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Godło „Nasze Dobre Świętokrzyskie” trafiło  
do Gminy Sitkówka-Nowiny

Ostatnie posiedzenie sesji mijającej kadencji
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Celem konkursu jest wyłonienie i 
wypromowanie świętokrzyskich pro-
ducentów, dostawców usług i samorzą-
dów, którzy dbają o jakość oraz zdoby-
wają uznanie. Konkurs adresowany był 
do wszystkich firm i samorządów, dzia-
łających na terenie województwa świę-
tokrzyskiego. W ramach akcji, wspierają-
cej świętokrzyskich przedsiębiorców i sa-
morządy zostały przyznane tytuły i wy-
różnienia, a wśród nich ta najważniejsza 
nagroda, jaką jest znak jakości Echa Dnia 
„Nasze Dobre Świętokrzyskie”.

W organizowanym już po raz siód-
my plebiscycie „Echa Dnia” po raz drugi 
wyróżniono najprężniej działające mia-
sta i gminy. jak podkreślał podczas gali 
Janusz Kania, zastępca redaktora na-
czelnego „Echa Dnia”, gminy poprzez 
udział w konkursie mogą zaprezento-
wać to, co je wyróżnia, a także pokazać 
najlepsze praktyki i tym samym zainspi-
rować innych do działania.

W ścisłym gronie najlepszych samo-
rządów znalazła się Gmina Sitkówka-No-
winy. Wyróżnienia oraz godła „Nasze 

Godło „Nasze Dobre Świętokrzyskie” 
trafiło do Gminy Sitkówka-Nowiny

Dobre Świętokrzyskie wręczono pod-
czas uroczystej gali w Kieleckim Cen-
trum Kultury. Godło osobiście odebrał 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stani-
sław Barycki. – Jestem dumny z faktu, że 
nasza Gmina po raz kolejny znalazła się 
w ścisłym gronie najlepszych gmin woje-
wództwa świętokrzyskiego – podkreślał 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stani-
sław Barycki, tuż po odebraniu zaszczyt-
nej nagrody. – Przyznanie przez kapitułę 
godła „Nasze Dobre Świętokrzyskie” jest 
dla mnie motywacją do dalszej intensyw-
nej pracy na rzecz Gminy Sitkówka-No-
winy – dodał Wójt Barycki. 

Warto dodać, że Gmina Sitkówka-
Nowiny, jak i pozostali nagrodzeni, bę-
dzie mogła chwalić się i posługiwać zna-
kiem „Nasze Dobre Świętokrzyskie” 
przez dwa lata. 

Laureatami godła Nasze Dobre 
Świętokrzyskie w kategorii gmin, tuż 

obok Gminy Sitkówka-Nowiny, zostali 
również: gmina Morawica, gmina Nowa 
Słupia, powiat ostrowiecki za Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego oraz Samorządowe Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Agnieszka Olech

 

Gmina Sitkówka-Nowiny 
została okrzyknięta jednym z 
najlepszych samorządów wo-
jewództwa świętokrzyskie-
go. Tym samym, w plebiscy-
cie „Echa Dnia” Gmina Sit-
kówka-Nowiny otrzymała go-
dło „Nasze Dobre Świętokrzy-
skie”, którym będzie mogła 
chwalić się i posługiwać przez 
dwa lata.  

Zmarł Edward Jakubczyk, 
zasłużony strażak z OSP 

Wola Murowana

Z przykrością zawiadamia-
my, że 30 października, w wieku  
80 lat zmarł Edward Jakubczyk, 
zasłużony działacz i strażak, je-
den z założycieli Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Woli Murowanej.  
Śp. Edward Jakubczyk zmarł  
w wyniku długiej choroby. Uro-
czystości pogrzebowe odbyły się 
3 listopada.  

Rodzinie zmarłego
składamy wyrazy szczerego, głębo-

kiego współczucia oraz słowa otuchy.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

Prezes Zarządu Gminnego OSP

Stanisław Barycki
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Poniżej przedstawiamy pełny wy-
kaz projektów zarówno tych zrealizo-
wanych, jak i tych trakcie realizacji, na 
które pozyskano unijne dofinansowa-
nie, zrealizowane inwestycje, a także in-
formację dotyczącą zatrudnionych osób 
przy pracach interwencyjnych i robo-
tach publicznych.

Wykaz projektów zrealizowanych 
oraz realizowanych przez Gminę  

Sitkówka-Nowiny
•	 „Sitkówka-Nowiny, Gmina z przy-

szłością — Wzorcowe punkty 
przedszkolne”, Projekt realizowa-
ny z Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w re-
gionach 924 000,00 Lata 2009-2010.  
Działanie 9.1 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnie-
nie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie 

Ponad 3,5 miliona pozyskanych środków 
unijnych, wielomilionowe inwestycje 

i 148 osób zatrudnionych 
w ramach robót interwencyjnych

Ostatnie cztery lata w Gmi-
nie Sitkówka-Nowiny przy-
niosły szereg inwestycji, dzię-
ki którym gmina zmieniała 
się z roku na rok. Realizowa-
no też wiele tzw. projektów 
miękkich. Na część z nich po-
zyskano unijne dofinansowa-
nie. Władze Gminy starały się 
także pomagać bezrobotnym. 
Urząd Gminy Sitkówka-No-
winy w upływającej kadencji 
2010 - 2014 zatrudnił 148 osób 
w pracach interwencyjnych 
i robotach publicznych w ra-
mach umowy z PUP. Obec-
nie zatrudnionych jest 51 osób 
w pracach interwencyjnych 
utrzymywanych z własnych 
środków - umowa z PUP za-
kończyła się w miesiącu sierp-
niu 2014r. - i 7 osób w robo-
tach publicznych opłacanych 
w części ze środków PUP w 
Kielcach

oświaty. Poddziałanie 9,1.1 Zmniej-
szanie nierówności w stopniu upo-
wszechniania edukacji przedszkol-
nej. Instytucja wdrażająca: Święto-
krzyskie Biuro Rozwoju Regional-
nego.

•	 Działanie 7.3 Aktywna Integracja. 
Program Operacyjny Kapitał Ludz-
ki – 45 000,00 Lata 2009-2010.

•	 „Centrum kształcenia ustawicznego 
na odległość na wsi”

•	 Projekt systemowy dla szkół - klasy 
1-3 działanie 9.1.1 Kwota 152 300,00 
Lata 2010 – 2011

•	 „Cyfrowa szkoła” 120 000,00 zł (w 
trakcie)

•	 „Indywidualizacja procesu naucza-
nia” 300 000,00 zł

•	 „Comenius” - 20 000,00 euro (w 
trakcie)

Wnioski do Lokalnej Grupy  
Działania Perły Czarnej Nidy  

Małe projekty:
Zrealizowane:

•	 Gmina Sitkówka - Nowiny - Jar-
mark Twórczości Ludowej Perełką 
Czarnej Nidy – 19 559,68 zł;

•	 Pani Jadwiga Brzoza - Zakup stro-
jów ludowych oraz rekwizytów ob-
rzędowych szansą, na zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego – 19 
110,00 zł;

•	 Stowarzyszenie JODŁA - V Pik-
nik Historyczny Szewce 2010 – 15 
392,44 zł;

•	 Stowarzyszenie JODŁA - V Pik-
nik Historyczny Szewce 2012 – 15 
847,93 zł;

•	 Gmina Sitkówka - Nowiny - Wirtu-
alny spacer – 8 750,00 zł;

•	 Gmina Sitkówka - Nowiny - „Oj 
dana dana....” ~ 14 513,94 zł;

•	 Gmina Sitkówka - Nowiny - Utwo-
rzenie zespołu pieśni i tańca „Mali 
Kowalanie” – 25 000,00 zł;

•	 UKS Futsal - Nowiny - Budowa kor-
tu tenisowego – 23 543,49 zł;

•	 GOK „Perła” - Warsztaty artystycz-
ne – 17 480,75 zł;

•	 GBP -Zakup komputerów i szkole-
nie dla seniorów- 16 987,62 zł

•	 UKS Futsal - Nowiny — Zakup 
sprzętu narciarskiego, kajakowego i 
do gry w tenis ziemny – 50 000,00 zł;

•	 Gmina Sitkówka - Nowiny - Atrak-
cyjni na rynku pracy - organiza-
cja warsztatów zawodowych – 46 
000,00 zł;

•	 GOK „Perła” - Organizacja impre-
zy kulturalnej – „Święto Gminy Sit-
kówka-Nowiny” – 44 863,77 zł;

•	 GOK „Perła” - Organizacja impre-
zy kulturalnej – „Dożynki Gminne” 
– 32 142,30 zł;

•	 Uczniowski Klub Sportowy UKS 
FUTSAL - NOWINY – „Wypoczy-
waj aktywnie” – zakup i udostęp-
nienie sprzętu do paintballa, łyżew 
oraz gry w tenis ziemny – 41 040,00 
zł;

•	 GOK „Perła” - Zakup sprzętu nagła-
śniającego, namiotów ekspozycyj-
nych i zestawów piknikowych do 
świetlicy wiejskiej w Szewcach – 24 
780,50 zł;

•	 Gmina Sitkówka Nowiny – „Zaba-
wa łączy i uczy trzy pokolenia - Fe-
styn Rodzinny –Kowala 2014” - 36 
282,40 zł.

W trakcie realizacji: 
•	 Gmina Sitkówka-Nowiny - Ochro-

nić tradycję - zakup strojów ludo-
wych dla Dziecięcego Zespołu Lu-
dowego „Promyki” i stworzenie ką-
cika pamięci strojów regionu świę-
tokrzyskiego -15 752,14 zł;

•	 Gmina Sitkówka - Nowiny - PRO-
JEKT_TOR TRADYCJI GMINY SIT-
KÓWKA-NOWINY - zapisane na 
taśmie – 13 320,00 zł;

•	 Stowarzyszenie Między Rajem 
a Piekłem - Wakacje z pasją - 16 
048,00 zł;

•	 GOK „Perła” - Zakup sauny „Infra-
red” do krytej pływalni „Perła” w 
Nowinach -23 840,00 zł;

•	 Stowarzyszenie Między Rajem a 
Piekłem - Każdy może pokochać 
sport - Gmina Sitkówka-Nowiny - 
Aktywna Gmina (imprezy sporto-
we) – 17 800,00 zł;

Ogólna kwota z projektów tzw. 
„Małe granty” zrealizowanych i w trak-
cie realizacji wynosi łącznie  538 054,96 zł

Odnowa i rozwój wsi:
Świetlica w Szewcach 395 263,28 zł; 

- zrealizowany, Chata Tradycji w Kowa-
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li 476 450,00 zł. - wycofany w sumie    871 
713,28 zł

Łącznie kwota pomocy z Lokalnej 
Grupy Działania wyniosła 1 409 768,24 zł

Projekty które nie otrzymały  
dofinansowania

•	 Rewitalizacja Osiedla Nowiny Rok 
2010 r.

