, strażacy są wyszkoleni i ubezpieczeni, 
za co chciałem bardzo serdecznie podziękować – pod-
kreślał Ryszard Januszek.

Po przemowach gości przyszła pora na symboliczne 
przecięcie wstęgi, a następnie – na zwiedzanie remizy. 
Niestety, ze względu na niesprzyjającą aurę swój reper-
tuar zaprezentowały jedynie Orkiestra Dęta Nowin oraz 
zespół ludowy Szewczanki. 

Remiza OSP Szewce i Zawada została rozbudowana 
w latach 2017-2019. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł niemal 1,4 mln zł. Inwestycja polegała na prze-
budowie, rozbudowie i nadbudowie budynku OSP 
Szewce-Zawada. Istniejąca część garażowa budynku 
została nadbudowana, a poddasze wykorzystane do 
celów użytkowych. Powstała sala konferencyjna wraz 
z pomieszczeniami socjalnymi. Wykonano instalacje 
wewnętrzne, a teren wokół budynku zagospodaro-
wano. Na terenie działki rozmieszczono kanalizację 
deszczową i odwodnienie liniowe, powstała droga 
pożarowa, parkingi i chodniki. •

• ... i przecięcie wstęgi.
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Bajki naszych rodziców i dziadków
W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Polskę, w roku szkolnym 2018/2019 Zespół Placó-
wek Integracyjnych w Kowali przystąpił do Międzynaro-
dowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska 
Cała”.

Uczniowie uczestniczą w projekcie, realizując zadania 
związane z historią Polski, symbolami narodowymi, tra-
dycją, zwyczajami i obrzędami ludowymi. W ostatnim 
czasie w ramach projektu odbyło się głośne czytanie 
bajek dzieciństwa rodziców i dziadków. Wzięła w nim 
udział sołtys sołectwa Kowala Renata Posłowska. – To 
bardzo ważne, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci 
zamiłowania do czytania, ale i tradycji i szacunku do 
przeszłości. Ten projekt łączy te wszystkie elementy – 
podkreślała.

Nauczyciele ZPI w Kowali

Spóźnione bociany
1 kwietnia obchodzony jest tzw. Prima Aprilis. Jest to 
dzień, w którym robimy sobie żarty i kawały które po-
winniśmy sobie wybaczać. W ramach obchodów tego 
dnia zaprezentowano montaż słowno – muzyczny pt. 
,,Spóźnione bociany”. Była to niezwykła niespodzianka 
dla dzieci z przedszkola i z nauczania początkowego, 
ponieważ w rolę aktorów wcielili się dyrekcja i grono 
pedagogiczne naszej szkoły.
Główną rolę (bociana) znakomicie odegrała pani dy-
rektor Urszula Wierzbicka. Reżyserem spektaklu była 
p. Ewa Krzysztofek, która czuwała również nad prze-
biegiem całego przedsięwzięcia. Scenografię do przed-
stawienia wykonały p. Renata Miśkiewicz i p. Monika 
Osuch – Pyczek, która wystąpiła również w roli narra-
tora. Popis swoich umiejętności dali także nauczycie-
le z naszej szkoły, przedszkola, pracownicy obsługi a 
także uczennice klasy V, którzy wcieliły się kolejno w 
role: bocianów, pani Zimy, niedźwiedzia, pani Wiosny, 
żabek i przebiśniegów. Atrakcyjności przedstawieniu 
dodały własnoręcznie wykonane kostiumy. Gwoździem 

Wieści ze szkół

programu artystycznego był taniec ,,spóźnionych bo-
cianów”. Pełni zaangażowania aktorzy swoją grą ujęli 
serca młodych widzów i zebrali gromkie brawa.

Nauczyciele ZPO w Bolechowicach

Ochrona zagrożonych gatunków
W dniu 29 kwietnia 2019 roku gościliśmy w naszej 
szkole pracownika Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych – pana Dariusza Wiecha. In-
spiracją dla tego spotkania stało się główne hasło te-
gorocznych Dni Ziemi – ,,Ochrona zagrożonych gatun-
ków". Uczniowie z zainteresowaniem wsłuchiwali się 
w opowieści dotyczące urokliwego regionu naszego 
województwa – Ponidzia. Poznali różne formy ochrony 
przyrody: parki krajobrazowe (szaniecki, kozubowski i 
nadnidziański), rezerwaty, m.in. Skorocice, Przęślin, 
Krzyżanowice. Dowiedzieli się, jakie są założenia ochro-
ny gatunkowej oraz obejrzeli prezentację o gatunkach 
roślin i zwierząt objętych ochroną na Ponidziu. •

Opiekunowie Klubu 4H

• Bajki naszych rodziców i dziadków.

• Spóźnione bociany.

• Spotkanie z Dariuszem Wiechem.
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Aleksandra Kasprzycka laureatką konkursu 
Aleksandra Kasprzycka, uczennica klasy VIII d Szkoły 
Podstawowej im. Orląt Nowinach, zdobyła tytuł lau-
reatki II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego 
w roku szkolnym 2018/2019.

Podczas uroczystej gali w WDK w Kielcach w dniu              
4 kwietnia 2019 roku z rąk Pani wicemarszałek Renaty 
Janik i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Kazi-
mierza Mądzika, otrzymała Medal Laureata 2019 roku, 
dyplom, zaświadczenie i ogromne piernikowe serce.

Sukces Oli wiąże się ściśle z niekwestionowanymi przy-
wilejami. Jako laureatka może wybrać dowolną szkołę 
średnią, do której ma zagwarantowany wstęp. Ponadto 
nie musi martwić się egzaminem ósmoklasisty z języka 
polskiego, z którego jest oczywiście zwolniona, otrzy-
mując 100 procent punktów. Ocena celująca z języka 
polskiego na świadectwie wydaje się oczywistością.

