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Droga w Zagrodach oddana do użytku
W NUMERZE:

W Kowali hucznie świętowano dożynki Gminy Sitkówka-Nowiny

Umowa na stworzenie nowych terenów inwestycyjnych podpisana
Wędzarnia i piec chlebowy stanęły w Kowali

Spłonęła stodoła i część domu mieszkalnego w Szewcach. Apelujemy o pomoc!
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W Kowali hucznie świętowano  dożynki Gminy  
Sitkówka-Nowiny
 Występy lokalnych artystów i „Kabaretu z Konopi”, 
koncerty zespołów „Arianie” oraz „Jędrusie”, liczne 
konkursy i zabawy, degustacje tradycyjnych potraw 
i oczywiście powitanie wszystkich przybyłych gości 
chlebem, tym razem wypieczonym w najprawdziw-
szym piecu chlebowym przez „Kowalanki” – w tym 
roku hucznie świętowano dożynki Gminy Sitkówka-
Nowiny, które odbyły się 14 sierpnia na placu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kowali.  
   Rozśpiewany i kolorowy korowód dożynkowy pro-
wadzony przy dźwiękach Gminno-Szkolnej Orkiestry 
Dętej z Nowin wyruszył spod Szkoły Podstawowej  
w Kowali pod remizę OSP, gdzie punktualnie o godzinie 
14:00 odbyła się uroczysta Msza Święta. Licznie zgro-

madzeni wierni w modlitwie dziękczynnej podziękowali 
za zebrane plony i modlili się o urodzaj. Poświęcenia 
wieńców uplecionych z tegorocznych zbóż i kwiatów 
przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich dokonał Józef 
Knap, proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych w Brzezinach. - Panie błogosław rolnikom, 
aby dzięki polityce władz mogli cieszyć się i godnie żyć  
z owoców swojej pracy – mówił ks. proboszcz Józef 
Knap. Uroczystą oprawę mszy świętej przygotował 
Chór Nowina wraz z Gminno-Szkolną Orkiestrą Dętą  
z Nowin.         

Starostowie dożynek przekazali chleb na ręce  
gospodarza gminy       
 Starostami tegorocznych dożynek byli: Anna Ma-
licka i Janusz Porzucek – mieszkańcy gminy Sitkówka-
Nowiny. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem przekazali 
oni chleb na ręce gospodarza gminy, wójta Sebastiana 
Nowaczkiewicza. - Nie srebrem, nie złotem, ale tym 
drogim klejnotem, tymi kłosami cośmy z pola zebrali, 
w ręce gospodarza szczerze dziś oddali. Składamy plon, 
a z nim szczęście w dom – mówił starosta Janusz Malic-
ki. - Przynieśliśmy plon w gospodarza dom, krójcie nie 
dużo nie mało, żeby nikomu nie brakowało – zaznaczyła 
starościna Anna Malicka. – Obiecuję dzielić ten chleb 
równo i sprawiedliwie, aby wszystkim starczyło – po-
wiedział Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny odbierając chleb z rąk starostów dożynek. 
- Dożynki są ukoronowaniem trudu rolników, jaki wkła-
dają w prace na roli. Szanowni rolnicy, w dniu święta 
plonów z wdzięcznością chylę czoła przed wami, dzię-
kując za chleb codzienny i wszystkie produkty, jakie za-
wdzięczamy waszej ciężkiej pracy. Świadomy waszego 
trudu i poświęceń w imieniu własnym oraz mieszkań-
ców oddaję wam należny szacunek, a wszystkim go-
ściom i mieszkańcom naszej gminy życzę, aby chleba  
w naszych domach nigdy nie zabrakło – podkreślał 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Do tych życzeń dołą-
czyli także zaproszeni goście, wśród których znaleźli 
się: Senator Krzysztof Słoń, Posłowie na Sejm RP Anna 
Krupka i Andrzej Kryj, członek Zarządu Województwa

 Szanowni Czytelnicy,
 
Trzymacie w rękach sierpniowy numer „Głosu Nowin”, 
w którym tradycyjnie poruszamy najważniejsze tema-
ty mijającego miesiąca dotyczące mieszkańców gminy 
Sitkówka-Nowiny. Jednym z najważniejszych wydarzeń 
sierpnia bez wątpienia było podpisanie z marszałkiem 
województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem pre-
-umowy na dofinansowanie utworzenia i udostępnienia 
na terenie gminy nowych terenów inwestycyjnych. Przy-
pomnijmy, że nasza gmina jako jedna z zaledwie czterech 
gmin województwa świętokrzyskiego otrzymała na ten 
cel dofinansowanie unijne w kwocie ponad czterech mi-
lionów złotych. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji 
już niebawem na terenie naszej gminy powstaną kolejne 
firmy dające kolejne miejsca pracy naszym mieszkańcom.
 Równie ważnym wydarzeniem było oddanie do użyt-
ku kolejnych zmodernizowanych dróg na terenie gminy. 
Budowa ulic w Zagrodach wraz z chodnikami i parkingami 
kosztowała blisko 587 tysięcy złotych i w połowie uzyskała 
rządowe dofinansowanie. Oficjalnego otwarcia tej jakże 
ważnej inwestycji dokonaliśmy 17 sierpnia wraz z wice-
wojewodą świętokrzyskim Andrzejem Bętkowskim. Teraz 
jest tu znacznie bezpieczniej i bardziej komfortowo. To 
jednak nie koniec inwestycji, o czym przekonacie się Pań-
stwo czytając kolejne artykuły. Dowiecie się z nich mię-
dzy innymi o trwającej przebudowie drogi powiatowej 
w Woli Murowanej, inwestycji realizowanej ze środków 
dwóch samorządów: Gminy Sitkówka-Nowiny i Starostwa 
Powiatowego, a także o wybudowanym boisku do piłki 
plażowej i siłowni zewnętrznej w Bolechowicach. Kolej-
ne inwestycje przed nami. Powstaną place zabaw, boiska 
wielofunkcyjne i siłownie zewnętrzne w Woli Murowa-
nej i w miejscowości Słowik. Podczas ostatniej sesji radni 
zadecydowali o wykupie gruntów pod obydwa zadania. 
Podczas sesji Rada upoważniła mnie również do sprzeda-
ży nieruchomości gruntowych należących do gminy. Już 
wydzieliliśmy 30 działek, ze sprzedaży których będziemy 
chcieli zrealizować szereg inwestycji zaplanowanych na 
przyszły rok. A tych będzie sporo. Poza nowymi drogami, 
chodnikami, kanalizacją i oświetleniem planujemy rozbu-
dowę Gminnego Ośrodka Kultury Perła w „Nowinach”, czy 
modernizację kotłowni na nowińskim osiedlu.
 Na kartach sierpniowego miesięcznika będziecie mogli 
Państwo przeczytać także o podsumowaniu wakacji, pod-
czas których w tym roku na terenie naszej gminy z całą 
pewnością nikt się nie nudził. Relacjonujemy także jedno 
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na terenie na-
szej gminy, jakim są dożynki. Zachęcamy także do zapo-
znania się z nadchodzącymi wydarzeniami, na które już 
dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy.

Sebastian Nowaczkiewicz
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

Barwny i rozśpiewany korowód dożynkowy wyruszył spod szkoły w Kowali.
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Wiejskich, trzeba włożyć wiele pracy w przygotowa-
nie wieńca dożynkowego. - Najpierw zbieramy zboża  
z pól - żyto, jęczmień, owies, pszenicę, proso i suszymy.  
Następnie najczęściej panowie przygotowują konstruk-
cję, a my później pleciemy wieniec. Prace trwają długo 
i wymagają sporo zaangażowania – zgodnie przyznały 
twórczynie tych misternych dzieł sztuki. W tym roku 
konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wygra-
ły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kowali, których 
dzieło wzbudziło zachwyt wszystkich jurorów i publicz-
ności. To właśnie wieniec Kowalanek będzie repre-
zentował Gminę Sitkówka-Nowiny podczas dożynek 
Powiatu Kieleckiego, które odbędą się w ostatnią nie-
dzielę sierpnia w Masłowie.     

Konkursy dożynkowe rozstrzygnięte      
 Podczas dożynek zostały ogłoszone wyniki gminnych 
konkursów dożynkowych. I tak, w konkursie na „Piękną 
i Bezpieczną zagrodę - przyjazną środowisku” miejsce 
I zdobyli Państwo Katarzyna i Grzegorz Kasperek z Woli 
Murowanej, a miejsce II zdobyli Państwo Wiesława 
i Mirosław Krupa z Bolechowic. W konkursie na „Naj-
piękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego” na I miejscu 
uplasowała się Wspólnota Mieszkaniowa ul. Białe Za-
głębie 5. Miejsce II zdobyła Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Białe Zagłębie 19. Na miejscu III znalazła się Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Białe Zagłębie 13, a na miej-
scu IV Wspólnota Mieszkaniowa ul. Białe Zagłębie 1. 
W konkursie na „Najpiękniejsze podwórko lub obejście 
w domkach jednorodzinnych” miejsce I zdobyła Marle-

na Rylska-Mościcka z Szewc. Miejsce II przypadło Pań-
stwu Jadwidze i Markowi Olesiak ze Zgórska. Na miejscu 
III uplasowali się Państwo Joanna i Zbigniew Kowalczyk 
ze Zgórska, a miejsce IV zdobyła Małgorzata Kowalska 
ze Zgórska. Nagrody wręczył wójt gminy Sitkówka-No-
winy Sebastian Nowaczkiewicz wraz ze Sławomirem 
Sobczykiem zastępcą kierownika Referatu Infrastruk-
tury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.         

Na scenie stanęli wspaniali artyści       
 Podczas dożynek nie zabrakło też licznych atrakcji. 
Na scenie stanęli młodzi artyści. Anna Kusińska zachwy-
ciła głosem w piosenkach: Zostań moją przyjaciółką, 
Straszny budzik i Czekolady, ach!, a Wiktoria Basiak dała 
brawurowy występ w piosenkach: Gołębi song i Bop to 
the top. Jak podkreślała prowadząca dożynki Edyta Bo-
bryk, kierownik ds. kultury GOK „Perła” w Nowinach, 
to młode i bardzo dobrze zapowiadające się artystki. Po 
nich na scenie wystąpił „Kabaret z Konopi”, który roz-
bawił gości do łez, a koncerty zespołu „Arianie” i Kapeli 
„Jędrusie” porwały publiczność do tańca.         

Nie zapomniano o najbardziej potrzebujących  
mieszkańcach gminy         
 Bardzo dobrze bawiono się podczas tegoroczne-
go święta plonów, jednakże nie zapomniano przy tym 
o najbardziej potrzebujących mieszkańcach naszej 
gminy. Podczas dożynek to właśnie dla nich przepro-
wadzono dwie akcje charytatywne w postaci zbiórki 
pieniędzy. - Dożynki to nie tylko wspaniała zabawa, ale 

W Kowali hucznie świętowano  dożynki Gminy  
Sitkówka-Nowiny Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, radni sejmiku Grzegorz 

Gałuszka i Henryk Milcarz, wicestarosta powiatu Kielec-
kiego Zenon Janus, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w Kielcach Ryszard Barwinek, radni Rady Powiatu w Kiel-
cach Bogumiła Kowalczyk i Kazimierz Bielecki, Przewod-
nicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofia Duchniak, 
Burmistrz Miasta i Gminy Płoty Marian Maliński, któ-
ry z partnerską wizytą gościł na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny wraz z delegacją, obecnością zaszczycił też 
Mer ukraińskiego miasta Bracław Witalij Mazur z de-
legacją, zastępca wójta gminy Morawica Marcin Dzie-
więcki, zastępca burmistrza miasta i gminy Chmielnik 
Mariusz Ściana, Wojewódzki Komendant Uzupełnień 
ppłk. Mirosław Smerdzyński, Komendant Miejski Policji  
w Kielcach Tomasz Zawadzki. Wśród gości nie zabrakło 
również zastępcy wójta gminy Sitkówka-Nowiny Łuka-
sza Barwinka, Sekretarz Gminy Sitkówka-Nowiny Izabeli 
Dziewięckiej, Skarbnik Gminy Sitkówka-Nowiny Joanny 
Młynarczyk-Kusińskiej, kierowników, dyrektorów jed-
nostek Urzędu Gminy oraz radnych Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny i sołtysów, a także pracowników Urzędu  
i licznie przybyłych mieszkańców gminy.  

Chleb wypieczony w najprawdziwszym piecu  
chlebowym       
 Po uroczystym obrzędzie przekazania chleba i zło-
żeniu przez zaproszonych gości życzeń rolnikom nastą-

piło tradycyjne ośpiewanie wieńców dożynkowych. Na 
scenie wystąpiły zespoły: Bolechowiczanie, Szewczanki 
i Kowalanki. Słuchając pięknych pieśni obrzędowych 
wszyscy przybyli goście zostali poczęstowani trady-
cyjnym chlebem wypieczonym z tegorocznej mąki.  
A chleb na tegoroczne dożynki został upieczony w naj-
prawdziwszym piecu chlebowym, jaki stanął w Kowa-
li. - Zakwas trzeba zrobić wieczorem i całą noc musi 
stać, żeby był dobry i wyrósł. Rano wstaję i mieszam 
ten chlebek, żeby znów urósł w dzieży. W piecu trzeba 
napalić do temperatury przynajmniej 250 stopni. Wy-
sokość temperatury badam mąką pszenną. Piec trze-
ba pilnować, ognie rozgarniać, żeby równo się paliło  
i wtedy wkładam chleb do pieca, a podpłomyki rzucam 
luzem. Chleb musi się piec około 1,5 godziny – zdradziła 
Jadwiga Brzoza, która chleb metodą tradycyjną piecze 
od blisko pół wieku.     