•	 Wsparcie dla osób rozpoczynają-
cych działalność gospodarczą Dzia-
łanie 6.2 Rok 2008, 2010

•	 Punkty przedszkolne Rok 2010

Pozyskane środki finansowe  
od Starostwa Powiatowego w Kielcach 

oraz z Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kielcach na prace interwencyjne  

i roboty publiczne:
•	 Starostwo Powiatowe w Kielcach - 

refundacja kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy dla osoby niepeł-
nosprawnej - kwota 30 000,00 zł.

•	 Prace interwencyjne i roboty pu-
bliczne:

-  rok 2010 - kwota 165 442,29 zł
-  rok 2011 - kwota 37 292,81 zł
-  rok 2012 - kwota 88 387,30 zł
-  rok 2013 - kwota 63 532,32 zł
W związku z wycofaniem wniosku 

dotyczącego dofinansowania budowy 
„Chaty tradycji” priorytetem było aby 
środki te „zostały w gminie”, O dofinan-
sowaniu poszczególnych projektów de-
cyduje Rada Stowarzyszenia LGD. Su-
gestią jej przewodniczącego Pana Sta-
nisława Baryckiego było wykorzystanie 
tych środków na remont i modernizacje 
Krytej Pływalni Perła na co Rada LGD 
przystała i wyraziła akceptację takiego 
rozwiązania.

Gmina Sitkówka-Nowiny z dniem 
1 stycznia 2014 roku podpisała porozu-
mienie na podstawie którego weszła do 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 
W ramach KOF będą realizowane in-
westycje w obszarze tzw. Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych, których 
poziom dofinansowania w przypadku 
Gminy Sitkówka-Nowiny wyniesie po-
nad 7 min pln.

Informacja o zatrudnieniu  
pracowników interwencyjnych  

i robót publicznych w latach 2010  
do września 2014 roku

Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny 
w upływającej kadencji 2010 - 2014 za-
trudnił 148 osób w pracach interwen-
cyjnych i robotach publicznych. Orga-
nizacja prac interwencyjnych i robót pu-
blicznych jest stałym działaniem Urzę-
du Gminy mającym na celu aktywizację 
bezrobotnych.

Prace interwencyjne to zatrudnie-
nie bezrobotnego przez pracodawcę w 

ramach umowy o pracę, które nastąpi-
ło w wyniku umowy zawartej pomiędzy 
Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny a 
Starostą Powiatowym, w imieniu które-
go działa Dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy. Ma ono na celu wsparcie osób 
będących w szczególnej sytuacji na ryn-
ku pracy. Z tej formy pomocy skorzysta-
ło 130 osób bezrobotnych.

Z tytułu zatrudnienia osób bezro-
botnych Starosta zobowiązał się zwrócić 
Pracodawcy (Urząd Gminy Sitkówka-
Nowiny) część kosztów poniesionych 
na wynagrodzenia. W roku 2010 otrzy-
maliśmy zwrot kosztów w kwocie 165 
442,29; 2011 r.- 37 292,81 zł.; w 2012r. - 88 
387,30 zł.; w 2013r. 63 532,32 zł. a w roku 
2014 - 22 659,31 zł., co daje łączną kwotę 
377 314,03 zł.

Urząd Gminy prowadził z Powia-
towym Urzędem Pracy rozmowy do-
tyczące zatrudnienia osób długotrwale 
bezrobotnych w ramach robót publicz-
nych. Efektem tych działań jest podpisa-
na umowa pomiędzy Urzędem Gminy 
Sitkówka-Nowiny a Powiatowym Urzę-
dem Pracy na zatrudnienie w pełnym 
wymiarze czasu pracy osób, które są w 
części refundowane ze środków PUP w 
Kielcach. W roku 2014 zatrudniliśmy w 
robotach publicznych 7 osób z dofinan-
sowaniem 1 650,00 na osobę przez okres 
3-ch miesięcy.

Należy nadmienić że na staż zosta-
ło skierowanych z Powiatowego Urzę-
du Pracy 15 osób. Praktyki zawodowe w 
okresie 4-ch lat odbyło 8 studentów.

Obecnie mamy zatrudnionych 51 
osób w pracach interwencyjnych utrzy-
mywanych z własnych środków (umo-
wa z PUP zakończyła się w miesiącu 
sierpniu 2014r.) i 7 osób w robotach pu-
blicznych opłacanych w części ze środ-
ków PUP w Kielcach.

Sporządziła: G. Górecka

Inwestycje zrealizowane w latach 
2010 - 2014

•	 „ Budowa Zespołu Mieszkań Socjal-
nych przy ul. Przemysłowej w No-
winach, gmina Sitkówka – Nowi-
ny, województwo świętokrzyskie”, 
okres realizacji tego zadania przy-
pada na lata 2009-2012, wyżej wy-
mienione zadanie obejmowało wy-
konanie dokumentacji projektowej 
obiektu, wyburzenie starego bu-
dynku mieszkań socjalnych oraz 
budowę trzech budynków miesz-
kalnych o łącznej ilości mieszkań 54 
szt., łączna powierzchnia zabudo-
wy 2403,70 m2, łączna powierzch-
nia użytkowa 1844,04 m2, łączna 
kubatura 7214,00 m3, wraz z insta-
lacjami wodociągowo – kanalizacyj-

nymi, elektrycznymi, wentylacyj-
nymi, c.o., teletechnicznymi, przy-
łączami kanalizacyjnymi, wodo-
ciągami, elektrycznymi wraz z za-
gospodarowaniem terenu poprzez 
wykonanie drogi, chodników, par-
kingów, altany śmietnikowej i placu 
zabaw. Łączny koszt inwestycji to 
5.657.462,29 złotych. Gmina Sitków-
ka – Nowiny podpisała umowę z 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie na udzielenie finanso-
wego wsparcia tworzenia lokali so-
cjalnych, w wysokości 1.694.082,38 
złotych co stanowiło 29.95 % całko-
witego kosztu inwestycji.

•	 „Rewitalizacja Osiedla Nowiny” w 
ramach tego zadania w latach 2010 
– 2014 została wykonana moderni-
zacja ul. Szkolnej, ciągów pieszych 
, parkingów, altan śmietnikowych, 
przebudowa kanalizacji deszczowej 
oraz przeprofilowanie tzw. „Górki 
Jabłońskiego” na terenie osiedla za 
łączną kwotę  3.939.680,74 złotych.

„Rozbudowa budynku świetlicy 
wiejskiej w Szewcach” w ramach tego 
zadania w roku 2011 została wykona-
na rozbudowa budynku świetlicy z za-
gospodarowaniem terenu i ogrodze-
niem frontowym posesji. W latach na-
stępnych wokół świetlicy zostało wyko-
nane boisko wielofunkcyjne, boisko re-
kreacyjno – sportowe ( trawiaste ), plac 
zabaw, altana rekreacyjna oraz kostka 
przed sceną wraz z ławkami za łączną 
kwotę 1.492.009,13 złotych. Gmina Sit-
kówka – Nowiny podpisała umowę z 
ŚBRR biuro PROW w Kielcach na udzie-
lenie finansowego wsparcia przy rozbu-
dowie budynku świetlicy wiejskiej, w 
wysokości 395.812,81 złotych.

W latach 2010-2014 przeznaczona 
została dotacja celowa dla SZPOZ w No-
winach na wykonanie modernizacji i re-
montu budynku przychodni na łączną 
kwotę 1.122.649,77 złotych. W ramach 
przeznaczonych dotacji zostało wykona-
ne między innymi remont kapitalny bu-
dynku, wewnątrz i na zewnątrz obiektu, 
zakup ambulansu sanitarnego do trans-
portu chorych, zakup sprzętu do rehabi-
litacji, chłodziarki farmaceutycznej oraz 
zakup aparatu do ultrasonografii.

W latach 2010-2014 Gmina poniosła 
nakłady finansowe na budynek base-
nu „Perła” w wysokości 2.803.082,27 zło-
tych. W ramach przeznaczonych fundu-
szy została wykonana przebudowa i ter-
momodernizacja budynku Krytej Pły-
walni „Perła”. W ramach tego zadania 
udało się pozyskać wsparcie finansowe 
z ŚBRR biuro PROW w Kielcach na kwo-
tę 425.567,00 złotych. Do innych prac re-
montowych na wyżej wymienionym 
obiekcie należy zaliczyć wykonanie ba-
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senów zewnętrznych wraz z zagospoda-
rowaniem terenu wokół Krytej Pływalni 
„Perła”, wymiana pokrycia dachowego 
oraz modernizacja krytej pływalni „Per-
ła” wykonywana w 2014 r.

„Budowa kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” w msc. Nowiny na 
działkach nr ewid. 393/8 i 393/9, Gmina 
Sitkówka-Nowiny, 

województwo świętokrzyskie” za 
łączną kwotę 1.354.571,68 złotych. W 
ramach tego zadania udało się pozy-
skać wsparcie finansowe Ministerstwa 
Sportu i turystyki w kwocie 333.333,00 
złotych oraz z budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego w kwocie 333.333,00 
złotych.
•	 „Przebudowa drogi gminnej wraz 

z budową oświetlenia ulicznego w 
msc. Zagrody - „Słowik Markowi-
zna”, Gmina Sitkówka - Nowiny, wo-
jewództwo świętokrzyskie.” za łącz-
ną kwotę 875.720,56 złotych. W ra-
mach tego zadania została wyko-
nana nowa podbudowa wraz z na-
wierzchnią asfaltową, chodnikami 
oraz z oświetleniem ulicznym. Pozy-
skano wsparcie finansowe z budżetu 
państwa na kwotę 237.000,00 złotych.

•	 „Utworzenie szkolnego placu za-
baw - zaprojektowanie i budowa 
szkolnego placu zabaw w ramach 

rządowego projektu Radosna Szko-
ła przy Szkole podstawowej im. Or-
ląt Lwowskich” za łączną kwotę 
108.000,00 złotych. W ramach tego 
zadania udało się pozyskać wspar-
cie finansowe z budżetu państwa w 
wysokości 54.000,00 złotych.

•	 Budowa dróg gminnych w m. Zgór-
sko – ul. Azaliowa, ul. Kalinowa, ul. 
Berberysowa, ul. Magnoliowa oraz 
budowa oświetlenia ulicznego na 
wcześniej wymienionych ulicach za 
łączną kwotę 894.834,50 złotych. W 
ramach tego zadania została wyko-
nana nowa podbudowa 

wraz z nawierzchnią asfaltową, chod-
nikami oraz z oświetleniem ulicznym.
•	 Przebudowa drogi gminnej w 

m. Kowala Mała – działki nr 675, 
638/1, 710/1 – I etap za łączną kwotę 
289.002,65 złotych. W ramach tego 
zadania została wykonana nowa 
podbudowa wraz z nawierzchnią 
asfaltową, chodnikami oraz z od-
wodnieniem deszczowym.

•	 Dotacje celowe w latach 2010-2014 
dla Starostwa Powiatowego w Kiel-
cach na wykonanie remontów i mo-
dernizacji dróg powiatowych na te-
renie Naszej Gminy na łączną kwo-
tę 3.316.046,08 złotych.