Ola o sobie i swoim sukcesie
Konkurs był wieloetapowy, a konkurencja ogromna, 
więc trzeba się było napracować, by teraz móc cieszyć 

się sukcesem. To moje drugie podejście, w ubiegłym 
roku także brałam udział w tej rywalizacji, dochodząc 
do finału konkursu. Wielogodzinne spotkania z moją 
nauczycielką języka polskiego, Małgorzatą Kita, pod-
czas których naprawdę dawałam z siebie wszystko, za-
owocowały tym cudownym sukcesem. W finale towa-
rzyszył mi także kolega z klasy, Maciek Pędzich, który, 
niestety, nie miał tyle szczęścia, co ja, ale gratuluję mu 
sukcesu. Lubię język polski, a w wolnych chwilach nie 
tylko czytam, ale także piszę – opowiadania, wiersze. 
Myślę, że te próby pisarskie sprawiły, że moje pióro na-
brało lekkości. W finale konkursu pisałam opowiadanie 
twórcze, wymyślając nową wersję Balladyny Juliusza 
Słowackiego. To był strzał w dziesiątkę. Chyba się podo-
bała, bo moja praca została najwyżej oceniona (27/28 
punktów). Ostatecznie po części ustnej – interpretacji 
wiersza K. Wierzyńskiego Zapach – uplasowałam się na 
pudle, mówiąc kolokwialnie, zajęłam trzecie miejsce. 
Mój sukces ucieszył moją nauczycielkę języka polskie-
go, rodziców, koleżanki i kolegów z klasy. Szczerze mi 
gratulowano.

Małgorzata Kita – nauczycielka języka polskiego               
– o swojej uczennicy
Ola to wyjątkowa osoba, o niezwykłej osobowości, 
szczególnych uzdolnieniach i nietuzinkowych pasjach. 
A przy tym bardzo pracowita i skromna. Pisze przepięk-
ne wypracowania, otrzymuje nagrody w konkursach 
literackich. Mogłam obserwować, jak jej niewątpliwy 
talent rozkwitał, a zapisane drobnym maczkiem strony          
w zeszycie wypełniały niebanalne historie. Wiem, że epic-
kie opowieści to nie jedyna pasja Oli. Jej wszechstronność 
może imponować, bo jak w natłoku nauki znajduje czas na 
inne zainteresowania – tańczy, rysuje, uczęszcza do szko-
ły językowej, uprawia snowboard, po prostu nie wiem. 
Jestem dumna z Oli, a widząc ją w gronie laureatów 
wyłonionych spośród ponad tysiąca uczestników etapu 
szkolnego, mocno się wzruszyłam. Per aspera ad astra. •

 Małgorzata Kita

• Aleksandra Kasprzycka z opiekunką.

Składam serdeczne podziękowania
wszystkim osobom

zaangażowanym w organizację zajęć dla dzieci
podczas strajku pracowników oświaty

oraz udział w przeprowadzeniu
egzaminów ósmoklasisty,

w szczególności
trenerom GKS Ekom Invex Remedies Nowiny

oraz pracownikom GOK Perła w Nowinach  

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

 Sebastian Nowaczkiewicz
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W grupie chłopców spośród reprezentantów woje-
wództwa świętokrzyskiego lepszy wynik osiągnęli za-
wodnicy SP Nowiny (U-10). W meczu o 9. miejsce po-
nieśli porażkę z UKS-em Spiders Krapkowice (1:1 i 1:3 
w rzutach karnych) i ostatecznie zamknęli pierwszą 
dziesiątkę klasyfikacji końcowej. Piłkarze do lat 12 z SP 
Małogoszcz uplasowali się z kolei na 11. lokacie, dzięki 
wygranej z Remisem Świdnik 3:0.

W nagrodę poznają idoli
Zwycięzcy XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” już wkrótce ponownie odwiedzą 
PGE Narodowy. 10 czerwca, wspólnie ze swoimi trene-
rami i opiekunami zasiądą na trybunach najważniejsze-
go polskiego stadionu, by kibicować naszej reprezen-
tacji w starciu eliminacji do Euro 2020 z Izraelem. To 
nagroda główna za triumf w XIX edycji rozgrywek.

Dodatkową nagrodą dla najlepszych młodych piłkarzy 
i piłkarek XIX edycji Turnieju będzie wyjazd na Letnią 
Akademię Młodych Orłów. Część z nich już za jakiś czas 
otrzyma powołania do najmłodszej reprezentacji Pol-
ski do lat 15. Jak pokazuje historia, gra w Turnieju była 
początkiem wielkiej piłkarskiej przygody dla ponad 50 
późniejszych reprezentantów Polski w różnych katego-
riach wiekowych.

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Noż-
nej, głównym sponsorem Tymbark, a sponsorem brą-
zowym Electrolux. XIX edycja rozgrywek została objęta 
Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy, a także wsparciem Komitetu 
Honorowego, na który składają się patronaty Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Tury-
styki oraz Ministerstwa Zdrowia. •

Organizatorzy
zdjęcia: Organizatorzy, Trenerzy SP Nowiny

Młodzi piłkarze i piłkarki z województwa świętokrzy-
skiego wśród najlepszych w Polsce. Znamy zwycięz-
ców XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku”!

Rozgrywany 2 maja na PGE Narodowym Wielki Finał 
XIX edycji największego w Europie Turnieju piłki nożnej 
dziecięcej wyłonił najlepsze polskie drużyny chłopców 
i dziewczynek do lat 10 i 12. Tytuł mistrzów zgarnęli 
chłopcy z SP 78 Poznań (kategoria U-10) i SP 4 Kostrzyn 
nad Odrą (U-12), a także dziewczynki z KKS-u Katowice 
(U-10) oraz UKS-u SMS Łódź (U-12). W Finale Ogólno-
polskim dzielnie walczyli reprezentanci województwa 
świętokrzyskiego, spośród których najlepiej zaprezen-
towały się zawodniczki KSP Kielce, zajmując 7. miejsce 
w kategorii do lat 12.