Misternie uplecione wieńce zachwycały pięknem     
 A jak dożynki to nie tylko tradycyjny chleb, ale i ko-
rona żniwna. Te misternie uplecione dzieła sztuki sta-
nęły tuż przed sceną, aby można było je podziwiać.  
Z podziwu też nie mogli wyjść członkowie jury konkursu 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowych, w skład któ-
rego weszli: Skarbnik Gminy Sitkówka-Nowiny Joanna 
Młynarczyk-Kusińska, Przewodnicząca Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny Zofia Duchniak oraz Lech Lewandowski
- doradca rolniczy z Powiatowego Zespołu Doradcze-
go w Kielcach. Wszystkie wieńce były wysokie i bardzo 
okazałe. Jak zgodnie podkreślały Panie z Kół Gospodyń 

Wieńce dożynkowe prezentowały się znakomicie.Starostowie dożynek Anna Malicka i Janusz Porzucek przekazują symbolicz-
ny chleb na ręce gospodarza gminy, wójta Sebastiana Nowaczkiewicza.
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Zabawa była znakomita, a na zakończenie zaproszono 
wszystkich na dyskotekę pod gwiazdami. 

PODZIĘKOWANIA      
 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz składa po-
dziękowania komitetowi organizacyjnemu tegorocz-
nych dożynek na czele z Zastępcą Wójta Panem Łuka-
szem Barwinkiem, Panu Jackowi Kani dyrektorowi GOK 
„Perła” i Pani Edycie Bobryk za prowadzenie tegorocz-
nych dożynek oraz zaangażowanie w ich organizację. 
Dziękuję strażakom z ochotniczych straży pożarnych, 
kołom gospodyń wiejskich, sołtys Pani Renacie Posłow-
skiej i wszystkim osobom zaangażowanym w tegorocz-
ne dożynki.       
 Organizatorzy dożynek – Wójt Gminy Sitkówka-No-
winy oraz Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach 
– składają serdeczne podziękowania na ręce sponso-
rów dożynek, wśród których znaleźli się: Firma Jadar, 

Wodociągi Kieleckie SA, Dyckerhoff Polska, Midas, Pe-
trofer, Alex Sklep Spożywczy (M. Adamczyk), EKOM, 
Remi Serwis, KCMB Nowiny, Alex (W. Adamczyk),  
Delkar oraz Jacek Kinal.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny składa serdeczne podziękowania 
dla wszystkich sponsorów Dożynek

Agnieszka Olech

także doskonała okazja do pomocy najbardziej potrze-
bującym. Tym razem zbieraliśmy pieniądze na chorego 
Jasia Stępnia z Kowali oraz na rodzinę z Szewc, której na 
początku sierpnia spłonęła stodoła i część domu. Jest 
to rodzina w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Obie 
zbiórki będą prowadzone również po dożynkach – za-
powiedział zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny Łu-
kasz Barwinek. - Jeśli chodzi o chorego na chorobę no-
wotworową Jasia to nie jest pierwsza taka nasza akcja 
– mówi Renata Posłowska, wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny. - Jaś w ubiegłym roku w lipcu 
przeszedł trudną operację. Od tamtej pory nie chodzi 
i nie siedzi, chociaż przed chorobą był bardzo żywym 
dzieckiem. Zbieramy obecnie na bardzo drogą rehabi-
litację dla niego, po której już widać poprawę – zazna-
cza radna Renata Posłowska, składając serdeczne po-
dziękowania dla dwóch kwestujących na rzecz małego 
Jasia dziewczynek: Katarzyny Woś i Izabeli Mrozik oraz 

dla wszystkich, którzy ofiarowali datki na rzecz chorego 
chłopca.     
 Trzeba przyznać, że tegoroczne święto plonów  
w gminie Sitkówka-Nowiny ściągnęło tłumy gości.  

Kabaretowo rozbawił przybyłych goście „Kabaret z Konopi”.

Remigiusz Janowski - Wspólnika  
„REMI SERWIS AUTO” S. C.

za pomoc w organizacji Dożynek Gminy Sitkówka-Nowiny w 2016 roku
Dzięki Państwa wsparciu wydarzenie to stało się wyjątkową uroczystością, która była nie tylko prezentacją dorobku kulturowego, rękodzieła 

artystycznego i kuchni regionalnej, ale również wspaniałą okazją do integracji mieszkańców. Cieszymy się że są wokół nas ludzie, którzy pomagają 
kultywować lokalną tradycję. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z nami również w kolejnych latach.

 Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz

Krzysztof Kocik – Prezesa Zarządu  
„DYCKERHOFF POLSKA” Sp. z o.o.

Przemysław Podsiedlik  
– Dyrektor ZAKŁADU RADKOWICE,

 „LAFARGE KRUSZYWA I BETON” Sp. z o.o.

Małgorzata Wesołowska – Prezesa „MIDAS” Grażyna Maciejczyk – Wspólnika 
„EKOM MACIEJCZYK” SP.J.

Adrian Jałosiński – Dyrektor „JADAR” Sp. z o.o.  
w Bolechowicach

Włodzimierz Adamczyk – Wspólnika 
„ALEX W. ADAMCZYK” SP. J.

Henryk Milcarz – Prezesa Zarządu  
„WODOCIĄGI KIELECKIE” Sp. z o.o.

Teresa i Lech Markowicz – Właścicielom  
„KCMB  Sprzedaż Materiałów Budowlanych”

Krzysztof Sumara – Prezesa Zarządu  
„PETROFER-POLSKA” Sp. z o.o.

Ryszard Delewski  
– Prezesa „Z. P. U. DELKAR”

W tegorocznych dożynkach udział wzięły tłumy gości.
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pełną dokumentację, która pozwoli nam uporządkować 
teren i dorowadzić wszystkie potrzebne media, czyli 
wodociągi, kanalizację i infrastrukturę drogową. Uru-
chomienie i uwolnienie tych terenów pod inwestycje  
z całą pewnością przyniesie w przyszłości wiele korzyści, 
poczynając od wpływów podatkowych do budżetu gmi-
ny poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób, które będą  
mogły znaleźć tutaj zatrudnienie. Uzbrojenie terenów 
przemysłowych, które przez lata stały odłogiem, to 
dla nas jedna z kluczowych inwestycji – zaznaczył wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, któ-
ry podkreślał, jak bardzo atrakcyjne dla potencjalnych 
inwestorów są powstałe tu tereny inwestycyjne. - Do-
skonała komunikacja drogowa i bliskość węzła Chęciny, 
a także bliskość bocznicy kolejowej, czy zasilania gazo-
wego średniego ciśnienia składają się na atrakcyjność 
tych terenów. Z całą pewnością dodatkowym atutem 
tych terenów będzie także włączenie ich do Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Już w ubiegłym roku poczyniliśmy 

pierwsze kroki ku temu. Z naszej strony zostały dopeł-
nione wszystkie formalności. W tej chwili oczekujemy 
na decyzję Rządu, aby włączyć te tereny do SSE – poin- 
formował wójt Sebastian Nowaczkiewicz podkreślając, 
że już są pierwsi inwestorzy poważnie zainteresowani 
nowymi terenami. - Jest już kilka firm mocno zainte-
resowanych wejściem w ten teren, zainwestowaniem 
i stworzeniem nowych przedsiębiorstw. Rozmowy pro-
wadzimy już od ubiegłego roku. Jestem przekonany,  
że potencjalni inwestorzy rozpoczną tu swoją działal-
ność natychmiastowo po uwolnieniu przez nas nowych 
terenów inwestycyjnych – dodał wójt Sebastian No-
waczkiewicz.        

 Przypomnijmy, że projekt, na który władze gminy 
Sitkówka-Nowiny pozyskały dofinansowanie, obejmuje 
oczyszczenie terenu, modernizację drogi dojazdowej – 
odcinka ul. Przemysłowej na długości ok. 730 m, kom-
pleksowe wykonanie instalacji wyposażenia w media, 
w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także mo-
dernizację drogi wewnętrznej, przebiegającej wzdłuż  
ul. Przemysłowej i wzdłuż całego terenu objętego pro-
jektem. Efektem realizacji tego projektu będą gotowe 
tereny inwestycyjne przeznaczone do zagospodarowa-
nia przez firmy według ich potrzeb.

 Przygotowane tereny inwestycyjne, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
będą miały bardzo szeroki zakres dopuszczalnego wy-
korzystania. Będą mogły zostać przeznaczone na obiek-
ty produkcyjne i przemysłowe, składowo-magazynowe 
czy też na usługi i handel. Realizacja inwestycji dobie-
gnie końca w 2018 roku.

 Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas podpisał wraz z wójtem gminy Sitkówka-No-
winy Sebastianem Nowaczkiewiczem pre-umowę na 
realizację projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 doty-
czącego utworzenia i udostępnienia na terenie gminy 
nowych terenów inwestycyjnych. Podpisy na doku-
mentach obaj Panowie złożyli przy ulicy Przemysłowej 
w Nowinach, czyli w miejscu, w którym już niebawem 
powstaną nowe firmy.  
         
 13 lipca, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
rozstrzygnął konkurs w ramach działania 2.2 „Tworzenie 
nowych terenów inwestycyjnych” Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 -2020. W ramach tego działania Gmina 
Sitkówka-Nowiny dostanie 4 mln 568 tys. zł na projekt 
pod nazwą „Nowe tereny inwestycyjne w gminie Sit-
kówka-Nowiny szansą na rozwój gminy i regionu”. Cał-
kowita wartość zadania opiewa na kwotę 9,1 mln zł.       

 Po merytorycznej ocenie okazało się, że na dofinan-
sowanie mogły liczyć tylko cztery projekty. Wśród nich 
znalazł się ten złożony przez gminę Sitkówka-Nowiny. 
- Myślę, że jest to projekt wzorcowy – zaznaczył mar-
szałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. 
- Świętokrzyskie jest jednym z najbardziej narażonych 
na depopulację regionów. W wielu prowadzonych na 
ten temat dyskusjach pojawiają się pytania: co władze 
publiczne mogą zrobić, aby ludzie nie chcieli stąd wy-
jeżdżać oraz jak sprawić, aby nasi przedsiębiorcy mogli 
korzystnie inwestować? Odpowiedzi na te pytania znaj-
dujemy dziś w gminie Sitkówka-Nowiny, gdzie widać 
dobry przykład gospodarzenia ze świadomością tego, 
że poza podstawowymi potrzebami, jakie trzeba za-
pewnić mieszkańcom, należy też myśleć perspektywicz-
nie, planując przyszłość i rozwój gminy. Z pewnością  
z takim planowaniem i z takim gospodarzeniem w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny mamy do czynienia – podkreślał 
marszałek Adam Jarubas, gratulując władzom gminy 
pozyskania unijnego dofinansowania. - Mam nadzieję, 
że już niebawem te tereny będą tętnić życiem i powsta-
ną tu nowe miejsca pracy, czego życzę zarówno wła-
dzom gminy, jak i mieszkańcom.         

 Wszystko wskazuje na to, że realizacja jednej z naj-
ważniejszych dla gminy Sitkówka-Nowiny inwestycji 
ruszy lada moment. - Dzięki pozyskanemu dofinanso-
waniu nareszcie będziemy mogli przeprowadzić rewi-
talizację blisko 8 hektarów terenów, które do tej pory 
były zdegradowane i przez lata kompletnie niewyko-
rzystywane. Już ogłosiliśmy przetarg na wykonanie 
projektu kompleksowego zagospodarowania tego te-
renu. Na początku przyszłego roku będziemy mieć już 

Umowa na stworzenie nowych terenów  
inwestycyjnych podpisana

Agnieszka Olech

Pre-umowy na dofinansowanie inwestycji podpisali marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adam Jarubas i wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz dokładnie w miejscu, gdzie w przyszłości powstaną 
nowe firmy

Jak podkreślali obecni podczas podpisania ważnej pre-umowy już nieba-
wem te tereny będą tętnić życiem.
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Drogi w Zagrodach oddane do użytku
 Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski 
wraz z wójtem gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastianem 
Nowaczkiewiczem wspólnie otwierali kolejną wyre-
montowaną drogę na terenie gminy. Budowa drogi  
w Zagrodach wraz z chodnikami i parkingami kosztowa-
ła blisko 587 tysięcy złotych i w połowie uzyskała rządo-
we dofinansowanie.          