•	 Budowa sieci wod.-kan. W ra-
mach grup inicjatywy lokalnej w 

latach 2010-2014 na łączną kwotę 
1.825.387,60 złotych.

•	 Wykonanie nawierzchni asfalto-
wej drogi gminnej działki nr ewid. 
536/10, 408, 408/1, 39, 46 w msc. 
Trzcianki, Gmina Sitkówka – No-
winy, województwo świętokrzyskie 
za łączną kwotę 191.419,50 złotych. 
W ramach tego zadania została wy-
konana nowa podbudowa 

wraz z nawierzchnią asfaltową oraz 
chodnikami.
•	 Budowa oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Sitkówka – Nowiny 
w latach 2010 – 2014 za łączną kwo-
tę 350.739,37 złotych.

•	 Budowa dróg gminnych, chodni-
ków i parkingów w m. Zagrody 
– działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 
398/53, 398/54 ( parking przy ul. 
Gimnazjalnej oraz część dróg i 
oświetlenie uliczne osiedla „za Gim-
nazjum”) – pierwsze dwa etapy zo-
stały wykonane za łączną kwotę 
497.845,28 złotych. W ramach tego 
zadania dotychczas została wyko-
nana nowa podbudowa wraz z na-
wierzchnią asfaltową, chodnikami  
na części ulicy Leszczynowej oraz 
z oświetleniem ulicznym na całym 
osiedlu „ za Gimnazjum” oraz par-
kingu przy ulicy gimnazjalnej.

Redakcja

Aktualności
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OPraCUją „PLaN GOSPODarKI NISKOeMISyjNej  
DLa GMINy SItKóWKa-NOWINy”

Zanim podziękowano sobie za wspólną pracę radni podjęli szereg znaczących 
dla mieszkańców uchwał. Jedną z najważniejszych była ta dotycząca wyrażenia woli 
przystąpienia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sitków-
ka-Nowiny”. – Podjęcie tej uchwały umożliwi rozpoczęcie procedury przystąpienia 
Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji tego bardzo ważnego projektu – podkreślał 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki. - Koncepcja tworzenia i realiza-
cji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europej-
skiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. Dzięki opracowaniu Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej indywidualni mieszkańcy oraz gmina będą mogli ubie-
gać się o dofinansowania na termomodernizację budynków oraz alternatywne źró-
dła energii. Unijne dotacje będą przyznawane również na oświetlenie ulic i placów, 
poprawę jakości dróg, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, wymianę sta-
rych kotłów i pieców na nowe i sprawniejsze, a także na zabezpieczenie energetycz-
ne wszystkich mieszkańców – dodał Wójt Barycki. 

OGóLNOPOLSKIe WyróżNIeNIe  
DLa DyreKtOra arKaDIUSZa jęDraSa

Podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia sesji wręczono specjalne gratula-
cje na ręce dyrektora ZSP w Nowinach i jednocześnie Prezesa Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Futsal-Nowiny, Arkadiusza Jędrasa, za otrzymanie przez niego ogólno-
polskiej nagrody „Pasjonat Sportowej Polski”, przyznanej przez kapitułę Klubu Spor-
towa Polska. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w siedzibie Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego w Warszawie. jak podkreślano, nagroda przyznana została za ca-
łokształt działalności Prezesa, w szczególności za utworzenie drużyny futsalu - piłki 
nożnej halowej i wprowadzenie drużyny do I Ogólnopolskiej Ligi Futsalu, pozyski-
wanie dodatkowych źródeł finansowania, zrealizowanie projektów wzbogacających 
bazę sprzętową i infrastrukturę, jak: budowa kortu tenisowego, zakup nart, sprzętu 
do tenisa ziemnego, zakup maszyny do wyrzucania piłek tenisowych, kajaków, sprzę-
tu do paintbala oraz łyżew. Warto podkreślić, że na ten cel w sumie pozyskano nie-
malże 160 tysięcy złotych przy wkładzie wypracowanym ze środków własnych na po-
ziomie 20%. Nagrodę przyznano również za organizację i współorganizację imprez 
sportowych w siatkówce plażowej, koszykówce, narciarstwie i biegach przełajowych. 

- Tak naprawdę nagroda na-
leży się wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do powo-
łania, funkcjonowania i roz-
woju klubu, a wiec dla za-
rząd klubu, trenerów, za-
wodników, sponsorów i dar-
czyńców. Specjalne podzię-
kowania należą się Wójtowi 
Stanisławowi Baryckiemu za 
przychylność dla niemalże 
wszystkich naszych inicja-
tyw i wspieranie działalności 
klubu – powiedział dyrektor 
Arkadiusz Jędras, dziękując 
podczas sesji za przekazane 
oficjalnie gratulacje.

Ostatnia sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
w bieżącej kadencji

Z okazji kończącej się w listopadzie kadencji samorządowej Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki wraz z Przewodniczą-
cym Rady Sebastianem Nowaczkiewiczem złożyli podziękowania  
i wyrazy uznania dla wszystkich radnych obecnej kadencji za trud 
dotychczasowej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

PODSUMOWaNO CZtery Lata  
MIjająCej jUż KaDeNCjI

Na zakończenie ostatniego posie-
dzenia sesji Rady Gminy Sitkówka-No-
winy wzajemnie podziękowano sobie za 
cztery lata współpracy w dobiegającej 
końca kadencji. Zakończenie sesji koń-
czącej kadencję rady miało zdecydowa-
nie inny charakter niż te, z którymi mie-
liśmy do czynienia przez ostatnie czte-
ry lata. Wójt Stanisław Barycki wspólnie 
z Przewodniczącym Rady Sebastianem 
Nowaczkiewiczem wręczyli wszystkim 
radnym pisemnie podziękowania oraz 
pamiątkowe grawertony. Ostatnie po-
siedzenie sesji w tej kadencji było rów-
nież swoistym podsumowaniem czte-
rech lat pracy samorządowej. – Pomimo 
wielu przeciwności Gmina Sitkówka-
Nowiny wielokrotnie była doceniana na 
arenie nie tylko województwa, ale i kra-
ju zdobywając najwyższe miejsca w naj-
ważniejszych samorządowych rankin-
gach ogólnopolskich. To efekt ciężkiej 
pracy wielu ludzi, którym z tego miejsca 
pragnę złożyć serdeczne podziękowa-
nia – mówił Wójt Stanisław Barycki. Po-
dziękowania na ręce Wójta za cztery lata 
współpracy złożył również Przewodni-
czący Rady, Sebastian Nowaczkiewicz. 
Podczas pożegnalnej sesji nie zapomnia-
no też o tych, którzy odeszli w dobiega-
jącej końca obecnej kadencji. 

Agnieszka Olech

Aktualności
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Stanisław 
BaryCKI 
- Ma 69 lat, inżynier che-
mik-ceramik, ukończył 
Akademię Górniczo-Hut-
niczą w Krakowie. Jest 
wójtem od 12 lat. Zapalo-
ny filatelista, kolekcjono-

waniem zajmuje się od 1963 roku. Intere-
suje się sportem. W przeszłości trenował 
boks i podnoszenie ciężarów. Był preze-
sem kieleckiego Aeroklubu. Pasjonuje go 
działalność społeczna. Od 1967 roku pra-
cował w miejscowym przemyśle wydo-
bywczym. Karierę w nim skończył w 1995 
jako dyrektor naczelny Zakładów Prze-
mysłu Wapienniczego Trzuskawica. Póź-
niej przez dziewięć lat pracował jako dy-
rektor oddziału w firmie Lafarge Trans-
port. Jest kibicem Górnika Zabrze i GKS 
Nowiny, kocha sporty motorowe i chciał-
by, żeby rozwijały się one na terenie gmi-
ny. Lubi jeździć nad polskie Morze.

16 listopada wybieramy władze samorządowe
Dobiega końca czteroletnia kadencja władz samorządowych. 16 listopada wybierać będziemy nowych 

wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także radnych nowej kadencji ubiegających się o mandaty do rad 
gmin, powiatów oraz sejmiku województwa. 

jacek 
KaNIa 

- Ma 41 lat, żonaty, 
dwóch synów. Od uro-
dzenia mieszkaniec 
gminy Sitkówka-Nowi-
ny, obecnie mieszka w 

Szewcach. Wykształcenie wyższe eko-
nomiczne na kierunku zarządzanie re-
gionem i usługami publicznymi. Jest dy-
rektorem Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach, wcześniej przez 
dwie kadencje był radnym wybieranym 
z okręgu Nowiny. Dziesięć lat pracował 
jako menadżer w firmie Mokate. Inte-
resu-je się sportami wodnymi i narciar-
stwem. Zapalony biegacz.

Sebastian 
NOWaCZKIeWICZ 

- Ma 38 lat, żonaty, ma 
dwoje dzieci, córkę i 
syna. Ukończył Wy-
dział Leśny Akade-
mii Rolniczej w Krako-

wie. Był głównym specjalistą w kielec-
kim oddziale Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie jest  
naczelnikiem Wydziału Rolnictwa, Le-
śnictwa i Ochrony Środowiska w Sta-
rostwie Powiatowym w Kielcach. Lubi 
piłkę nożną. Kibicuje Juventusowi Tu-
ryn i Koronie Kielce. Jego pasją jest też 
siatkówka, ogląda mecze reprezentacji 
Polski i sympatyzuje z Effectorem Kiel-
ce. Jest myśliwym. Chętnie przebywa z 
rodziną. 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach 

z dnia 27 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w 
Sitkówce-Nowinach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny:

1. BARYCKI Stanisław Jerzy, lat 69, wykształcenie wyższe, zam. Kielce, nie należy do partii politycznej, popierany przez: na p odsta-
wie art. 28, ust. 1. ptk.5c Prawo i Sprawiedliwość udziela poparcia w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 
2014 r.: Stanisław Jerzy Barycki z Komitetu Wyborczego Gmina Z przyszłościązgłoszony przez KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

2. KANIA Jacek Piotr, lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Szewce, nie należy do partii politycznej 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA - NASZYM DOMEM

3. NOWACZKIEWICZ Sebastian Stanisław, lat 38, wykształcenie wyższe, zam. Zawada, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe

zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO

Przewodniczący  
Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach

Monika Urbańska-Milcarz  
/-/

Aktualności

I tylko pamiętajmy, że do urn udamy się, aby wybrać włodarzy na kolejne cztery lata – ludzi, którzy w tym czasie będą decy-
dować o sprawach mieszkańców naszej Gminy.  

Kandydaci na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
Poniżej w kolejności alfabetycznej prezentujemy kandydatów na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.
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Oceniając sukces finansowy wzięto pod uwagę docho-
dy własne wraz z udziałami w podatkach centralnych, 
dochody z subwencji, skutki obniżek stawek oraz ulgi w 
podatkach lokalnych – wpłata tzw. janosikowego, a także 
potencjalne odchody własne bieżące wraz z udziałami w 
podatkach centralnych. Jak podkreślano na łamach dwu-
tygodnika WSPÓLNOTA, zasadą przyjętą w rankingu 
jest uwzględnianie nie wartości wskaźników na koniec 
kadencji, a wskaźników pokazujących dynamikę zmian 
w minionych czterech latach. Według kapituły, oceniany 
więc był nie bezwzględny poziom rozwoju czy zamożno-
ści budżetu, a postęp, jaki miał miejsce w trakcie mijają-
cej kadencji.   