Mistrzowie regionów zjechali do Warszawy, by wziąć 
udział w Finale Ogólnopolskim, który odbywał się w 
dniach 29 kwietnia – 2 maja. Pierwszego dnia piłkarze 
i piłkarki wzięli udział w uroczystej ceremonii otwarcia 
przed PGE Narodowym, drugiego i trzeciego rywalizo-
wali w fazie grupowej i pucharowej na obiektach Legii 
i Agrykoli, a w czwartek najlepsi z najlepszych zagrali 
w Wielkim Finale na najważniejszym polskim stadionie 
piłkarskim.

Piłkarze z regionu wśród najlepszych
Województwo świętokrzyskie podczas Finału Ogólno-
polskiego reprezentowali chłopcy z SP Nowiny (U-10) 
i SP Małogoszcz (U-12), a także dziewczynki z UKS Ku-
nów (U-10) i KSP Kielce (U-12).
Najlepszy wynik spośród drużyn z regionu osiągnęły 
dziewczynki z KSP Kielce, zajmując 7. miejsce wśród 
12-latek. Końcową lokatę zapewniły sobie wygrywa-
jąc 5:3 z GKS-em Górnik Łęczna. Wcześniej kielczanki 
wyszły z 2. miejsca z grupy, ale w ćwierćfinale musiały 
uznać wyższość (1:5) późniejszych triumfatorek Turnie-
ju z UKS-u SMS Łódź. 10-latki z UKS-u Kunów skończyły 
rywalizację w swojej kategorii na 12. pozycji.

SP Nowiny w finale ogólnopolskiego turnieju

• Kubuś i zawodnicy SP Nowiny.

• W oczekiwaniu na mecz.
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Nabór  do nowej drużyny
Otwieramy nabór do nowej drużyny z roczników 
2008/2009.

Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko regularnie pod-
nosiło swoje umiejętności, trenowało na boiskach 
najwyższej jakości, korzystało z pomocy licencjo-
nowanych i doświadczonych trenerów oraz spraw-
dzało swoje umiejętności na tle rówieśników z ca-
łej Polski to wybór musi paść na nas.

Tylko u nas Twoje dziecko dodatkowo nabędzie 
bardzo cenne umiejętności futsalowe, które będą 
idealnym uzupełnieniem rozgrywek trawiastych.

Trenerami w tej grupie będą prawdziwi specjaliści           
w pracy z młodzieżą - Piotr Lichota oraz Szymon 
Ubożak, którzy od lat szkolą dzieciaków w Gmina 
Sitkówka-Nowiny z wieloma sukcesami!

Regularnie pokazujemy, jakie sukcesy odnoszą nasi 
młodzi podopieczni - dzieciaki pod wodzą Tomka 

Rybińskiego przez niespełna rok treningów zrobili 
ogromny przeskok jakościowy, regularnie rozgry-
wają gierki kontrolne z drużynami z całego kraju, 
a niedawno wzięli udział w oficjalnych Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Polski w futsalu!

Chcesz, żeby Twoje dziecko podążało tą drogą? 
Pamiętaj, odróżnia nas jakość, a ona w tym wieku 
dziecka jest najważniejsza dla jego rozwoju!

Piotr Lichota
GKS Ekom Invex Remedies Nowiny
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Co słychać u gminnych artystów?

jewództwa. - Pierogi to chyba ulubione danie i dużych, i 
małych - mówi Krystyna Barycka, manager Bolechowi-
czan. - Dlatego zdecydowaliśmy sie wziąć udział 
w konkursie. Jest nam niezwykle miło, że zostaliśmy 
wyróżnieni - podkreśla.

Wiwat 1 maja!
W uroczystościach z okazji Święta Pracy w Kielcach 
wzięła udział Orkiestra Dęta z Nowin, która stanęła na 
czele pochodu. - Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział 
w tym wydarzeniu - mówi kapelmistrz orkiestry Woj-
ciech Materek. - Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
do nas dołączyć, na próby. Nasza orkiestra to nie tylko 
współne granie i koncerty, ale także prawdziwe przyjaź-
nie i wspaniale spędzony czas - dodaje. •

Gmina SItkówka-Nowiny może pochwalić się wielo-
ma artystami, którzy osiągają sukcesy i promują ją               
w całym regionie. Są wśród nich zespoły ludowe, chór 
i poeci.

Pieśni Maryjne
12 maja 2019 r. w kościele p.w. Wszystkich Świętych 
w Brzezinach odbył się I Przegląd Pieśni Maryjnych.
Organizatorem Przeglądu było Samorządowe Centrum 
Kultury w Morawicy, Parafia p.w. Wszystkich Świętych 
i Rada Sołecka w Brzezinach. Patronat nad koncertem 
objął Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Pan Marian 
Buras. W koncercie udział wzięli artyści z 13 podmio-
tów artystycznych. Gminę Sitkówka-Nowiny reprezen-
tował Chór Nowina pod kierunkiem Krzysztofa Jończy-
ka oraz Zespół Obrzędowy Kowalanki pod kierunkiem 
Feliksa Korbana.

Seniorzy seniorom
27 kwietnia 2019 r. w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK, 
odbyła się kolejna edycja Senior Show. Wydarzenie 
adresowane jest mieszkańcom naszego województwa 
60+. Podczas spotkania artyści amatorzy mogli zapre-
zentować swoje zamiłowania do: śpiewu, poezji, mu-
zyki, tańca itp. Osobą prowadzącą był Pan Tomasz Irski. 
Gminę Sitkówka-Nowiny reprezentował Chór Nowina 
pod kierunkiem Krzysztofa Jończyka. Chórzyści podczas 
koncertu wykonali arie z operetek kompozytorów za-
granicznych oraz utwory o tematyce rozrywkowej. Sło-
wa wprowadzające w klimat poszczególnych utworów 
wygłosiła chórzystka Teresa Iwan.

Bolechowiczanie z wyróżnieniem
Podczas IV Świętokrzyskeigo Festiwalu Smaków, który 
odbył się w dniach 1-2 maja w Tokarni, zespół ludowy 
Bolechowiczanie otrzymał wyróżnienie za pierogi pie-
truszkowe.
Tegoroczna edycja festiwalu poświęcona była piero-
gom. W konkursie na najlepsze pierogi wystartowały 
koła gospodyń wiejskich oraz członkowie Sieci Dzie-
dzictwo Kulinarne Świętokrzyskie z terenu całego wo-

• Kowalanki podczas I Przeglądu Pieśni Maryjnych.