 Mieszkańcy miejscowości Zagrody już mogą cie-
szyć się nowymi drogami i chodnikami na swoim osie-
dlu. Już zakończyły się prace związane z inwestycją, na 
którą władze gminy Sitkówka-Nowiny pozyskały rządo-
we 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-
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 powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Jest 
to rządowy program, który w poprzednich latach potocz-
nie nazywano „schetynówkami”.
 Uroczystego otwarcia drogi w Zagrodach dokonano 

17 sierpnia. Wstęgę przecinali: Wicewojewoda Święto-
krzyski Andrzej Bętkowski, wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz, zastępca wójta Łukasz Bar-
winek, Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
Zofia Duchniak, radny Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Eu-
geniusz Czerwiak, kierownik referatu Infrastruktury, In-
westycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Andrzej 
Waśko, z ramienia wykonawcy Artur Piwowar właściciel 
Zakładu Budowlano-Drogowy „DUKT” oraz dyrektor 
Rafał Markiewicz, a także Edward Białobrzeski dyrektor 
Przedsiębiorstwa Inwestycji i Budownictwa w Kielcach 
pełniącego funkcję nadzoru inwestorskiego nad inwe-
stycją. W otwarciu drogi uczestniczył także radny Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny Artur Podczasiak, pracownicy 
Urzędu Gminy oraz Wojciech Płaza inspektor z ramienia 
Przedsiębiorstwa Inwestycji i Budownictwa w Kielcach.      
 - Jest to już kolejna inwestycja realizowana na te-
renie naszej gminy dofinansowana w połowie z pie-
niędzy rządowych. Zadanie objęło przebudowę ponad 
767 metrów dróg gminnych z nawierzchnią asfaltową 
i obustronnymi chodnikami dla pieszych z kostki beto-
nowej w miejscowości Zgórsko, w tym ul. Leszczynową, 
Jagodową, Borówkową i Poziomkową oraz drogę zloka-
lizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 398/57, 
jest to połączenie z drogą gminną prowadzącą do dro-
gi powiatowej w Nowinach i do Trzcianek - poinformo-
wał wójt Sebastian Nowaczkiewicz, który podczas uro-
czy-stego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi  
w imieniu mieszkańców złożył podziękowania na ręce 

wicewojewody świętokrzyskiego, Andrzeja Bętkow-
skiego za przyznanie środków na dofinansowanie in-
westycji. - Dziękujemy za wsparcie inwestycji i prosimy 
o przekazanie podziękowań Wojewodzie Świętokrzy-
skiemu Agacie Wojtyszek. To była dla nas bardzo ważna 
inwestycja – podkreślał wójt Nowaczkiewicz, składając 
jednocześnie podziękowania wykonawcy inwestycji, 
którym był Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur 
Piwowar. - Dziękuję za dobrą współpracę i zakończenie 
robót z miesięcznym wyprzedzeniem – dziękował wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. Pod wrażeniem wykonania 
inwestycji był Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej 
Bętkowski. - Dobrze, że łącząc siły różnego szczebla sa-
morządu można wspólnie zrealizować zadania, które 
zdecydowanie ułatwią życie mieszkańców – podkre-
ślał wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski.  
Za nową drogę podziękowania złożyła także Przewod-
nicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny wraz z obecnymi 
podczas uroczystego otwarcia radnymi: Eugeniuszem 
Czerwiakiem oraz Arturem Podczasiakiem. - Ogromnie  
cieszymy się z przeprowadzenia tak ważnej inwes- 
tycji. Teraz mieszkańcy będą mogli bezpiecz-

nie się tędy poruszać – mówiła Zofia Duchniak, 
Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.            
 W ramach zadania przebudowano konstrukcję jezd-
ni i wykonano nawierzchnię bitumiczną. Dostosowane 
zostały parametry geometryczne odcinków dróg do ist-
niejącego pasa drogowego. Wybudowano zjazdy indywi-
dualne i ciągi piesze w granicach pasa drogowego. Droga 
została także częściowo odwodniona. Wykonawcą gene-
ralnym zadania był Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT”. 
Inwestycja została wykonana przed zakładanym termi-
nem, który przewidziano na wrzesień bieżącego roku.       
 Jak podkreślano podczas przekazania do użytku no-
wej drogi, dzięki realizacji tej inwestycji w Zagrodach 
zdecydowanie poprawiły się nie tylko warunki ruchu, ale 
przede wszystkim wzrósł wskaźnik bezpieczeństwa za-
równo pieszych, jak i zmotoryzowanych. 

Symbolicznego otwarcia nowych dróg dokonuje wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Barwinkiem.

Inwestycji przyglądał się wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski 
(drugi z lewej  /przyp.red./), który gratulował władzom gminy szybkiej 
realizacji zadania

W Zagrodach przebudowano ponad 767 metrów dróg gminnych z na-
wierzchnią asfaltową i obustronnymi chodnikami dla pieszych.

Agnieszka Olech
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 29 sierpnia, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny odbyła się sesja Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny. Gośćmi sierpniowego posiedzenia byli 
wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus oraz 
radna Rady Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk.

Powstaną miejsca rekreacyjne i parking
Podczas sierpniowego posiedzenia sesji Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny radni podjęli uchwałę w sprawie od-
płatnego nabycia działek od osób fizycznych w miejsco-
wości Wola Murowana z przeznaczeniem pod budowę 
placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni ze-
wnętrznej. - Są to działki o powierzchni ponad 32 arów 
zlokalizowane w sąsiedztwie remizy OSP w Woli Muro-
wanej. Chcemy, aby w przyszłości w tym miejscu po-
wstał plac zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz siłownia 
zewnętrzna. Do tej pory brakowało w tej miejscowości 
tego typu miejsca rekreacyjnego, które zgodnie z wolą 
mieszkańców jest bardzo potrzebne. Ponieważ gmina 
nie dysponowała działką, na której mogłoby powstać 
centrum skupiające nie tylko najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy, ale i tych nieco starszych, postano-
wiliśmy pozyskać na ten cel grunty. W chwili obecnej 
prowadzone są starania formalno-prawne dotyczące 
pozyskania gruntów. Kolejnym krokiem będzie wyko-
nanie projektu i wyłonienie wykonawcy. Mamy na-
dzieję, że realizacja inwestycji ruszy w przyszłym roku 
– zapowiedział zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowi-
ny, Łukasz Barwinek. Podobna sytuacja dotyczy miej-

scowości Słowik. Radni również zadecydowali o wy-
kupie działki w tej miejscowości pod budowę placu 
zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej.
 Kolejną dobrą wiadomością dla mieszkańców Woli 
Murowanej z całą pewnością będzie fakt   planowa-
nej budowy parkingu przy kościele parafialnym. - Już 
zgłosili się mieszkańcy, którzy zgodzili się nieodpłatnie 
przekazać grunty pod budowę parkingu przy kościele 
parafialnym. Pieniądze na realizację inwestycji będą 
częściowo pochodzić z funduszu sołeckiego i z budżetu 
gminy – poinformował zastępca wójta Łukasz Barwinek. 
Rada gminy podczas ostatniego posiedzenia sesji pod-
jęła uchwałę wyrażającą zgodę na nieodpłatne nabycie 
gruntów pod budowę parkingu w Woli Murowanej.

Inwestycje realizowane wspólnie z powiatem  
kieleckim
 Jednym w punktów posiedzenia sesji było podjęcie 
uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
powiatu kieleckiego w formie dotacji celowej z prze-
znaczeniem na dofinansowanie ważnych dla mieszkań-
ców inwestycji. - Podczas dzisiejszej sesji radni podjęli 
wiele uchwał istotnych dla naszych mieszkańców. Za-
decydowano między innymi, że gmina przekaże środ-
ki finansowe na modernizację i przebudowę dróg po-
wiatowych. I tak, około 420 tysięcy gmina przekaże na 
modernizację drogi w Woli Murowanej i 230 tysięcy na 
odwodnienie dróg powiatowych w Szewcach, Zgórsku 

i Kowali. Obie inwestycje już są w trakcie realizacji i są 
współfinansowane przez samorządy powiatu kielec-
kiego oraz gminy Sitkówka-Nowiny. Uchwałą rady pie-
niądze zostały przekazane także na wykonanie dwóch 
dokumentacji projektowych: na przebudowę skrzyżo-
wania przy ul. Perłowej i Białe Zagłębie w Nowinach 
przy basenie „Perła” oraz na przebudowę drogi w miej-
scowości Kowala w kierunku Brzezin, gdzie ma powstać 
nowy asfalt, chodniki, odwodnienie i oświetlenie. Na 
oba projekty gmina Sitkówka-Nowiny przekazała po 40 
tysięcy złotych. Obie inwestycje również będą realizo-
wane wspólnie z powiatem kieleckim – poinformował 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz. Za wsparcie działań powiatu kieleckiego na te-
renie gminy Sitkówka-Nowiny podziękowała obecna 
podczas sesji radna Bogumiła Kowalczyk oraz wicesta-
rosta Zenon Janus. - Życzyłbym sobie, żeby taka współ-
praca była w każdej gminie – podkreślał wicestarosta 
Zenon Janus. -  Dzięki wzajemnemu wsparciu i zro-
zumieniu można zrobić więcej, co pokazuje przykład 
gminy Sitkówka-Nowiny, gdzie inwestycji realizowa-
nych wspólnie z powiatem kieleckim jest bardzo dużo. 
W trakcie realizacji już jest przebudowa drogi w Woli 
Murowanej aż do szkoły w Bolechowicach, a także od-
wodnienia dróg na terenie gminy. Planujemy już ko-
lejne działania, na które niebawem powstaną projek-
ty – zapowiedział wicestarosta Zenon Janus, dziękując 
jednocześnie władzom gminy oraz radzie za przekaza-
nie środków na rzecz wspólnych realizacji inwestycji.

Powstanie nowe osiedle
 Jedną z uchwał podjętych przez nowińskich radnych 
podczas ostatniej sesji było wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych w miejscowości Zgórsko. 
W tym miejscu ma powstać kolejne osiedle domków 
jednorodzinnych. - W pobliżu Osiedla Pod Lasem przy 
drodze powiatowej w Szewcach gmina posiada sied-
miohektarową działkę, na której już wydzieliliśmy 30 
działek budowlanych o powierzchni około tysiąca me-
trów kwadratowych. Wydzielone zostały również szlaki 
komunikacyjne i pasy drogowe. W przyszłym roku bę-
dziemy chcieli sprzedać te działki w drodze przetargu 
nieograniczonego. W tej chwili trwają procedury zwią-
zane z wyłonieniem rzeczoznawcy i określeniem warto-
ści poszczególnych działek – poinformował wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. - Uzyskane 
pieniądze ze sprzedaży nieruchomości należących do 
gminy przeznaczymy na inwestycje, których w przyszłym 
roku będzie całkiem sporo. Plany mamy bardzo ambit-
ne. Myślimy o rozbudowie Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, modernizacji kotłowni w Nowinach, o wykonaniu 
dróg, chodników, kanalizacji i modernizacji oświetlenia 
ulicznego. Wszystkie te inwestycje są bardzo kosztow-
ne. Chcemy je sfinansować m.in. ze sprzedaży nieru-
chomości – podkreśla wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Będzie petycja w sprawie przywrócenia Komisariatu 
Policji w Nowinach
 Podczas sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie 
przywrócenia Komisariatu Policji w Nowinach w celu 
poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Sit-
kówka-Nowiny. - Będziemy apelować o przywrócenie 
Komisariatu Policji w Nowinach, deklarując jednocze-
śnie wszelkie wsparcie w tej sprawie – zapowiedziały 
władze gminy podczas sesji. - Docierają do nas apele 
mieszkańców o przywrócenie komisariatu na terenie 
naszej gminy. Jako wspólnota lokalna realizująca zada-
nia własne obejmujące utrzymanie porządku publiczne-
go i bezpieczeństwa mieszkańców mamy nadzieję być 
partnerem w działaniach podejmowanych przez Poli-
cję, tak jak to było do tej pory. Za przywróceniem Komi-
sariatu na teren naszej gminy przemawia fakt przepro-

Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Radni podczas sesji podjęli szereg istotnych uchwał
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wadzenia remontu budynku Policji ze środków budżetu 
gminy i zapewnienia w ten sposób jak najwyższych stan-
dardów lokalowych. W ostatnim okresie z budżetu gmi-
ny zostały także przekazane środki finansowe na zakup 
radiowozu oraz realizację godzin ponadnormatywnych 
– przypomniano podczas sesji. Władze gmin, mając na 
uwadze dobro i bezpieczeństwo mieszkańców, prze-
każą apel o przywrócenie Komisariatu Policji w Nowi-
nach do Komendanta Głównego Policji w Warszawie, 
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Kielcach, Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, 
Wojewody Świętokrzyskiego oraz Starosty Kieleckiego.

• RG-XXI/246/16 uchwała w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół pod-
stawowych i publicznego gimnazjum oraz określe-
nia granic obwodów szkół podstawowych i gimna-
zjum prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny 
RG-XXI/247/16 uchwała w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 
rok 

• RG-XXI/248/16 uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 
2016–2020 

• RG-XXI/249/16 uchwała w sprawie zmiany Nr 10, do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo 
Kowala - Tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawia-
nia sportów motorowych” 

• RG-XXI/250/16 uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr RG-XIX/222/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi 
stanowiącej ul. Jałowcową w miejscowości Zagrody, 
zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/99 w obrębie 
geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 
przebiegu

• RG-XXI/251/16 uchwała w sprawie przekazania 
w użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej stano-
wiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Mię-
dzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach

• RG-XXI/252/16 uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości grunto-
wych położonych w miejscowości Nowiny w ob-
rębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 
Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

• RG-XXI/253/16 uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w miej-
scowości  Sitkówka w Gminie Sitkówka-Nowiny 

• RG-XXI/254/16 uchwała w sprawie odpłatnego 
nabycia działki od osób fizycznych w miejscowości  
Słowik w Gminie Sitkówka-Nowiny       

• RG-XXI/255/16 uchwała w sprawie odpłatnego 
nabycia działek od osób fizycznych w miejscowo-
ści Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny   

• RG-XXI/256/16 uchwała w sprawie nieodpłatnego 
nabycia działek od osób fizycznych w miejscowo-
ści Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny   

• RG-XXI/257/16 uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego     

• RG-XXI/258/16 uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego     

• RG-XXI/259/16 uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego     

• RG-XXI/260/16 uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

• RG-XXI/261/16 uchwała w sprawie przywrócenia 
Komisariatu Policji w Nowinach w celu poprawy 
stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sitkówka-
Nowiny

• RG-XXI/262/16 uchwała w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zbycie nieruchomości gruntowych w miej-
scowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

W Bolechowicach powstaje boisko do piłki  
plażowej i siłownia zewnętrzna
 Ta wiadomość z całą pewnością ucieszy miłośników 
aktywnego trybu życia. Na terenie Szkoły Podstawo-
wej w Bolechowicach końca dobiegają prace związane 
z budową boiska do piłki siatkowej plażowej i siłowni 
zewnętrznej. Wykonano także odwodnienie szkoły.     