Zgodnie z tegorocznym rankingiem Gmina Sitkówka-
Nowiny znalazła się na 37 miejscu w kraju pod względem 
finansowym. Dla porównania, w tym samym rankingu, 
w latach 2006-2010 Gmina była na 282 miejscu w katego-
rii gmin wiejskich.

Agnieszka Olech 

Sukces finansowy  
Gminy Sitkówka-Nowiny 

według  
ogólnopolskiego  

rankingu
Już po raz czwarty Pismo Samorządu Te-

rytorialnego WSPÓLNOTA przeprowadziło 
ogólnopolski ranking sukcesu mijającej kaden-
cji (2010-2014), według którego Gmina Sitków-
ka-Nowiny znalazła się w krajowej czołówce 
gmin wiejskich pod względem finansowym. 
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1 Część sołectwa SZEWCE-ZAWADA w tym: 
Część miejscowości SZEWCE: 44-45, od 49 do końca, CYNKO-
WA, DEWOŃSKA 35-37A nieparzyste, od 42 do końca, OŁOWIANA 
MIEJSCOWOŚĆ ZAWADA

1

2 Część sołectwa SZEWCE-ZAWADA w tym: 
Część miejscowości SZEWCE: 3-43, 46-48 parzyste, AL. ANTONIEGO 
HEDY, BARYTOWA, DEWOŃSKA 4-30, 38-40, DOLOMITOWA, KAL-
CYTOWA, KREDOWA, KWARCYTOWA, MARMUROWA, MIEDZIA-
NA, PIASKOWA, PIRYTOWA, RAJSKA, WAPIENIOWA, ŻWIROWA, 

1

3 Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:
Część miejscowości ZGÓRSKO: 60H-64 parzyste, 91, 103, BUKO-
WA, DĘBOWA, GRABOWA, KLONOWA, KWIATOWA, OGRODO-
WA, OSIEDLE POD LASEM, WRZOSOWA

1

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SITKÓWKA- NOWINY 

z dnia  05 września 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr RG-XXVI/178/12 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2014r.wsprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenia ich gra-
nic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

podaje się do publicznej wiadomości:
informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  

oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowinach  
w wyborach do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Ranking – sukces mijającej kadencji (2010-2014)
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Granice obwodu głosowania

Siedziba 
obwodowej 

komisji 
wyborczej

1

 

Sołectwo: SZEWCE-ZAWADA Świetlica w Szewcach 
Szewce ul. Dewońska 
91 
26-052 Nowiny

2 
 

Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:  
Część miejscowości ZGÓRSKO:  
60H-64 parzyste, 91, 103, Bukowa, Dębowa, 
Grabowa, Klonowa, Kwiatowa, Ogrodowa, 
Osiedle Pod Lasem, Wrzosowa 
Część miejscowości ZGÓRSKO: 
29-85A nieparzyste, 93B-99A, od 104 do końca, 
Cedrowa, Cicha, Cyprysowa, Leśna, Wiosenna

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

3 Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:  
Część miejscowości ZGÓRSKO : 
1-27, 40-60G parzyste, 70-88 parzyste, 101, 
102I, Azaliowa, Berberysowa, Jaśminowa, 
Kalinowa, Magnoliowa, Malinowa, Różana, 
Salonowa, Słoneczna, Szewska 
Miejscowość: Zagrody 
Kolonia: Słowik

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

4
 

Część NOWIN w tym: 
Miejscowość: NOWINY: 
Cementowa, Gimnazjalna, Parkowa, Perłowa, 
Przemysłowa, Składowa, Zakładowa
Kolonia: Trzcianki 
Miejscowość: NOWINY:  
Białe Zagłębie 4, 6, 8,10, 12, 14, 16

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

5 Część NOWIN w tym: 
Miejscowość: NOWINY : 
Białe Zagłębie 1, 3, 5 
Miejscowość: NOWINY : 
Białe Zagłębie 11, 13, 15 
Miejscowość: NOWINY : 
Białe Zagłębie 17, 19, SZKOLNA

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

6 Sołectwo BOLECHOWICE 
Sołectwo WOLA MUROWANA

Szkoła Podstawowa 
w Bolechowicach 
Bolechowice 10 
26-052 Nowiny

7 Sołectwo KOWALA 
Kolonia: SITKÓWKA

Szkoła Podstawowa 
w Kowali 
Kowala 51B 
26-052 Nowiny

 - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyj-
nego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 

26 października 2014 r.
Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru gło-
sowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomoc-

nika jest wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania  
16 listopada 2014 r. (niedziela)  
w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt/Gminy
Stanisław Barycki

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 16 października 2014 r.

Na podstawie art. 16§ 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr 
XXVI/211/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, oraz Zarządzenia Nr WG.92.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, podaje się do 
wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania koresponden-
cyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla prze-
prowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

4 Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:
Część miejscowości ZGÓRSKO: 29-85A nieparzyste, 93B-99A, od 104 
do końca, CEDROWA, CICHA, CYPRYSOWA, LEŚNA, WIOSENNA

1

5 Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:
Część miejscowości ZGÓRSKO: 1-27, 40-60G parzyste, 70-88 pa-
rzyste, 101, 102I, AZALIOWA, BERBERYSOWA, JAŚMINOWA, 
KALINOWA, MAGNOLIOWA, MALINOWA, RÓŻANA, SALONO-
WA, SŁONECZNA, SZEWSKA

1

6 Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:
Miejscowość: ZAGRODY
Kolonia: SŁOWIK

1

7 Część NOWIN w tym:
Miejscowość: NOWINY: CEMENTOWA, GIMNAZJALNA, PARKO-
WA, PERŁOWA, PRZEMYSŁOWA, SKŁADOWA, ZAKŁADOWA, 
Kolonia: TRZCIANKI

1

8 Część NOWIN w tym:
Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

1

9 Część NOWIN w tym:
Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 1, 3, 5

1

10 Część NOWIN w tym:
Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 11, 13, 15

1

11 Część NOWIN w tym:
Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 17, 19, SZKOLNA

1

12 Sołectwo BOLECHOWICE 1

13 Sołectwo WOLA MUROWANA 1

14 Część sołectwa KOWALA w tym: 
KOWALA: 1-50A, 
Kolonia: SITKÓWKA

1

15 Część sołectwa KOWALA w tym:
KOWALA: od 51 do końca, 
Miejscowość: KOWALA MAŁA

1

 RAZEM 15

Siedziba Komisji:
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Nowinach,   

jest Urząd Gminy  Sitkówka-Nowiny    
ul. Białe Zagłębie 25 – pokój nr  22 ( II piętro), 

telefon nr 3475017 , faks nr 3475011

Wójt/Gminy
Stanisław Barycki
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29 października, w Radkowicach odbyła się kon-
ferencja prasowa, podczas której dyrektor kieleckiego 
zakładu Polskiej Spółki Gazownictwa Józef Katra pod-
sumował pierwszy, zakończony etap inwestycji. – W 
pierwszym etapie inwestycji doprowadziliśmy 4,5-kilo-
metrowy gazociąg wysokiego ciśnienia do stacji reduk-
cyjno-pomiarowej w Radkowicach – poinformował dy-
rektor Józef Katra. 

POZIOM ZaaWaNSOWaNIa PraC
Obecnie na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny trwa-

ją prace budowlano-montażowe II etapu inwestycji w 
miejscowościach: Wola Murowana, Bolechowice, No-
winy, Zgórsko, Zagrody i Szewce. - Zależy nam, aby ga-
zociąg powstał jak najszybciej. Nadarzyła się ogromna 
szansa, że bez udziałów kosztów własnych gminy, bę-
dziemy mogli pozyskać to bez wątpienia istotne dla na-
szych mieszkańców medium, dzięki któremu podnie-

Będzie gaz w Gminie Sitkówka-Nowiny
Mieszkańcy Gminy Sitkówka-Nowiny wreszcie się doczekali. Właśnie rusza drugi etap gazyfikacji 

trzech gmin: Sitkówka-Nowiny, Chęciny i Sobków. Gaz popłynie do 18 miejscowości gazociągiem o łącz-
nej długości prawie 38 km. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji to 33,9 mln zł, 
z czego część kosztów w kwocie 12,3 mln zł zostanie pokryta ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie 
prac gazyfikacyjnych planowane jest na maj 2015 roku. 

sie się również wartość działek – tłumaczy 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław 
Barycki.

Korzyści płynące z inwestycji
Przedsięwzięcie umożliwi mieszkańcom 

regionu korzystanie z gazu ziemnego - paliwa 
wygodnego w użytkowaniu oraz bezpiecz-
nego dla środowiska. Używanie go w gospo-
darstwach domowych wpływa na poprawę 
standardu życia, gdyż paliwo jest dostarcza-
ne za pośrednictwem sieci gazowej i nie wy-
maga magazynowania. Gazyfikacja pozwo-
li również na stworzenie lepszych warun-
ków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,  
w szczególności firm korzystających obecnie 
z droższych paliw substytucyjnych. 

PrZyŁąCZaNIe DO SIeCI GaZOWej
Realizowana inwestycja pozwoli na 

sukcesywne przyłączanie odbiorców do sie-
ci gazowej w oparciu o zawierane z Polską 
Spółką Gazownictwa umowy przyłączenio-
we. Na stronie internetowej www.psgaz.pl/
dlaklienta umieszczono najważniejsze infor-
macje z zakresu przyłączenia do sieci gazo-
wej wraz z przydatnymi dokumentami do 
pobrania (akty prawne, zgłoszenia, wnio-
ski etc.).

Informacji związanych z procesem 
przyłączenia do sieci gazowej udziela rów-
nież Zakład w Kielcach Polskiej Spółki Ga-
zownictwa, bezpośredni tel. 41 34 94 261.

Agnieszka Olech

Aktualności
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Szkoła Podstawowa Bolechowice
Pokazy ratownictwa medyczne-

go, prezentacja najnowocześniejszego 
sprzętu medycznego oraz sprzętu do 
nurkowania, finał plastycznego konkur-
su tematycznego oraz przyłączenie się 
do ogłoszonego przez Europejską Radę 
Resuscytacji próby pobicia ustanowie-
nia rekordu w jednoczesnym prowa-
dzeniu resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej – tak w Szkole Podstawowej w 
Bolechowicach obchodzono Światowy 
Dzień Ratownictwa Medycznego. – Dla 
nas to ważny dzień – mówił dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, 
Tomasz Gruszczyński. – Tego typu akcje 
bez wątpienia oswajają dzieci z tak waż-
nymi zagadnieniami, jak umiejętność 
ratowania życia. Od dawna staramy się, 
aby wszyscy nasi uczniowie zawsze byli 
przygotowani i dobrze wyszkoleni, a 
pierwsza pomoc była dla nich czymś na-
turalnym. W ramach Programu Eduka-
cyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” 
zostaliśmy wyposażeni w sprzęt do na-
uki udzielania pierwszej pomocy, stąd 
uważamy, że naszym obowiązkiem jest 
uczenie już od przedszkola resuscyta-
cji krążeniowo-oddechowej – zaznaczył 
dyrektor Tomasz Gruszczyński.