• Chór Nowina wziął udział w Senior Show.

• 1 maja na ulicach Kielc z Orkiestrą Dętą Nowiny.
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Wierszem pisane
Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

jej serce ma kształt róży 
i barwę pięknej czerwieni.
mowę kwiatów, usta
z ich posmakiem,
nawet uśmiech.
tylko rytm kroków wolniejszy,
przyciszony głos
i czasem wysrebrzone włosy. 
chwile obok
teraz szybkie jak wiatr.
ale nadal miłość
we wszystkich płatkach 
do dna.

Lidia Kubicka-Jędrocha

matka Mamo
Zawsze mówiłaś: nie jestem lekarzem
Jednak twój uśmiech, choćby malutki

Bez recepty na twarzy wypisany
Potrafi zwalczyć najgłębsze smutki

I wspominałaś – nie dla mnie prawo
Są inni ludzie tej pracy godni

Ty jednak toczysz swój własny proces
Ty jesteś sędzią domowych zbrodni 

Nie prowadzę zajęć – tak też mówiłaś
Kiedy na spacer szłyśmy wieczorem

A ja wciąż uczę się w szkole życia
Której ty jesteś dyrektorem

Myślę – żaden z ciebie deweloper
I na budowie też nie pracujesz

A nikt by mi świata tak nie zbudował
Tak jak ty go przez lata budujesz

Ten świat choć piękny, byłby bezbarwny 
Czy dałabym radę żyć w nim tak samo?
Gdybym nie miała z kim porozmawiać

Ani do kogo powiedzieć: Mamo

Magdalena Rajkiewicz

Matko Moja jedyna kochana
Pragnę Tobie dziękować przez łzy
Tyś jedyna i niezapomniana
Twoje święto gdy maj kwitną bzy
Najpiękniejszy ten miesiąc jest w roku
Tak jak miłość którą darzy nas
I nie ważne o świcie czy zmroku
Ty masz dla nas cierpliwość i czas
A gdy dziecko ma jakieś zmartwienie
Matka zawsze przy dziecku swym jest
Wciąż pomaga mu spełniać marzenie
Bo to rola jest Matki i gest
U jej boku świat zawsze pięknieje
Życie płynie i pięknie jest wkoło
To nie ważne czy co źle się dzieje
A ty żyjesz szczęśliwie wesoło
A gdy braknie twej Matki na ziemi
Ta NAJŚWIĘTSZA opiekę ci da
W twoim życiu niewiele się zmieni
Bo MARYIA o wszystkich nas dba

Henryk Skowerski

Matko moja

Mamo
Do domu wracajcie  dzieci

bo TAM  nikt  na Was nie czeka

wszystko co się świeciło, nie było złotem

czy wydobyło z Was człowieka?

Gwiazdy bez imion spadają

a... Wasza wciąż zalękniona

Jak świecić mocniej?  nie wie

blaknie...  osamotniona

Wracajcie,bo Matka wciąż czeka

Zaprzęgiem prawdziwych koni

Do porzuconych rodzin z daleka

by Matkę -Ojczyznę  uchronić

Marzena Kasprowicz
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Aktywni!
W ostatnim czasie grupy mieszkańców naszej gminy 
otrzymały dofinansowania na realizowane przez sie-
bie projekty. Dzięki temu powstanie m.in. Klub Ro-
dzinny, a na terenie gminy zostanie zorganizowanych 
wiele wydarzeń.

Miejsce dla rodzin w Woli Murowanej
Stowarzyszenie Siła Woli uzyskało dofinansowanie        
w ogólnopolskim Konkursie Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego. W tegorocznej edycji złożono 3276 wnio-
sków. Dofinansowanie uzyskało 141 organizacji, w tym 
zaledwie pięć z województwa świętokrzyskiego. Warto 
podkreślić, że po raz pierwszy w historii dofinansowa-
nie otrzymało stowarzyszenie z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny.

W ramach projektu „Klub Rodzinny W-spólnie O-rgani-
zujemy L-okalną A-ktywność” w Woli Murowanej po-
wstanie miejsce wsparcia i rozwoju dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny. Zarówno dzieci, 
jak i rodzice będą mieli miejsce do spotkań. W projek-
cie zaplanowano cykl zajęć aktywizujących mieszkań-
ców w 2019 r. m.in. zajęcia nordic walking, zumba, 

nauka języka angielskiego dla dzieci, aqua aerobic czy 
pikniki rodzinne.

 – Przedsięwzięcia zaplanowane w projekcie ukierunko-
wane są na rozwój najmłodszych mieszkańców i ich ro-
dziców – mówi Aneta Wajs ze stowarzyszenia Siła Woli. 
– Naszym priorytetem jest aktywizacja mieszkańców 
sołectwa Wola Murowana, a przy okazji – budowanie 
relacji międzypokoleniowych – dodaje prezes stowarzy-
szenia Kamila Piotrowicz.

Dwa projekty z „małego” FIO
Stowarzyszenia i grupy nieformalne starały się również 
o dofinansowanie z kieleckiego stowarzyszenia Integra-
cja i Rozwój. Tu również z sukcesami.
Dzięki otrzymanemu wsparciu nieformalna grupa Koło 
Gospodyń Nowoczesnych zorganizuje festyn z okazji 
Dnia Dziecka w Nowinach. – Trampoliny, klowni, te-
atrzyk i mnóstwo zabawy czekają na wszystkich, którzy 
zdecydują się spędzić z nami niedzielne popołudnie, 
dokładnie 2 czerwca na placu przy kościele w Nowinach 
– mówi jedna z inicjatorek Ilona Caban. – Przygotowa-
nia idą pełną parą. Jestem przekonana, że każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie – dodaje.
Z kolei stowarzyszenie Siła Woli otrzymało środki na 
rozwój. – Jedną z barier rozwoju organizacji pozarządo-
wych w Polsce jest niski stopień rozwoju profesjonali-
zmu i przewaga działań amatorskich. Przez to nie są oni 
traktowani jako poważni zleceniobiorcy, mogący reali-
zować specjalne usługi – podkreśla prezes Kamila Pio-
trowicz. – Dlatego zdecydowaliśmy się doposażyć nasze 
stowarzyszenie w niezbędny sprzęt, by móc jeszcze bar-
dziej zaangażować się w rozwój środowiska lokalnego 
– podkreśla.