 Jak co roku, na terenie gminy Sitkówka-Nowiny za-
planowano realizację szeregu inwestycji, które mają 
podnieść komfort życia jej mieszkańców, jak rozbudo-
wa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, dróg i chod-
ników, modernizacja oświetlenia ulicznego, rozudowa 
gminnego przedszkola, przebudowa kotłowni na Osie-
dlu Nowiny, czy uporządkowanie terenów inwestycyj-
nych, na które pozyskano ponad czteromilionowe dofi-
nansowanie unijne. Jednak oprócz tych jakże ważnych 
inwstycji, władze gminy realizują także te, które zachę-
cają mieszkańców gminy do aktywnego stylu życia.     
 Projekt na wykonanie siłowni zewnętrznej oraz bu-
dowę boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie Szko-
ły Podstawowej w Bolechowicach wykonano w ubie-
głym roku. W tym roku, obydwa zadania weszły do 
realizacji. - Końca dobiega budowa boiska do piłki pla-
żowej i siłowni zewnętrznej. Już niebawem mieszkańcy 
tej części gminy będą mogli korzystać z nich bezpłatnie. 
Z tego, co obserwujemy w innych miejscowościach ta-
kie miejsca są bardzo potrzebne – mówi zastępca wójta 
gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek, który postę-
powi prac nad inwestycjami przyglądał się wraz z prze-

wodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofią Duch-
niak. - Celem tworzenia miejsc takich, jak to, które już 
dobiega końca w Bolechowicach, jest przede wszystkim 
zachęcenie naszych mieszkańców do aktywnego stylu 
życia. Zależy nam na tym, by ludzie odeszli od swoich 
komputerów, wyszli z domów i z bloków, wzajemnie się 
poznawali i integrowali. Z nowych urządzeń „siłowni 
pod chmurką” będą mogły korzystać osoby w różnym 
wieku – tłumaczy przewodnicząca Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny, Zofia Duchniak.      
 Warto dodać, że to nie koniec inwestycji przy Szko-
le Podstawowej w Bolechowicach. Oprócz siłowni ze-
wnętrznej i boiska do piłki siatkowej plażowej już wyko-
nano nowe odwodnienie szkoły.

Nowe boisko do piłki plażowej przed szkołą w Bolechowicach

Agnieszka Olech

Agnieszka Olech
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Nową drogą mieszkańcy pojadą jeszcze w tym roku
Warto podkreślić, że inwestycja jest realizo-
wana wspólnie przez dwa samorządy – powia-
tu kieleckiego i gminy Sitkówka-Nowiny. Wyło-
nionym w drodze przetargu wykonawcą zadania 
jest Zakład Robót Drogowych BRUKBUD z Kielc.
Realizacja przebudowy drogi wraz z chodnikiem idzie 
pełną parą. W chwili obecnej wykonywane są ro-
boty rozbiórkowe chodnika i jego ponowna budo-
wa. W ramach inwestycji nowy ciąg pieszy powsta-
nie po jednej stronie drogi na długości 958 metrów 
i będzie wykonany z kostki brukowej betonowej. 
Ułożone zostaną również nawierzchnie zjazdów do 
posesji, a także korytka betonowe ściekowe. Nowy 
dywanik asfaltowy powstanie tu na długości 1158 
metrów. Wyregulowane będą też zawory wodocią-
gowe, włazy kanalizacyjne i wpusty uliczne, a po-
bocza zostaną utwardzone materiałem kamiennym.

W planach są kolejne inwestycje drogowe
Podczas sprawdzenia przebiegu prac przy drodze 
w Woli Murowanej i Bolechowicach przez starostę 

Michała Godowskiego, wicestarostę Zenona Janusa, 
wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkie-
wicza i jego zastępcy Łukasza Barwinka, dyskutowano 
nad koniecznością przeprowadzenia kolejnych inwe-
stycji związanych z przebudową dróg powiatowych. 
Jak podkreślano, przebudowie zostanie poddana mię-
dzy innymi droga od wiaduktu w kierunku Radkowic 
na terenie Woli Murowanej, a także drogi w Kowali.

Będą odwodnienia przy drogach powiatowych
To nie koniec realizacji inwestycji przy drogach po-
wiatowych. Warto dodać, że Starostwo Powiatowe 
w Kielcach przeprowadzi także modernizację odwod-
nienia przy drogach powiatowych w Kowali, Szewcach 
i w Zgórsku. – To ważne strategicznie odwodnienia, 
ponieważ te tereny są okresowo zalewane. Po wyko-
naniu tego zadania problem zalewania terenów przy 
drogach powiatowych na terenie gminy Sitkówka-No-
winy nareszcie zniknie – poinformował wicestarosta 
Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus. Inwestycja, która 
będzie współfinansowana przez gminę Sitkówka-No-
winy zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku.

Przebudowa drogi w Woli Murowanej  
i Bolechowicach
 Mieszkańcy nową drogą pojadą jeszcze w tym 
roku. Przebieg prac remontowych osobiście spraw-
dził starosta kielecki Michał Godowski, wicestarosta 
Zenon Janus, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz i zastępca wójta Łukasz Barwinek.

Pełną parą idą prace przy przebudowie drogi powiato-
wej w Woli Murowanej i Bolechowicach. Nowy dywanik 
asfaltowy zostanie tu położony na długości jednego ki-
lometra i 200 metrów. Powstanie także nowy chodnik. 
– Wybudowana osiemnaście lat temu droga wymagała 
modernizacji – przyznał starosta powiatu kieleckiego 
Michał Godowski, przyglądając się zniszczonej drodze. 
– Po rozmowach z władzami gminy Sitkówka-Nowiny 
doszliśmy do wniosku, że ta inwestycja powinna wejść 
do realizacji jak najszybciej. Jesteśmy wielce radzi, że 
władze gminy wyraziły wolę współpracy, a Rada Gminy 
Sitkówka-Nowiny podjęła decyzję o udzieleniu pomocy 
finansowej na rzecz Powiatu Kieleckiego z przeznacze-
niem na dofinansowanie zadania. Dzięki temu mogliśmy 
szybko ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i rozpo-
cząć inwestycję – zaznaczył wicestarosta Zenon Janus.

Aby podnieść bezpieczeństwo
Droga ta wraz z chodnikiem została wybudowana 
w 1998 roku. Od tamtej pory uległa ona znacznemu 
zniszczeniu, spowodowanemu nie tylko dużym ru-
chem samochodowym, ale także wykonywaniem pod 
nią przyłączy wodociągowych. Zdecydowanie wyma-
gała już modernizacji. Podobnie jak chodnik – mówi 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz, który sprawdzając przebieg prac remontowych 
był pod wrażeniem tempa ich wykonywania. – Nie 
tak dawno Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłosi-
ło przetarg na wykonanie tego zadania, a dzisiaj już 
w połowie mamy wybudowany chodnik – mówił wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz, przyglądając się szybkości 
prac wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Barwinkiem, 
który podkreślał, że to bardzo ważna inwestycja. – Za-
równo drogi, jak i chodniki powinny być bezpieczne, 
a stary sfatygowany chodnik, który był w tym miejscu 
pozostawiał wiele do życzenia i był po prostu niebez-
pieczny. Szczególnie wieczorami, kiedy nie było widać 
nierówności. Droga z koleinami też nie należała do 
bezpiecznych. Jestem przekonany, że po wykonaniu 
tego zadania będzie tu zdecydowanie bardziej bez-
piecznie zarówno dla pieszych, jak i użytkowników 
dróg – podkreślał zastępca wójta, Łukasz Barwinek.

Prace w Woli Murowanej rozpoczęły się od przebudowy chodnika.

Przebieg prac budowlanych sprawdził osobiście starosta kielecki – Michał 
Godowski, wicestarosta – Zenon Janus oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny – 
Sebastian Nowaczkiewicz wraz ze swoim zastępcą – Łukaszem Barwinkiem

Agnieszka Olech
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Wędzarnia i piec chlebowy stanęły w Kowali
 
 Już wiadomo, że chleb na tegoroczne dożynki gmin-
ne zostanie upieczony tradycyjną metodą w nowym 
piecu chlebowym, który właśnie powstał w Kowali. 
Obok pieca wybudowano tu także wędzarnię. Z tego 
wszystkiego bezpłatnie już mogą korzystać mieszkań-
cy całej gminy.            

 4 sierpnia, w najprawdziwszym piecu chlebowym, 
który stanął w Kowali napalono po raz pierwszy. – 
Chcieliśmy sprawdzić, czy wszystko wykonano jak na-
leży – mówił podkładając osobiście do pieca chlebo-
wego zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz 
Barwinek, który na odbiór inwestycji przyjechał wraz 
z przewodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zofią 
Duchniak oraz z wiceprzewodniczącą Renatą Posłow-
ską.–- Ogromnie się cieszymy, że obok grillowiska za 
remizą OSP w Kowali powstał piec do wypieku chleba  
i wędzarnia. Bardzo tu tego brakowało – zaznaczyła 
radna Renata Posłowska.

Prawdziwy chleb ma niepowtarzalny smak     
 Jak podkreślano podczas odbioru pieca chlebowego 
i wędzarni, upiec prawdziwy chleb tradycyjną metodą 
to nie lada sztuka. – Nie każdy potrafi zrobić zaczyn 
na chleb metodą tradycyjną – przyznała Jadwiga Brzo-

za, która chleb na naturalnym zakwasie piecze jak nikt 
inny. – Kultywujemy tą tradycję. Taki chleb ma niepo-
wtarzalny smak – zapewnia Pani Jadwiga. – Nieocenio-
nym bogactwem są zespoły ludowe z terenu gminy Sit-
kówka-Nowiny, kultywujące tradycję i kulturę ludową, 
która dzięki nim jest wciąż żywa. Działalność zespołów 
ludowych oraz kół gospodyń wiejskich odgrywa bardzo 
ważną rolę w procesie upowszechniania kultury ludo-
wej i tradycji na terenie naszego regionu. Te tradycje 
Panie przekazują od lat, a teraz, dzięki wybudowaniu 
pieca chlebowego będą mogły uczyć najmłodsze po-
kolenie jak dawniej wypiekało się prawdziwy chleb. 
Udzielimy też wszystkich niezbędnych wskazówek do-
rosłym mieszkańcom naszej gminy, którzy chcą poczuć 
smak chleba swojego dzieciństwa – zapowiedziała wi-
ceprzewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Re-
nata Posłowska.

Piec chlebowy i wędzarnia dostępne dla wszystkich
 Mieszkańcy gminy już mogą korzystać z pieca chle-
bowego i wędzarni, a po wskazówki jak upiec chleb me-
todą tradycyjną polecamy udać się do Pań z Kół Gospo-
dyń Wiejskich, które są prawdziwą skarbnicą wiedzy  
w kwestiach tradycji kulinarnych.

Mieszkańcy gminy już mogą korzystać z pieca chlebowego i wędzarni, a wskazówek jak upiec tradycyjny chleb z chęcią udzielają Panie z Kół Gospodyń  
Wiejskich

Agnieszka Olech
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 3 sierpnia, w godzinach wieczornych doszło do poża-
ru w Szewcach. Całkowicie spłonęła stodoła. Niestety, 
ogień zajął też budynek mieszkalny. Na szczęście niko-
mu nic się nie stało, ale większość domu strawił ogień. 
Trwa akcja pomocy poszkodowanej rodzinie.    

 Ogień wybuchł około godziny 20:30. Wtedy to jed-
nostki strażackie otrzymały zgłoszenie o pożarze stodoły. 
Kiedy wozy strażackie dotarły na miejsce okazało się, że 
ogień trawi również dom stojący w pobliżu stodoły. Dzie-
więć zastępów straży pożarnej przez kilka godzin wal-
czyło z kilkumetrową ścianą ognia. - Kiedy dotarliśmy na 
miejsce zastaliśmy mocno rozwinięty pożar obu budyn-
ków. Działania prowadziliśmy z ulicy, skąd rozwijaliśmy 
linie gaśnicze. Ogień był tak duży, że musieliśmy zacho-
wać najwyższą ostrożność – poinformował druh Marcin 
Głogowski, Komendant Gminny Związku OSP RP w Sit-
kówce-Nowinach. Na miejsce pożaru dotarło dziewięć 
jednostek strażaków, w tym dwie jednostki OSP Kowala, 
jednostki OSP z Szewc, Woli Murowanej i Rykoszyna oraz 
cztery jednostki z PSP z Kielc. - Musieliśmy działać szyb-
ko, ponieważ zagrożone były kolejne domy mieszkalne, 
które mogły zająć się po prostu od wysokiej temperatury 
– tłumaczy  komendant Marcin Głogowski. 
 Po kilku godzinach potężny pożar udało się zgasić 60 

tysiącami litrów wody. Z ogniem walczyło blisko 40 stra-
żaków, którzy w końcu opanowali zagrożenie, a oczom 
ukazał się straszny obraz. - Straciliśmy prawie cały doro-
bek naszego życia – mówili zrozpaczeni właściciele. - Zro-
bimy wszystko, żeby jak najszybciej pomóc tej rodzinie 
– zapowiedział będący od samego początku na miejscu 
zdarzenia zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz 
Barwinek.             
 Następnego dnia rozpoczęło się liczenie strat i wiel-
kie sprzątanie. W tym samym czasie w Urzędzie Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny błyskawicznie ruszyła procedura 
pomocowa dla rodziny. - Natychmiast uruchomiliśmy 
wszelką możliwą pomoc dla poszkodowanej rodziny. 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  po-
mogli w wypełnianiu wszelkich niezbędnych do tego 
dokumentów. Przeprowadzimy też zbiórkę pieniędzy na 

Spłonęła stodoła i część domu mieszkalnego  
w Szewcach. Apelujemy o pomoc!

ich wsparcie – mówi zastępca wójta Łukasz Barwinek. 
Jednak nie tylko taką pomoc poszkodowana rodzina 
otrzymała ze strony Urzędu Gminy. - Gmina przysłała 
nam kontenery i pracowników interwencyjnych do po- 
mocy, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Pomagają-
też nasi synowie: Adrian i Sebastian. Dziękuję także za 
ogromną pomoc w sprzątaniu pogorzeliska Tadeuszowi 
Ścianie, Janowi Polakowi i Krzysztofowi Dzwonek, którzy 
są ze mną od samego początku. Podobnie jak zastępca 
wójta Łukasz Barwinek, który w dniu pożaru do 3 rano 
służył ogromnym wsparciem. Był z nami, przywoził wodę 
do picia strażakom. Ogromne wsparcie wykazała też rad-
na Renata Krzysiek-Nowakowska. Wiele dla nas znaczy 
ta pomoc, bo straciliśmy prawie cały nasz dorobek życia. 
W stodole spłonął cały sprzęt, kosa spalinowa, trajzega, 
kosiarka, prostowniki, przedłużacze, po prostu wszystko. 
Nie mam teraz nic. Nawet wszystkie ubrania zimowe, 
które przechowywaliśmy w budującym się domu nie na-
dają się już do niczego – mówi Dariusz Sipa. - Dom bu-
dujemy od 6 lat własnymi rękami. Nie chcieliśmy brać 
kredytów, bo nas na to nie stać. Budowaliśmy go sami 
powoli i stopniowo. Mury stawiał mój 75-letni ojciec. 
W tym roku mieliśmy tynkować, a tu trzeba wszystko od 
nowa – załamuje ręce Pan Dariusz.            
 Straty oszacowano na ponad 110 tysięcy złotych.  