- Każdy może stać się bohaterem ra-
tującym ludzkie życie. Jednocześnie każ-
dy chciałby, żeby los mu takiej szansy ni-
gdy nie dał. Kiedy jednak dochodzi już 
do tragicznego zdarzenia, jak wypadek 

Bicie rekordu w ratowaniu 
w Bolechowicach i Kowali

29 uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Bolechowicach i bli-
sko 100 uczniów Szkoły Pod-
stawowej w kowali wraz z na-
uczycielami przez pół godziny 
prowadziło resuscytację krą-
żeniowo-oddechową na fan-
tomach. Obie szkoły włączy-
ły się w koordynowaną przez 
Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy ogólnopolską akcję 
bicia rekordu w reanimacji w 
ramach Światowego Dnia Ra-
townictwa Medycznego.  

samochodowy, pożar, czy wstrząs anafi-
laktyczny, jest za późno na zastanawia-
nie się, co w takiej sytuacji należy zrobić. 
Z tym się trzeba oswoić, to trzeba wie-
dzieć. To wiedza na wagę życia – pod-
kreślał podczas spotkania Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki.

- Nie należy się bać ratowania lu-
dzi. Mamy obowiązek pomóc osobie po-
trzebującej – przekonywał Andrzej No-
wakowski, ratownik medyczny z sekcji 
nurków Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Mójczy. O tym, jak prawidłowo wyko-
nać resuscytację krążeniowo-oddecho-
wą mówił ratownik medyczny, Michał 
Wcisło. - Udzielanie pierwszej pomo-
cy to odpowiedzialność, za którą stoją 
duża wiedza, umiejętności fizyczne i od-
porność psychiczna. Wiedzę na ten te-
mat staramy się przekazywać dzieciom 
i młodzieży tak często, jak to tylko jest 
możliwe – poinformował ratownik me-
dyczny, Michał Wcisło. 

Poza przyswajaniem wiedzy ucznio-
wie wzięli tez udział w części praktycz-
nej. – Wraz z obchodami Międzynarodo-
wego Dnia Ratownictwa Medycznego 
nasza szkoła przyłączyła się tez od ak-
cji organizowanej przez Wielka Orkie-
strę Świątecznej Pomocy, czyli do bicia 
rekordu w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
przez jak największą liczbę osób – po-
wiedział dyrektor Tomasz Gruszczyń-

ski. Warto zaznaczyć, że wydarzenie to 
odbywało się punktualnie o godzinie 
12:00 w całej Europie. 

Podczas obchodów Światowego 
Dnia Ratownictwa Medycznego w Szko-
le Podstawowej w Bolechowicach odbył 
się również finał konkursu plastycznego 
pod hasłem: „Ratownictwo medyczne 
widziane oczami dziecka”. W konkursie 
udział wzięło ponad czterdzieści prac 
plastycznych. – Wszystkie były na bar-
dzo wysokim poziomie. Wybór tej naj-
lepszej był ogromnie trudny – przyznał 
Wójt Stanisław Barycki, który zasiadł w 
jury konkursu tuż obok Urszuli Terlic-
kiej, przedstawicielki Świętokrzyskie-
go Centrum Ratownictwa Medycznego, 
dyrektora Sp w Bolechowicach Tomasza 
Gruszczyńskiego oraz ratownika me-
dycznego Andrzeja Nowaka. Po długich 
naradach, miejsce pierwsze przyznano 
dla Mart Kraińskiej, uczennicy klasy VI. 
Miejsce drugie zajął Adam Wcisło z kla-
sy IV, a na miejscu trzecim uplasował się 
Piotr Kasperek z klasy IB. Zwycięzcom 
wręczono puchary i nagrody. Warto 
podkreślić, że drobne upominki otrzy-
mały również wszystkie dzieci biorące 
udział w konkursie.

Szkoła Podstawowa w Kowali
- Przystąpiliśmy do akcji mając na 

uwadze fakt, że posiadanie umiejętno-
ści niesienia pierwszej pomocy jest „na 
wagę życia”. Z pierwszą pomocą nale-
ży zapoznawać dzieci od najmłodszych 
lat – powiedziała dyrektor SP w Kowali, 
Małgorzata Markiewicz. 

Wydarzenie rozpoczęło się w czwar-
tek 16 października, punktualnie o go-
dzinie 12.00, w szkołach i różnych in-

Szkoła Podstawowa Bolechowice

Aktualności
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Największa Bitwa Partyzancka na Kielecczyźnie rozegrała 
się w dniach 29-30 września 1944 roku pod Gruszką. Pod po-
mnikiem upamiętniającym starcie, odbył się apel poległych. 
Złożone zostały również kwiaty. W uroczystościach udział 
wzięli kombatanci, eurodeputowani, władze wojewódzkie, 
powiatowe, samorządowe, a także konsulowie. Gminę Sitków-
ka-Nowiny reprezentował Wójt Stanisław Barycki, Zastępca 
Wójta Krzysztof Rym, radna Krystyna Janiec oraz Chór „No-
wina”, którego występ uświetnił uroczystości. Chór wykonał 
pieśni patriotyczne i partyzanckie. – Ogromnie nam miło, że 
Chór „Nowina” został poproszony o uświetnienie naszym wy-
stępem uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym starcie 
oddziału Armii Ludowej z okupantem w rejonie wsi Grusz-
ka – Jóźwików – przyznali zgodnie członkowie Chóru „Nowi-
na”. Na zakończenie uroczystości wiązanki kwiatów pod po-
mnikiem złożyły poszczególne delegacje.

W drugiej części uroczystości Wójt Gminy Sitkówka-Nowi-
ny Stanisław Barycki, Chór „Nowina” oraz mieszkańcy Gminy 
Sitkówka-Nowiny otrzymali z rąk Wicemarszałka Sejmu RP, 
Jerzego Wenderlicha, dyplomy uznania za szczególną dbałość 
o historyczną prawdę i pamięć ponad podziałami, a także za 
nieoceniony wkład w upamiętnienie bohaterskich kart pol-

Chór „Nowina” uświetnił 
70. Rocznicę bitwy pod Gruszką

28 września, w miejscowości Gruszka w gminie Radoszyce odbyły się uroczystości związane z 70. rocz-
nicą Największej Bitwy Partyzanckiej na Kielecczyźnie stoczonej w dniach 29-30 września 1944 roku 
przez oddziały Armii Ludowej z okupantem w rejonie wsi Gruszka – Jóźwików. Uroczystości uświetnił 
występ Chóru „Nowina” pod kierownictwem Krzysztofa Jończyka.

Aktualności

stytucjach na terenie całego kraju. – W naszej szkole do dys-
pozycji ponad setki osób, które przystąpiły do akcji, mieliśmy 
osiem fantomów. Każdy z uczestników wykonywał dwa wde-
chy oraz 30 uciśnięć klatki piersiowej. Resuscytację wykony-
wali uczniowie szkoły podstawowej, nauczyciele oraz zapro-
szeni goście. Cała akcja była rejestrowana, a nagranie wideo 
wraz ze sprawozdaniem trafi do fundacji – poinformowała dy-
rektor Markiewicz. Warto dodać, że nad całością imprezy czu-
wały panie Karolina Lach i Stanisława Polowczyk - Walas oraz 
druhowie z OSP w Kowali.

Zanim rozpoczęło się bicie rekordu, cennych wskazówek 
dla wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej w szko-
le w Kowali udzielał ratownik medyczny ze Szkoły Policeal-

nej w Morawicy. Przeprowadził on także pokaz resuscytacji. 
- Po raz kolejny społeczność naszej szkoły dowiodła, że stano-
wią grupę bardzo pozytywnie zakręconych ludzi, z którymi 
można góry przenosić – mówiła po zakończonej akcji dyrektor 
Małgorzata Markiewicz.

Należy pamiętać, że akcja ta jest odpowiedzią na deklara-
cję Parlamentu Europejskiego, w której państwa Unii zachęca-
ją do powszechnego nauczania udzielania pierwszej pomocy 
osobom, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Ak-
cja równocześnie ruszyła 16 października w całej Europie. Ko-
ordynatorem akcji w Polsce była Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W tym roku resuscytację przeprowadzono jednocze-
śnie w 700 miejscach w Polsce.

Agnieszka Olech 

skich dziejów i w patriotyczne wychowanie młodego poko-
lenia. – Staramy się zawsze pamiętać o tych, którzy przela-
li swoją krew za naszą wolność. O naszej historii winniśmy 
zawsze pamiętać i przekazywać tą naszą historię młodszemu 
pokoleniu – podkreślał Wójt Stanisław Barycki. 

Agnieszka Olech
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W tym roku bociany swym miłośnikom z Ziemi Świętokrzy-
skiej zgotowały nie lada niespodziankę. 27 września przybyły 
bardzo licznie do gościnnej Ostoi Dworskiej – Gospodarstwa 
agroturystycznego prowadzonego przez przewodnika świę-
tokrzyskiego PTTK, Grzegorza Szymańskiego. Przybyły one 
w pracowicie wykonanych rękami dzieci obrazach, grafikach i 
formach przestrzennych. Porozkładały się na łące wokół daw-
nych zabudowań dworskich Starosty Małogoskiego, wśród 
drewnianych rzeźb Galerii Wsi Polskiej.

Oj, wiele miała z nimi pracy Wysoka Komisja Wojewódzkie-
go Konkursu „EKO – Bocian”, powołana przez Dyrektora Świę-
tokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewi-
cach, Jarosława Mostowskiego, a pracująca pod opieką Woje-
wódzkiego Koordynatora Klubów 4H, Renaty Gos.

Nasza klubowa delegacja z radością usłyszała, że otrzymała 
wyróżnienie. Wraz z dyplomami otrzymaliśmy gratyfikację fi-
nansową oraz lornetkę. Przyda ona nam się bardzo do ornitolo-
gicznych obserwacji. Bociani konkurs bowiem rozbudził nasze 
zainteresowania ciekawym, barwnym i jakże dla człowieka po-
żytecznym – ptasim światem. 

Szkolny Klub 4H „EKO – Żuczki” 
wyróżniony w konkursie „EKO-Bocian”

 Działający przy Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach Szkolny Klub 4H „EKO – 
Żuczki” otrzymał wyróżnienie w konkursie wojewódzkim „EKO – Bocian”.