Z inicjatyw stowarzyszeń cieszy się wójt Sebastian No-
waczkiewicz.  – Inicjatywy mieszkańców zawsze spoty-
kają się z moją przychylnością. To właśnie oni najlepiej 
wiedzą, czego oczekują i co jest dla nich najlepsze. To 
dobrze, że mamy partnerów, którzy wraz z nami starają 
się zmieniać na lepsze naszą gminę – podkreśla. •

• Ilona Caban podpisuje umowę w imieniu KGN.

Pomoc dla potrzebujacych
Dzięki akcji Banku Żywności w całej Polsce udało się 
zebrać 381 ton żywności dla potrzebujących. Wśród 
wolontariuszy znaleźli się też mieszkańcy gminy Sit-
kówka-Nowiny.

Inicjatorem akcji w gminie było stowarzyszenie Siła Woli. 
W dniach 5-6 kwietnia w nowińskim sklepie Lewiatan 
dary zbierali między innymi uczniowie szkół podstawo-
wych w Nowinach i Bolechowicach, a  także wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz i wicewójt Łukasz Barwinek oraz 
mieszkańcy, którzy chcieli wesprzeć potrzebujących. Akcja 
polegała na przekazaniu produktów o długim terminie 
ważności  np. mąki, makaronu, ryżu, dżemów, konserw 
czy słodyczy wolontariuszom stacjonującym w marketach.  

- Dzięki zaangażowaniu się wielu wolontariuszy i opie-
kunów w zbiórkę żywności w nowińskim Lewiatanie 
otrzymaliśmy od Banku Żywności produkty, które po 
spakowaniu i podzieleniu trafiły do 16 rodzin z naszej 
gminy, które w tym przedświątecznym okresie potrze-
bowały tego najbardziej – mówi prezes stowarzyszenia 
Siłą Woli Kamila Piotrowicz.

W całej Polsce wielkanocna zbiórka żywności odbyła się 
w 2,5 tysiąca sklepów, a włączyło się w nią 33 tysiące 
wolontariuszy. •
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Energia i moc w Woli Murowanej
13 tygodni, 26 godzin, 15 mam i tyle samo dzieci – za 
nami druga edycja projektu „Mamy wyjście” realizo-
wanego przez stowarzyszenie „Siła Woli”. Organizato-
rzy zapowiadają kolejne działania.

- Naszym celem było uaktywnienie kobiet poprzez zor-
ganizowanie cyklicznych zajęć dla mam i ich dzieci w 
sołectwie Wola Murowana – mówi jedna z inicjatorek, 
Aneta Wajs. – Z własnego doświadczenia wiemy, że 
mamom małych dzieci niezwykle trudno jest wyrwać 
się z domu i poświęcić czas wyłącznie dla siebie. To wła-
śnie z myślą o nich zorganizowałyśmy te zajęcia – doda-

je prezes stowarzyszenia Kamila Piotrowicz.
W projekcie zrealizowano dwa rodzaje działań: zajęcia 
zumba fitness dla kobiet z terenu gminy Sitkówka-No-
winy oraz zajęcia kreatywno-ruchowe z animatorami 
dla ich dzieci. Zajęcia ruchowe dla mam i dla dzieci od-
bywały się w remizie OSP w Woli Murowanej na sąsia-
dujących salach w tym samym czasie. Dzięki temu każda    
z mam mogła przyprowadzić swoje dziecko na zajęcia 
na świetlicy i zostawić pod opieką wykwalifikowanej ka-
dry, a sama skorzystać z zajęć fitness. - Nie było i nie ma 
takiej oferty na terenie naszej gminy i matki spędzające 
czas popołudniami w domu same z dziećmi nie miały 
możliwości wzięcia udziału w jakiejkolwiek formie ak-
tywności fizycznej czy społeczne – mówi Aneta Wajs. 
- Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem od 
samego początku. Nie było żadnego problemu z rekru-
tacją do projektu. W pierwszych dniach po informacji    
o realizowanym projekcie zgłosiło się do nas 25 mam      
i 25 dzieci, a projekt zakładał udział w każdych zajęciach 
minimum 15 kobiet i 15 dzieci – podkreśla, zapowia-
dając, że wraz z innymi członkiniami stowarzyszenia już 
zastanawia się nad kolejnym tego typu projektem.

Od stycznia do maja zorganizowano 13 cyklicznych spo-
tkań, które odbywały się raz w tygodniu, a każde z nich 
trwalo po ok. 2 godziny. Na zajęcia projektowe oprócz 
mam i dzieci przyjeżdżały bardzo często całe rodziny. 
Podczas gdy mamy ćwiczyły, tatusiowe bardzo chętnie 
angażowali się w zabawy z dziećmi. •

• Mamy ćwiczyły, a dzieci w tym czasie bawiły się.

Od kata do ofiary, czyli kilka słów o przemocy
Choć żyjemy w XXI wieku, temat przemocy w rodzinie 
wciąż stanowi tabu. Boimy się o niej otwarcie mówić, 
boimy się sięgać po pomoc, w końcu – boimy się reago-
wać, kiedy ją widzimy. Tak jednak być nie powinno.