Stodoła wraz ze sprzętem spłonęła doszczętnie. Dom ma 
do wymiany cały dach, konstrukcję i wszystkie okna.
- Chyba nigdy nie odrobimy tych strat – mówi Dariusz 
Sipa. - Kiedy wróciłem z urlopu i pojechałem na miejsce 
zdarzenia trwało już sprzątanie. Oprócz wszelkiej możli-
wej pomocy udzielonej ze strony Urzędu Gminy posta-
nowiliśmy dodatkowo uruchomić zbiórkę pieniędzy dla 
poszkodowanej pożarem rodziny. Pieniądze były zbiera-
ne podczas gminnych dożynek, ale przez cały czas moż-
na je wpłacać na konto Stowarzyszenia „Między Rajem 
a Piekłem”, do czego ogromnie wszystkich zachęcam. Ta 
rodzina straciła prawie wszystko. Otwórzmy nasze serca 
i portfele. Przyda się dosłownie każdy grosz – apeluje 
wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.               
 Pieniądze na poszkodowaną w pożarze rodzinę  
z Szewc można wpłacać na konto Stowarzyszenia „Mię-
dzy Rajem a Piekłem” z dopiskiem „darowizna dla po-
szkodowanych w pożarze w Szewcach”.  
Nr konta: 89 1240 4416 1111 0010 5833 6033

Rodzina z Szewc stracila prawie cały dorobek życia.

Agnieszka Olech



GŁOS NOWIN      SIERPIEŃ 2016     AKTUALNOŚCI

12

 
 We wrześniu, w poszczególnych sołectwach na tere-
nie gminy Sitkówka-Nowiny odbędą się zebrania wiej-
skie w sprawie podziału planowanych wydatków z fun-
duszów sołeckich. Podczas spotkań mieszkańcy będą 
mieli możliwość zadecydować na co chcą przeznaczyć 
pieniądze z własnych funduszów sołeckich.     

 Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy za-
gwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsię-
wzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. 
Aktualnie w gminie Sitkówka-Nowiny każde sołectwo 
otrzymuje do własnej dyspozycji środki z budżetu gminy, 
w wysokości ustalonej ustawowo. Mieszkańcy pieniądze 
z funduszu sołeckiego mogą przeznaczyć na realizację za-
dań gminy, które będą służyły poprawie ich życia i danego 
sołectwa. Należy podkreślić, że gminne fundusze sołec-
kie mieszkańcy ustalają dobrowolnie, według własnych 
potrzeb i uznania. W Polsce takie fundusze ustanowiła 
zaledwie połowa gmin. - Co roku w poszczególnych sołec-
twach odbywają się zebrania i mieszkańcy decydują o tym 
na co przeznaczyć pieniądze przyznane z budżetu gminy 
na fundusz sołecki. W różnych sołectwach pieniądze są 
przeznaczane na różne cele, w zależności od tego, co  
w danej miejscowości jest potrzebne – mówi wójt gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz i pod-
kreśla, że gmina Sitkówka-Nowiny znalazła się wśród 
nielicznych gmin, które uchwaliły fundusz sołecki. – 
Dzięki przyjęciu przez gminę Sitkówka-Nowiny funduszu so-
łeckiego, mieszkańcy sami demokratycznie mogą za-
decydować na co przeznaczyć pieniądze, bo przecież to 

 
 613 zarejestrowanych wniosków od początku 
trwania programu, 3030 wypłaconych świadczeń i po-
nad 1,5 miliona złotych, które trafiły do rodzin z tere-
nu gminy Sitkówka-Nowiny – tak kształtuje się bilans 
pierwszych czterech miesięcy trwania Programu „Ro-
dzina 500+” na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.       

 

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie 
i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy ko-
rzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończe-
nia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji 
życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu 
demograficznego w Polsce. - Program „Rodzina 500+” 
to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez 
dodatkowych warunków. Rodziny, które mają niskie do-
chody otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub je-
dynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto

Podsumowanie pierwszych miesięcy Programu 
„Rodzina 500+” w gminie Sitkówka-Nowiny

Już we wrześniu odbędą się spotkania  
z mieszkańcami w sprawie funduszów sołeckich 

mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby – podkreśla.

 A pieniądze z funduszu sołeckiego można przezna-
czyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły 
poprawie życia mieszkańców danego sołectwa. Jeżeli 
mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.: naprawić lub 
wybudować chodnik, plac zabaw, czy wiatę przystanko-
wą, albo posadzić drzewa, to mogą na ten cel przezna-
czyć pieniądze z funduszu sołeckiego. - Zachęcam do 
brania udziału w organizowanych spotkaniach sołeckich. 
Są one doskonałą okazją do wyrażenia opinii w wielu 
sprawach dotyczących poszczególnych sołectw, a także 
do przedyskutowania i omówienia wielu istotnych kwe-
stii oraz problemów danej miejscowości – zachęca wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz.      
 

TERMINY ZEBRAŃ SOŁECKICH

Sołectwo Szewce-Zawada - 9 września br. godz. 18.00  
– budynek świetlicy w Szewcach
Sołectwo Bolechowice - 16 września br. godz. 17.00  
– Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
Sołectwo Kowala - 27 września br. godz. 17.30  
– budynek remizy strażackiej w Kowali
Sołectwo Wola Murowana - 28 września br. godz. 17:30  
– budynek remizy strażackiej w Woli Murowanej
Sołectwo Zgórsko-Zagrody - 29 września br. godz. 18.00 
– Szkoła Podstawowa w Nowinach

 
lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka nie- 
pełnosprawnego – tłumaczy Agata Bojnowska z Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach.

 Program ruszył z początkiem kwietnia. Wnioski  
o świadczenie można składać przez internet lub osobi-
ście w gminie. - Do dnia 31 lipca wpłynęło do nas 612 
wniosków, w tym 91 zostało złożonych elektronicznie.  
W tym czasie wydaliśmy 571 decyzji i wypłaciliśmy 
3030 świadczeń na łączną kwotę 1,511.278 złotych – 
poinformowała Agata Bojnowska, odpowiedzialna za 
Program „Rodzina 500+” na terenie gminy Sitkówka-
Nowiny. - Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach 
Programu „Rodzina 500+” przyjmowane są cały czas. 
- Jeśli danej rodzinie przysługuje świadczenie wycho-
wawcze w ramach realizowanego programu rządowe-
go, a nie złożył jeszcze wniosku, to informujemy, że są 
one cały czas przez nas przyjmowane. Jeśli ktoś złożył 
wniosek do 1 lipca, to przyznane świadczenie zostanie 
wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. Po 1 lipca, 
zgodnie z odgórnymi przepisami, świadczenia są już 
wypłacane bez wyrównania – mówi Agata Bojnowska 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach.         
 Warto dodać, że na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
rządowym wsparciem co miesiąc objętych zostaje oko-
ło 1116 dzieci.

Agnieszka Olech

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.

SUKNIA  
W CZERWONE MAKI

Dla swej matki byłaś skarbem
Które od życia dostała

Chociaż weszłaś już w dorosłość
Dla swej matki byłaś mała

Cieszyła się ze wszystkiego
Jak stawiałas pierwsze kroki
Nigdy wczesniej nie myslała

Że wyjedziesz w świat szeroki

Lecz nadeszła taka chwila
Matka w świat Cie wypusciła
Ake swym matczynym sercem

Zawsze blisko Ciebie była

Na wyjazd dostałaś suknię
Jest w czerwone piekne maki

W swiecie poznałas swą miłość
Nie wiedziałas kto to taki

On podobał Ci sie bardzo
Ty uczuciu zawierzyłaś

Patrzyłas w niego jak w obraz
Zakochana bardzo byłas

W tym dniu wyszłas na spotkanie
W sukni którą od matki dostałaś

Bo w tej sukni w piękne maki
Bardzo pieknie wyglądałaś

Z jego strony to był zakład
Lecz Ty o tym nie wiedziałaś

Swoją miłośc-serce-duszę
W bardzo złe ręce oddałaś

Kiedy wziął juz Twoje ciało
Zaczął sie szyderczo śmiać
Wygrał zakład z kolegami

Nie chciał Cię juz więcej znać

Pomyslałaś że to wszystko
To jest jakiś straszny żart

Wtedy zdałas sobie sprawę
Że on nie był Ciebie wart

On podeptał Twe uczucia
Serce Twe nie wytrzymało
Rozdarte sponiewierane

W twym ciele sie zatrzymało

Tam gdzie życie swe skończyłaś
Ziemia zostawiła znak

Bo w tym miejscu gdzie umarłaś
Z ziemi wyrósł piękny mak

Irena Kostrzewska

DOŻYNKI 2016
Dożynki, dożynki 

to są plonów imieninki
na złoto dojrzało zboże

dzięki Twej pomocy – Boże
wszystko pozbierane

w stodołach poukładane
teraz czas na świętowanie

uroczyste wieńca przekazanie
to gospodarz go przyjmuje

za trud z serca wszem dziękuje
a dostatek niech obficie płynie 

w każdej polskiej rodzinie
gości się zjawiło wiele

więcej niż na mszy w kościele 
są sąsiedzi, przyjaciele

wszyscy biorą udział w dożynkowym dziele 

od dzieciństwa chlebem pachnie dom
bo to owoc ziemi, ciężkiej pracy plon

plon, niesiemy plon
słowa dobiegają ze wszech stron

Lidia Jędrocha-Kubicka

CHLEB
Pachnący pięknie bochnie chleba
Tak cudnie swoją woń rozlewasz,

bo pachniesz zbożem,
co je pod słońcem

wykarmiła polska ziemia.

To Ciebie pragnie bogacz co dzień,
choć sam nie zaznał Twego braku.
I Ciebie pragnie biedak co dzień,
chcąc się nacieszyć choćby Twym 

zapachem.

Ciebie przemycał więzień w strachu
pragnąc skosztować choć okruszek
I Ciebie żołnierz za pazuchą niósł,

gdy szedł walczyć za Ojczyznę.

I Ciebie bochnie krzyżem znacząc
matka swe dzieci wykarmiła.
I by nim Ciebie nie zabrakło

w swoich modlitwach Boga prosiła.

Twoje okruszki, piękny bochnie
z ogromnym trudem i szacunkiem

zbierała leciwa staruszka. 
Bo pamiętała dni bez Ciebie,
gdy wokół rozszalała wojna
siała pożogę i zniszczenie.

Ciebie pachnący zbożem chlebie
Górnik zabiera głęboko pod ziemię

aby głód Tobą zasycić,
Twym blaskiem rozświetlić ciemność w dole.

To tyś pachnący pięknie chlebie
od wiek wieków najważniejszy,

jak piękne słońce lśnisz na stole,
gdy Cię witają nowożeńcy.

Wiedzą, że życie ich bez Ciebie
byłoby chlebie bardzo trudne,
więc całują Cię z szacunkiem

i proszą, abyś był z nimi zawsze.

Jak dobrze piękny bochnie chleba
wdychać Twój zapach co dzień rano

Jak dobrze móc się Tobą dzielić
z osobą bliską i kochaną   

    
Renata Posłowska

KOCHANE DZIECI
Nasze dzieci nas rodziców bardzo kochają,
są jak gwiazdki z nieba, które przyfruwają,

są maleńkie nasze dzieci, ale zawsze rano wstają,
one jak słonko nas codziennie witają.

Są radośni i bardzo nas kochają,
są naszym światem, które kochamy

zimą, wiosną, jesienią i latem,
wtedy, gdy nam broją, ale zawsze mamy miłość

swoją, gdyż są nasza radością, miłością
i przyszłością naszym kochaniem, bo dla nich

tylk ożyjemy i od rana do wieczora zawsze
pracujemy, aby były najedzone ubrane umyte

i wyszkolone, bo to są nasze dzieci
kochane i przez rodziców szanowane

i lubiane    
 Henryk Brzoza
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Delegacja z gminy Płoty z wizytą w gminie  
Sitkówka-Nowiny 
 Delegacja z zaprzyjaźnionego z gminą Sitkówka-
Nowiny nadmorskiego miasta i gminy Płoty gościła  
z wizytą na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Głównym 
celem wizyty było czerpanie od samorządowców gmi-
ny Sitkówka-Nowiny wzorców i doświadczeń w pro-
wadzeniu instytucji kultury.                  