Aktualności
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W Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Nowinach odbyła się druga edycja szko-
leń komputerowych dla seniorów. Jest to 
kontynuacja projektu pn. „Wzrost jakości 
życia na obszarach wiejskich poprzez za-
kup komputerów do biblioteki publicznej 
oraz organizację szkolenia dla seniorów”, 
który w 2012 roku realizowany był z po-
zyskanych przez Gminę Sitkówka-No-
winy pieniędzy unijnych za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania „Perły 
Czarnej Nidy”. W ramach projektu pozy-
skano laptopy, projektor multimedialny 
oraz ekran, a w dwumiesięcznym szkole-
niu wzięło udział dwadzieścia osób.

- Zauważyliśmy dużą potrzebę wśród 
osób starszych korzystania z Interne-
tu. Ponieważ mamy sprzęt, postanowili-
śmy przeprowadzić kolejną edycję szko-
lenia dla seniorów w zakresie korzysta-
nia z komputerów i Internetu. Zaintere-

Szkolenia komputerowe dla seniorów
Podstawowa obsługa kom-

putera, pisanie i tworzenie pro-
stych pism, korzystanie z pod-
stawowych programów syste-
mu Windows, a także korzy-
stanie z Internetu, w tym wy-
szukiwanie informacji i komu-
nikacja przez Internet – tego 
wszystkiego uczyli się senio-
rzy z gminy Sitkówka-Nowi-
ny, biorący udział w projek-
cie realizowanym dzięki środ-
kom z budżetu Gminy Sitków-
ka-Nowiny. 

sowanie było ogromne, niestety mieli-
śmy ograniczoną liczbę miejsc, ze wzglę-
du na ilość laptopów, jakie posiadamy. W 
przyszłości chcielibyśmy jednak zorgani-
zować kolejne kursy. Wszystko w miarę 
potrzeb naszych mieszkańców – powie-
działa Julita Zając, dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Nowinach. 

Druga edycja szkolenia komputero-
wego dla seniorów już się rozpoczęła się 
w październiku. - Myślę, że jest to bar-
dzo dobry pomysł. Komputer i Internet 
to w dzisiejszych czasach okno na  świat 
– podkreślał Wójt Gminy Sitkówka-No-
winy, Stanisław Barycki. - Jak widać, po-
zyskane unijne pieniądze w Gminie Sit-
kówka-Nowiny nie marnują się. Zaku-
piony dzięki środkom zewnętrznym 
sprzęt jest cały czas wykorzystywany. Je-
stem przekonany, że tego typu szkolenia, 
ze względu na duże zainteresowanie, 

będą organizowane częściej – zapowie-
dział włodarz Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Seniorzy odbyli zajęcia szkoleniowe 
dwa razy w tygodniu po dwie godziny. 
Kurs trwał miesiąc. – Podczas zajęć przy-
bliżyliśmy seniorom pracę z kompute-
rem, jak również z różnymi programami 
użytkowymi, ale przede wszystkim skie-
rowaliśmy ich uwagę na komunikację ze 
światem poprzez Internet. Nauczyliśmy 
naszych kursantów jak korzystać z Inter-
netu, jak wyszukiwać różnego rodzaju 
informacje, a nawet jak czytać gazety nie 
wychodząc z domu – powiedział Adam 
Włodarczyk, prowadzący szkolenie dla 
seniorów w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Nowinach.   

Relacja z uroczystego zakończenia 
kursu komputerowego w następnym 
numerze „Głosu Nowin”.

Agnieszka Olech  

Aktualności

tematyka projektu:
Przeciwdziałanie wykluczeniu fi-

nansowemu i kształtowanie odpowie-
dzialności przy podejmowaniu decy-
zji finansowych, w tym zarządzaniu bu-
dżetem domowym i korzystaniu z usług 
finansowych, oraz:
•	 Popularyzowanie wiedzy na temat 

dziedzictwa ekonomicznego i histo-
rii pieniądza,

•	 Promowanie nowoczesnych po-
staw wpływających na kształtowa-
nie kapitału społecznego związane-
go z rozwojem gospodarczym,

Program Edukacji Ekonomicznej
Miło nam poinformować, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach, w partner-

stwie z Fundacją „Ambasada Edukacji i Kultury”, będzie realizował projekt finansowany ze środków 
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

•	 Kształtowanie postaw sprzyjają-
cych przedsiębiorczości.

Przewidywany czas trwania projek-
tu: 01.02.2015 r.-31.07.2015 r.

adresaci projektu:
•	 Projekt jest skierowany do dzie-

ci i młodzieży w wieku 13-19 lat, 
których rodzice lub opiekunowie 
prawni są podopiecznym Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sitkówce-Nowinach.

Oferta projektu:
•	 Warsztaty z zakresu edukacji finan-

sowej.

•	 Zajęcia kulturalne, sportowe i re-
kreacyjne.

•	 Wycieczki do Muzeum Mennica Pol-
ska i Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie i inne (kino, basen itp.).

Dla najpilniejszych uczestników 
Projektu przewidziane są cenne nagro-
dy, np. tablety!

Liczba miejsc jest ograniczona!

Zgłoszenia do projektu przyjmowa-
ne są w siedzibie GOPS:

ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny

Serdecznie zapraszamy!
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Ścieżka rowerowa w Sitkówce-Nowinach ma długość 
siedmiu kilometrów. Zaczyna się w miejscowości Zawada, 
na pętli autobusowej numer 19, a kończy obok kamienioło-
mu w Szewcach. Na początku, w połowie, i na końcu tra-
sy znajdują się przestronne wiaty rekreacyjne, w których ro-
werzyści mogą wygodnie odpocząć. Wykonanie inwestycji 
kosztowało gminę około 150 tysięcy złotych. 

- Pierwsza z planowanej sieci ścieżek rowerowych jest 
niezwykle atrakcyjna – podkreślał podczas otwarcia ścież-
ki rowerowej Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Ba-
rycki. - Dzięki doskonałej współpracy z Nadleśnictwem Kiel-
ce, trasa w większości biegnie traktem leśnym. W tym miej-
scu chciałbym serdecznie podziękować za przychylność dla 
nadleśniczego Roberta Płaski z Nadleśnictwa Kielce oraz dla 
Mariusza Wertki, leśniczego z Nadleśnictwa Szewce – dzię-
kował leśniczym Wójt Stanisław Barycki. - Poza tym, w nie-
których miejscach utwardziliśmy trasę ścieżki kruszywem, 
a w miejscu, gdzie przecina ją strumień wykonaliśmy mo-
stek. Powstały też trzy wiaty, gdzie można odpocząć z całą 
rodziną. To dopiero początek planowanych ścieżek. Drugim 
etapem będzie budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej od 
leśniczówki w Szewcach do Osiedla Pod Lasem – zapowie-
dział Wójt Barycki.    

Władze Gminy Sitkówka-Nowiny planują w przyszłości 
połączyć ścieżkami rowerowymi najciekawsze miejsca na te-
renie Gminy. - Planujemy w przyszłym roku połączyć ka-
mieniołom Szewce ze ścieżką rowerową, która ma powstać 
przy drodze powiatowej pomiędzy Zgórskiem a Szewcami. 
Poza tym, do otwartej już pierwszej ścieżki rowerowej chcą 
się przyłączyć sąsiednie gminy. Chcemy, aby w przyszłości 
powstała cała sieć ścieżek – poinformował Wójt Stanisław 
Barycki. 

Po pierwszej przejażdżce nową trasą rowerową, uczest-
nicy inauguracyjnego rajdu byli pod jej wrażeniem. - Teren 
jest bardzo zróżnicowany. Początek trasy może być nieco 
kłopotliwy, bo to dość stromy podjazd. Później jednak jest z 
górki. Jedzie się trochę po piasku, trochę po żwirku, kamycz-
kach, a trochę po asfalcie, czy runem leśnym. Trasa wiedzie 
lasem, gdzie podczas przejażdżki cały czas obcujemy z przy-
rodą. Jest też gdzie odpocząć, bo na trasie mamy trzy wia-
ty przystankowe. Tereny są piękne, a warunki do jeżdże-

W Gminie Sitkówka-Nowiny powstała 
ścieżka rowerowa

Na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny powstała ścieżka rowerowa. W piątek, 10 października, dokona-
no uroczystego jej otwarcia, które zainaugurował wyścig rowerowy. Jak zapowiedziały władze Gminy 
Sitkówka-Nowiny, niebawem powstaną kolejne trasy rowerowe.

nia fantastyczne. Polecam wszystkim – chwalił trasę Arkadiusz 
Jędras, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowi-
nach, który na metę rajdu inaugurującego otwarcie ścieżki ro-
werowej przybył pierwszy. 

Warto podkreślić, że wykonany fragment ścieżki rowerowej 
to dopiero początek planów związanych z ruchem rowerowym 
w gminie Sitkówka-Nowiny. W 2015 roku dodatkowo powsta-
nie odcinek łączący kamieniołom Szewce z Osiedlem Pod La-
sem. Będzie to powiązane z modernizacją drogi powiatowej na 
odcinku alei generała Antoniego Hedy „Szarego”. Jak zapowie-
dział Wójt Stanisław Barycki, w przyszłości zaplanowano po-
łączenie ścieżkami rowerowymi najciekawszych turystycznie 
miejsc na mapie gminy. Te ambitne plany już zostały zapisane 
w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Agnieszka Olech

Aktualności
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W nowej świetlicy wiejskiej, poza 
komputerami z dostępem do Internetu, 
można również skorzystać z urządzenia 
wielofunkcyjnego, czyli drukarki, ska-
nera i ksera w jednym. Można też obej-
rzeć telewizję i filmy w 3D. Natomiast 
najmłodsi zagrają tu w piłkarzyki, czy w 
różnego rodzaju gry planszowe, a nawet 
w tenisa stołowego. Swoje miejsce znaj-
dzie tu również punkt biblioteczny, w 
którym już ustawiono wygodną kanapę 
do czytania. Świetlica została wyposażo-
na w krzesełka i stoliki. – Koszt inwesty-
cji w tym roku zamknął się w okolicach 
około 114 tysięcy złotych. Pieniądze na 
realizację tegorocznego zadania pocho-
dziły częściowo z funduszu sołeckiego, 
a także w znacznej mierze z budżetu 
Gminy – powiedział Paweł Kaszyński, 
kierownik referatu Budownictwa, Za-
gospodarowania Przestrzennego, Dro-
gownictwa i Inwestycji Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny. - Poza zagospodaro-

Już jest świetlica środowiskowa w remizie 
strażackiej w Woli Murowanej

20 października, odbyło się 
uroczyste otwarcie świetlicy 
wiejskiej w budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Woli 
Murowanej. Mieszkańcy już 
mogą między innymi bezpłat-
nie korzystać z nowych kom-
puterów z dostępem do In-
ternetu. Warto podkreślić, że 
ze świetlicy mogą korzystać 
również niepełnosprawni, bo 
w budynku jest dźwig umożli-
wiający im poruszanie się po 
piętrach obiektu. 

waniem i wyposażeniem 
pomieszczeń, w których 
znajduje się świetlica, od-
nowiliśmy również klatkę 
schodową, a także zamon-
towaliśmy klimatyzację w 
kuchni wraz z udrożnie-
niem instalacji wentyla-
cyjnej – dodał kierownik, 
Paweł Kaszyński.