Definicja przemocy została uregulowana w ustawie 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. O przemo-
cy mówi się całkiem dużo, jednak gdybyśmy zapytali 
przeciętnego Kowalskiego jak rozumie przemoc, bez 
wątpienia podałby przykład przemocy fizycznej, bo o 
takiej przemocy słyszy się najwięcej. Często respon-
denci zwracają uwagę na przemoc psychiczną, jednak 
bardzo rzadko zauważa się ze przemoc ekonomiczna 
czy seksualna to również przemoc. O ile o przemoc fi-
zyczną prędzej czy później „widzimy", bo przecież ofiara 
ma ślady jej stosowania, o tyle przemocy psychicznej, 
materialnej czy seksualnej nie widać, jest głęboko skry-
wana w sercach osób nią dotkniętych. Bardzo często 
też przemoc fizyczną zdecydowanie potępiamy, ale już 
pozostałe formy przemocy próbujemy w jakiś sposób 
tłumaczyć często szukając też usprawiedliwienia dla 
sprawcy. W rozmowach z ofiarami przemocy psychicz-
nej słyszymy bardzo często, że przemoc fizyczna "mniej 
boli", bo ślady i ból kiedyś miną. Ofiary przemocy ła-

twiej też mówią o aktach przemocy fizycznej, o prze-
mocy psychicznej czasami milczą całe lata, ale do czasu. 
Eskalacja przemocy prowadzi zawsze ofiarę do działa-
nia. Ofiara próbuje szukać pomocy, a jeśli ją znajduje 
i chce współpracować, udaje się zatrzymać przemoc. 
Zdarza się niestety również i tak, że eskalacja i napięcie 
jest tak duże, że ofiara po prostu zabija swojego opraw-
cę. Nasuwa się pytanie: czy tak musiało być?

W sobotnie popołudnie, 27 kwietnia, członkinie Koła 
Gospodyń Nowoczesnych spotkały się na jednym ze 
swoich tematycznych i warsztatowych spotkań w Cu-
kierni Kalinka, a ich gościem była Pani Katarzyna Bo-
chenek -Cichoń, kryminolog, która dużą część swojej 
kariery zawodowej poświęciła kobietom osadzonym za 
zabójstwo swych oprawców. Podczas spotkania przed-
stawiła ona m.in. motywy popelniania zbrodni oraz 
typ psychologiczny sprawczyń. Uczestniczki były zain-
teresowane nie tylko tym, w jaki sposób dochodzi do 
przestępstw, ale przede wszystkim - jak można pomóc 
kobietom, by zapobiec tragedii. 

Przedstawione statystyki nie napawają optymizmem. 
Co prawda liczba zabójstw spada, jednak zabójstw do-
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konanych przez kobiety jest wciąż bardzo dużo. Liczby 
pokazują też że zdecydowanie częściej kobiety zabijają 
w dużych miastach, zaskoczyć może również fakt, że 
osadzone za zabójstwa kobiety w domu rodzinnym ni-
gdy nie były świadkami przemocy.

Wydawać by się mogło, że powinno to korelować, jed-
nak tak nie jest. Otóż, osoby "wychowane w przemocy" 
nie znają innego życia, w większości żyją w strachu na 
co dzień i są do niego niejako przyzwyczajone. Z kolei 
osoby dorastające w domach, w których do przemocy 
nigdy nie dochodziło, nie chcą tolerować przemocy, nie 
godzą się na nią i szukają sposobów, by ją zatrzymać. 
Niestety, jak pokazuje rzeczywistość i statystyki, poszu-
kiwania rozwiązań prowadzić mogą do tragedii których 
świadkami są dzieci i kobieta, która musi żyć ze świado-
mością, że nie znalazła lepszego rozwiązania. Jak pod-
kreśla Pani Katarzyna Bochenek - Cichoń, w zdecydo-

wanej większości kobiety, które zabiły swych oprawców 
nie znalazły innego rozwiązania, nie miały pojęcia do 
kogo zwrócić się o pomoc, co więcej - nie miały pojęcia 
o istnieniu procedury Niebieskiej Karty i o instytucjach, 
które mogą pomóc.

Z wieloletniego doświadczenia zwracam uwagę na to, 
aby osoby doznającej przemocy nie zostawiać samej, 
należy być przy niej, wspierać ją i być dla niej oparciem. 
Czasami jest tak że osoba doznająca przemocy odrzu-
ca pomoc, ale zawsze potrzebuje rozmowy i obecno-
ści kogoś z kim może porozmawiać. Być może zaskoczę 
stwierdzeniem, ale ofiary przemocy nie mówią najbliż-
szym o tym, co dzieje się w ich życiu i w ich czterech 
ścianach, a szukają wsparcia i pomocy koleżanki czy 
znajomej, często tez sięgają po pomoc bezpośrednio w 
instytucji. Dzieje się tak z kilku powodów, ale najwięk-
szym problemem jest brak zrozumienia i wsparcia u 
osób najbliższych, tymczasem ofiara doświadcza praw-
dziwego piekła. 

Nie bądźmy obojętni, wspierajmy, proponujmy pomoc 
i rozwiązania, jakie dają instytucje i procedury. Niebie-
ską Kartę może zainicjować Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Policja, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, służba zdrowia i placówki 
oświatowe, czyli przedszkola i szkoły. Warto przypo-
mnieć, że w każdej gminie funkcjonuje GKRPA, zespól 
interdyscyplinarny, punkty konsultacyjne, w których 
dyżury pełnią specjaliści, tj. psycholog, terapeuta czy 
prawni. Funkcjonuje również ogólnopolski telefon dla 
ofiar przemocy  „Niebieska linia", a w każdym większym 
mieście - Centrum Interwencji Kryzysowej. •

Anita Dziwoń
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• Spotkanie członkiń KGN z Katarzyną Bochenek-Cichoń.

Trzuskawica z tytułem Bezpieczna Kopalnia
Trzuskawica S.A dołączyła do grona bezpiecznych kopalń.

