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Pre-umowa na modernizację oświetlenia ulicznego podpisana
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Gmina Sitkówka-Nowiny dostała ponad czteromilionowe  
dofinansowanie unijne na tworzenie nowych terenów  

inwestycyjnych

Przychodnia w Nowinach poszerza swoje usługi
Gmina Sitkówka-Nowiny najbogatszą świętokrzyską gminą!

LOTTO Poland Bike Marathon po raz drugi w Nowinach
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Strażacy z gminy Chęciny     i Sitkówka-Nowiny 
stanęli ze sobą w szranki

 2 lipca, na stadionie sportowym w Nowinach sie-
dem drużyn z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny rywa-
lizowało o zwycięstwo w Gminnych Zawodach Spor-
towo-Pożarniczych „Nowiny 2016” dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Obok nowińskich drużyn w tym sa-
mym czasie w szranki stanęli ze sobą również druho-
wie z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Na płytę boiska 
wszystkich strażackich zawodników wprowadziła uro-
czyście Gminna Orkiestra Dęta z Nowin.      

 Pierwsza sobota lipca dla nowińskich i chęcińskich 
druhów okazała się być swoistym sprawdzianem wy-
szkolenia i ich możliwości. I trzeba przyznać, że to była 
prawdziwa próba dla wszystkich strażaków, bo tego 
dnia żar dosłownie lał się z nieba. – Zasługują na po-
dziw nasi druhowie. Nie jest łatwo funkcjonować w ta-
kim upale, a co dopiero brać udział w zawodach spor-
towych. Mamy wspaniałych i świetnie wyszkolonych 
strażaków, co udowodnili dzisiaj podczas zawodów 
– podkreślał wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz, który bacznie przyglądał się strażackim 
zmaganiom wraz z burmistrzem Gminy i Miasta Chęci-
ny  Robertem Jaworskim, bo to właśnie wspólnie z tą 
gminą zorganizowano tegoroczne zawody. – Zwróciłem 
się z pomysłem zorganizowania wspólnych zawodów 
 

do  Burmistrza Chęcin Roberta Jaworskiego. Po wspól- 
nych rozmowach uznaliśmy, że to doskonały pomysł. 
Dzisiaj jednostki z dwóch gmin mogą wzajemnie spraw-
dzić się na tle jednostek z gmin ościennych – mówi 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. - Wspólna inicjatywa 
dwóch gmin miała na celu przede wszystkim zintegro-
wanie dwóch środowisk strażackich, czyli zawodników 
reprezentujących dwie gminy. Są to jednostki, które 
oczywiście na co dzień ściśle współpracują ze sobą, 
biorąc udział w różnego rodzaju akcjach ratowniczych, 
bo jak wiadomo nieszczęścia nie mają granic – zazna-
czył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski. 
– Gmina Sitkówka-Nowiny oraz gmina Chęciny ściśle 
współpracują ze sobą na wielu obszarach, również bez-
pieczeństwa, a dzisiejsze wspólne zawody pozwalają-
druhom na wzajemne obserwowanie swoich możliwości  
w okolicznościach sprawdzających sprawność i prze-
szkolenie, ale też pozwalają na wymianę doświadczeń. 

 Szanowni Czytelnicy,
	 Oddajemy	w	Państwa	ręce	lipcowy	numer	„Głosu	No-
win”,	w	którym	poruszamy	wiele	istotnych	i	ciekawych	dla	
mieszkańców	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 tematów.	 Na	 ła-
mach	naszego	miesięcznika	opisujemy	szczegóły	pozyska-
nia	przez	naszą	gminę	czteromilionowego	dofinansowania	
unijnego	na	zagospodarowanie	terenów	inwestycyjnych.	
Dofinansowanie	otrzymaliśmy	jako	jedna	z	zaledwie	czte-
rech	gmin	województwa	świętokrzyskiego,	co	jest	dla	nas	
ogromnym	sukcesem.	Efektem	tej	 inwestycji	będzie	ścią-
gnięcie	nowych	inwestorów,	którzy	dadzą	kolejne	miejsca	
pracy	naszym	mieszkańcom,	a	także	zapewnią	stałe	wpły-
wy	do	budżetu	gminy,	dzięki	czemu	będziemy	mogli	prze-
prowadzać	kolejne	potrzebne	inwestycje.				
	 W	 tym	 numerze	 piszemy	 także	 o	 przeprowadzanych	 
i	 planowanych	 inwestycjach.	 Będziecie	mogli	 przeczytać	
Państwo	o	zakończonej	budowie	dróg	wraz	z	chodnikami	
i	oświetleniem	w	miejscowości	Zagrody,	dofinansowanej	
w	 połowie	 z	 rządowych	 pieniędzy.	 Znajdziecie	 Państwo	
też	informacje	o	podpisanej	pre-umowie	na	modernizację	
oświetlenia	ulicznego	na	 terenie	 całej	gminy.	 Inwestycja	
uzyskała	dofinansowanie	z	Regionalnego	Programu	Ope-
racyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	w	ramach	Kie-
leckiego	Obszaru	Funkcjonalnego.	To	zadanie	wejdzie	do	
realizacji	 już	 na	 początku	 przyszłego	 roku,	 podobnie	 jak	
rozbudowa	Gminnego	Ośrodka	 Kultury	 „Perła”	w	Nowi-
nach	 wraz	 z	 kompleksem	 sportowym	 oraz	 przebudowa	
starej	 kotłowni	 na	 Osiedlu	 Nowiny,	 o	 czym	 również	 in-
formujemy	 Państwa	 ze	 szczegółami.	 Przedstawiamy	 też	
szczegóły	 poszerzenia	 usług	 przez	 Samorządowy	 Zakład	
Podstawowej	opieki	Zdrowotnej	w	Sitkówce-Nowinach.					
	 Na	 kartach	 naszego	 miesięcznika	 informujemy	 także	
o	 ważnych	 wydarzeniach	 sportowo-kulturalnych,	 jakie	
odbyły	się	w	ostatnim	czasie	na	terenie	naszej	gminy.	Do	
tych	 z	 całą	pewnością	 zaliczyć	możemy	przeprowadzony	
już	po	raz	drugi	w	historii	ogólnopolski	maraton	rowerowy	
„Lotto	Poland	Bike	Marathon”,	który	ściągnął	miłośników	
kolarstwa	z	całej	polski,	czy	Gminne	Zawody	Sportowo-Po-
żarnicze	 zorganizowane	po	 raz	pierwszy	wraz	 z	Gminą	 i	
Miastem	Chęciny.	 Informacją,	 która	 bardzo	 nas	 ucieszy-
ła,	 było	 zdobycie	 drugiego	 miejsca	 przez	 „Szewczanki”	 
i	wyróżnienia	przez	„Nowinianki”	podczas	IX	Konkursu	na	
Najsmaczniejszą	Potrawę	Powiatu	Kieleckiego.	O	tym,	jak	
wspaniale	gotują	nasze	Panie	i	o	ich	drodze	do	kulinarne-
go	sukcesu	również	można	przeczytać	w	bieżącym	nume-
rze.						
	 Lipiec	to	czas	wakacji,	a	my	wakacyjnej	nudzie	mówi-
my	„nie”.	Zachęcam	do	zapoznania	się	z	atrakcjami,	jakie	
przygotowaliśmy	dla	dzieci	 i	młodzieży	podczas	miesięcy	
wakacyjnych.	 Mam	 także	 wielką	 przyjemność	 zaprosić	
Państwa	już	14	sierpnia	na	Dożynki	Gminne,	które	w	tym	
roku	odbędą	się	przy	remizie	OSP	w	Kowali.	Podczas	tego	
wydarzenia	czekać	będzie	na	wszystkich	mnóstwo	dobrej	
zabawy	przy	muzyce	zespołów	„Arianie”	i	„Jędrusie”.	Nie	
zabraknie	też	dużej	dawki	dobrego	humoru	dzięki	wystę-
powi	„Kabaretu	z	Konopi”.

Gminna	Orkiestra	Dęta	z	Nowin	uświetniła	strażackie	zawody	sportowo-po-
żarnicze

Sebastian	Nowaczkiewicz
Wójt	Gminy	Sitkówka-Nowiny
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Strażacy z gminy Chęciny     i Sitkówka-Nowiny 
stanęli ze sobą w szranki Z całą pewnością wspólne zawody strażackie na stałe 

wpiszą się w kalendarze wydarzeń kulturalnych obu 
gmin – zapowiedział Burmistrz Jaworski.    
 Ten pomysł chwalił obecny podczas strażackich 
zmagań wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus, 
który jest również wiceprezesem Zarządu Oddziału Po-
wiatowego OSP. – Wspólne zawody strażackie dwóch 
ościennych gmin to doskonały pomysł nie tylko ze 
względu na gospodarność gospodarzy. Druhowie mogą 
wymieniać swoje doświadczenia i poglądy, a także wza-
jemnie się wspierać i to wszystko było dzisiaj widać – 
zaznacza wicestarosta Zenon Janus.        
 Pomimo, że druhny i druhowie z terenu gminy Sit-
kówka-Nowiny i Chęciny rywalizowali na jednej płycie 
stadionu, to klasyfikacje były oddzielne. Zawody ro-
zegrano w formule dwuboju pożarniczego, w którym 
pierwszą konkurencją była sztafeta 7 x 50 metrów  
z przeszkodami, a drugą - ćwiczenia bojowe. Druhowie 
pokazali prawdziwy hart ducha i wspaniałą formę udo-
wadniając, że potrafią sobie doskonale radzić w każ-
dych warunkach. – Z takimi strażakami mieszkańcy obu 
gmin mogą czuć się bezpieczni – podkreślali sędziowie 
z Państwowej Straży Pożarnej z Kielc. – Zarówno sto-
pień wyszkolenia jednostek, jak i wyposażenie, są na 
bardzo wysokim poziomie. Wszystko oczywiście dzięki 
ogromnemu wsparciu władz obu gmin, za co w imieniu 
druhów chciałbym złożyć serdeczne podziękowania na 
ręce władz gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Chęciny – 

dziękował wicestarosta Zenon Janus, podkreślając jed- 
nocześnie, że wsparcie strażaków oraz inwestycja w ich 
przeszkolenie to inwestycja w bezpieczeństwo miesz-
kańców.     
 Wszystko oczywiście dzięki ogromnemu wsparciu 
władz obu gmin, za co w imieniu druhów chciałbym 
złożyć serdeczne podziękowania na ręce władz gminy 
Sitkówka-Nowiny i gminy Chęciny – dziękował wice-
starosta Zenon Janus, podkreślając jednocześnie, że

Złożenie	meldunku	tuż	przed	rozpoczęciem	zawodów

Druhowie	pokazali	podczas	zawodów	najwyższą	klasę

wsparcie strażaków oraz inwestycja w ich przeszkolenie 
to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców.      
 Po zmaganiach w trudnych warunkach przyszedł  
w końcu czas na ogłoszenie wyników. I tak, wśród dru-
żyn seniorów z terenu Gminy i Miasta Chęciny najlep-
si okazali się być strażacy z OSP z Bolmina. Na miejscu 
drugim uplasowali się druhowie z OSP Radkowice,  
a miejsce trzecie zajęli strażacy z OSP z Tokarni. Jeśli cho-
dzi o gminę Sitkówka-Nowiny, to wśród mężczyzn w ka-
tegorii seniorów triumfowała Ochotnicza Straż Pożarna  

w Kowali. Na drugim miejscu uplasowali się druhowie 
z Szewc-Zawady, którzy wyprzedzili Wolę Murowaną.  
Jedyną drużyną kobiecą startującą w konkursie seniorek 
były strażaczki z Kowali, i to one odebrały wyróżnienie 
za pierwsze miejsce. Bardzo zacięta walka toczyła się  
w zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Także tutaj, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, 
pierwsze miejsca przypadły reprezentantom Kowali. 
Drugie miejsce w kategorii MDP chłopców zajęli młodzi 
druhowie z Szewc-Zawady. – Na uwagę zasługuje dobre 
przygotowanie wszystkich jednostek i niewielka różni-
ca w końcowej punktacji. Tegoroczne zmagania były na 
bardzo wysokim poziomie, choć poziom przygotowania 
drużyn był zróżnicowany, co miało oczywiście swoje 
odzwierciedlenie w wynikach – podsumował strażac-
kiezmagania sędzia główny zawodów starszy kapitan 
Mariusz Góra z Państwowej Straży Pożarnej z Kielc.     
 Na zakończenie Gminnych Zawodów Sportowo-Po-
żarniczych włodarze obu gmin wręczyli swoim druhom 
puchary i medale. Oprócz burmistrza Roberta Jawor-
skiego i wójta Sebastiana Nowaczkiewicza – Prezesa 
Zarządu Oddziału OSP gminy Sitkówka-Nowiny, druhów 
oklaskiwali także obecni podczas zawodów: wicestaro-
sta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus, Grzegorz Gałusz-
ka – radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, 
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP 
Jarosław Idziak, Komendant OSP Gminy i Miasta Chęci-
ny Grzegorz Papka oraz Komendant OSP Gminy Sitków-
ka-Nowiny Marcin Głogowski. Wydarzenie uświetniła 
Gminna Orkiestra Dęta z Nowin.