Otwarcie świetlicy to 
nie jedyna inwestycja, 
jaka została przeprowa-
dzona w budynku remi-
zy OSP w Woli Murowa-
nej w ostatnich latach. Warto przypo-
mnieć, że w 2012 roku wyremontowa-
no pomieszczenia na poddaszu za kwo-
tę 135 tysięcy, wyremontowano też dach 
za blisko 65 tysięcy, a także zamontowa-
no dźwig dla osób niepełnosprawnych, 
którego koszt opiewał na blisko 95 ty-
sięcy złotych. – Przeprowadzone w 2012 
roku prace w remizie w Woli Murowa-
nej łącznie kosztowały około 295 tysię-
cy złotych. Teraz postanowiliśmy zain-
westować kolejne pieniądze na wypo-
sażenie świetlicy wiejskiej i zorganizo-
wanie punktu bibliotecznego. Wszyst-
ko to robimy z myślą o naszych miesz-
kańcach. Chcemy stworzyć im jak naj-
lepsze warunki do spędzania wolnego 
czasu. Mam nadzieję, że to miejsce bę-
dzie chętnie odwiedzane nie tylko przez 
dzieci i młodzież, ale również przez do-
rosłych. Chciałbym, żeby ten budynek 
tętnił życiem i stał się swoistym centrum 
tej miejscowości – podkreślał podczas 
uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stani-
sław Barycki, który jednocześnie prze-

kazał pierwsze książki na rzecz mające-
go powstać w tym miejscu punktu bi-
bliotecznego. 

Włodarz gminy podczas uroczystego 
otwarcia świetlicy złożył także podzię-
kowania na ręce dyrektora operacyjne-
go Lafarge, Mariusza Adamka, za prze-
kazanie na rzecz świetlicy dwóch kom-
puterów. – Mam nadzieję, że będzie to 
wstępem do dobrej współpracy w Gmi-
ną i mieszkańcami – podkreślał dyrek-
tor Mariusz Adamek. – Naszą wzajem-
ną współpracę staramy się zacieśniać od 
ubiegłego roku. Zaczynamy coraz lepiej 
rozumieć potrzeby okolicznej społecz-
ności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
jesteśmy zakładem produkcyjnym, któ-
ry powinien żyć w symbiozie ze społecz-
nością lokalną, którą chcemy wspoma-
gać w miarę naszych możliwości. Uwa-
żam, że świetlica w Woli Murowanej to 
dobre miejsce do naszych przyszłych 
wspólnych spotkań z mieszkańcami i 
budowania wzajemnych pozytywnych 
relacji – podkreślał Mariusz Adamek.

Radości z otwarcia świetlicy wiejskiej 
nie kryły obecne podczas uroczystości 
dzieci. – Bardzo się cieszymy z tej świe-
tlicy. Najbardziej podobają nam się kom-
putery i piłkarzyki. Nareszcie będziemy 
mieli gdzie się spotykać – powiedziała 
Weronika Jarząb.

Świetlica w Woli Murowanej stanowi 
integralną część z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury „Perła” w Nowinach. Świetlica 
będzie czynna od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 12:00 do 20:00. – W 
tych godzinach w świetlicy będzie prze-
bywał pracownik GOK „Perła”. Nie wie-
my jeszcze, jakie konkretne zajęcia będą 
tam prowadzone. Wszystko zależeć bę-
dzie od potrzeb mieszkańców – poinfor-
mował dyrektor GOK „Perła” w Nowi-
nach, Jacek Kania. 

Agnieszka Olech  

Aktualności
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Na Świętym Krzyżu wystąpiło czter-
naście chórów, a wśród nich Chór „No-
wina” oraz Zespół „Bolechowiczanie”. 
- Pięknie zabrzmiały sakralne utwory w 
ich wykonaniu – mówił obecny podczas 
przeglądu Wójt Gminy Sitkówka No-
winy, Stanisław Barycki. – To wielka ra-
dość, że na terenie naszej Gminy mamy 
artystów, którzy chcą kultywować rodzi-
me tradycje kulturowe. Wspieraliśmy i 
zawsze będziemy wspierać ich działa-
nia. W końcu to najczęściej oni wspania-
le reprezentują Gminę Sitkówka-Nowi-
ny podczas wielu przeglądów i różnego 
rodzaju konkursów, sławiąc nasze dobre 
imię. Jestem im wdzięczny za to, co ro-
bią – podkreślał Wójt Barycki.

Każdy z zespołów zaprezentował 
przed publicznością po trzy utwory - 
jedną pieśń o charakterze religijnym i 
dwie pieśni okolicznościowe. Chór „No-
wina” pod kierownictwem Krzyszto-
fa Jończyka wykonał utwory pod tytu-
łem: „Korony złotej nie miał On”, „ Oda 
do radości” oraz „ Nim świt zbudzi noc”. 
Natomiast Zespół „Bolechowiczanie” 
pod kierownictwem Krzysztofa Korbana 
zaśpiewał pieśni pod tytułem: „O Pani 
Nasza”, „Namówiłem rzekę namówiłem 
Wisłę” i „Świętokrzyskie góry”.

Jak podkreślała Beata Piotrowska-
Wróbel, kierownik referatu kultury, tu-
rystyki i sportu w Wydziale Eduka-
cji, Kultury, Turystyki i Sportu w Staro-
stwie Powiatowym w Kielcach, Przegląd 
Zespołów Chóralnych to nie tylko po-
pularyzacja muzyki sakralnej, ale także 
skonfrontowanie występujących w nim 
zespołów. – To wyjątkowa uroczystość, 
raz w roku spotykamy się w tej świątyni, 
aby śpiewać na chwałę Panu. W tej świą-
tyni śpiewy wszystkich zespołów chó-
ralnych zabrzmiały w sposób szczegól-
ny i dostarczyły wielu wzruszeń – po-
wiedziała na zakończenie prowadząca 
przegląd, Beata Piotrowska-Wróbel.

Niezwykłemu klimatycznie i wzru-
szającemu przeglądowi z uwagą przy-
słuchiwał się tłum ludzi. Owacjom nie 
było końca. Na zakończenie, z rąk ojca 
Dariusza Malajki, rektora bazyliki na 
Świętym Krzyżu, każdy z zespołów 
otrzymał pamiątkowe statuetki.

Agnieszka Olech

Nasi artyści na IX Powiatowym Przeglądzie 
Zespołów Chóralnych na Świętym Krzyżu

Artyści Chóru „Nowina” oraz Zespołu „Bolechowiczanie” wzięli udział w IX Powiatowym Przeglą-
dzie Zespołów Chóralnych, który odbył się w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na 
Świętym Krzyżu.

Aktualności
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Ideą, organizowanych już od dziewię-
ciu lat Jesiennych Rajdów Gminnych jest 
pokazanie i zapoznanie młodzieży z naj-
ciekawszymi miejscami na terenie Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny. – Każdego roku 
wytyczamy inną trasę – poinformował 
Grzegorz Pabian z Punktu Informacji Tu-
rystycznej w Gminie Sitkówka-Nowiny, 
który wraz z małżonką Katarzyną Pabian 
był pomysłodawcą osławionych już no-
wińskich rajdów. – Chcieliśmy, aby mło-
dzież z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny 
mogła poznać historię, przyrodę, a na-
wet legendy związane z naszą ziemią. Po 
latach nasz Rajd zyskał już swoją markę i 
prestiż, co nas ogromnie cieszy – dodała 
Katarzyna Pabian.  

Od dziewięciu już lat Jesienny Rajd 
Gminny przebiega inną trasą. - Tego-
roczną trasę nazwaliśmy trasą niepodle-
głościową, którą rozpoczęliśmy przy „Ja-
skini „Raj”. Tam też weszliśmy na stary 
„Trakt krakowski”, którym szła I Kom-
pania Kadrowa przez lasy zgórskie. Tu-
taj odbiliśmy od starego „Traktu kra-
kowskiego”, aby oddać pokłon Żołnie-
rzom Niezłomnym pochowanym w le-
sie w Zgórsku, wśród których był Karol 
Łoniewski „Lew”, powstaniec warszaw-
ski. Potem przeszliśmy koło miejsca, któ-
re jest takim „małym Katyniem” na te-
renie Gminy Sitkówka-Nowiny, a w któ-
rym, jak się oblicza, zamordowano i po-
chowano około 4 tysięcy Żołnierzy Nie-
złomnych. Potem poszliśmy na skrzyżo-
wanie szlaku czerwonego i niebieskie-
go. Zeszliśmy szlakiem niebieskim koło 
krzyża kadrówki i zakończyliśmy rajd 
pod Pomnikiem Bitwy w Szewcach – po-
wiedział Adam Pepasiński, pracownik 
świętokrzyskiego oddziału PTTK. – Mu-
szę dodać, że kiedy rozpoczynaliśmy je-
sienny rajdy w Gminie Sitkówka-No-
winy, padały pytania, co my tu będzie-
my pokazywać ciekawego. Otóż okazu-
je się, że to już  IX Rajd, a historia tej zie-
mi zdumiewa i pokazuje, że dzięki takiej 
właśnie „Małej ojczyźnie” można uczyć 

„Szlakiem 
Legionów Józefa Piłsudskiego”

Pod takim hasłem w Gmi-
nie Sitkówka-Nowiny odbył 
się IX Jesienny Rajd Gmin-
ny. Udział w nim wzięło po-
nad sto osób, a patronat hono-
rowy sprawował Marek Kuch-
ciński, Wicemarszałek Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

się historii Polski. Sami wciąż z wielką 
radością poznajemy nowe fragmenty 
historii nowińskiej ziemi – dodał Adam 
Pepasiński. 

Od samego początku jesienne raj-
dy po Gminie Sitkówka-Nowiny moc-
no wspierają władze gminne. – Tego-
roczny rajd to przede wszystkim po-
pularyzacja bogatej historii naszej Gmi-
ny. Dzięki temu wydarzeniu, młodzież 
może pogłębiać wiedzę historyczną. To 
swego rodzaju lekcja historii na żywo i o 
to przecież nam chodziło – mówił Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Ba-
rycki. – Rajd nabrał już poważnej rangi, 
o czym świadczyć może fakt, że patronat 
honorowy sprawuje nad nim Wicemar-
szałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, 
Marek Kuchciński. Najważniejsze jed-
nak jest to, że chcemy pamiętać o tych, 
którzy doprowadzili do wolności naszej 
ojczyzny. Teraz musimy pamiętać, że ta 
wolność zależy od nas. Pamiętajmy też, 
że Polska była i jest jedna – dodał Wójt 
Barycki. 

O tym, że warto organizować tego 
typu rajdy mówili też zaproszeni goście. 
- Warto pamiętać o naszej historii, która 
była bardzo złożona. Kultywowanie pa-
mięci o tym, co wydarzyło się kilkadzie-
siąt lat temu jest bardzo ważne, przede 
wszystkim dla młodzieży, której jest tak 
dużo na tym rajdzie. Historia jest waż-
na. Te narody, które nie pamiętają o hi-
storii idą ku samozagładzie. Kultywo-
wanie tradycji również jest bardzo waż-
ne. Widać, że w tej gminie pamięta się o 
tym – stwierdził Mieczysław Gębski, Wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego. Podobnego zda-
nia był Kazimierz Bielecki, Radny Po-
wiatu Kieleckiego, który równie wysoko 
ocenił ideę rajdu. – Idea rajdu jest wspa-
niała. Cieszy mnie, że również Marsza-
łek Sejmu uznał, że ten rajd ma wielkie 
znaczenie i objął go swoim patronatem, 
podkreślając ważność propagowania hi-
storii przez tego typu imprezy, jak ta tu-
taj – skomentował Kazimierz Bielecki, 
Radny Rady Powiatu Kieleckiego.

Zachwyceni IX Jesiennym Rajdem 
Gminnym byli biorący w nim udział 
uczniowie. - Trasa była dosyć ciężka. 
Było dużo błota i przeszkody w postaci 
powalonych drzew, ale było bardzo faj-
nie. Dowiedzieliśmy się wiele na temat 
historii naszej ziemi – mówili zgodnie 
uczniowie.

Na zakończenie odbył się wielki test 
wiedzy z dziedziny geologii, przyrody i 
historii. Delegacje poszczególnych szkół 
musiały odpowiedzieć na szereg py-
tań. – Był to test sprawdzający to, czego 
uczniowie mogli dowiedzieć się podczas 
rajdu – poinformował Grzegorz Pabian. 
Jak się okazało, wszyscy poradzili sobie 
znakomicie, jednak najlepsi byli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Bolecho-
wicach. Miejsce drugie zajęli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Nowinach, a 
na miejscu trzecim znaleźli się ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Kowali. 
Wszyscy otrzymali cenne nagrody ufun-
dowane przez Urząd Gminy Sitkówka-
Nowiny oraz Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 

Agnieszka Olech  

Aktualności
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Pomimo deszczowej aury, w sobot-
ni poranek aż 22 wędkarzy zjawiło się 
w malowniczym kamieniołomie, od lat 
znajdującym się pod opieką Towarzy-
stwa Wędkarskiego „Nowiny”. Wszyscy 
przybyli tu, aby stanąć ze sobą w szran-
ki podczas X Zawodów Wędkarskich o 
Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. – Ogromnie się cieszę, że Towarzy-
stwo Wędkarskie „Nowiny” wzięło pod 
opiekę to miejsce. Dzięki naszym węd-
karzom, którzy sukcesywnie dokonują 
zarybiania tego zbiornika, można tu na-
prawdę złapać piękną rybę – przekonu-
je Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stani-
sław Barycki, który objął honorowym pa-
tronatem nowińskie zawody wędkarskie.

Po kilkugodzinnych zmaganiach oka-
zało się, że pierwsze miejsce zdobył Sła-

X Zawody Wędkarskie  
o Puchar Wójta  

Gminy Sitkówka-Nowiny
Każdego roku, począwszy od 2004 na terenie Gminy Sitkówka-No-

winy odbywają Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Sitków-
ka-Nowiny. W tegorocznych zmaganiach wędkarskich udział wzięło  
22 zawodników. Bezkonkurencyjny okazał się Sławomir Milner, 
który zajął pierwsze miejsce.

Aktualności
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womir Milner. – Nie spodzie-
wałem się zupełnie zwycię-
stwa w tegorocznych zawo-
dach. Specjalnie też nie przy-
gotowywałem się do nich 
– przyznał Sławomir Milner, 
zdobywca pierwszego miejsca. 
- Mamy łowisko bardzo dobrze 
zarybione i teoretycznie każdy 
mógł wygrać – dodał skrom-
nie. Najlepszy wędkarz tego-
rocznych zawodów z rąk Wój-
ta Stanisława Baryckiego otrzy-
mał puchar za zdobycie pierw-
szego miejsca. Nie był to jed-
nak jedyny puchar przyznany 

tego dnia Panu Sławkowi. – Mamy też 
puchar przechodni zawodów. Do jego 
zachowania ma prawo ten, kto trzy razy 
z rzędu wygra nasze zawody – poin-
formował Konrad Chaja, prezes Towa-
rzystwa Wędkarskiego „Nowiny”. Pu-
char przechodni na ręce zwycięzcy wrę-
czył Szczepan Wójcik, który był najlep-
szy podczas ubiegłorocznych zawodów 
wędkarskich. 

Miejsce drugie  zajął Krzysztof No-
wocień. Na miejscu trzecim uplaso-
wał się Stanisław Boniakowski. Miejsce 
czwarte zdobył Adam Wiewióra, miej-
sce piąte – Zbigniew Kłusek, a miejsce 
szóste Kamil Karczewski. Na zakończe-
nie wręczono puchary i nagrody dla naj-
lepszych. 

Agnieszka Olech
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Najstraszniejszy był głód

- Moja trzyletnia siostra zmarła w 
obozie na rękach mamy z głodu. Mnie 
udało jej się cudem uratować – niezwy-
kle przejmująca i wzruszająca opowieść 
więźnia obozu hitlerowskiego w Maj-
danku, Stanisława Markowicza ze Zgór-
ska już w następnym numerze „Gło-
su Nowin”. Niebawem ukaże się rów-
nież nagranie wywiadu z Panem Stani-
sławem w Telewizyjnym Serwisie In-

ternetowym Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Tylko nam opowiedział o swoich strasz-
nych przeżyciach, o lęku poobozowym, 
pracy w Niemczech, powrocie do kraju 
i przeprowadzce do Zgórska. Zaprasza-
my do zapoznania się z niezwykłą histo-
rią niezwykłego człowieka już w listopa-
dowym numerze.

Redakcja    

„Rajd pieszy”

18 października, odbył się „Rajd 
Pieszy” zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Między Rajem a Pie-
kłem, Gminę Sitkówka – Nowiny 
oraz GOK „Perła” w Nowinach. 
Dla pierwszych pięćdziesięciu zgło-
szonych osób wręczono kijki do 
Nordic Walking w prezencie. Or-
ganizatorzy przewidzieli też wiele 
innych niespodzianek. Impreza za-
kończyła się wspólnym ogniskiem. 

Rajd odbył się 18 października. Jego uczestnicy spotkali się na polanie koło leśni-
czówki w Szewcach. Pierwszym pięćdziesięciu osobom wręczono kijki do Nordic 
Walking. Miłośnicy pieszych wycieczek mieli do wyboru dwie trasy: krótszą o dy-
stansie około trzech kilometrów i dłuższą, gdzie do pokonania było blisko siedem ki-
lometrów. Po niezwykle urokliwych zakątkach nowińskiej ziemi oprowadzał i opo-
wiadał przewodnik Grzegorz Pabian. Na zakończenie wręczono uczestnikom rajdu 
medale „Wytrwałych Wędrowców”, a następnie zaproszono wszystkich na wspól-
ne pieczenie kiełbasek i ziemniaków przy ognisku.

AO  

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy wyróżnił Gminę Sitkówka-Nowiny 
za zasługi w rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży

Gmina Sitkówka-Nowiny, jako jed-
na z niewielu gmin województwa świę-
tokrzyskiego została wyróżniona przez 
Wojewódzki Szkolny Związek Sporto-
wy za zasługi w rozwoju sportu wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej w Woje-
wództwie Świętokrzyskim. Uroczy-
stość wręczenia wyróżnień odbyła się 
w murach Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Kielcach. Nagrodę z rąk przed-
stawicieli Wojewódzkiego Szkolne-
go Związku Sportowego odebrał Wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki. – Na sport w Gminie Sitkówka-Nowi-
ny stawiamy od dawna. Staramy się umożliwiać naszym uczniom i nie tylko dostęp 
do uprawiania niemalże każdej dziedziny sportu. Ogromnie się cieszę, że młodzież 
potrafi to dobrze wykorzystać i odnosi ogromne sukcesy w dziedzinie sportu – pod-
kreśla Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki.

Agnieszka Olech  

Wolontariusze Lafarge sadzą 
drzewa i krzewy w Nowinach, Bo-
lechowicach i Kowali

Z inicjatywy Wójta Gminy Sitków-
ka-Nowiny Stanisława Baryckiego, La-
farge pomógł zazielenić place zabaw i te-
reny wokół przedszkola i szkół w Nowi-
nach, Bolechowicach i w Kowali. 

Grupa wolontariuszy zaprojektowa-
ła nasadzenia drzew i krzewów upięk-
szając skarpy i trawniki przy: Szkole 
Podstawowej w Nowinach, Przedszko-
lu Samorządowym w Nowinach, Szkole 
Podstawowej w Bolechowicach i Szkole 
Podstawowej w Kowali. Dodatkowo na 
podwórkach szkół stanęły 3, ufundowa-
ne przez Lafarge, hoteliki dla owadów, 
a dzieci na specjalnie przygotowanych i 
przeprowadzonych lekcjach dowiedzia-
ły się jak mogą o nie dbać. Wolontariu-
sze pracowali w ramach ogólnopolskie-
go Programu Lafarge „Nasz Wolonta-
riat”, w ramach którego pracownicy fir-
my organizują i wykonują różnorodne 
prace na rzecz społeczności lokalnych w 
godzinach pracy.

(cytat z gminy)...... Cieszymy się, że 
taką współpracę udało nam się nawią-

zać. Nowe nasadzenia drzew i krze-
wów upiększyły otoczenie przedszkola 
i szkół, a dodatkowe elementy jak hote-
lik dla owadów w połączeniu z bardzo 
ciekawymi prelekcjami wzbogaciły całą 
akcje. Najważniejsze, że dzieci są zado-
wolone, była to dla nich ciekawa lekcja 
jak można dbać o środowisko w którym 
żyjemy. Mam nadzieję , że to nie jedy-
na taka nasza wspólna akcja, liczymy na 
więcej.... - Sławomir Sobczyk -Kierow-
nik Referatu Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa, Urzędu Gminy Sitkówka Nowiny

- Zasadziliśmy 330 drzew i krzewów. 
Cieszymy się, że gmina wyszta z taką 
inicjatywą. Myślę, że takich akcji będzie-

my realizować więcej. Już teraz planuje-
my podobne w okolicy. Bardzo się cie-
szę, że w taki sposób możemy zadbać 
o środowisko naturalne i dać naszym 
dzieciom więcej zielonych i pięknych te-
renów - powiedział Mariusz Adamek, je-
den z wolontariuszy i dyrektor ds. ope-
racyjnych linii produktowej kruszyw w 
Lafarge odpowiedzialny za kopalnię w 
Radkowicach.

W akcji „Naszego Wolontariatu” 
wzięło udział 12 osób, w tym menadże-
rowie z Radkowic, przedstawiciele dzia-
łu finansów oraz działu jakości z Ma-
łogoszczy oraz koleżanki z Warszawy. 
BARDZO DZIĘKUJEMY! 

Informacja prasowa Lafarge