To zaszczytne wyróżnienie przyznała jej Fundacja „Bez-
pieczne Górnictwo” im. prof. W. Cybulskiego w poro-
zumieniu z Wyższym Urzędem Górniczym, na wniosek 
dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, 
„(…)za bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górni-

czego, a w szczególności za dbałość o wysokie standardy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, codzienne promowanie 
bezpiecznych zachowań w miejscu pracy oraz podej-
mowanie inicjatyw służących budowaniu i rozwijaniu 
kultury odpowiedzialności” – jak czytamy w uzasadnie-
niu. Przekazanie na ręce przedstawicieli Spółki dyplomu 
oraz pamiątkowej statuetki św. Barbary nastąpiło 26 
kwietnia br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego. 
Uroczyste spotkanie prowadził Wiceprezes Wyższego 
Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha. Prezesowi Zarządu 
Trzuskawica S.A Dominikowi Piskorskiemu  wyróżnienia 
wręczyli Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. 
Adam Mirek i Józef Koczwara - Członek Zarządu Fun-
dacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybul-
skiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Piotr Karkula 
– Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia 
WUG i Anna Swiniarska-Tadla – rzecznik prasowy Pre-
zesa WUG, a ze strony przedsiębiorcy: Krzysztof Mącz-
ka – Dyrektor ds. Wydobycia i Przetwórstwa Kruszyw, 
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego oraz Agnieszka 
Mazur – Marketing Menager.
Rozmawiano także o standardach bezpieczeństwa pra-
cy w górnictwie odkrywkowym, innowacyjnych roz-

• Trzuskawica z tytułem "Bezpieczna Kopalnia".
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wiązaniach i osiągniętych wynikach w tym zakresie. 
Przedstawiciele Spółki szeroko omówili działalność 
Trzuskawicy, która od 2003 roku jest częścią koncernu 
CRH. Wydobywa kamień wapienny i produkuje wapno 
najwyższej jakości. Spółka zatrudnia ponad 300 pracow-

ników, a do jej najsilniejszych stron należy m.in. dbałość 
o środowisko i bezpieczeństwo pracy, co zaowocowało 
przyznanym tytułem.

Trzuskawica SA

Lafarge rekultuwuje teren pokopalniany
Lafarge w Polsce kończy rekultywację nieczynnego 
wyrobiska Radkowice – Podwole. Teren zajmujący po-
wierzchnię blisko 28 ha został poddany rekultywacji. 
Obecnie wyrobisko w naturalny sposób wypełnia się 
wodą, a dodatkowo prowadzone są prace związane      
z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Lafarge w Polsce podjął decyzję o wyłączeniu złoża Rad-
kowice-Podwole z dalszej eksploatacji oraz rozpoczął 
proces rekultywacji 18 ha wyrobiska oraz 10 ha tere-
nów okalających, dzięki któremu możliwe będzie jego 
ponowne zagospodarowanie. Prowadzony od czerwca 
2018 roku do lutego 2019 roku pierwszy etap prac po-
legał na stabilizacji skarp nadkładowych wyrobiska. 

 – Etap rekultywacji technicznej, polegającej na prze-
mieszczeniu zewnętrznych zwałowisk nadkładu do wy-
robiska stanowił najbardziej wymagającą i pracochłon-
ną część prac. Ten proces pozwolił nam zabezpieczyć 
stateczność wyrobiska oraz wpłynąć na poprawę krajo-
brazu wokół niego. Intensywne działania trwały osiem 
miesięcy, przez 5 dni w tygodniu i 24 godziny dziennie. 
Zaangażowanych było w nie aż 9 ciężkich maszyn (wozi-
dła, koparki i spycharki), a na każdej zmianie pracowa-
ło około 12 osób. Jestem bardzo zadowolony z efektu 
naszej wspólnej ciężkiej pracy – opowiada Przemysław 
Podsiedlik, Dyrektor Kopalni Radkowice, Lafarge w Pol-
sce.

Drugi etap procesu rekultywacji zakłada stopniowe 
wypełnianie się wyrobiska napływającymi wodami 
złożowymi. Pompy zostały wyłączone, a lustro wody 
sukcesywnie się podnosi. Trzeci etap, którego realiza-
cję Lafarge rozpoczął wiosną tego roku, obejmuje ob-
sadzanie drzewami i krzewami terenów poeksploata-
cyjnych i terenów po zwałowiskach zewnętrznych oraz 
obsiewanie ich trawami. Firma korzysta do tego celu 

z rodzimego materiału sadzeniowego pochodzącego         
z miejscowych szkółek leśnych. 
Lafarge podjął decyzję o wyłączeniu złoża z dalszej 
eksploatacji, ponieważ duży dopływ wód gruntowych 
oraz stosowane technologie odwodnienia sprawiają, że 
eksploatacja złoża Radkowice – Podwole jest kosztowo 
nieefektywna. – W raporcie Oceny Oddziaływania na 
Środowisko przewidywaliśmy różne możliwe warianty 
rozwoju kopalni w Radkowicach. W tym kontynuację 
eksploatacji złoża Radkowice-Podwole w najgłębszych 
jego pokładach. Szczegółowe analizy wykazały jednak, 
że obecna technologia odwodnienia i duży dopływ wód 
złożowych sprawa że eksploatacja złoża Radkowice – 
Podwole jest nieopłacalna. Planujemy jednak dalej roz-
wijać zakład bazując na złożu Kowala – dodaje Przemy-
sław Podsiedlik. 
Jednym z priorytetów Lafarge w Polsce w działalności 
wydobywczej kruszyw jest dbałość o odbudowę bioróż-
norodności i jak najlepsze ukształtowanie krajobrazu 
terenów poeksploatacyjnych. Tym samym firma przy-
czynia się do tworzenia zbiorników wodnych, które 
stają się potencjalnym miejscem rozwoju lokalnej flory          
i fauny. 