 W skład delegacji z Miasta i Gminy Płoty, na której 
czele stanął burmistrz Marian Maliński, weszli także: 
Elżbieta Charkiewicz – skarbnik, Piotr Jasiński - Prze-
wodniczący Rady Miejskiej oraz Dorota Tarczyńska 
– Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej. Warto 
przypomnieć, że Płoty to gmina miejsko-wiejska poło-
żona w północno-zachodniej Polsce, w województwie 
zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim. Siedzibą 
gminy jest miasto Płoty.                 

Głównym celem wizyty studyjnej było przede wszyst-
kim czerpanie z wzorców i doświadczeń samorządu 
gminy Sitkówka-Nowiny w prowadzeniu instytucji kul-
tury. - Z gminą Sitkówka-Nowiny współpracujemy już 
od wielu lat. Każde wspólne spotkanie jest niezwy-
kle budującym doświadczeniem, a współpracujemy  

 
 „Ślad. Podążając za moimi myślami” – to tytuł 
pierwszego tomiku poezji Henryka Skowerskiego, 
mieszkańca gminy Sitkówka-Nowiny. Debiut poetycki 
Pana Henryka spotkał się z wielkim uznaniem.        
 
 Aula Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowi-
nach była miejscem benefisu poetyckiego członka Chó-
ru „Nowina” Henryka Skowerskiego z okazji wydania 
pierwszego tomiku wierszy pt. „Ślad”. Wiersze o miło-
ści, życiu i przemijaniu zachwycają miłośników poezji. 
- Zdarzają się jeszcze w XXI wieku trubadurzy – mówiła 
podczas spotkania autorskiego Daniela Kowalska, prze-
wodnicząca Grupy Literackiej „Bocianie Gniazdo”. - Pan 
Henryk swoimi rytmicznymi, zrozumiałymi, wpadający-
mi w ucho wierszami cieszy, uczy, bawi, wskazuje drogę 
ku zgodzie i miłości. Proste, ale jakże głębokie wiersze 
Pana Henryka trafiają do odbiorcy poruszając niezmier-
nie, a trzeba przyznać, że Pan Henryk ma wiele do prze-
kazania czytelnikowi. Ma odwagę pisać o życiu – dodała 
Daniela Kowalska, która była autorką słowa wstępnego 
w debiutanckim tomiku Pana Henryka.      

 
 Warto podkreślić, że Henryk Skowerski potrzebę 
przelewania duszy na papier poczuł całkiem nie tak 
dawno. - Wiersze piszę od sześciu lat. Wszystko zaczę-
ło się od mojego wstąpienia do Chóru „Nowina” i od 
pamiętnego dla mnie Dnia Kobiet, na który zostałem 
zaproszony. Napisałem wtedy wiersz dla wszystkich 
pań. Tak się spodobał, że namówiono mnie, żebym pi-
sał kolejne. Bardzo mobilizowała mnie do tego Krysty-
na Janiec. I tak się zaczęła moja przygoda z tworzeniem 
poezji – opowiada poeta Henryk Skowerski. Zapytany 
o wenę odpowiada, że z tą bywa różnie. - Czasami by-
wało tak, że przez tydzień spod mojego pióra wychodzi-
ło kilka wierszy. Kiedy nie mogłem spać w nocy, wsta-
wałem i pisałem. Bywało też tak, że przez trzy tygodnie 
nie napisałem nic. Nie wiem od czego to zależy. Wena 
nie zawsze jest. Czasami w nadmiarze, a czasami nie ma 
nic. Takie jest życie. W swoich wierszach opisuję ota-
czający mnie świat. Na papier przelewam to, co widzę, 
co czuję i myślę – mówi Pan Henryk i zaznacza, że przez 
sześć lat napisał ponad 250 wierszy. - Do mojego pierw-
szego tomiku wybraliśmy ich 120.

         

na wielu polach - podkreślał burmistrz Miasta i Gminy 
Płoty, Marian Maliński. - Oprócz uzgadniania planu dal-
szej współpracy na najbliższe półrocze, głównym celem 
tej wizyty roboczej było odwiedzenie Gminnego Ośrod-
ka Kultury „Perła” w Nowinach i podpatrzenie jego 
funkcjonowania. W tym roku oddajemy do użytku dużą 
halę widowiskowo-sportową z zapleczem hotelarsko-
gastronomicznym i chcemy skorzystać z doświadczeń 
samorządowców gminy Sitkówka-Nowiny w prowadze-
niu jednostek podległych gminnemu samorządowi. Nie 
warto wyważać otwartych drzwi, skoro cel, jaki chce-
my osiągnąć przećwiczono już wcześniej z doskonałym 
skutkiem w naszej partnerskiej gminie. Z tych doświad-
czeń zamierzamy skorzystać – zaznaczył burmistrz Ma-
rian Maliński.           
 Przebywająca na terenie gminy Sitkówka-Nowi-
ny z trzydniową partnerską wizytą delegacja z Miasta  
i Gminy Płoty oprócz podpatrywania zasad prowadze-
nia jednostek ustalała wraz z władzami gminy Sitkówka-
Nowiny plan dalszego rozwoju wzajemnej współpracy. 
- Będziemy nadal wymieniać doświadczenia w obszarze 
kultury, bezpieczeństwa i sportu. Nasza współpraca roz-
wija się zgodnie z przyjętymi założeniami – mówi wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. - 
Wzajemnie uczymy się od siebie i korzystamy z różnego 
rodzaju rozwiązań wdrożonych przez partnerów. Temu 
przede wszystkim mają służyć wizyty studyjne - dodaje 
zastępca wójta Łukasz Barwinek.                 
 Grupa delegatów z Miasta i Gminy Płoty podczas 
wizyty odwiedziła Gminny Ośrodek Kultury „Perła”  
w Nowinach, a także zwiedziła gminę Sitkówka-Nowi-
ny. Ostatniego dnia pobytu goście wzięli udział w do-
rocznym święcie plonów, które w tym roku odbyło się 
w Kowali.

Agnieszka Olech

Tomik poezji „Ślad” autorstwa Henryka  
Skowerskiego zdobywa wielkie uznanie
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Dużo pracy w ten tomik włożył mój wnuk Łukasz. Dzięki 
niemu mogłem sporo zaoszczędzić, bo wydanie tomiku 
to nie lada koszty. Ogromne wsparcie miałem ze strony 
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Kopalni Wapie-
nia „Morawica”, za co pragnę złożyć serdeczne podzię-
kowania. Dużo też pomogła mi rodzina, która mocno 
wsparła wydanie mojego tomiku, za co i im składam 
podziękowania – dziękował wdzięczny Pan Henryk, do 
którego podczas jego benefisu ustawiła się długa kolej-
ka z życzeniami. 

 Benefis poetycki Henryka Skowerskiego zgroma-
dził wiele osób, a wśród nich znaleźli się:  członkowie 
Grupy Literackiej „Bocianie Gniazdo”, literaci z gminy 
Sitkówka-Nowiny, przedstawiciele chóru „Nowina”  
i „Nowinianek”, przedstawiciele wydawnictwa Św. Ma-
cieja Apostoła w Lubińcu, przedstawiciele oświaty oraz 
rodzina bliższa i dalsza. Benefis prowadził wnuk poety 
Łukasz Jakubczyk. Na wstępie przedstawiony został 
krótki film przedstawiający samego poetę, jego życie 
oraz zamiłowanie do zapisywania swoich myśli. Po pro-
jekcji filmu sam autor tomiku wierszy pt. „ŚLAD” zabrał 
głos i opowiadał o swojej twórczości. Na zakończenie 
poeta odebrał liczne życzenia i gratulacje. - Na pewno 
jest to wielka radość i piękny prezent dla autora, gdy 
uporządkuje swoje wiersze w tomik. Życzymy zdro-
wia, odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które  
z pozoru wydają się trudne, jednak później wprost wy-
marzone. Życzymy realizacji planów i nowych marzeń, 
a także kolejnych natchnień, jak fal, które pchają statek 
do przodu – życzyła rodzina poety. Kolejnych pięknych 
publikacji oraz weny twórczej życzyli również przyjacie-
le Pana Henryka z Chóru „Nowina”. - Zgodnie z tytułem 
wydanego tomiku, życzymy, aby w sercach czytelników, 
a także na książkowych półkach na zawsze pozostał po 
Panu „Ślad”. Z okazji wydania pierwszego tomiku po-
ezji życzymy dalszego rozwoju, kolejnych poczytnych

publikacji oraz weny, która pozwoli, aby spod Pana Ręki 
wychodziły kolejne piękne, wzruszające wiersze i po-
ematy – życzyli przedstawiciele Chóru „Nowina”. Obec-
na podczas spotkania przewodnicząca Grupy Literackiej 
„Bocianie Gniazdo”, do której należy Henryk Skowerski, 
życzyła ciągłego rozkwitu twórczego, wielu czytelników 
i serdeczności ludzi.        
 Na zakończenie długo jeszcze dyskutowano o po-
ezji Henryka Skowerskiego, a wydanie jego pierwszego  

tomiku uczczono symboliczną lampką szampana i od-
śpiewaniem gromkiego „Sto lat”, życząc jednocześnie 
wydania następnego tomiku wierszy.         

 
 Henryk Józef Skowerski urodził się 19 marca 1942 
roku w Chęcinach. Od 2009 roku śpiewa w Gminnym 
Chórze „Nowina”. Zamiłowanie do muzyki sprawiło, że 
wiele tekstów Jego autorstwa zostało wykorzystanych 
w programach artystycznych zespołów ludowych. Ła-
twość tworzenia wierszy, duża ich melodyjność i ryt-
miczność, zachęciła Pana Henryka do pisania wierszy. 
Utwory powstawały z potrzeby serca.
 Henryk Skowerski w 2012 roku wstąpił do Grupy 
Literackiej Bocianie Gniazdo, działającej przy Towarzy-
stwie Przyjaciół Ziemi Morawickiej, gdzie systematycz-
nie uczestniczy w spotkaniach, doskonaląc warsztat 
twórczy. Prezentuje własne utwory na biesiadach lite-
rackich: w Nowinach, Morawicy i Kielcach. Jego wiersze 
publikują gazety regionalne „Głos Nowin” i „Wiadomo-
ści Morawickie”. Systematycznie zamieszczane są rów-
nież w czasopiśmie Bocianiego Gniazda „Morawickie 
Zeszyty Literacki”.        
 Wydany w Czerwcu 2016 roku, przez Wydawnictwo 
Św. Macieja Apostoła w Lubińcu, zbiorek wierszy pt. 
„Ślad” jest debiutem literackim Autora.

Benefis autorski naszego rodzimego poety Henryka Skowerskiego ściągnął wielu miłośników poezji autora

Agnieszka Olech
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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.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia harmonogram odbioru odpadów  

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

3 września 2016 r. (sobota) Kowala, Kowala Mała, Bolechowice, Wola Murowana

10 września 2016 r. (sobota) Zgórsko – całe, w tym Osiedle Pod Lasem

29 września 2016 r. (czwartek) Sitkówka, bloki Sitkówka 33 i 38, Trzcianki, Słowik, Zagrody,  
Szewce, Zawada

od 29 września do 5 października  
2016 r.

Nowiny (kontenery ustawione będą w sąsiedztwie bloków  
ul. Białe Zagłębie  

1 i 13, ul. Perłowa 6, ul. Perłowa osiedle mieszkań socjalnych)

W skład odbieranych odpadów wielkogabarytowych wchodzą: meble, wersalki, stoły, krzesła, fotele, dywany, 
wózki dziecięce, materace, pierzyny, suszarki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony od samo-
chodów osobowych. 
UWAGA: Ze zbiórki wyłączone są odpady szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki 
ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady 
remontowe (gruz budowlany, wata szklana, papa itp.), części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, 
kołpaki, itp.). Opony od samochodów ciężarowych i pojazdów rolniczych nie będą zabierane. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie tylko kompletny, sprzęt niekompletny, zdemontowa-
ny i rozebrany nie będzie podlegał zbiórce.
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Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Spacerowa 7,  
26-026 Morawica,  tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305     

adres e-mail: biuro@perlycn.pl www.perlycn.pl 

Bezpłatna baza firm i organizacji społecznych już jest!
Mieszkańcu! Sprawdź w bazie, czy potrzebne towary lub 
usługi możesz zakupić w najbliższej okolicy. Przedsiębiorco! 
Daj się odnaleźć potencjalnym klientom, wpisz się do bazy 
firm. Lokalni liderzy! Pokażcie szerszej społeczności swoje 
zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnego, wpiszcie się do 
bazy organizacji społecznych.             
Aby wpisać do katalogu firmę lub organizację społeczną 
należy wejść na stronę internetową pod adresem  www.ka-
talog.perlycn.pl, wybrać opcję „Dodaj wpis” i podać dane, 
można dokonać wpisu także wysyłając niezbędne dane na 
adres biuro@perlycn.pl lub telefonicznie pod nr tel. 41 311 
46 91 wew. 304, 305.       
Zarówno dopisanie się do bazy jak i korzystanie z niej jest 
całkowicie bezpłatne!      
Aby zgłosić wpis do bazy mailowo bądź telefonicznie, nale-
ży przygotować dane: nazwę firmy/organizacji, adres e-mail, 
dokładny adres, telefon, krótki opis działalności i oferty oraz 
słowa kluczowe (np. jeśli firma działa w branży budowlanej/
wykończeniowej podaje: budowlanka, tynki, tynkowanie, 
malowanie, układanie płytek, tapetowanie, remonty budyn-
ków, rozbiórki itp.). Zamieszczenie przy wpisie logotypu lub 
zdjęć dodatkowo wzmocni promocję.       
W celu usprawnienia i jak najlepszego dostosowania sys-
temu do potrzeb osób z niego korzystających, zachęcamy 
również do przekazywania drogą mailową bądź telefoniczną 
Państwa uwag i sugestii.    
W bazie można również dokonać zgłoszenia do newslettera, 
za pomocą którego wszystkich zainteresowanych będziemy
    

 
na bieżąco informować o ważnych wydarzeniach, spotka-
niach czy naborach wniosków o dofinansowanie. Zaprasza-
my do zapisania się!   
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w swoich 
działaniach wspiera lokalną, szeroko rozumianą przedsię-
biorczość nie tylko finansowo, czego przykładem może być 
utworzony właśnie system informacyjny. Jego istotą jest 
stworzenie katalogów firm oraz instytucji społecznych dzia-
łających na terenie LGD, tj. na terenie gminy Morawica, Chę-
ciny i Sitkówka-Nowiny, co umożliwi mieszkańcom szybkie 
i skuteczne szukanie potrzebnych informacji, towarów lub 
usług, które mogą zakupić w najbliższej okolicy. Jednocześnie 
baza ta daje przedsiębiorcom okazję do łatwego zaprezen-
towania swojej oferty potencjalnym klientom. Katalog insty-
tucji społecznych tworzony jest dla wszystkich tych, którzy 
szukają kontaktu, bądź chcieliby nawiązać współpracę z dzia-
łającymi na terenie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 
Nidy” stowarzyszeniami, fundacjami, KGW, klubami itp. 

Chcielibyśmy, aby baza ta stała się również platformą wymia-
ny informacji pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i or-
ganizacjami, za pomocą której przekazywane będą na bieżąco 
newsy dotyczące np. akcji rabatowych, nowych produktów, 
prezentacji dobrych praktyk, propozycji współpracy, wydarzeń 
– jednym słowem - dotyczące wszystkiego, czym chcielibyście 
podzielić się z innymi. Mamy nadzieję tworzyć tę bazę razem  
z Państwem, jesteśmy otwarci na propozycje.    

Biuro LGD

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest 
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
o powierzchni 0,0980 ha, położonej w miejscowości 
Wola Murowana, w obrębie geodezyjnym Wola Muro-
wana w Gminie Sitkówka-Nowiny. Nieruchomość ta jest 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 354/3. 
Dla niniejszej nieruchomości, stanowiącej własność Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, prowadzona jest przez Sąd Rejo-
nowy w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00114815/5. 
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich 
obciążeń na rzecz osób trzecich. Dział IV księgi wieczystej 
(hipoteka), dotyczący przedmiotowej nieruchomości, 
nie zawiera wpisów. Nieruchomość ma regularny kształt 
prostokąta i nie wskazuje znaczących zmian rzędnych 
wysokości. Jest położona na terenie uzbrojonym: wodo-
ciąg, kanalizacja, siec elektryczna, a dojazd do niej jest 
zapewniony drogą asfaltową.
Cena wywoławcza wynosi: 82 000,00 złotych  
(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące  złotych).
Wadium w wysokości: 4 100,00 złotych  
(słownie: cztery tysiące sto złotych).
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny ww. 
nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych 
symbolem D.2MN1- przeznaczenie podstawowe: istnie-

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

jąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwo-
ścią remontu, modernizacji i przebudowy, przeznaczenie 
uzupełniające: projektowana zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna uzupełniająca istniejące ciągi zabudowy, 
pomieszczenia o funkcji usługowej wbudowane w bu-
dynki mieszalne, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej 
terenu, urządzenia budowlane, tymczasowe obiekty 
usługowo-handlowe, dojścia, dojazdy, mała architektu-
ra, zieleń. 
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowa-
dzony w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny  
(sala konferencyjna) 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłę-
bie 25 w dniu  4 października 2016 roku w godzinach:  
9.00 – 9.30.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
w pieniądzu wadium w wysokości określonej powyżej na 
konto Gminy Sitkówka-Nowiny 
Nr 82-8493-0004-0040-0429-2160-0006 
do dnia 27 września 2016 r., z dokładnym opisem przed-
miotu przetargu, którego dotyczy oraz wpłacającego. Za 
termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wa-
dium na wskazane konto. W przypadku wpłacenia wa-
dium w formie przelewu bankowego wpłata winna być 
dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 27 
września 2016 roku wadium znajdowało się na rachunku 
organizatora przetargu.

Redakcja
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 Już ruszyła nowa, oficjalna strona internetowa Urzę-
du Gminy Sitkówka-Nowiny. Adres strony nie uległ 
zmianie. Serwis zyskał zupełnie inną szatę graficzną. 
Jest nowoczesny, przejrzysty i funkcjonalny, a przede 
wszystkim dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i oczywiście do urządzeń mobilnych.    
    
 Warto podkreślić, że nowa strona internetowa jest 
nadal testowana, a kolejne zakładki będą uruchamia-
ne sukcesywnie. W związku z tym mogą m.in. nastąpić 
opóźnienia w odpowiedziach na pytania mieszkańców. 
– Zapewniam, że odpowiemy na wszystkie pytania. Prze-
praszamy za utrudnienia i prosimy mieszkańców o wyro-
zumiałość – apeluje wójt.
 – Potrzebę stworzenia nowej, bardziej funkcjonal-
nej oficjalnej strony internetowej naszego Urzędu Gmi-
ny widzieliśmy już od dawna. Nowoczesny i przyjazny 
mieszkańcom urząd nie może sprawnie działać bez od-
powiednich narzędzi komunikacji – mówi wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. – Coraz 
częściej serwisy urzędowe zastępują wizytę w urzędach. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, posta-
nowiliśmy unowocześnić nasz serwis internetowy tak, 
aby dać petentom proste narzędzie komunikacji z Urzę-
dem. Założyliśmy, że nasza nowa strona internetowa bę-
dzie estetyczna, przejrzysta i łatwa w obsłudze, również 
dla osób niepełnosprawnych – podkreśla wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. Zgodnie z rozporządzeniem podczas 
projektowania i redagowania strony pod uwagę zosta-
ły wzięte wymogi WCAG 2.0 (przyp. red. Web Content  

Ruszyła nowa strona internetowa  
Gminy Sitkówka-Nowiny

Accessibility Guidelines). Są to wytyczne mówiące o tym, 
w jaki sposób powinno się tworzyć treści w Internecie 
tak, aby były one dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 Unowocześniony serwis internetowy Gminy Sitków-
ka-Nowiny pozwoli lepiej docierać z informacjami do 
mieszkańców. – Strona jest kompatybilna z urządzeniami 
mobilnymi, oficjalnym profilem Urzędu na Facebook`u, 
a także z nowym newsletterem. Są też nowe zakładki, 
które powinny ułatwić naszym mieszkańcom dostęp 
do informacji. Znajdują się w nich między innymi szyb-
kie przekierowania do Biuletynu Informacji Publicznej, 
czy też Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP), umożliwiającej załatwienie wielu 
urzędowych spraw przez internet. Nowością jest także 
kalendarz z informacjami dotyczącymi zaplanowanych 
wydarzeń. Zupełnie nowy jest również newsletter.
 Nowy serwis bez wątpienia pozwoli mieszkańcom nie 
tylko dowiedzieć się o tym, co dzieje się w Gminie Sit-
kówka-Nowiny, ale również skontaktować się z urzędni-
kami. Warto bowiem podkreślić, że specjalny formularz 
umożliwia przesyłanie ważnych informacji, sugestii czy 
ciekawostek. Najważniejsze jednak jest to, że strona jest 
nie tylko nowoczesna, ale przede wszystkim przejrzysta 
i funkcjonalna. – W dzisiejszym świecie rozwój nie jest 
możliwy bez sprawnego przepływu informacji i swobod-
nej komunikacji między podmiotami. Mam nadzieję, że 
nowa strona internetowa gminy będzie się rozwijała, 
a niebawem zostanie wzbogacona o kolejne ważne tre-
ści i użyteczne funkcjonalności – mówi wójt Sebastian  
Nowaczkiewicz.

Agnieszka Olech

Tak prezentuje się nowa strona Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Zapraszamy do odwiedzania jej.
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 21 sierpnia, w Kijach odbył się III Konkursowy 
Przegląd Pieśni Ludowej „Ciżbą śpiwanie”. Doskonale 
podczas przeglądu zaprezentował się Zespół Ludowy 
Bolechowiczanie, który po wspaniałym występie zajął 
III miejsce w konkursie.

 O nagrodę imienia Księdza Władysława Siarkowskie-
go w III Konkursowym Przeglądzie Pieśni Ludowej „Ciż-
bą Śpiewanie” rywalizowały Koła Gospodyń Wiejskich 
i zespoły ludowe  podczas Dożynek Gminnych w Kijach. 
Organizatorem konkursu była Samorządowa Instytu-
cja Kultury Kasztelania w Kijach, a patronat objęły nad 
nim Radio Kielce i Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego.
 W przeglądzie mogły wziąć udział grupy, których 
liczba uczestników nie mogła być niższa niż sześć osób. 

III miejsce dla Bolechowiczan w Przeglądzie Pieśni 
Ludowej „Ciżbą śpiwanie”

Prezentowane pieśni musiały być zgodne z autentycz-
nym przekazem ludowym. Każdy z zespołów zakwali-
fikowanych do uczestnictwa w przeglądzie zobowią-
zany był do przygotowania programu składającego się 
z trzech pieśni: dwóch ze skarbnicy folkloru świętokrzy-
skiego i jednej tradycyjnej pieśni biesiadnej. - Bolecho-
wiczanie zaprezentowali dwa utwory ludowe śpiewane 
tradycyjną gwarą pt. „Na zielony łoce” i „Łobiecanki”, 
a także jedną biesiadną pieśń pt. „Zachodzi słoneczko”. 
Akompaniował nam Feliks Korban z Rodzinnej Kapeli 
Korbanów – poinformowała Krystyna Barycka, kierow-
niczka Zespołu Ludowego Bolechowiczanie.
 Trudny orzech do zgryzienia miało jury konkursowe 
wybierając tych najlepszych, ponieważ wszyscy artyści 
zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie. Komi-
sję konkursową, w skład której weszli:  przewodniczący 
Arkadiusz Szostka z Wojewódzkiego Domu Kultury Kiel-
cach, Leszek Ślusarski – Polskie Radio Kielce oraz Anna 
Wołczyk – Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELA-
NIA w Kijach, zachwycił przede wszystkim autentyczny 
przekaz ludowy odzwierciedlony w przygotowanych 
przez zespoły utworach. Po długich naradach okazało 
się, że Zespół Ludowy Bolechowiczanie zajął III miejsce 
w przeglądzie. - Ogromnie się cieszymy, że jury doceni-
ło nasz wkład w przygotowanie do konkursu. Ta wygra-
na jest dla nas motywacją do upowszechniania kultury 
ludowej – mówi Krystyna Barycka, kierownik Zespołu 
Ludowego Bolechowiczanie.
 Jak podkreślali organizatorzy III Przeglądu Pieśni  
Ludowej „Ciżbą śpiwanie” konkurs został zorganizowa-
ny dla uczczenia imienia regionalisty Ks. Władysława 
Siarkowskiego.

„Bolechowiaczanie” podczas swojego występu zachwycili nie tylko jury, ale i publiczność, od której dostali gromkie brawa

Agnieszka Olech
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 Wakacje w województwie świętokrzyskim powoli 
dobiegają końca. O to, aby były to wyjątkowe dwa 
miesiące dla dzieci spędzających ten czas na tere-
nie gminy Sitkówka-Nowiny, zadbali: Stowarzysze-
nie „Między Rajem a Piekłem” wraz z samorządem 
gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury „Perła” w Nowinach. 20 sierpnia, na pla-
cu przy świetlicy w Szewcach podsumowano jeden 
z największych projektów wakacyjnych pn. „Wakacje 
z Pasją”.          
   
 „Wakacje z Pasją” organizowane przez Stowarzy-
szenie „Między Rajem a Piekłem” przy współpracy  
i dofinansowaniu pozyskanemu z Urzędu Gminy Sit-
kówka-Nowiny to półkolonie dla dzieci z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny, a także cykl niesamowitych zajęć  
i warsztatów, które z każdym rokiem przyciągają coraz 
większą liczbę uczestników. - W tym roku lista chęt-
nych osób przerosła nasze najśmielsze oczekiwania – 
przyznała Kornelia Bem-Kozieł, prezes Stowarzyszenia 
„Między Rajem a Piekłem”. - Chęć do udziału w „Wa-
kacjach z Pasją” wyraziło ponad 170 uczestników. Zor-
ganizowaliśmy dwa turnusy półkolonii z wyżywieniem 
i warsztatami dla dzieci. Podzieliliśmy je na różne bloki 
tematyczne. Były warsztaty plastyczne, kulinarne, spor-
towe, łucznicze i jeździeckie, które cieszyły się najwięk-
szą popularnością. Dzięki dobrej współpracy z władza-
mi gminy Sitkówka-Nowiny na tegoroczne „Wakacje  
z Pasją” udało nam się pozyskać dofinansowanie z Urzę-
du Gminy Sitkówka-Nowiny, za co na ręce władz gminy 
składamy serdeczne podziękowania w imieniu dzieci  
i rodziców – poinformowała prezes Kornelia Bem-Ko-
zieł. - Tegoroczne zajęcia odbywały się nie tylko w Szew-
cach, ale także w Bolechowicach, Kowali i Nowinach. 
Warsztatami objęliśmy dzieci i młodzież praktycznie  
z całej gminy – dodała.              

 - Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem” napi-
sało bardzo dobry projekt, dzięki czemu mogliśmy do-
finansować „Wakacje z Pasją” kwotą blisko 40 tysięcy 
złotych, a ponad 170 młodych ludzi mogło ciekawie  
i z prawdziwą pasją spędzić tegoroczne wakacje  – po-
wiedział wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian No-
waczkiewicz, składając serdeczne podziękowania za 
inicjatywę „Wakacji z Pasją” na ręce prezes Kornelii 
Bem-Kozieł. Do podziękowań w imieniu Rady Gminy 

Mnóstwo atrakcji i zero nudy – tak wyglądały  
wakacje w gminie Sitkówka-Nowiny

Sitkówka-Nowiny podczas uroczystego zakończenie  
„Wakacji z Pasją” dołączyła także Przewodnicząca Rady 
Zofia Duchniak. - Inicjatywę pomocy w zagospodaro-
waniu dzieciom czasu wolnego podczas wakacji podję-
liśmy właściwie od momentu, kiedy tylko padł pomysł 
ze strony Stowarzyszenia. Jesteśmy wdzięczni organi-
zatorom, że zapewniając dzieciom fachową opiekę wa-
kacje przebiegły bezpiecznie i zapewne bez nudy. Z całą 
pewnością wielu uczestników znalazło tu swoją pasję,  
a liczne warsztaty wiele wniosły w rozwój naszych 
dzieci – mówiła Przewodnicząca Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny Zofia Duchniak, która była pod wrażeniem 
organizacji przedsięwzięcia.         

 A na nudę podczas półkolonii wakacyjnych z całą 
pewnością nikt nie narzekał. - Poznaliśmy wielu cie-
kawych ludzi. Mnie najbardziej podobały się zajęcia 
z jeździectwa. Nauczyliśmy się jeździć konno, karmić  
i czyścić konie, prowadzać je. Będę kontynuowała na-

ukę jazdy konnej od września – zapewniła jedna z mło- 
dych uczestniczek warsztatów. Nie tylko ona zara-
ziła się prawdziwą pasją do koni. Byli i tacy, których 
wprost ujęło łucznictwo prowadzone na terenie Klu-
bu Sportowego Stella pod okiem dwukrotnego olim-
pijczyka, mieszkańca Gminy Sitkówka-Nowiny,  Rafała 
Dobrowolskiego. - Jestem pod wrażeniem młodych 
ludzi, którzy wykazali się wielkim talentem. Wśród 
moich podopiecznych widać było prawdziwe pereł-
ki. Jestem w stałym kontakcie z ich rodzicami i mam 
nadzieję, że większość z nich rozpocznie od nowego 

Podsumowania wakacji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny dokonano 
podczas uroczystego zakończenia „Wakacji z Pasją”.

Uczestnicy „Wakacji z Pasją” otrzymali specjalne podziękowania i podarun-
ki od organizatorów.
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roku szkolnego swoją wielką przygodę z łucznictwem 
w profesjonalnym Klubie Sportowym Stella Kielce – 
mówił olimpijczyk Rafał Dobrowolski, który „Wakacje 
z Pasją” ocenił także z punktu widzenia rodzica. - To 
doskonały pomysł. Dzieci w grupie lepiej się rozwijają, 
a my rodzice możemy być spokojni, że w czasie waka-
cji są pod profesjonalną opieką – zaznaczył Rafał Do-
browolski.            

  „Wakacje z Pasją” każdego roku cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. Jak zapowiedziano, będą 
one kontynuowane w kolejnych latach. - W ubiegłym 
roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy również „Ferie 
z Pasją”, które także cieszyły się wielkim zaintereso-
waniem. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, 
w przyszłym roku będziemy kontynuować naszą wa-
kacyjną ideę. Pokusimy się nawet o poszerzenie ofer-
ty i zorganizowanie czterech turnusów półkolonii dla 
dzieci – poinformowała prezes Kornelia Bem-Kozieł,  
a wójt Sebastian Nowaczkiewicz zapewnił wsparcie tej 
idei. - Takie inicjatywy trzeba i warto wspierać. Rodzi- 
ce często borykają się z problemem zapewnie-
nia opieki dzieciom podczas okresu wakacyjne-
go. My, jako gmina, staramy się wyjść ich pro-
blemom naprzeciw. Nie tylko stowarzyszenie 
zapewniło bogatą ofertę wakacyjną. Samorząd naszej 
gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Perła” 
w Nowinach oraz podległymi mu placówkami rów-
nież zaoferował bogaty program wakacyjnych za-
jęć skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny, które podczas wakacji pozostają  
w miejscu swojego zamieszkania. Były wycieczki i rajdy 
krajoznawcze, turnieje sportowe, konkursy z nagroda-
mi, wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczno-techniczne, 
artystyczne, literacko-teatralne, fotograficzne, muzycz-
ne, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, ćwiczenia  
i zabawy z zakresu arteterapii, socjoterapii oraz zajęcia

sportowo-rekreacyjne na basenie „Perła”, a Klub „Mi-
niaturka” po raz pierwszy zapewnił całodniową opiekę 
dla dzieci. Tak bogatą ofertą wakacyjną może pochwalić  
się niewiele samorządów. U nas z całą pewno-
ścią na nudę w czasie wakacji nikt nie narzekał 
– podsumował wójt Sebastian Nowaczkiewicz.     

 Podczas uroczystego zakończenia „Wakacji z Pasją” 

odbył się piknik dla dzieci i ich rodziców. Uczestnikom 
półkolonii wręczono pamiątkowe upominki przeka-
zane przez prezes Stowarzyszenia „Między Rajem 
a Piekłem” Kornelię Bem-Kozieł, wójta Gminy Sitków-
ka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza oraz Przewod-
niczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofię Duchniak. 
Wszystkich zaproszono również na pyszny poczęstu-
nek.              

 Organizatorzy „Wakacji z Pasją” składają serdeczne 
podziękowania wszystkim zaangażowanym w organiza- 
cję „Wakacji z Pasją 2016”, a w szczególności: Wójtowi 
Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastianowi Nowaczkiewi-
czowi oraz Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny za zapew-
nienie środków finansowych na realizację projektu, 
dyrektorowi GOK „Perła” w Nowinach oraz dyrekto-
rom szkół, w których odbywały się zajęcia za nieod-
płatne udostępnienie pomieszczeń, Szewczankom  
za pomoc w organizacji warsztatów kulinarnych i przy-
gotowanie słodkiego poczęstunku na piknik, radnej Edy-
cie Giemzie za zakup soczków oraz owoców dla dzieci 
na piknik, wszystkim prowadzącym za zaangażowanie  
w realizację zajęć, a przede wszystkim uczestnikom za 
to, że chcieli spędzić z nami te wakacje.

Zarząd Stowarzyszenia 
 „Między Rajem a Piekłem”
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 Pierwsze dwa tygodnie wakacji z całą pewno-
ścią na długo zapadną w pamięci młodych judoków 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego „FUKUTENJIN”. 
Spędzili je na obozie sportowym w nadmorskiej miej-
scowości Dąbkowice. Obóz, którego organizatorem 
był UKS „FUKUTENJIN”, został dofinansowany przez 
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny.          

 II Letni Sportowy Obóz Judo odbył się w dniach od 
4 do 16 lipca. Każdego dnia judocy z UKS „FUKUTEN-
JIN” uczestniczyli w dwóch treningach judo – porannym  
i popołudniowym. - Obóz upłynął naszym judokom 
bardzo pracowicie – przyznaje Kierownik i główny orga-
nizator obozu,  prezes UKS „FUKUTENJIN”, Stanisława 
Polowczyk-Walas. - Każdego dnia odbywały się poranne 
treningi na plaży w podziale na grupy. Pogoda sprzy-
jała. Zdarzyły się też oczywiście dni, kiedy wiało i pa-
dał deszcz, ale nasi podopieczni dzielnie ćwiczyli wraz  
z trenerem między kroplami deszczu podczas rozgrzew-
ki na plaży. Treningi popołudniowe były wspólne. Pod-
czas trwania obozu odbyły się także treningi testowe, 
czyli próby wysiłkowe w formie obwodu stacyjnego  
i biegu na dwa kilometry – poinformowała Stanisława 
Polowczyk-Walas. - Wszyscy osiągnęli zadowalające 
wyniki. Kondycja fizyczna uczestników obozu poprawia-
ła się z każdym dniem – dodaje trener Leopold Morzyk, 
pod którego czujnym okiem młodzi judocy doskonalili 
swoje umiejętności. Główne treningi odbywały się pod 
dachem, zgodnie z harmonogramem.           

 Oprócz doskonalenia swoich umiejętności tech-
nicznych i zgłębiania nowych elementów technik judo 
znalazł się też czas na odpoczynek i relaks. A ten za-
planowany był w najdrobniejszych szczegółach. Nie 
zabrakło morskich kąpieli, niezapomnianych ognisk 
integracyjnych, dyskotek, przedstawienia teatralne-
go, czy występów cyrkowych. Uczestnicy obozu mogli 
także korzystać z rowerów. - Organizowaliśmy krótkie 
wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. Ponieważ 
Ośrodek Wypoczynkowy „Mierzeja”, w którym byliśmy 
zakwaterowani, usytuowany był minutę marszu od 
morza i minutę marszu od jeziora, sprzyjało to licznym 
spacerom, podczas których mogliśmy podziwiać pięk-
ne zachody słońca – mówi kierownik obozu Stanisława 
Polowczyk-Walas. Warto podkreślić, że Ośrodek Wypo-

     
czynkowy „Mierzeja” był wyposażony w matę judo do 
ćwiczeń, boiska do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej, 
stół do tenisa oraz w plac zabaw. - Na nudę nie mogli-
śmy narzekać. To były wspaniałe wakacje treningowe 
– zgodnie podkreślali uczestnicy obozu.         
 II Letni Obóz Judo stał się także doskonałą okazją do 
wpajania młodym judokom najważniejszych wartości. 
Dzieci same musiały dbać o ład i porządek w swoich po-
kojach, a podczas posiłków uczyły się także właściwego 
odmierzania pokarmów. - Po długim i wyczerpującym 
treningu wszystkim należał się dobry i obfity posiłek. 
Posiłki serwowane były w formie „szwedzkiego stołu”, 
a dzieci musiały nauczyć się właściwego dobierania  
i odmierzania pokarmów zarówno pod względem jako-
ściowym, jak i ilościowym. Przyjęliśmy zasadę, że na-
kładamy na talerz tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść. Wraz  
z opiekunami pracowaliśmy także nad formami kon-
taktów i właściwymi relacjami na linii judoka - trener, 
bo przecież wszyscy judocy to dżentelmeni i damy. Bar-
dzo miło było nam usłyszeć od pracowników ośrodka,  
że grupa judoków z UKS „FUKUTENJIN” jest najgrzecz-
niejszą grupą korzystającą ze stołówki – podkreśla Sta-
nisława Polowczyk-Walas.       
 Opiekę wychowawczą i trenerską podczas obozu 
sprawowała profesjonalna i doświadczona kadra. Wszy-
scy uczestnicy II Letniego Obozu Judo zorganizowanego 
przez UKS „FFUKUTENJIN” przy dużym wsparciu finan-
sowym Gminy Sitkówka-Nowiny i rodziców – otrzy-
mali od Gminy koszulki z logo gminy, plecaki i smycze.  

-  Z dotacji gminnej zostały pokryte koszty pobytu,   
transportu, materiałów K-O i wynagrodzenia kadry.  
Natomiast ze środków pochodzących z wpłat od ro-
dziców pokryliśmy koszty transportu, zakwaterowania 
i ubezpieczenia uczestników obozu – poinformowała 
kierownik i organizator obozu, Stanisława Polowczy-
k-Walas. Obóz został zgłoszony do bazy wypoczynku 
letniego Kuratorium Oświaty w Kielcach. Opiekę lekar-
sko–pielęgniarską zapewnił Ośrodek Wypoczynkowy 
„MIERZEJA”.
 Po dwutygodniowym pobycie na II Letnim Obo-
zie Judo młodzi judocy wrócili cali, zdrowi i opaleni,  
a przede wszystkim pełni energii i z nowymi siłami do 
kolejnych wyzwań.

Zajęcia sportowe podczas obozu odbywały się każdego dnia. Pływanie było jedną z form treningów.

Agnieszka Olech

Wakacje na sportowo – aktywny wypoczynek  
judoków z UKS „FUKUTENJIN”
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Sportowa sobota w Nowinach już 10 września!
10 września, już od godziny 10:00 zapraszamy wszystkich biegaczy na zawody sportowe, które odbywać 

się będą na stadionie w Nowinach. Rozpoczynamy biegami dla najmłodszych od przedszkolaków  
do seniorów. Zapisy do biegów towarzyszących należy składać w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  

w Nowinach.
IV bieg uliczny o Nowińskie Kominy zaplanowano na godzinę 12:30 ze startem przed Pływalnią Perła i metą 

na stadionie w Nowinach. Trasa będzie przebiegać ulicami Nowin i Trzcianek. W godzinach 12:30 – 13:30 
mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu ulicznym.  Organizatorami wydarzenia są: Wójt Gminy  

Sitkówka-Nowiny, Gminny Ośrodek Kultury Perła oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY
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Już 18 września zapraszamy do Szewc na rekonstrukcję historycznej bitwy
 Rekonstrukcja bitwy partyzantów z Niemcami z 18 września 1944 r. to główna atrakcja pikniku historycznego,  

jaki odbędzie się 18 września w gminie Sitkówka-Nowiny. Impreza ma charakter patriotyczno - historyczny.  
Nie zabraknie tu atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Zapraszamy serdecznie! 

 W dniu wydarzenia zmianie ulegnie organizacja ruchu drogowego w Szewcach.  
Wszystkich kierowców prosimy o szczególną ostrożność.