Druhowie	mogli	liczyć	podczas	zawodów	na	mocny	doping

Wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz,	Wicestarosta	Zenon	Janus	i	Burmistrz	
Robert	Jaworski	składają	gratulacje	dla	najlepszych	jednostek

Agnieszka	Olech
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- Staramy się o włączenie tych terenów do Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Rada Gminy w ubiegłym roku już 
podjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie. Ostateczną 
decyzję o włączeniu naszych terenów do SSE podejmie 
Rada Ministrów. Dokumentu już zostały przekazane. To 
bardzo skomplikowana procedura. Zależy nam jednak 
na tym, bo dzięki nowym inwestorom, którzy zdecy-
dowanie chętniej inwestują na terenach należących 
do SSE, zyska nie tylko gmina, ale przede wszystkim 
mieszkańcy. Gmina zyskuje podatek od nieruchomości 
oraz udział w podatku CIT inwestora. Te środki będzie-
my mogli wykorzystać na nasze inwestycje. Mieszkańcy 
natomiast mogą zyskać nowe miejsca pracy, co dla nas 
jest szczególnie istotne – zaznacza wójt Nowaczkiewicz.

Członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik 
obejrzał przyszłe tereny inwestycyjne    
 15 lipca, z wizytą na terenie gminy Sitkówka-No-
winy przebywał członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego, Marek Szczepanik. Wizyta miała miejsce  
w związku z przyznaniem na rzecz gminy dofinansowa-
nia w kwocie ponad czterech i pół miliona złotych na 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych.    
 Tereny inwestycyjne, które dzięki pozyskanemu 
przez władze gminy Sitkówka-Nowiny dofinansowaniu 
unijnemu niebawem zostaną uporządkowane i przy-
gotowane pod inwestycje osobiście oglądał Członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szcze- 
panik w towarzystwie wójta gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastiana Nowaczkiewicza i jego zastępcy Łukasza 

  
Barwinka. - Jestem przekonany, że nowe tereny inwe- 
stycyjne przyciągną inwestorów, którzy stworzą wie- 
le miejsc pracy. Ponadto podatki lokalne zasilą budżet 
gminy, a na tym skorzystają wszyscy mieszkańcy – pod-
kreślał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go, Marek Szczepanik.     
 Korzystając z okazji, przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego zwiedził również gminę.  - Przedstawiliśmy 
wszystkie najważniejsze potrzeby gminy Sitkówka-No-
winy, a także zapoznaliśmy naszego gościa z szerokimi 
planami na przyszłość. Wspólnie omówiliśmy także te-
mat rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury, rewitaliza-
cji terenów sportowych w Nowinach, a także budowy 
dróg lokalnych – poinformował wójt gminy Sitkówka-
Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. Na zakończenie wi-
zyty członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Marek Szczepanik wyraził uznanie dla zaangażowania 
władz samorządowych w proces rozwoju gminy, dekla-
rując przy tym chęć wsparcia dalszych inicjatyw.

Gmina Sitkówka-Nowiny dostała ponad  
czteromilionowe dofinansowanie unijne 
 Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs w ra-
mach działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów in-
westycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. 
Gmina Sitkówka – Nowiny dostanie 4 mln 568 tys. 
zł na projekt pod nazwą „Nowe tereny inwestycyjne  
w gminie Sitkówka – Nowiny szansą na rozwój gminy 
i regionu”. Całkowita wartość zadania opiewa na kwo-
tę 9,1 mln zł.        

 Spośród wszystkich złożonych wniosków dofinanso-
wanie otrzymały zaledwie cztery projekty. W ramach 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego konkursu, do podziału było 16 mln 44 
tys. zł. Wnioski konkursowe mogły składać samorządy  
z terenu województwa. Po merytorycznej ocenie oka-
zało się, że na dofinansowanie mogły liczyć cztery pro-
jekty. Wśród nich znalazł się ten złożony przez gminę 
Sitkówka-Nowiny. Dofinansowanie otrzymały także 
gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Jędrzejów i Ożarów. 
Łącznie do czterech gmin trafi 14 milionów 870 tysięcy 
złotych z unijnej kasy. - To dla nas bardzo dobra wiado-
mość – mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Jest to jedno z najważniejszych zadań, 
jakie chcemy zrealizować w obecnym okresie progra-
mowania - przyznaje wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
- W ramach tego projektu mamy w planach przygo-
towanie nowych terenów inwestycyjnych, obejmują-
cych tereny po byłej Fabryce Tlenku Glinu (FTG), czyli 
tereny znajdujące się pomiędzy obecną firmą SOPRO  

 

Sp. Z o.o., a spółką CEMET S.A. - tłumaczy wójt Nowacz-
kiewicz.        
 Przypomnijmy, że projekt obejmuje oczyszczenie 
terenu, modernizację drogi dojazdowej – odcinka ul. 
Przemysłowej na długości ok. 730 m, kompleksowe wy-
konanie instalacji wyposażenia w media, w tym insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji energetycznej 
wraz z budową stacji TRAFO oraz modernizację drogi 
wewnętrznej, przebiegającej wzdłuż ul. Przemysłowej 
i wzdłuż całego terenu objętego projektem. - Efektem 
realizacji tego projektu będą gotowe tereny inwesty-
cyjne przeznaczone do zagospodarowania przez firmy 
według ich potrzeb. Warto podkreślić, że nasze tereny 
inwestycyjne są bardzo atrakcyjne dla przyszłych in-
westorów ze względu na doskonałe skomunikowanie 
oraz świetne zlokalizowanie. Już mamy pierwszych po-
ważnie zainteresowanych inwestorów, z którymi pro-
wadzimy rozmowy. Ogromnie nas to cieszy, bo nowe 
firmy dadzą nowe miejsca pracy, a na tym zależy nam 
najbardziej - podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 

Tereny	inwestycyjne	niebawem	zostaną	uporządkowane

Członek	Zarządu	Województwa	Świętokrzyskiego	Marek	Szczepanik	wraz	z	
wójtem	Sebastianem	Nowaczkiewiczem	i	jego	zastępcą	Łukaszem	Barwin-
kiem	oglądają	tereny	inwestycyjne	

Agnieszka	Olech
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Pre-umowa na modernizację oświetlenia ulicznego 
w gminie Sitkówka-Nowiny podpisana
 17 czerwca, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz podpisał pre-umowę na projekt 
dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy Sitkówka-Nowiny. Gmina otrzyma nieco 
ponad 420 tysięcy złotych dofinansowania w ramach 
świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Dzięki temu na terenie gminy wymienionych 
zostanie na energooszczędne około dwustu punktów 
oświetleniowych wykorzystujących obecnie lampy so-
dowe.      

 Dofinansowanie otrzymamy z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego 2014-2020 na realizację projektów 
pozakonkursowych w ramach Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Uroczyste podpisanie pre-umów, w ramach działania 
6.3 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrów-
noważona mobilność miejska – ZIT KOF”,miało miej-
sce w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej. Ze strony 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dokumenty 
sygnowali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu 
Marek Szczepanik. Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Se-
bastian Nowaczkiewicz osobiście odebrał podpisaną 
pre-umowę z rąk członka Zarządu Marka Szczepanika. 

       

 W ramach projektu przewidziano wstępnie do wy-
miany około 200 punktów świetlnych w miejscach 
wymagających najpilniejszej interwencji – wzięto pod 
uwagę wymianę punktów oświetleniowych wykorzy-
stujących obecnie lampy sodowe. - Założyliśmy w pro-
jekcie zmianę tych lamp na oświetlenie efektywniejsze 
energetycznie – mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny Se-
bastian Nowaczkiewicz. - Dokładna liczba zmodernizo-
wanych punktów będzie możliwa do ustalenia po ana-
lizie audytu oświetleniowego, który został wykonany  
i przekazany nam w dniu wczorajszym – dodaje wójt.
 

 Warto dodać, że do najpilniejszej modernizacji 
wstępnie zaplanowano lampy znajdujące się przy dro-
dze wojewódzkiej nr 762 relacji Kielce – Małogoszcz 
oraz niektóre lampy na terenie miejscowości Nowiny. 
Są to energochłonne instalacje wymagające jak naj-
szybszej interwencji, a jednocześnie umiejscowione 
przy najbardziej ruchliwych drogach. Inwestycja będzie 
kosztować 497.929,41 zł, przy 85 procentowym dofi-
nansowaniu w wysokości 423.239,99 zł. Rozpoczęcie 
procesu inwestycyjnego przewidziano jeszcze na ten rok. 

 

 
 Poza modernizacją oświetlenia ulicznego, w ramach 
unijnych dofinansowań w obszarze Kieleckiego Obsza-
ru Funkcjonalnego w zakresie działania 6.3 „Ochrona  
i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” gmi-
na Sitkówka-Nowiny pozyskała również dofinanso-
wanie w wysokości 3.428.244 zł na wykonanie ścieżki 
edukacyjno-przyrodniczej wraz z infrastrukturą. War-
tość tego zadania będzie opiewać na kwotę 4.033.228 
zł, a jego realizację przewidziano na pierwszą połowę 
2017 r. Projekt pod nazwą: „Budowa ścieżki edukacyj-
no-przyrodniczej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny” 
przewiduje wybudowanie ścieżki o długości 3 kilome-
trów. W ramach zadania na całej długości ścieżki po-
wstaną tablice informacyjne, stanowiska przyrodnicze 
i geologiczne. Nawierzchnia ścieżki będzie utwardzona. 
Wybudowane zostaną także schody prowadzące od ul. 
Dobrzączka na górę Miejską, gdzie stanie wieża ob-
serwacyjna z zainstalowanymi lunetami. Wykonany 
będzie również taras edukacyjno-przyrodniczy „w ko-
ronędrzew”. Powstanie też promocyjna strona interne-
towa ścieżki wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji 
poznawczo przyrodniczych wykorzystującymi jej tema-
tykę oraz film obrazujący lokalne zasoby przyrodnicze. 
Dodatkowo przy kamieniołomie Szewce zostanie wybu-
dowana wiata wraz z wyposażeniem.

Agnieszka	Olech

Podczas	spotkania	omówiono	kolejne	projekty,	jakie	zostaną	ogłoszone	
przez	Urząd	Marszałkowski

Drogi	w	Zagrodach	powstały	przy	50%	dofinansowaniu	rządowym

Podpisy	na	pre-umowie	składają	członek	Zarządu	Województwa	Święto-
krzyskiego	Marek	Szczepanik	oraz	Wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny	Sebastian	
Nowaczkiewicz

Końca dobiegła budowa dróg w Zagrodach
 Zakończyły się prace związane z budową dróg  
i chodników wraz z parkingami w miejscowości Zagro-
dy. Właśnie trwają odbiory końcowe inwestycji, która 
kosztowała blisko 573 tysiące złotych i w połowie uzy-
skała rządowe dofinansowanie.       

 Mieszkańcy miejscowości Zagrody już mogą cieszyć 
się nowymi drogami i chodnikami na swoim osiedlu. 
Właśnie dobiegły końca prace związane z inwestycją, 
na którą władze gminy Sitkówka-Nowiny pozyskały rzą-
dowe dofinansowanie. Warto przypomnieć, że zadanie 
pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych, chodników  
i parkingów w miejscowości Zagrody - działki nr ewid. 
398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54, 398/57, Gmi-
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 Wskaźnik zamożności w gminie Sitkówka-Nowi-
ny wynosi 5231,25 zł, co daje jej 18 miejsce w całej 
Polsce wśród gmin wiejskich. To awans w stosunku 
do roku ubiegłego, kiedy to gmina zajęła 21 miejsce  
w rankingu najbogatszych gmin w kraju. Jeden z naj-
ważniejszych rankingów w Polsce został opracowany 
pod kierunkiem profesora Pawła Swianiewicza z Uni-
wersytetu Warszawskiego na zlecenie „Wspólnoty” – 
czasopisma o tematyce samorządowej.        

 Gmina Sitkówka-Nowiny jest najbogatszą gminą  
w województwie świętokrzyskim i jedną z najbogat-
szych w Polsce. Właśnie potwierdził to coroczny ran-
king przeprowadzony przez profesora Pawła Swia-
niewicza i Julitę Łukomską. Twórcy rankingu badając 
bogactwa miast, powiatów i gmin podobnie jak w roku 
ubiegłym pominęli wpływy z dotacji celowych przeka-
zywanych gminom. Chodzi tu zwłaszcza o środki prze-
kazywane z funduszy unijnych. Jak tłumaczą, dotacje 
celowe mają jedynie chwilowy wpływ na wielkość do-
chodów i potrafią wywindować dany samorząd bardzo 
wysoko w rankingu, a taki awans jest jedynie awan-
sem chwilowym. Uwzględniono zatem tylko dochody 
własne samorządów oraz otrzymywane subwencje. 
Odjęte zostały również składki przekazywane przez 
samorządy w związku z subwencją równoważącą, czy-
li tak zwanym podatkiem janosikowym. Do faktycznie 
zebranych dochodów twórcy rankingu dodali skutki 
zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokal-
nych. Chodziło o to, aby porównać faktyczną zamoż-
ność samorządów, a nie skutki autonomicznej polityki 
fiskalnej. Pozyskane w ten sposób dane podzielono 
przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.          
 Po głębokich analizach gmina Sitkówka-Nowiny 
znalazła się na 18 miejscu w Polsce i na miejscu pierw-
szym w województwie świętokrzyskim. – Bardzo cieszą 
nas te wyniki. Tym bardziej, że w porównaniu do roku 

i do Trzcianek - poinformował wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz.     
 W ramach zadania przebudowano konstrukcję jezd-
ni i wykonano nawierzchnię bitumiczną. Dostosowane 
zostały parametry geometryczne odcinków dróg do 
istniejącego pasa drogowego. Wybudowano zjazdy in-
dywidualne i ciągi piesze w granicach pasa drogowego. 
Droga została także częściowo odwodniona. Wykonaw-
cą generalnym zadania był Zakład Budowlano-Drogowy 

„DUKT”. Inwestycja została wykonana przed zakłada-
nym terminem, który przewidziano na wrzesień bieżą-
cego roku.    
 Dzięki realizacji tej inwestycji zdecydowanie popra-
wiły się nie tylko warunki ruchu, ale przede wszystkim 
wzrósł wskaźnik bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak 
i zmotoryzowanych. 

Gmina Sitkówka-Nowiny najbogatszą  
świętokrzyską gminą!

ubiegłego jesteśmy o trzy miejsca wyżej w rankingu – 
podkreśla wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian No-
waczkiewicz. – Na naszym terenie znajdują się jedne  
z największych w Europie i na świecie zakłady prze-
mysłu cementowo-wapienniczego, jak Cementownia 
Nowiny, czy Trzuskawica. Działa tu także wiele innych 
dużych przedsiębiorstw. To wszystko powoduje stałe 
wysokie wpływy podatkowe. Dodatkowo każdego roku 
do gminy Sitkówka-Nowiny sprowadza się coraz więk-
sza liczba nowych mieszkańców, którzy też przecież pła-
cą podatki.         To głównie dzięki wpływom do budżetu, 
a także prowadzeniu polityki uwzględniającej potrzeby 
mieszkańców gminy możemy realizować inwestycje, 
które powodują wzrost ich komfortu życia. Na tym zale-
ży nam najbardziej – zaznacza wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz. 
 Warto podkreślić, że gmina Sitkówka-Nowiny w kra-
jowej czołówce najbogatszych gmin wiejskich znajduje 
się od 2001 roku. Największy spadek gmina osiągnęła  
w 2006 roku, kiedy to znalazła się na miejscu 23 w Polsce. 
Najlepiej w rankingu gmina uplasowała się w roku 2003 
zajmując wtedy 6 miejsce w kraju. W 2015 roku dochód 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Sitkówka-
Nowiny wyniósł 5231,25. – Gmina Sitkówka-Nowiny  
z roku na rok rozwija się pod każdym względem. Konse-
kwentnie stawiamy na zrównoważony rozwój. Przemy-
ślanymi działaniami w zakresie gospodarczym i inwe-
stycyjnym chcemy ściągać do gminy zarówno nowych 
inwestorów, jak i nowych mieszkańców – podkreśla 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz.      
 Nie ulega wątpliwości, że ranking zamożności po-
szczególnych miast i gmin mówi wiele o gospodarności 
ich rządzących. Dzięki jednemu z najważniejszych ran-
kingów w Polsce można dokładnie prześledzić zmiany 
zachodzące w poszczególnych gminach na przestrzeni 
ostatnich lat, a co za tym idzie – sprawdzić, jak dana 
gmina rozwija się. Agnieszka	Olech

Agnieszka	Olech

na Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – odcinki F-I, 
B-E, C-L, D-H, J-D”, zakwalifikowane zostało do dofinan-
sowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
- Jest to rządowy program, który w poprzednich latach 
potocznie nazywano „schetynówkami” - przypomniał 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz. - Jest to już kolejna inwestycja realizowana na-
terenie naszej gminy dofinansowana w połowie z pie- 

niędzy rządowych. Zadanie objęło przebudowę ponad 
780 metrów dróg gminnych w miejscowości Zgórsko,  
w tym ul. Leszczynową, Jagodową, Borówkową i Po-
ziomkową oraz drogę zlokalizowaną na działce o nume-
-rze ewidencyjnym 398/57, jest to połączenie z drogą 
gminną prowadzącą do drogi powiatowej w Nowinach

Dzięki	realizacji	inwestycji	mieszkańcy	już	mogą	cieszyć	się	nowymi	droga-
mi,	chodnikami	i	oświetleniem

Teraz	jest	tutaj	zdecydowanie	bezpieczniej
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Przychodnia w Nowinach poszerza  
swoje usługi
 Konsultacje w zakresie neurologii i reumatologii  
i bezpłatne szczepienia przeciwko ospie – to nowości, 
jakie dla swoich pacjentów już wprowadził Samorzą-
dowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w No-
winach. Przypominamy, że od początku czerwca działa 
tu nowy numer telefonu – 41 347 56 00.    

    
 Cenieni specjaliści, pracownie diagnostyczne wy-
posażone w najwyższej klasy sprzęt do badań specja-
listycznych, takie jak: pracownia badań echokardiogra-
ficznych, pracownia badań metodą Holtera, pracownia 
EKG, pracownia badań audiometrycznych, czy pracow-
nia badań ultrasonograficznych oraz realizowane pora-
dy kardiologiczne i chirurgiczne, a także szeroko pojęta 
profilaktyka zdrowotna, wraz z nowoczesnym syste-
mem elektronicznej dokumentacji medycznej dającej 
możliwość rejestracji przez Internet – takiej opieki me-
dycznej pacjentom Samorządowego Zakładu Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach moż-
na naprawdę pozazdrościć.      

Są już bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko ospie     
 - Przez cały czas staramy się poszerzać zakres świad-
czeń medycznych – mówi Jacek Chudzicki, dyrektor 
SZPOZ w Sitkówce-Nowinach. - Dzięki wsparciu władz 
gminy Sitkówka-Nowiny do szeroko rozwiniętej pro-
filaktyki mogliśmy właśnie dołączyć program szcze-
pień przeciwko ospie. Bezpłatnie szczepimy dzieci od 
12 miesiąca do 3 roku życia – poinformował dyrektor 
Jacek Chudzicki. Przypomnijmy, że Samorządowy Za-
kład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-No-
winach w trosce o zdrowie swoich pacjentów realizu-
je od 2007 roku programy profilaktyczne pod hasłem 
„ZDROWIE TO MÓJ SKARB”. Realizację programów 
profilaktycznychwspierają: Gmina Sitkówka-Nowiny  
i Miasto Kielce. -W 2015 roku na realizację programów 
zdrowotnych przeznaczyliśmy z budżetu gminy blisko 
120 tysięcy  złotych. W tym też roku zrealizowaliśmy 
dwa nowe programy profilaktyczne finansowane ze 
środków Gminy. Był to pilotażowy program profilak-
tyczny dla kobiet w okresie poporodowym, a także 
program profilaktyczny wzakresie zapobiegania próch-
nicy, w ramach którego przebadano blisko 600 dzie-
ci ze szkół z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. W 2016 
roku zwiększyliśmy środki na realizację programów 
profilaktycznych do ponad 150 tysięcy złotych. Posta-
nowiliśmy wprowadzić kolejne bezpłatne szczepienia, 
tym razem przeciwko ospie – dodaje gospodarz gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Rusza poradnia neurologiczna i prywatny gabinet 
laryngologiczny
 Reagując na potrzeby pacjentów, a co za tym idzie, 
poprawiając jakość świadczonych usług, dyrekcja Sa-
morządowego Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 

w Sitkówce-Nowinach postanowiła rozpocząć realiza-  
cję konsultacji neurologicznych oraz staramy się o uru-
chomienie prywatnego gabinetu laryngologicznego. 
– Konsultacje neurologiczne udzielane są we wtorki  
w godzinach od 15:00 do 18:00, a prywatny gabinet la-
ryngologiczny planowany jest na dwa razy w miesiącu 
w piątki w godzinach popołudniowych – poinformował 
dyrektor Jacek Chudzicki. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod nowym numerem telefonu, działającym 
od czerwca bieżącego roku – 41 347 56 00.       

Sprzęt najwyższej jakości i cenieni specjaliści      
 Warto podkreślić, że w ostatnich kilkunastu mie-
siącach nowińska przychodnia wzbogaciła się o nowy 
sprzęt, który jest wykorzystywany w gabinetach lekar-
skich. Zwiększono też dostępność lekarza rodzinnego 
i pediatry, stale poszerzany jest zakres realizowanych 
programów profilaktycznych. Personel przychodni 
uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach, a jednym 
z innowacyjnych rozwiązań w przychodni jest wprowa-
dzona elektroniczna dokumentacja medyczna. - Dzięki 
tym wszystkim zmianom i stałemu rozwojowi Samorzą- 

dowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowi- 
nach zdobył certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001. Staramy się poprawiać jakość świadczonych 
usług tak, aby nasi pacjenci byli stale objęci najwyższej 
jakości opieką medyczną – podkreśla dyrektor Jacek 
Chudzicki. – W porozumieniu z dyrektorem Jackiem 
Chudzickim będziemy dbać o to, aby nasza przychod-
nia była doposażona w kolejny specjalistyczny sprzęt. 
Zrobimy wszystko, aby jakość prowadzonych tu usług 
utrzymać na jak najwyższym poziomie – zapewnia wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz.
 Agnieszka	Olech

Wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz	i	dyrektor	SZPOZ	Jacek	Chudzicki	prezentują	 
nowoczesny	sprzęt	do	rehabilitacji
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Jak podkreśla wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz, przebudowa starej kotłowni to bardzo 
ważna inwestycja. - Stare urządzenia grzewcze na Osie-
dlu Nowiny pochodzą z lat sześćdziesiątych. Nie ulega 
wątpliwości, że kotłownia musi zostać zmodernizowa-
na. Nowa kotłownia przede wszystkim pozwoli miesz-
kańcom zmniejszyć wydatki naogrzewanie – tłumaczy 
gospodarz gminy. - Chcemy zrealizować to zadanie jak 
najszybciej. Niezwłocznie po przeprowadzonych kon-
sultacjach z mieszkańcami i ustaleniu koncepcji prze-
budowy przystąpiliśmy do ogłoszenia przetargu na 
wykonanie projektu inwestycji wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę. Właśnie trwają prace projektowe 
nowej kotłowni, które zakończą się pod koniec bieżą-
cego roku. Zgodnie z niestety bardzo czasochłonnymi 
procedurami, dopiero po opracowaniu projektu i uzy-
skaniu pozwolenia na budowę będziemy mogli ogłosić 
przetarg na wykonanie inwestycji, której rozpoczęcie 
zaplanowaliśmy wstępnie na maj przyszłego roku, po-
nieważ przebudowa kotłowni musi zostać przeprowa-
dzona poza sezonem grzewczym. Chcemy, aby roboty 
zakończyły się we wrześniu 2017 roku – mówi wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz.
 Przypomnijmy, że zaplanowana do kompleksowej 
modernizacji kotłownia ogrzewa 22 bloki, w których 
znajduje się 751 mieszkań, 27 domków na Zagrodach, 
22 mieszkania przy ul. Szkolnej w Nowinach oraz 43 lo-
kale użytkowe wraz z instytucjami, w tym m.in.: sklepy, 
Pocztę, Urząd Gminy czy Bibliotekę Gminną. - Komplek-
sowa modernizacja kotłowni na Osiedlu Nowiny to dla 
nas jedna z najważniejszych inwestycji. Liczymy na to, 
że po jej przeprowadzeniu nie tylko będzie tu dużo bar-
dziej ekologicznie, ale przede wszystkim oszczędniej,  
a to z całą pewnością ucieszy wszystkich użytkowników 
- zaznacza wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian No-
waczkiewicz.         
 Kompleksowa modernizacja kotłowni na Osiedlu 
Nowiny obejmie całkowity remont samego budynku 
kotłowni wraz z wymianą wszystkich urządzeń grzew-
czych. Zakupione zostaną nowe kotły, w tym dwa mia-
łowe i jeden peletowy. Przeprowadzane obecnie prace 
projektowe wykonuje wyłoniony w drodze przetargu 
Instytu OZE za kwotę 114 tysięcy 390 złotych. 

Trwa projektowanie nowej kotłowni  
na Osiedlu Nowiny

Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach  
będzie rozbudowany

 Stara kotłownia na Osiedlu Nowiny zostanie pod-
dana gruntownej modernizacji. W ramach inwestycji 
wymienione będą między innymi piece grzewcze na 
dwa miałowe i jeden rezerwowy na pelet. Właśnie 
trwają prace projektowe zadania. Po ich zakończeniu 
zostanie ogłoszony przetarg na realizację jednej z naj-
ważniejszych dla mieszkańców inwestycji. Nowa ko-
tłownia będzie funkcjonować już od początku sezonu 
grzewczego w przyszłym roku.  
      
 Podczas spotkania władz gminy z przedstawicielami 
wspólnot mieszkaniowych Osiedla Nowiny, które odby-
ło się wiosną w Urzędzie Gminy ustalono, że nowa ko-
tłownia będzie działać w oparciu o dwa piece miałowe i 
jeden piec rezerwowy na pelet. - Przebudowa kotłowni 
na Osiedlu Nowiny to jeden z priorytetów naszych dzia-
łań – podkreśla wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Opracowaliśmy różne koncepcje prze-
budowy istniejącej, starej kotłowni, które nakreśliliśmy 
przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych podczas 
spotkania w Urzędzie Gminy. Biorąc pod uwagę wiele 
aspektów, ale przede wszystkim wsłuchując się w głos 
i potrzeby mieszkańców, wspólnie z nimi ustaliliśmy, że 
nowa kotłownia będzie funkcjonowała w oparciu o dwa 
piece miałowe i jeden peletowy, który będzie piecem 
rezerwowym. 

  
 

 

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej roz-
budowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” 
w Nowinach wraz z przebudową płyty boiska sporto-
wego oraz z wykonaniem urządzeń sportowych i prze-
budową bieżni wokół boiska. Projekt za kwotę 226 
tysięcy 32 złotych wykonuje wyłoniona w drodze prze-
targu firma „VITARO”. Realizacja inwestycji ma ruszyć 
już w przyszłym roku.     
 24 czerwca, władze gminy Sitkówka-Nowiny podpi-
sały umowę z firmą „VITARO”, która ma wykonać pełną 
dokumentację projektową rozbudowy budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z tere-
nem przyległym przez nadanie mu nowych komplekso-
wych funkcji oraz przebudowy płyty boiska sportowego 
na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach wraz  
z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową 
bieżni wokół boiska.

Ośrodek kultury z prawdziwego zdarzenia     
 Projekt rozbudowy budynku GOK „Perła” w Nowi-
nach zakłada dobudowanie skrzydła prowadzącego  
w stronę trybun na stadionie i nadanie całości nowych, 
kompleksowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych i gospodarczych. Ma tu 
również powstać nowy parking i dojazd do budynku.    
 Nowe dwukondygnacyjne i podpiwniczone skrzy-
dło budynku będzie swego rodzaju łącznikiem ze sta-
dionem. Każdy poziom budynku zostanie wyposażony  
w łazienki, pomieszczenia techniczne i korytarze.  
W podpiwniczeniu zaplanowano miejsce wyłącznie 
pod usługi rekreacyjne. - Chcemy, aby w dolnej kon-
dygnacji powstało zaplecze dla klubu sportowego oraz 
biblioteki. Na parterze będzie znajdować się biblioteka, 
wydzielimy także miejsce na kawiarnię z widokiem na 
kompleks sportowy.

Osiedle	Nowiny	nareszcie	doczeka	się	nowego	ogrzewania
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tu coraz więcej ogólnopolskich imprez sportowych.  
W związku z tym, postanowiliśmy przeprowadzić nie 
tylko rozbudowę samego budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury, ale także kompleksu sportowego znajdującego 
się na jego terenie. Prace projektowe zakończą się jesz-
cze w tym roku. W przyszłym roku planujemy ogłosić 
całościowy przetarg na obydwa zadania i ruszyć z praca-
mi – poinformował wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

XXIV Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna 
Osób Niepełnosprawnych w Zgórsku
 30 czerwca, w Domu Pomocy Społecznej w Zgór-
sku spotkały się osoby niepełnosprawne z całego wo-
jewództwa, aby wziąć udział w XXIV Wojewódzkiej 
Olimpiadzie Lekkoatletycznej Osób Niepełnospraw-
nych. Wydarzenie było współfinansowane ze środków 
otrzymanych z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny w ra-
mach otwartego konkursu ofert.     

 W zmaganiach sportowych wzięło udział 11 Domów 
Pomocy Społecznej i 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej  
z całego województwa, w sumie blisko 200 zawodników. 
Zawodnikom dopingowali zaproszeni goście, wśród któ-
rych znaleźli się: Zenon Janus – wicestarosta powiatu 
kieleckiego, Bogdan Gierada – członek Zarządu Powia- 

tu Kieleckiego, Sebastian Nowaczkiewicz – wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek – zastępca wójta 
gminy Sitkówka-Nowiny oraz Marcin Król – kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach. 
Wszyscy goście życzyli uczestnikom zmagań szczęścia 
i doskonałej zabawy, a oficjalnego otwarcia Olimpiady 
Lekkoatletycznej dokonał dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Zgórsku Zbigniew Szybalski wraz z wójtem 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastianem Nowaczkiewi-
czem. – XXIV Wojewódzką Olimpiadę Lekkoatletyczną 
Osób Niepełnosprawnych uważamy za otwartą – po 
tych słowach uczestnicy przystąpili do rywalizacji spor-
towej, a przebiegła ona w kilku konkurencjach: biegu na 

40 metrów, torze przeszkód, rzucie piłką lekarską, rzucie 
do kosza kobiet, skoku w dal oraz slalomie z piłką nożną.       
Po długich zmaganiach przyszedł czas na ogłoszenie 
wyników i wręczenie pucharów, medali oraz nagród dla 
najlepszych uczestników. – Długo się przygotowywałem 
do tych zawodów, ale nie wygrana jest najważniejsza,  
a dobra zabawa – mówił jeden z zawodników tuż przed 

ogłoszeniem wyników. – Tego typu spotkania to przede 
wszystkim wspaniała integracja – podkreślał wójt gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz, który 
tego dnia odebrał specjalne podziękowania za wspar-
cie wydarzenia. – Serdeczne podziękowania składamy 
na ręce władz gminy Sitkówka-Nowiny za wsparcie na-
szych działań. Dziękujemy również władzom powiato-
wym oraz sponsorom, bez których nie udałoby się nam 
przeprowadzić Olimpiady – mówił Zbigniew Szybalski, 
dyrektor DPS w Zgórsku. – Ogromnie się cieszę, że uda-
ło się wybudować tak wspaniały kompleks sportowy 
na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, dzieki 
któremu mogą się tu odbywać tak ważne dla wszystkich 
niepełnosprawnych osób zawody – zaznaczył wicesta-
rosta powiatu kieleckiego Zenon Janus.     
 Organizatorem olimpiady był Dom Pomocy Społecz-
nej w Zgórsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych „AMABILIS“ w Zgórsku.
 Agnieszka	Olech

Najlepsi	zawodnicy,	którzy	stanęli	na	podium	byli	długo	oklaskiwani

Wszyscy,	którzy	zaangażowali	się	w	pomoc	i	organizację	Olimpiady	otrzy-
mali	w	podziękowaniu	specjalne	statuetki	

Plany	rozbudowy	GOK	„Perła”	w	Nowinach	nadal	są	omawiane	

 Blasku nabierze również teren wokół GOK „Perła”. 
Powstaną nowe dojazdy, a także parking na 30 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych, w tym dwa 
dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo cały budynek 
GOK-u wyposażony zostanie w pompę ciepła oraz sys-
tem dogrzewający wodę użytkową ze źródeł energii od-
nawialnej.     

Kompleks sportowy także przejdzie gruntowną  
modernizację      
 Przebudowana zostanie także płyta boiska sporto-
wego na terenie GOK „Perła” w Nowinach. Wykona-
ne zostaną urządzenia sportowe, a wokół boiska po-
wstanie tartanowa bieżnia lekkoatletyczna. W ramach 
inwestycji wymieniona zostanie płyta główna boiska  
i zamontowany system automatycznego nawadniania 
i drenażu. Wybudowane będzie także boczne bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią. Cały kompleks 
sportowy zostanie oświetlony. - Na terenie gmi-
ny Sitkówka-Nowiny stawiamy nie tylko na rozwój 
kultury, ale i sportu. Z każdym rokiem odbywa się

Agnieszka	Olech
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LOTTO Poland Bike Marathon po raz drugi  
w Nowinach
 Mocne, szalone zjazdy i trudne podjazdy, praw-
dziwe góry, mozolne wspinaczki i bardzo techniczne 
„single” – tak wyglądała jedna z najpiękniejszych, ale 
i zarazem najbardziej wymagających tras LOTTO Po-
land Bike Marathon, który 10 lipca po raz drugi zago-
ścił w gminie Sitkówka-Nowiny. Dziesiąty z piętnastu 
ogólnopolskich etapów cyklu wyścigów amatorów na 
rowerach górskich w Nowinach okazał się być pierw-
szym prawdziwie górskim wyzwaniem dla kolarzy. 
Tegoroczna nowińska edycja wyścigu ściągnęła blisko 
sześciuset zawodników.       

 Kolarski peleton LOTTO Poland Bike Marathon za-
witał do gminy Sitkówka-Nowiny już po raz drugi. No-
wiński wyścig stanowi jeden z etapów cyklu wyścigów 
amatorów na rowerach górskich organizowanych przez 
Grzegorza Wajsa. - Warto podkreślić, że trasa w Nowi-
nach to jeden z dwóch etapów zaliczanych do klasyfi-
kacji górskiej „Korona Świętokrzyska” w ramach LOTTO 
Poland Bike Marathon – poinformował Grzegorz Wajs 
organizator wyścigów dodając, że gmina Sitkówka-No-
winy znana jest w świecie kolarskim i rowerowych ma-
ratończyków. – Trasę w Nowinach uznaje się za jedną  
z lepszych w Polsce, a zarazem najpiękniejszych i jedno-
cześnie najtrudniejszych tras. Wybór tego miejsca nie 
był więc przypadkiem, a dzięki bardzo dobrej współ-
pracy z władzami gminy Sitkówka-Nowiny mogliśmy 
zorganizować jeden z etapów naszego wyścigu wła-
śnie tutaj już po raz drugi – podkreśla Grzegorz Wajs.          

 

 
 O tym, że nowińska trasa jest jedną z najbardziej 
wymagających i najtrudniejszych tras wyścigu mówili 
też sami zawodnicy. - Trudny był początek trasy. Bardzo 
wymagający. Później też wcale nie było łatwo. Trzeba 
było włożyć sporo wysiłku, żeby przejechać ten etap 
zgodnie z założeniami – mówił Jarosław Wolcendorf 
z klubu JAKOOBCYCLES, którego założeniem było zdo-
bycie pierwszego miejsca. I tak też się stało. Jarosław 
Wolcendorf 25-kilometrową górską trasę przejechał  
w 57 minut i 12 sekund, zajmując tym samym pierwsze 
miejsce na podium w kategorii MINI.    
 Kolorowe Miasteczko Poland Bike, Biuro Zawodów, 
start i meta wyścigów usytuowano na placu festyno-
wym obok basenu „Perła” w Nowinach. Na starcie 
zawodów stanęło 494 kolarzy z całej Polski, którzy ry-
walizowali ze sobą w trzech kategoriach. Odbyły się też 
niepunktowane zawody dla przedszkolaków w katego-
rii MINI-CROSS, w której w szranki stanęła blisko setka 
dzieci. Tutaj znakomite sukcesy odnosiły przedszkolaki 
z gminy Sitkówka-Nowiny. Wśród zawodników repre-
zentujących naszą gminę największy sukces zanotował 
Oskar Bieroński z Nowin, który dystans FUN o długości 
7 kilometrów pokonał w 29 minut, zajmując tym sa-
mym trzecie miejsce na podium w swojej grupie wieko-
wej. Wraz z dziećmi tą trasą pojechali również rodzice. 
Na rower wsiadł także wójt gminy Sitkówka-Nowiny - 
Sebastian Nowaczkiewicz. Trasę pokonał w 35 minut  
i 22 sekundy. - Jak widać dzisiejszy wyścig to nie tylko 
wspaniała promocja naszej gminy na skalę krajową, ale 

W	miasteczku	LOTTO	Poland	Bike	Marathon	stanęła	Chatka	Małolatka,	
gdzie	odbyły	się	zajęcia	dla	dzieci

Na	tegoroczny	wyścig	do	Nowin	zjechały	prawdziwe	tłumy	miłośników	
kolarstwa	z	całej	Polski

Wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz	wraz	z	dyrektorem	z	Urzędu	Marszałkow-
skiego	Jackiem	Kowalczykiem	oraz	organizatorem	wydarzenia	Grzegorzem	
Wajsem	powitali	oficjalnie	uczestników	zmagań

Maluchy	zadziwiły	wszystkich	sprawnością	fizyczną
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Wyniki: 
Kategoria FAN - chłopcy
1. Patryk Rzepecki (WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI)  
– 00:20:26
2. Aleksander Tusz (Huragan Międzyrzec Podlaski)  
- 00:21:36 
3. Mikołaj Łukasik (MTB HURAGAN MIĘDZYRZEC POD-
LASKI) - 00:21:39

Kategoria FAN - dziewczęta
1. Weronika Jankowska - 00:24:06 
2. Dominika Wiśniewska (UKK HURAGAN WOŁOMIN)  
- 00:25:50 
3. Małgorzata Sobczyk (Zagnańskie Stowarzyszenie  
Rowerowe „Pod Bartkiem”) - 00:26:30

Kategoria MINI - kobiety 
1. Dorota Czajkowska (Wola Bike Orbea Team)  
- 01:09:42 
2. Barbara Kleczaj (Wola Bike Orbea Team) - 01:13:42 
3. Magdalena Kosko (Klinika Rowerów) - 01:14:13

Kategoria MINI - mężczyźni 
1. Jarosław Wolcendorf (JAKOOBCYCLES.COM)  
- 00:57:12 
2. Paweł Pięta (RAFAKO MTB TEAM) - 00:58:33 
3. Łukasz Bielecki (ABSOLUTE Bike Team) - 00:59:02

Kategoria MAX - kobiety 
1. Agnieszka Sikora (Wola Bike Orbea Team) - 02:05:13 
2. Barbara Borowiecka (WSKG Like Bike Kenda Team)  
– 02:12:04
3. Krystyna Żyżyńska-Galeńska (MYBIKE.PL) - 02:14:29

Kategoria MAX - mężczyźni 
1. Mariusz Marszałek (TRYBIK NORTHWAVE TEAM)  
- 01:45:53 
2. Ernest Kurowski (Wola Bike Orbea Team) - 01:46:24 
3. Roger Głowacki (Wola Bike Orbea Team) – 01:46:27

przede wszystkim doskonała zabawa dla całych rodzin 
– podkreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz, który był 
współorganizatorem nowińskiego maratonu kolarskie-
go. - Ogromnie się cieszę, że tak wielka ogólnopolska 
impreza kolejny raz zagościła w naszej gminie. W przy-
szłym roku również będziemy chcieli włączyć się w or-
ganizację wydarzenia. U nas warto jeździć na rowerze, 
bo nasze malownicze trasy są doskonałe zarówno dla 
górali, jak i dla amatorów spokojnej jazdy na rowerach 
- mówi Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitków-
ka–Nowiny.      
 O niepowtarzalności pięknych tras rowerowych na 
terenie gminy Sitkówka-Nowiny mówił także Jacek Ko-
walczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i  Turystyki Województwa Świętokrzy-
skiego. - Trasy i szlaki rowerowe to perełka wojewódz-
twa świętokrzyskiego – zaznaczył dyrektor Jacek Kowal-
czyk. - Dzisiejszy maraton robił prawdziwe wrażenie. 
Blisko 600 osób przyjechało do Nowin, żeby stawić 
czoła najtrudniejszej trasie w Bike Marathonach tego-
rocznej edycji. Jak widać, gmina Sitkówka-Nowiny ma 
się czym pochwalić, jeśli chodzi o turystykę rowerową. 
Tutaj naprawdę warto przyjechać – przekonywał Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Województwa Świętokrzy-
skiego. Warto dodać, że w Miasteczku Poland Bike moż-
na było skorzystać z bezpłatnego serwisu rowerowego, 
a dla wszystkich uczestników maratonu organizatorzy 
zapewnili bufety na trasie i w Miasteczku. Wiele atrak- 

cji przygotowano także dla najmłodszych uczestników 
wyścigu, dla których stanęła Chatka Małolatka, gdzie 
odbyły się zajęcia i zabawy plastyczne, edukacyjne,  
a także liczne konkursy.     
 Dekoracji zawodników dokonał wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz wraz z wiceprze-
wodniczącym Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Michałem 
Kurtkiem, który również wsiadł na rower podczas tego-
rocznej edycji wyścigu. Nagrody wręczał także główny 
organizator maratonu Grzegorz Wajs oraz Jacek Kowal-
czyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. X etap 
LOTTO Poland Bike Marathon 2016 został zorganizowa-
ny we współpracy z Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Wśród	zawodników	reprezentujących	naszą	gminę	największy	sukces	zano-
tował	Oskar	Bieroński	z	Nowin,	który	zajął	III	miejsce	na	dystansie	FUN

Na	zakończenie	wyścigów	wręczono	puchary,	medale	i	nagrody	dla	najlep-
szych

Agnieszka	Olech
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Sołtys Renata Posłowska najlepszym sołtysem  
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny
 Po raz dwudziesty drugi w Wąchocku spotkali się 
sołtysi z całej Polski i po raz pierwszy z Ukrainy w ra-
mach corocznego Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej  
i Krajowego Turnieju Sołtysów. Podczas dwudniowe-
go spotkania, sołtysi zmagali się w konkurencjach tur-
niejowych. Rozstrzygnięto także konkurs na „Sołtysa 
Roku Województwa Świętokrzyskiego – 2015”. Naj-
lepszym sołtysem roku 2015 z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny została Renata Posłowska, która piastuje 
funkcję sołtysa od dziewięciu już lat.     

 W XXII Zjeździe Sołtysów wzięło udział ponad 450 
osób, w tym aż 375 sołtysów. W ramach rywalizacji 
sołtysi zmagali się w kilkunastu konkurencjach. Był 
maraton wąchocki na spostrzegawczość, przejście 
wierzchem przez płoty, czy zwijanie asfaltu na noc  
i wybór sołtysa Wąchocka poprzez toczenie koła od 
drabiniastego wozu do wygódki. Niespodzianką była 
„międzynarodowa” konkurencja dla sołtysów. Po raz 
pierwszy w historii w turniejowych zmaganiach wzięli 
udział goście z zagranicy. Była to czwórka ukraińskich 
sołtysów. Trójka z zaproszonych sołtysów to samorzą-
dowcy z Rejonu Łuckiego oraz sołtyska z miejscowości 
Majdan w Rejonie Słowiańskim – poinformował pre-
zes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Feliks 
Januchta.      

Renata Posłowska najlepszym sołtysem gminy Sitków-
ka-Nowiny        
 Podczas Zjazdu Sołtysów wręczone zostały nagrody  
i wyróżnienia dla laureatów konkursu „Sołtys Roku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego – 2015”, któremu patronu-
je Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego. Adresatami konkursu byli sołtysi województwa 

świętokrzyskiego. – Ocenie podlegały m.in. ich osią-
gnięcia poprawiające infrastrukturę sołectwa i gminy, 
działania integracyjne na rzecz lokalnej społeczności 
oraz przynależność do innych organizacji czy rezultaty 
działalności społecznej – mówi prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Feliks Januchta.
 Tytuł „Sołtysa Roku 2015”, okazałą statuetkę oraz 
nagrodę główną – 20 tys. złotych otrzymała Monika 
Wyrwał, sołtys Komornik w gminie Kluczewsko. Nato-
miast „Sołtysem Roku 2015” z terenu gminy Sitkówka-
Nowiny okrzyknięto sołtysa Kowali Renatę Posłowską. 
– Jako długoletni Sołtys i lider społeczności lokalnej 
Renata Posłowska aktywnie uczestniczy w organizacji  
i inicjowaniu bogatego życia kulturalnego w Gminie Sit-
kówka-Nowiny. Jest niekwestionowaną liderką społecz-
ności wiejskiej i była inicjatorem wielu imprez kultural-
nych, a także inwestycji mających na celu wspieranie 
dziedzictwa kulturowego i tradycji. Corocznie aktywnie 
uczestniczy w organizacji konkursów i Gminnych Doży-
nek oraz wspiera zespoły obrzędowe działające w naszej 
Gminie, a także współpracuje z Kołem Gospodyń Wiej-
skich w Kowali – podkreśla wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny, Sebastian Nowaczkiewicz, który wraz z marszałkiem 
województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem 
oraz Przewodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zo-
fią Duchniak wręczył podczas zjazdu sołtysów nagrodę 
na ręce najlepszego sołtysa Renaty Posłowskiej. – To 
zaszczytne wyróżnienie jest dla mnie ukoronowaniem 
wieloletniej działalności na rzecz mieszkańców gminy 
Sitkówka-Nowiny. Jednak jest ono nie tylko moją na-
grodą, ale nagroda nas wszystkich, sołtysów i radnych, 
bez wsparcia których nie zdołałabym sama tyle zrobić. 
Jestem ogromnie szczęśliwa, ale też jednocześnie zmo-
tywowana do dalszej wytężonej pracy, bo do zrobienia 
jest jeszcze bardzo dużo – mówi nagrodzona zaszczyt-
nym tytułem „Sołtys Roku 2015” Renata Posłowska.    
 Warto podkreślić, że Renata Posłowska sołtysem 
wsi Kowala jest od 9 lat i cieszy się zasłużonym szacun-
kiem nie tylko w swojej miejscowości, ale także  na te-
renie całej Gminy Sitkówka-Nowiny. Jej zaangażowanie  
w działalność na rzecz promowania kultury lokalnej 
przyczyniają się w znaczący sposób do wzbogacenia 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Dowodem ogromnego za-
ufania, jakim obdarzają Renatę Posłowską mieszkańcy 
jest powierzenie jej mandatu radnej już w 2010 roku. 
Tę funkcję Pani Renata pełni nieprzerwanie do dziś,  
a w obecnej kadencji jest Zastępcą Przewodniczącej 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. – Za tak widoczną i po-
żyteczną działalność społeczną składamy serdeczne 
podziękowania i życzymy dobrego zdrowia, a także 
dalszych osiągnięć w prowadzonej działalności oraz 
wiele pomyślności i osobistej satysfakcji ze wspierania 
działalności kulturalnej – życzyła przewodnicząca Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofia Duchniak.       
 W programie dwudniowej imprezy były także wystę-
py zespołów folkowych, kiermasze oraz wystawy. Orga-
nizatorami tegorocznej edycji Krajowego Turnieju Soł-
tysów jest gmina Wąchock i Stowarzyszenie Sołtysów 
Ziemi Kieleckiej, wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy 
oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wąchoc-
ku oraz Towarzystwem Przyjaciół Wąchocka.

Sołtys	Renata	Posłowska

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

ŚWIĘTOKRZYSKI ZLOT CZAROWNIC
Lata baba Jaga,na miotle wysoko,
Ten tylko zobaczy, co ma dobre oko.
A jak masz wzrok słaby, to się nie przyglądaj,
Bo tej czarownicy, nie będziesz oglądał.

Siadła teraz w  Krajnie, na kościelnej wieży,
Kto jej nie zobaczy, pewnie nie uwierzy.
Przeleciała kiedyś, szybko nad Kielcami,
Zniknęła wysoko, pomiędzy chmurami.

W Górach Śwoiętokrzyskich, wciąż ona harcuje,
Nie leci daleko, bo się miotła psuje.
Jak nie może latać-to się musi schować,
Z  tą czarownicą nie można żartować.

Na miotle wciąż lata, w zapasce, w spódnicy,
Jak pięknie szybuje, przypatrzcie się wszyscy.  

Henryk	Skowerski

KSIĘGA MARZEŃ
Kiedy byłam bardzo młoda
Tak myślałam sobie skrycie
Jakże będzie tez wyglądać
Kiedyś moje własne życie

Tak jak w kryształowej kuli
Życie swe widziałam
O tym co mnie w życiu czeka
Jednak nie wiedziałam

Życie jest bardzo okrutne
Nie dostarcza Ci radości
Tam jest ból-miłość -cierpienie
Mnóstwo niesprawiedliwości

W zapomnianej księdze marzeń
Znajdziesz swe życzenia
Lecz z tych życzeń to zostały
Dziś tylko wspomnienia

Ale Ty nie jesteś sama
Masz swego partnera
On w kłopotach uczestniczy
Sercem Ciebie wspiera

Nie dopuszczam takiej myśli
Żebym sama zostać miała
Bez miłości mego męża
Rady bym sobie nie dała

On rozumie bez pytania
Czemu dzisiaj płaczę
Więc przytula mnie do serca
Razem jest inaczej

Jeszcze raz będziemy pisać
Naszą księgę marzeń
Bo być może dla nas jeszcze
Dobro sie wydarzy

Tulę się w Twoje ramiona
Słyszysz mego serca bicie
Bo Ty za mnie --ja za Ciebie   
Oddamy swe własne życie     

Irena	Kostrzewska	

ZAUFANIE
Jeśli czegoś nie pielęgnujemy
lada moment to stracimy
miłość sama nie gaśnie
my w tym pomagamy
tłumimy ją

jej siła słabnie z czasem
barwy przygasają i entuzjazm też
tęskno za nią wzdychamy
tracimy pewność siebie 
choć życie jest nią oplecione
to ukradkiem
potrafi się wymknąć

zaufajmy sercu
niech rozwiąże problemy
tylko ono potrafi
przywołać miłość

z zapomnienia   
  

Lidia	Jędrocha-Kubicka

MOJE ŻYCIE
Jakoś i słońce znikło
z mego nieba, czyżby teraz
w ciemności żyć wdowie trzeba
i wszyscy się rozeszli

nawet ci co ze mną
zawsze mieszkali
to jakby życie, nie chciało pisać 
dalszej mojej drogi

mej treści, a tu przecież
we mnie tyle radości
i zdecydowania, że nie ma czasu
na jakieś rozmyślania, czy rozpamiętywania

bo życie nie jest, do w miejscu stania,
ale do zdobywania i do budowania
własnych dróg, i był na tej drodze
był człowiek i sam Najwyższy Bóg   

Henryka	Brzoza
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Lokalna Grupa Działania informuje
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin Chęciny, Morawica i Sitków-
ka-Nowiny informuje, że coraz większymi krokami zbliżają się nabory wniosków, które planujemy 
ogłosić w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 Budżet na poszczególne przedsięwzięcia oraz harmonogram ich ogłaszania przedstawia się następująco:

Jako pierwsze ogłoszone zostaną konkursy dla przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności go-
spodarczej oraz dla organizacji społecznych w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Termin ogłoszenia to najprawdopodobniej przełom wrze-

śnia i października 2016 r. Również w tym roku planujemy ogłosić konkurs grantowy dla organizacji społecznych  
w ramach przedsięwzięcia Lokalna sieć innowacji.

O ogłaszanych konkursach informować będziemy na stronie www.perlycn.pl oraz na naszym profilu na facebooku. 
Szczegóły naborów na bieżąco wysyłać będziemy do zainteresowanych poprzez newslettera, do którego można  zapisać 
się na www.katalog.perlycn.pl Przed każdym naborem organizować będziemy również spotkania we wszystkich gminach 

wchodzących w skład LGD po to, by przybliżyć zasady ubiegania się o pomoc. Dodatkowo pracownicy biura świadczą 
bezpłatne doradztwo indywidualne w biurze mieszczącym się w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 i pod nr telefonu 41 

311 46 91 wew. 304, 305.

Zakres tematyczny Kwota w złotych Termin ogłoszenia

Rozwój działalności gospodarczej

Lokalna sieć innowacji

Podejmowanie działalności gospodarczej

Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego

1 875 000,00

1 420 000,00

50 000,00

500 000,00

225 000,00

240 000,00

140 000,00

100 000,00

150 000,00

II półrocze 2016 r.

II półrocze 2016 r.

II półrocze 2016 r.

I półrocze 2017 r.

I półrocze 2017 r.

I półrocze 2017 r.

II półrocze 2017 r.

I półrocze 2018 r.

I półrocze 2018 r.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej  
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska  
i przeciwdziałania zmianom klimatu

Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

Podziękowania dla trenerów strażackich
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny na czele z Pre-

zesem Sebastianem Nowaczkiewiczem składa gratulacje i serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili 
się do osiągnięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Kowala na zawodach wojewódzkich i gminnych w 2016 
roku. Słowa uznania za wkład pracy w przygotowanie młodych druhów Zarząd kieruje do opiekunów i trenerów 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: Kamila Bartkiewicza, Tomasza Bentkowskiego, Marcina Głogowskiego – Komen-
danta Gminnego OSP, Artura Bentkowskiego, Jakuba Bedli i Kamila Stępnia.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Przypomnijmy, że pod okiem trenerów dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kowali zajęła drugie miejsce 
podczas Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 12 czerwca w Ożarowie. Na podium stanęła 

również chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kowali, plasując się na miejscu trzecim. Nasi młodzicy pokazali 
prawdziwą klasę.

SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców
Przypominamy, że na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny działa System Powiadamiania Mieszkańców, który został wdro-
żony w lipcu 2012 roku. Mieszkańcy gminy mogą w bardzo łatwy sposób na bieżąco i zupełnie za darmo dowiadywać 
się o wszystkich ważnych sprawach. Wystarczy wysłać jeden rejestrujący SMS (opłata według stawek operatora), aby 
otrzymywać darmowe informacje na przykład o wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy, o przerwach w dosta-

wie prądu, czy wszelkiego rodzaju zagrożeniach pogodowych.

„Dziś w nocy na Bobrzy spodziewane jest nadejście fali powodziowej” – sms takiej treści mogą otrzymać w przypadku 
zagrożenia mieszkańcy Słowika i Trzcianek. „Z powodu awarii wodociągu na terenie Szewc i Zawady dostępna będzie 

woda z beczkowozów” – tak zostaną powiadomieni w razie awarii inni zainteresowani. W Sitkówce-Nowinach sms-owy 
System Powiadamiania Mieszkańców został wdrożony w lipcu 2012 roku.

 Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do korzystania z powiadamiania przez sms. Cały koszt to cena 
jednego sms, który musimy wysłać do gminy na początku korzystania z usługi. Opłata jest liczona według standardowej 
stawki danego operatora. Wszystkie wiadomości z cennymi informacjami są przesyłane na telefony mieszkańców całko-

wicie za darmo.
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723 192 235 – to nr interwencyjny na policję
Jeżeli jesteście świadkami łamania prawa, możecie dzwonić pod nr telefonu 723 192 235.  

Nie przechodźcie obojętnie obok zjawiska chuligaństwa i wandalizmu.  
Szybka reakcja pozwoli na szybsze ustalenie sprawców.

Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać bezpośrednią łączności z załogą radiowozu, szczególnie wtedy,  
gdy policjanci z Komisariatu Policji w Chęcinach, pod który należy Gmina Sitkówka-Nowiny, znajdują się w terenie.

W sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych!!!

Nic bardziej błędnego

Pamiętajmy!

Pamiętajmy!

Pamiętajmy!

PAMIĘTAJMY! WYPALANIE TRAW JEST SUROWO ZABRONIONE 
CO ROKU W POLSCE W TRAKCIE TAKICH POŻARÓW GINIE OD 

KILKU DO KILKUNASTU OSÓB!

W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związanych z wypalaniem 
traw. W 2015 roku na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano 4874 pożary traw. Natomiast w roku bieżą-

cym strażacy interweniowali już 600 razy.
Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące często dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami 
śmiertelnymi. Celowe podpalenia trawy stanowią ponad 90% wszystkich pożarów łąk i lasów. Dzieje się tak, ponieważ w 
naszej świadomości wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest swoistym rodzajem jej nawoże-

nia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów.

Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Przywrócenie po takich 
„praktykach” właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga często pracy wielu pokoleń leśników  
i rolników! Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi oraz obiektów 

budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru.
Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami powodują, że ogień 

dociera do zabudowań gospodarskich i obszarów leśnych oraz terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych 
(parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytkowników ekolo-

gicznych).
Ponadto gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja taka 

może stać się przyczyną wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych.

Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży sporo kosztuje. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym 
rozrachunku z Budżetu Państwa. Oznacza to, że całe społeczeństwo ponosi ciężar finansowy walki z pożarami traw.

W czasie gdy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw. Łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą 
być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratować życie. Gdzie trwa wyścig z czasem. Gdzie o życiu człowieka decydu-

ją minuty...

W świetle obowiązującego prawa (Art. 131 Ustawy o ochronie przyrody), kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny – w szczególnych przy-

padkach podlegają karze pozbawienia wolności do 10 lat.

Informacja
W związku ze zwiększoną ilością interwencji Straży Pożarnej w  skutek silnych wiatrów i intensywnych  

opadów deszczu zwracamy się z prośbą do mieszkańców o podjęcie w miarę możliwości działań  
prewencyjnych w zakresie pielęgnowania  i bieżącego utrzymania drzewostanu. 

Eliminacja potencjalnych zagrożeń polegająca na usuwaniu zbędnych rozgałęzień lub rozwidleń, podkrzesywaniu,  
skracaniu nadmiernie wydłużonych lub chorych pędów bocznych niejednokrotnie pozwoli na uniknięcie  

niebezpiecznych zdarzeń, a w konsekwencji poszkodowanych osób lub ofiar.
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 Woda... potrzebujemy jej każdego dnia. To jak bar-
dzo jest ważna, uświadamiamy sobie, gdy zaczyna jej 
brakować. W związku z przedłużającą się falą upałów 
oraz znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej  
z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw  
w dostawie wody, zwracamy się z prośbą do mieszkań-
ców gminy Sitkówka-Nowiny o racjonalne korzystanie  
z wody pobieranej z sieci publicznej.    

 Zwiększone zużycie wody 
z wodociągu w czasie upałów  
powoduje wystąpienie loka- 
lnych zakłóceń w zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. Nie-
oszczędne korzystanie z wody  
i zbyt duży jej pobór na ujęciach 
mogą spowodować niewydolność 

systemu wodociągowego, zmniejszenie ciśnienia w sie-
ci wodociągowej, a co za tym idzie - chwilowe zatrzy-
mania dostawy wody.     

 Aby zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do 
wody pitnej prosimy, aby w godz. od 15 do 21 ograni-
czyć jej zużycie do celów takich jak: podlewanie wodą 
z sieci wodociągowej trawników i ogródków przydo-
mowych, mycia samochodów, spłukiwania chodni-
ków, podjazdów i placów oraz wykorzystywania wody 
do napełniania basenów.     

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy 
za wyrozumiałość.   

Warto oszczędzać wodę!   
 Woda jest dobrem, z którego korzystamy codziennie 
w różnych celach. Potrzebujemy wody do picia, prania, 
kąpieli, sprzątania domu, podlewania ogródka, mycia 
samochodu. Ogromne ilości wody są zużywane przez 
przemysł i rolnictwo. Często nie zdajemy sobie spra-
wy z ilości wody, jaką zużywamy na darmo. A tymcza-
sem okazuje się, że kontrolując przepływ wody w na-
szych gospodarstwach możemy poczynić bardzo duże 
oszczędności. I nie chodzi tu o zaniechanie mycia się, 
czy ograniczenie higieny, ale o zwyczajne i rozsądne go-
spodarowanie wodą.

   Jednocześnie informujemy, że w 2016 roku planuje 
się wykonanie projektu budowlanego sieci magistral-
nej wodociągowej zasilającej miejscowości Szewce  
i Zawada. W 2017 roku planowana jest wspólna z Wo-
dociągami Kieleckimi budowa tej sieci. Przyczyni się 
to do zdecydowanej poprawy sytuacji zaopatrzenia 
w wodę tych miejscowości. Ponadto w najbliższych 
latach Wodociągi Kielecki będą modernizować wodo-
ciąg w Kowali.

Bądź „eko”, oszczędzaj wodę!

Wicestarosta Zenon Janus wyróżniony statuetkę 
Chmielnickiego Augusta
 Statuetkę Chmielnickiego Augusta uroczyście wrę-
czono na ręce wicestarosty kieleckiego Zenona Ja-
nusa podczas dwudniowego Festiwalu „Dni Kultur”  
w Chmielniku. Prestiżowe wyróżnienie jest przyzna-
wane najbardziej zasłużonym dla Miasta i Gminy 
Chmielnik. Gratulacje osobiście złożył wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz wraz  
z Przewodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofią 
Duchniak.         

 O tym w czyje ręce powędrują prestiżowe statu-
etki Chmielnickiego Augusta decyduje Rada Miejska  
w Chmielniku. Otrzymują je ci, którzy najbardziej za-
służyli się na rzecz Miasta i Gminy Chmielnik. Nazwa 
nagrody nawiązuje do króla Zygmunta Augusta, który  
w 1551 roku nadał Chmielnikowi prawa miejskie.

Wicestarosta	Zenon	Janus	wyróżnienie	odebrał	z	rąk	Przewodniczącego	
Rady	Miejskiej	Chmielnika,	Sławomira	Wójcika

 Uroczystego wręczenia statuetek Chmielnickiego 
Augusta dokonano podczas tegorocznych obchodów 
Festiwalu „Dni Kultur” w Chmielniku. Wicestarosta 
kielecki Zenon Janus Chmielnickiego Augusta odebrał 
z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku, 
Sławomira Wójcika, który podsumował wieloletnią pra-
cę wicestarosty, a także jego zaangażowanie na rzecz 
Chmielnika. Przedstawił także szereg inicjatyw umoż-
liwiających rozwój miasta. - Wyróżnienie, jakie otrzy- 

małem, jest dla mnie bardzo cenne, bowiem zostało 
ono przyznane przez Radę, która doceniła mój wkład  
i zaangażowanie w rozwój tego urokliwego miasta – po-
wiedział wicestarosta kielecki Zenon Janus tuż po ode-
braniu statuetki.

Statuetki	Chmielnickiego	Augusta	wręczono	podczas	„Dni	Kultur”	w	Chmiel-
niku

Agnieszka	Olech
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 Warto oszczędzać wodę!   
 Woda jest dobrem, z którego korzystamy codziennie 
w różnych celach. Potrzebujemy wody do picia, prania, 
kąpieli, sprzątania domu, podlewania ogródka, mycia 
samochodu. Ogromne ilości wody są zużywane przez 
przemysł i rolnictwo. Często nie zdajemy sobie spra-
wy z ilości wody, jaką zużywamy na darmo. A tymcza-
sem okazuje się, że kontrolując przepływ wody w na-
szych gospodarstwach możemy poczynić bardzo duże 
oszczędności. I nie chodzi tu o zaniechanie mycia się, 
czy ograniczenie higieny, ale o zwyczajne i rozsądne go-
spodarowanie wodą.

 Oszczędzaj wodę nie tylko ze względu na wysokie ra-
chunki czy też ekologiczny trend. Z pewnością nie każdy 
z nas wie, że Polska ma bardzo skromne zasoby wody, 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca zajmujemy 22 
miejsce w Europie. Jedynie 2,5% światowych zasobów 
wody to woda słodka, a mniej niż 0,01% to woda pitna. 
Według danych WHO Ponad miliard ludzi nie ma dostę-

pu do czystej wody! Stosując proste wskazówki każde-
go dnia możemy przyczynić się do ograniczenia zużycia 
wody pitnej na całym świecie:

wykorzystuj wodę deszczową, używaj jej do podle-
wania roślin,
wodę zużytą do mycia owoców lub warzyw również 
możesz użyć do podlewania. 
podlewaj późnym wieczorem, woda o tej porze wol-
niej paruje, 
bierz prysznic zamiast kąpieli - zużywasz w ten spo-
sób 3-6 razy mniej wody,
jeśli nie musisz, nie używaj pełnego strumienia 
wody.

Urszula	Antoniak
podinspektor	do	spraw	gospodarki	odpadami

Urząd	Gminy	Sitkówka-Nowiny
Referat	Infrastruktury,	Inwestycji,	Nieruchomości	i	

Ochrony	Środowiska

 23 czerwca uczniowie z Gimnazjum w Nowinach 
rozpoczęli wakacje. Uroczystą akademię zorganizowa-
no dla tych, dla których ten rok szkolny był ostatnim  
w murach tejże placówki. Uroczystość uświetnił wy-
stęp zespołu „Tu i Teraz”.      

  - Rok szkolny 2015/2016 był dla naszej szkoły ro-
kiem bardzo pomyślnym. Uczniowie osiągnęli wiele 
sukcesów w różnorodnych konkursach i olimpiadach 
– mówi dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  
w Nowinach Kornelia Bem-Kozieł. - Ogromnym sukce-
sem było też uzyskanie bardzo dobrych wyników z eg-
zaminów gimnazjalnych. Nasze gimnazjum uplasowało 
się na czwartym miejscu w powiecie kieleckim. Warto 
też zaznaczyć, że uczniowie szkoły napisali egzamin po-
wyżej średniej krajowej. To doskonały wynik – dodaje 
dyrektor placówki.      
 

- Nasi gimnazjaliści fantastycznie podsumowali  
w tym roku trzy lata wytężonej pracy, uzyskując czwarty 
wynik w powiecie pod względem zdanych egzaminów. 
W ten sukces włożyli ogrom pracy, za który chcemy 
gorąco podziękować zarówno im samym, jak i ich na-
uczycielom, ponieważ to właśnie oni dołożyli wszelkich 
starań w przygotowanie swoich podopiecznych – pod-
kreślał wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowacz-
kiewicz. – Uczniowie naszej szkoły napisali egzamin po-
wyżej średniej krajowej, co jest świetnym wynikiem.  
Tak dobre efekty były możliwe dzięki wspólnemu wy-

siłkowi uczniów i nauczycieli. Pozwoli to trzecioklasi- 
stom dostać się do wymarzonych szkół – zaznaczył wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz, podkreślając jednocześnie,  
że wybór nowińskiego gimnazjum to strzał w dziesiątkę.  
– Wybór naszych szkół z całą pewnością zaowocuje 
szybkim rozwojem. Wiemy, jak podchodzić do ucznia 
i w jaki sposób stworzyć mu jak najlepsze warunki do 
zdobywania wiedzy – dodał.     
 Te słowa potwierdzili uczniowie podczas uroczyste-
go zakończenia roku szkolnego – Długo zastanawiałem 
się nad wyborem właściwego gimnazjum i dzisiaj już 
wiem, że to był słuszny wybór – mówi Mikołaj Odzie-
mek, absolwent Gimnazjum w Nowinach, którego 
średnia przez wszystkie trzy lata nauki w nowińskim 
gimnazjum wynosiła 6,0. To właśnie on uzyskał najlep-
szy wynik podczas egzaminu gimnazjalnego. Za swo-
je wyniki otrzymał również jednorazowe stypendium  

ufundowane przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. Sty-
pendia wójta otrzymali także: Martyna Niewiadomska, 
Aleksandra Ślusarczyk, Mateusz Chodurski, Radosław 
Grzesik, Małgorzata Szewczyk, Aleksandra Mazur oraz 
Kamila Okła. Specjalną nagrodę przyznała także Rada 
Gminy Sitkówka-Nowiny dla Łukasza Boniakowskiego.
 Za wszystkie sukcesy i osiągnięcia uczniów podzię-
kowano im podczas uroczystego zakończenia roku 
szkol-nego. Rozdano wiele nagród i wyróżnień. Do 
uczniów trafiły serdeczne gratulacje i życzenia udanych

Gimnazjaliści uroczyście pożegnali się ze szkołą

Ucziowie	klas	trzecich	uroczyście	przekazali	sztandar	szkoły	swoim	młod-
szym	kolegom

Absolwenci	podziękowali	dyrekcji	i	nauczycielom	za	lata	nauki	i	wychowa-
nia
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Pożegnanie z tornistrem. Zakończył się rok szkolny
 Uroczyste akademie, wyróżnienia dla najlepszych 
uczniów, wręczenie nagród i oczywiście rozdanie świa-
dectw – na terenie gminy Sitkówka-Nowiny zakończe-
nie roku szkolnego świętowali uczniowie i przedszko-
laki.      

 24 czerwca, w piątkowy poranek, uczniowie no-
wińskich szkół po raz ostatni usłyszeli szkolny dzwo-
nek. Przed nimi zasłużony odpoczynek. Miniony rok 
szkolny wspominają dobrze. Odnieśli wiele sukcesów, 
również tych sportowych. Sobie życzyli niezapomnia-
nych chwil podczas wakacji i sukcesów w następnym 
roku szkolnym, a nauczycielom, aby nigdy nie mieli 
problemów wychowawczych ze swoimi podopiecz-
nymi, wiele cierpliwości i oczywiście dużo zdrowia.         

 

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań nie tylko 
dla uczniów. To również moment refleksji nad tym, 
co w danym roku udało się osiągnąć, jak przebiegał 

proces dydaktyczny, wreszcie – jakie działania można 
uznać za sukces. - W ciągu minionego roku szkolnego 
nasi uczniowie uczyli się pilnie, co doskonale widać 
po wynikach egzaminów zarówno szóstoklasistów, jak 
i gimnazjalistów. Dzięki ogromnej pracy uczniów i ich 
pedagogów nasze szkoły plasują się w czołówce najlep-
szych szkół w powiecie kieleckim. Za tę wytężoną pra-
cę pragnę wszystkim z tego miejsca złożyć serdeczne 
podziękowania – mówi wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz, podkreślając jednocześnie,  
że uczniowie poza nauką angażowali się czynnie w życie 
szkół, brali udział w rożnego rodzaju konkursach, pro-
jektach i wydarzeniach. - My jako samorząd staramy 
się wspierać rozwój naszych placówek oświatowych. 
W ubiegłym roku wyposażyliśmy trzy pracownie kom- 

puterowe w sprzęt najwyższej klasy. W planach mamy 
stworzenie kolejnych nowoczesnych pracowni. 

Uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Bolechowicach	z	radością	powitali	
wakacje

W	Szkole	Podstawowej	w	Nowinach	przygotowano	wiele	nagród	dla	najlep-
szych	uczniów

wakacji. - Wszystkim uczniom składam najserdecz-
niejsze życzenia z okazji uzyskania promocji do dalszej 
nauki. Bez wątpienia zasłużyli na wypoczynek. Z tego 
miejsca pragnę życzyć im udanych i bezpiecznych wa-
kacji – życzyła w imieniu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
jej przewodnicząca, Zofia Duchniak. Na zakończenie za-
proszono zebranych na przedstawienie przygotowane 
przez gimnazjalistów.   

 Zabrzmiał ostatni dzwonek i uczniowie rozpoczęli 
wakacje. I jedno jest pewne, niezależnie od wystawio-
nych ocen wszystkim bez wyjątku należy się odpoczy-
nek.

Najlepszym	absolwentom	wręczono	specjalne	podziękowania,	puchary,	
dyplomy	i	nagrody

Uroczystość	uświetnił	występ	zespołu	„Tu	i	Teraz”.

Agnieszka	Olech
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Chcemy, aby nasi uczniowie mieli jak najlepsze warunki 
do nauki – podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
Uroczyste zakończenie roku to dla każdego ucznia 
chwila niezwykle radosna, niosąca ze sobą obietni-
cę odpoczynku po trudzie dziesięciu miesięcy nauki.  
To chwila rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zaba-
wy, rozrywki i beztroski. Uczniowie powiedzieli „Żegnaj 
szkoło”, aby w następnym roku szkolnym w pełni sił,  
z jeszcze większą ochotą, podjąć trud nauki.     

 Wszystkim życzymy udanych, radosnych, i przede 
wszystkim bezpiecznych wakacji.

Uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Kowali	z	dumą	prezentują	zdobyte	
wyróżnienia

Agnieszka	Olech

 Zmagania sportowe, gry umysłowe, wycieczki tere-
nowe, zajęcia na basenie i zabawy rekreacyjne – to tyl-
ko niektóre z atrakcji, jakie czekają na dzieci i młodzież 
w gminie Sitkówka-Nowiny podczas wolnych miesięcy 
wakacyjnych. Gospodarze gminy zaplanowali w tym 
roku wyjątkowe wakacje. O to, żeby nikt się nie nudził 
dbają: Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach 
- Klub Miniaturka we współpracy ze Świetlicą w No-
winach oraz świetlica w Woli Murowanej, Pływalnia 
„Perła”, a także obiekty sportowe GOK „Perła” i Sto-
warzyszenia działające na terenie gminy. W ramach 
swoich działań zapraszają do wspólnego spędzenia 
czasu oferując całą gamę różnorodnych zajęć. Władze 
gminy zapewniają, że każdy może znaleźć tu coś dla 
siebie.       

 Projekt programu zajęć wakacyjnych skierowa-
ny jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Sitkówka 
- Nowiny, które podczas wakacji pozostają w miejscu 
swojego zamieszkania. Wszystkie zajęcia prowadzone 
w ramach projektu odbywają się w placówkach podle- 
 

głych Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Perła”. I tak, Klub 
Miniaturka i Świetlica w Nowinach zapraszają na nie-
zwykle ciekawe zajęcia wszystkie dzieci w godzinach od 
7.00 do 16.00. które odbywają się w budynku Klubu Mi-
niaturka. Świetlica w Woli Murowanej w wakacje jest 
otwarta w godzinach od 12:00 do 20:00. Na bezpłatne 
pływanie zaprasza w czasie wakacji pływalnia „Perła”  
w Nowinach w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz obiekty 

sportowe GOK „Perła” - zgodnie ze szczegółowym pla-
nem tygodniowym – zaprasza dyrektor GOK „Perła” Ja-
cek Kania. - Celem, jaki nam przyświecał planując nasz 
wakacyjny projekt byłozorganizowanie atrakcyjnego  
i efektywnego wypoczynku letniego dla wszystkich 
tych, którzy wakacje spędzają w domu. Każda z naszych 
placówek realizuje tygodniowe plany pracy, które mają 
ciekawie zagospodarować czas wolny dzieciom i młodzie-
ży. Wszystkie tygodniowe plany zajęć są dostępneodpo-
wiednio wcześniej na naszej oficjalnej stronie interne-
towej oraz na tablicach informacyjnych – poinformował 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz.

Intensywne i pełne emocji wakacje!      
 A na nudę w czasie wakacji w gminie Sitkówka-No-
winy chyba nikt nie może narzekać. Projekt zakłada 
wyszczególnienie kilku tematycznych bloków progra-
mowych, do których można zaliczyć między innymi: 
wycieczki i rajdy krajoznawcze, turnieje sportowe, 
konkursy z nagrodami, wszelkiego rodzaju zajęcia pla- 
styczno-techniczne, artystyczne, literacko-teatralne,  

fotograficzne, muzyczne, zajęcia proftlaktyczno-wy- 
chowawcze, ćwiczenia i zabawy z zakresu arteterapii, 
socjoterapii oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne na ba-
senie „Perła”. - Na początku lipca już odbyła się wy-
cieczka do Oceanarium i Parku Miniatur w Chrustach 
koło Zagnańska. 21 lipca zaprosiliśmy wszystkie dzieci 
na wycieczkę do Stajni artystycznej w Marcinkowie koło 
Żarnowa. 4 sierpnia zabraliśmy najmłodszych miesz-    

Gmina Sitkówka-Nowiny mówi „nie”  
wakacyjnej nudzie
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Piąte spotkanie projektowe  w słonecznej Grecji
 W ramach  realizacji projektu Erasmus+  delegacja 
nauczycieli ze szkoły podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach wzięła udział w piątym już spotka-
niu projektowym.       

 Podczas prac projektowych nauczyciele mieli okazję 
zaprezentować innym krajom aktywności, które każdy 
miał przygotować. - Pierwszym zadaniem było stworze-
nie zakładek do książek, będących jednocześnie słow-
nikiem polsko-angielskim. Nasze prace wyróżniały się 
nietypowym kształtem, piękną kolorystyką i estetyką, 
dlatego każdy chciał je mieć dla siebie – mówią uczestni-
cy projektu i uspokajają, że starczyło ich dla wszystkich 
państw. - My również przywieźliśmy zakładki zrobione 
przez uczniów z zagranicy - poinformowali. Wystawę  
z zakładkami można podziwiać w Szkole  
Podstawowej w Nowinach.        
 Nie mniejszą furorę zrobił film prezentujący Igrzy-
ska Olimpijskie, które odbyły się w Szkole Podstawowej  
w Nowinach w kwietniu. - Ta piękna sportowa impreza 
była związana z realizacją kolejnej aktywności - kaloka-
gatią, czyli pracą nad harmonią ducha i ciała – tłumacza 

nauczyciele, którzy podczas spotkania projektowego 
mogli również pochwalić się prezentacją wykonaną  
w programie Power Point. Chcieliśmy w ciekawy,  
a jednocześnie zabawny sposób pokazać zaangażowa-
nie naszych uczniów w realizację zadań projektowych. 
Wszystkie nasze działania zmierzały do wyboru baśni 
najbardziej popularnej wśród naszych uczniów (wybra-
na została legenda o Smoku Wawelskim), a następnie 
do napisania scenariusza naszej baśni, którą wystawi-
my pod koniec przyszłego roku szkolnego – mówią na-
uczyciele biorący udział w projekcie.
 Podczas spotkania projektowego w Grecji uczestni-
cy mieli możliwość zapoznania się z historią Krety. Po-
dziwiali ruiny Pałacu Knossos, zwiedzili Muzeum Folk-
loru i Muzeum Archeologiczne w Sitii, a także spędzili 
magiczny czas na wyspie Chrissi, która ze względu na 
swoje unikatowe piękno i roślinność jest rezerwatem 
przyrody.    

 Spotkaniem partnerów w Grecji zakończono II rok 
Projektu Erasmus+.

Projekt	Erasmus+	daje	wiele	możliwości	do	wymiany	doświadczeń	na	polu	oświatowym	pomiędzy	członkami	krajów	biorącymi	w	nim	udział

Redakcja

kańców gminy na wycieczkę do Zespołu pałacowego  
w Kurozwękach, a 25 sierpnia zaprosimy dzieci  
i młodzież na zwiedzanie wioski indiańskiej Bonanza  
w Zielonce koło lwanisk – wymienia wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Zapraszamy wszystkie chętne dzieci 

i młodzież do skorzystania z naszej bogatej oferty wa-
kacyjnej. Z całą pewnością w gminie Sitkówka-Nowiny 
nikt nie będzie się nudził w te wakacje – zapewnia go-
spodarz gminy.

Liczne	wycieczki,	gry	i	zabawy	rekreacyjne	–	tak	wakacje	w	gminie	Sitkówka-Nowiny	spędzają	dzieci	oraz	młodzież

Agnieszka	Olech
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Mirage Busko zwycięzcą II Ogólnopolskiego  
Turnieju o Puchar MMW Szalunki Kielce
 23 lipca, na obiekcie sportowym w Nowinach od-
był się II Ogólnopolski Turniej o Puchar MMW Szalun-
ki. Do udziału zgłosiło się osiem 6-osobowych drużyn 
z całego województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie 
było transmitowane na żywo przez Małopolska.tv. 
Specjalne podziękowania od organizatorów podczas 
rozgrywek odebrał wójt gminy Sitkówka-Nowiny Se-
bastian Nowaczkiewicz za wsparcie inicjatywy oraz 
objęcie Patronatem Honorowym.      

 Mecze rozgrywane były na dwóch boiskach jed-
nocześnie (2x15 minut, z przerwą na zmianę stron). 
Turniej zostały rozegrane w kategorii OPEN. Trzy naj-
lepsze zespoły otrzymały atrakcyjne nagrody w posta-
ci pucharów, medali oraz pamiątkowych dyplomów. 
W przerwie między zmaganiami w grupach, odbył się 
wyjątkowy pokaz trików piłkarskich wykonany przez 
aktualnego mistrza Polski Red Bull i ćwierćfinalistę mi-
strzostw świata we freestyle’u – Dawida Krzyżowskiego.        

 Wiele emocji wywołały same rozgrywki. W fazie 
grupowej sensację sprawił zespół „A jakoś to będzie”, 
wygrywając spotkania z wyżej notowanymi rywalami 
(Bang Futsal Team, MMW Szalunki). Obrońca tytułu, 
Mirage Busko bez większych kłopotów zwyciężył zma-
gania w sąsiedniej grupie. W oczekiwaniu na „pucha-
rówkę”, wyjątkowy pokaz trików piłkarskich zaprezen-
tował aktualny Mistrz Polski RedBull Freestyle – Dawid 
Krzyżowski. Po serii spotkań ćwierćfinałowych piękne 
widowisko w półfinale stworzyły zespoły Bang Futsal 
Team oraz Mirage Busko (2:2 w regulaminowym czasie 
gry). Górą byli Ci drudzy, a znakomicie między słupkami 
bronił Gabor Sarnecki. Drugim finalistą turnieju została 
ekipa MMW Szalunki, która zrewanżowała się za poraż-
kę w grupie drużynie „A jakoś to będzie”.       
 Spotkanie finałowe to prawdziwy popis zawodni-
ków z Buska – najpierw hat-trickiem popisał się Michał 
Krzemiński, a „kropkę nad i” postawił doświadczony za-
wodnik Piasta Stopnica, Rafał Charyga. Trzecie miejsce 
w turnieju zajęła drużyna Bang Futsal Team, pokonując 
w meczu o brąz „A jakoś to będzie” 4:2.       
 Dzięki uprzejmości serwisu Małopolska.tv, nieobec-
ni na turnieju mogą obejrzeć retransmisję dostępną  
w serwisie youtube.com. Spotkania w ramach II Ogól-
nopolskiego Turnieju o Puchar MMW Szalunki Kielce 
komentował Grzegorz Kaliciak (były reprezentant Pol-
ski). Organizatorzy składają wyrazy podziękowania dla 
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastiana Nowaczkie-

Zwycięzcy	turnieju	o	puchar	MMW	Szalunki	-	Mirage	Busko

wicza, za wsparcie inicjatywy oraz objęcie Patronatem 
Honorowym; Sponsorów transmisji na żywo: Restau-
racji Green, firmie Euro-Gaz, LuCasco Ubezpieczenia, 
HaQ Nieruchomości, HaQ Finance, Pizzerii Gastrofaza 
Reaktywacja; Sponsorowi technicznemu Soccer City 
oraz Świętokrzyskiemu Związkowi Piłki Nożnej za ufun-
dowanie nagród dla najlepszych drużyn oraz zawod-
ników; Panu Kamilowi Suchańskiemu za ufundowanie 
pucharów, dyplomów oraz medali dla uczestników tur-
nieju.
Komplet wyników:

Grupa A:
MMW Szalunki 4:2 Bang Futsal Team

Euro-Gaz 1:4 A jakoś to będzie
Bang Futsal Team 3:5 A jakoś to będzie

Euro-Gaz 1:6 MMW Szalunki Kielce
Bang Futsal Team 7:7 Euro-Gaz

A jakoś to będzie 4:0 MMW Szalunki Kielce

Tabela:
1. A jakoś to będzie 9 pkt 13-4
2. MMW Szalunki 6 pkt 10-7

3. Bang Futsal Team 1 pkt 12-16
4. Euro-Gaz 1 pkt 9-17

Grupa B:
KKN Zagnańsk 2:2 Mirage Busko

LuCasco Football Team 1:2 HaQ Finance
Mirage Busko 5:3 HaQ Finance

LuCasco Football Team 1:5 KKN Zagnańsk
Mirage Busko 11:3 LuCasco Football Team

HaQ Finance 2:5 KKN Zagnańsk

Tabela:
1. Mirage Busko 7 pkt 18-8
2. KKN Zagnańsk 7 pkt 12-6
3. HaQ Finance 3 pkt 7-11

4. LuCasco Football Team 5-18

Ćwierćfinały:
A jakoś to będzie 5:1 LuCasco Football Team

MMW Szalunki 1:0 HaQ Finance
Bang Futsal Team 1:0 KKN Zagnańsk

Euro-Gaz - Mirage Busko 0:7

Półfinały:
A jakoś to będzie 0:2 MMW Szalunki

Mirage Busko 2:2 (4:3 karne) Bang Futsal Team
Mecz o 3 miejsce:

Bang Futsal Team 4:2 A jakoś to będzie

Finał:
Mirage Busko 4:2 MMW Szalunki

Klasyfikacja końcowa:
1. Mirage Busko

2. MMW Szalunki
3. Bang Futsal Team

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz - Gabor Sarnecki (Mirage Busko)
Najlepszy strzelec - Karol Sikora (10 trafień, A jakoś to 

będzie)
Najlepszy zawodnik - Jakub Mojecki (MMW Szalunki)
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 Niezwykle udany był pierwszy start młodych lek-
koatletów z Nowin w Świętokrzyskich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Rytwianach. Nasi sportowcy poka-
zali prawdziwą klasę.      

 Pomimo, że nowińscy uczniowie po raz pierwszy 
wystartowali w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt  
i chłopców, to już udało im się zająć bardzo wysokie 
miejsca. W szranki stanęli z najlepszymi młodymi za-
wodnikami. - Po długich zmaganiach okazało się, że bar-
dzo dobre IV miejsce zajęli chłopcy osiągając wynik 460 
punktów. Również krok od podium był Filip Rozborski 
przegrywając trzecie miejsce tylko dwoma punktami. 
Nasze dziewczęta zdobyły 596 punktów zajmując tym 
samym VIII miejsce. Najlepszy wynik uzyskała Wiktoria 
Stępień – poinformowała opiekunka sportowców, Lidia

Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży w Trójboju  
Lekkoatletycznym

Nowińska Liga Futbolu imienia Michała Panasa  
o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy  
Sitkówka-Nowiny
 Rozgrywki Nowińskiej Ligi Futbolu imienia Mi-
chała Panasa o Puchar Przewodniczącej Rady Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny Zofii Duchniak dobiegły końca.  
W tegorocznych rozgrywkach wystąpiło osiem drużyn, 
mecze były rozgrywane w środy na boisku orlik przy 
ulicy Gimnazjalnej 1 w Nowinach.    

PIEKARNIA KWIATKOWSKI MISTRZEM LIGII!      
 W tym roku bezkonkurencyjna okazała się drużyna 
Piekarni Kwiatkowski, podopieczni Roberta Wierzbic-
kiego w decydującym meczu pokonali Cannabinos  i zo-
stali mistrzami tegorocznych rozgrywek mając w swoich 
szeregach najlepszego bramkarza – Damiana Szkudlar-
ka (najmniej bramek puszczonych w rozgrywkach) i naj-
lepszego strzelca z 26 bramkami Tomasza Adamczyka. 
Najlepszym zawodnikiem został piłkarz drugiej druży-
ny KCMB Nowiny Andriej Koroll. Na trzecim miejscu 
w rozgrywkach uplasowała się drużyna Cannabinios.       

 

 

 Nowińska Liga Futbolu istnieje dzięki pomysłowi Mi-
chała Panasa, który zapoczątkował jej rozgrywki i orga-
nizował ją. Michał Panas był nauczycielem, trenerem, 
pasjonatem piłki nożnej, futsalu i sportu. Na uroczy-
stym zakończeniu byli rodzice Michała Teresa i Henryk 
Panasowie, Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, V-ce 
Wójt Łukasz Barwinek, Przewodnicząca Rady Gminy Zo-
fia Duchniak, która objęła patronatem imprezę i ufun-
dowała statuetki i puchary dla najlepszych zawodników 
i drużyn turnieju za co organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania. Podziękowania się należą również dla 
Dyrektora GOK Jacka Kani za udostępnienie boiska na 
rozgrywki. Niezastąpiona jak co roku była Bożena Ma-
rzec – obsługa medyczna i biuro zawodów w jednym. 
Również w tym roku na wysokości zadania stanęli sę-
dziowie na czele z Szymkiem Ubożakiem. Już na jesieni 
zapraszamy na kolejne rozgrywki – Nowińską Ligę Fut-
salu.

Jędrocha-Kubicka.
 Gratulujemy sukcesów młodym lekkoatletom i ży-
czymy kolejnych.

 

Agnieszka	Olech

Opracował	Michał	Ziernik

Młodzi	lekkoatleci	pokazali	prawdziwą	klasę

Dla	najlepszych	drużyn	przygotowano	puchary	i	nagrody Wspólne	zdjęcie	na	zakończenie	rozgrywek	będzie	doskonałą	pamiątką
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Szewczanki i Nowinianki zachwyciły kulinarnymi 
zdolnościami 
 Forma podania potraw, ich walory smakowe, po-
chodzenie i oryginalność przepisów – to klucz do suk-
cesu kulinarnego, który posiadły Panie z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny zajmując czołowe miejsca podczas 
IX Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kie-
leckiego. Jury przyznało drugie miejsce dla Koła Go-
spodyń Wiejskich „Szewczanki” za Parzoki, a wyróż-
nienie powędrowało do „Nowinianek”, które raczyły 
gości kapustą z okrasą z boczkiem podaną z kopytkami 
i żeberkami.    
  
 IX Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kie-
leckiego odbył się 3 lipca na Rynku w Pierzchnicy. Tym 
razem w kulinarne szranki stanęły 24 potrawy przygo-
towane przez 17 zespołów z terenu powiatu kieleckie-
go. - Do konkursu na najsmaczniejszą potrawę naszego 
powiatu  mogły stanąć koła gospodyń wiejskich, ze-
społy obrzędowe, właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych oraz mieszkańcy powiatu kieleckiego – po-
informował starosta Michał Godowski, podkreślając,  
że kulinarny konkurs powiatowy stał się już tradycją.
 

 Motywem przewodnim wszystkich dań w tym roku 
była kapusta i ziemniaki. Jury nie miało łatwego za-
dania. Przewodniczący komisji Mirosław Ciołak - szef 
kuchni w hotelu „Tęczowy młyn” był pod wrażeniem 
pomysłowości i różnorodności smaków serwowanych 
potraw. Tego samego zdania byli pozostali członkowie 
komisji oceniającej potrawy, w skład której weszli: sta-
rosta kielecki Michał Godowski oraz przedstawiciele 
kieleckiego starostwa – Paweł Gratka, zastępca dyrek-
tora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach oraz Wio-
letta Krzyżanowska z Wydziału Informacji i Promocji. 
Smakami niesamowicie przyrządzonych dań z kapusty 
i ziemniaków zachwyceni byli także zaproszeni goście: 
wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Kieleckiego Jan Cedro, czło-
nek zarządu Powiatu Marek Kwiecień oraz Piotr Żołą-
dek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

„Parzoki” Szewczanek zrobiły furorę     
 Po długich naradach okazało się, że wśród nagrodzo-
nych znalazły się dwa zespoły z terenu gminy Sitków-
ka-Nowiny. Na miejscu drugim uplasowało się Koło Go-
spodyń Wiejskich „Szewczanki”. Uzdolnione kulinarnie 
Panie przygotowały pyszne „Parzoki”. - Nasze babcie 
podawały „Parzoki” w formie pasztecików z kapustą ki-
szoną z gotowanymi ziemniakami i pokrzywą.

My robimy dokładnie taki sam farsz, ale unowocześniły-
śmy formę podania i na naszych talerzach „Parzoki” za-
gościły jako nadziewane farszem łódeczki – mówi Edyta 
Giemza, członkini „Szewczanek”, a zarazem radna Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny. - To pyszna i bardzo zdrowa 
potrawa – zachwala i dodaje, że nie spodziewały się tak 
wysokiego miejsca w powiatowym konkursie kulinar-
nym. - Z „Parzokami” wystartowałyśmy po raz pierwszy. 
Ogromnie nas cieszy, że miałyśmy tak udany debiut na-
szej potrawy – podkreśla.

„Nowinianki” oczarowały smakiem      
 Radości po ogloszonych wynikach nie kryły także 
„Nowiniani”, które w tegorocznym powiatowym kon-
kursie kulinarnym zdobyły wyróżnienie za potrawę pro-
stą, ale jak się okazało niezwykle smaczną - Wystawiły-
śmy do konkursu kapustę z okrasą z boczkiem podaną 
z kopytkami i żeberkami. To był nasz wspólny pomysł,  
a potrawę przygotowywałyśmy w domu u Pani Marzeny 
Porzucek, która jest naszą opiekunką – mówi Krystyna 
Dudzic, członkini „Nowinianek”. - Jesteśmy ogromnie  

zadowolone z tego wyróżnienia. Z całą pewnością bę-
dzie ono dla nas wielką motywacją do krzewienia trady-
cji kulinarnych naszego regionu – podkreśla.
 Na zakończenie dla najlepszych kucharzy wręczono 
nagrody i wyróżnienia w IX Konkursie na Najsmaczniej-
szą Potrawę Powiatu Kieleckiego. Jak poinformowano, 
już we wrześniu ukaże się publikacja pt. „Najsmaczniej-
sze potrawy powiatu kieleckiego”, w której znajdą się 
przepisy na potrawy, biorące udział w tegorocznej kuli-
narnej rywalizacji.

Agnieszka	Olech

„Nowinianki”	z	dumą	pokazywały	co	przygotowały	i	zachęcały	do	degusta-
cji

Smakiem	potraw	zachwyciły	„Szewczanki”	zajmując	drugie	miejsce	 
w	konkursie

Dla	najlepszych	wręczono	nagrody	i	wyróżnienia
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