O Lafarge w Polsce
Jesteśmy jednym z czołowych producentów cementu, 
kruszyw i betonu oraz liderem rozwiązań na polskim 
rynku budowlanym. Naszą nadrzędną wartością jest 
bezpieczeństwo oraz kultura „zero wypadków”. Dostar-
czamy najwyższą jakość rozwiązań i usług, stale inwe-
stujemy w innowacje. Chcemy być zaufanym doradcą 
dla naszych Klientów, firmą zrównoważoną i bezpiecz-
ną dla naszych partnerów i interesariuszy oraz dobrym 
miejscem pracy dla naszych pracowników. 
Lafarge w Polsce działa od 1995 roku. Obecnie w ponad  
50 zakładach zatrudniamy blisko 1500 pracowników. 
Jesteśmy częścią globalnej Grupy LafargeHolcim, która 
zatrudnia około 90 000 pracowników w ponad 80 kra-
jach i posiada ponad 2300 zakładów na świecie.
W Lafarge w Polsce realizujemy politykę zrównoważo-
nego rozwoju zdefiniowaną w czterech filarach: klimat, 
gospodarka obiegu zamkniętego, woda i przyroda oraz 
ludzie i społeczności. Łączymy działalność przemysłową 
z szacunkiem dla pracowników, naszych sąsiadów i śro-
dowiska naturalnego. •

Lafarge w Polsce

• Trzeba przyznać - wyrobisko robi wrażenie.
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O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 11 maja 2019 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach ponownych do Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.: 

 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

4 

Część NOWIN w tym: Miejscowość: NOWINY: 

CEMENTOWA, GIMNAZJALNA, PARKOWA, 

PERŁOWA, PRZEMYSŁOWA, SKŁADOWA, 

ZAKŁADOWA,  

Miejscowość: TRZCIANKI 

Samorządowe Przedszkole w Nowinach,  

ul. Parkowa 11, 26-052 Nowiny 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

 
 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach I najpóźniej do 
dnia 3 czerwca 2019 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego 
o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny najpóźniej do 
dnia 7 czerwca 2019 r. 

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 16 czerwca 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 
 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
 

Sebastian NOWACZKIEWICZ 
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OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 24 kwietnia 2019 roku 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.: 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Sołectwo: Szewce-Zawada 

Świetlica w Szewcach, 
Szewce ul. Dewońska 91, 26-052 Nowiny 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

2 

część sołectwa: ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:  
Część miejscowości Zgórsko: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, 
Jarzębinowa, Jesienna, Klonowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Lawendowa, 
Ogrodowa, Osiedle pod Lasem, Wrzosowa, Zacisze  
Część miejscowości Zgórsko: 29 do końca, Cedrowa, Cicha, Cyprysowa, 
Leśna, Letnia, Wiosenna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach,  
ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

3 

Część sołectwa Zgórsko-Zagrody w tym:  
Część miejscowości Zgórsko: 1 - 27 nieparzyste, Azaliowa, Berberysowa, 
Jaśminowa, Kalinowa, Magnoliowa, Malinowa, Różana, Salonowa, 
Słoneczna, Szewska  
Miejscowość: Zagrody Miejscowość: Słowik 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,  
ul. Gimnazjalna 1, 26-052 Nowiny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

 

4 

Część Nowin w tym:  
Miejscowość: Nowiny: Cementowa, Gimnazjalna, Parkowa, Perłowa, 
Przemysłowa, Składowa, Zakładowa  
Miejscowość: Trzcianki Miejscowość: Nowiny: Białe Zagłębie 4, 6, 8, 10, 
12, 1 4, 16 

Samorządowe Przedszkole w Nowinach,  
ul. Parkowa 11, 26-052 Nowiny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

5 Część Nowin w tym:  
Miejscowość: Nowiny: Białe Zagłębie 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, Szkolna 

Szkoła Podstawowa w Nowinach, 
 ul. Białe Zagłębie 21, 26-052 Nowiny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

6 Sołectwo: Bolechowice  
Sołectwo: Wola Murowana 

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach, 
Bolechowice 10, 26-052 Nowiny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

7 Sołectwo: Kowala  
Miejscowość: Sitkówka 

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali,  
Kowala 51B, 26-052 Nowiny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym 
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach I najpóźniej do dnia 13 
maja 2019 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny najpóźniej do dnia 17 
maja 2019 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
 

Sebastian NOWACZKIEWICZ 

O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 11 maja 2019 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach ponownych do Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.: 

 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

4 

Część NOWIN w tym: Miejscowość: NOWINY: 

CEMENTOWA, GIMNAZJALNA, PARKOWA, 

PERŁOWA, PRZEMYSŁOWA, SKŁADOWA, 

ZAKŁADOWA,  

Miejscowość: TRZCIANKI 

Samorządowe Przedszkole w Nowinach,  

ul. Parkowa 11, 26-052 Nowiny 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

 
 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach I najpóźniej do 
dnia 3 czerwca 2019 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego 
o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny najpóźniej do 
dnia 7 czerwca 2019 r. 

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 16 czerwca 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 
 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
 

Sebastian NOWACZKIEWICZ 
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Z A C Z A R O W A N Y
D Z I EŃ  D Z I E C K A

W  p r o g r a m i e :

p l a c  p r z y  k ośc i e l e  p w .  C h r y s t u s a  O d k u p i c i e l a
w  N o w i n a c h

2 czerwca 2019 r., godz. 16.00

m s z a  św ię t a  w  i n t e n c j i  d z i e c i
L eśn e  G łu p k i  -  t e a t r z y k  d l a  d z i e c i
P a n  Z a g a d k a  -  e k s p e r y m e n t y  f i z y c z n e  i  c h e m i c z n e
m i n i - l u n a p a r k :  e u r o b u n g i e e ,  d m u c h ańc e ,  f o t o b u d k a ,  k r z y w e  l u s t r o
p o k a z  z u m b y  w r a z  z  e l e m e n t a m i  n a u k i  t ańc a
p o k a z  s z e r m i e r k i
w y s tęp  O r k i e s t r y  Dę t e j  z  N o w i n  z  u d z i a łe m  p i o s e n k a r e k  d z i e c ięc y c h  z
g m i n y  S i t k ó w k a - N o w i n y
g m i n n y  k o n k u r s  b e z p i e c z eńs t w a  i  p i e r w s z e j  p o m o c y
z a c z a r o w a n a  k u c h n i a  d z i e c ięc a
p u n k t  p r o f i l a k t y c z n y

O R G A N I Z A T O R Z Y : P A R T N E R Z Y :
GOPS w Sitkówce-Nowinach

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych


