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Szanowni Państwo!

Nareszcie! Z początkiem jesieni mam dla Państwa dobre wieści - kolejny etap budowy drogi 
w Bolechowicach w końcu rusza. Ale to niejedyna inwestycja, która rozpocznie sie lada dzień. 
Wodociągi Kieleckie wyłoniły wykonawców robót sieci kanalizacynej w Trzciankach i wodociągu 
w Kowali, a gmina Sitkówka-Nowiny wkrótce ogłosi przetarg na budowę OZE na Waszych pose-
sjach. Czy mogą być lepsze informacje?
Okazuje się, że tak - w mijającej kadencji nadrobiliśmy ogromne zaniedbania poprzednich lat, 
dzięki czemu sięgnęliśmy po ogromne dofinansowanie i zrealizowaliśmy wielkie inwestycje na 
wielu płaszczyznach. Jednego możemy byc pewni - taka szansa już nigdy się nie powtórzy, a my 
wykorzystaliśmy ją w stu procentach.

Jest zatem powód do świętowania, a i to wspólnie z Wami z chęcią czynimy. Ostatnia okazja ku 
temu nadarzyła się całkiem niedawno - podczas Święta Gminy Sitkówka-Nowiny. A ja już dziś 
zapraszam Państwa na kolejne wydarzenie, tym razem nieco nostalgiczne i poważne, jak to 
w październiku - Koncert Papieski, który odbędzie się 21 października w kościele w Nowinach. •

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Ponad 14 mln zł w mijającej kadencji przeznaczyła 
gmina Sitkówka-Nowiny na inwestycje drogowe. To 
absolutny rekord w historii gminy.  Jeżeli dodać do 
tego wydatki związane z budową oświetlenia, kwota 
jest jeszcze bardziej imponująca i wynosi niemal 17 
mln zł.

 – Kwestia poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego była dla nas priorytetem w ciągu ostatnich 
czterech lat – wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz. – Takie też były potrzeby mieszkańców, to naj-
bardziej oczekiwane przez nich inwestycje – dodaje.

Jeszcze w 2015 r. została zrealizowana przebudowa 
dróg  gminnych wraz z oświetleniem ulicznym i kana-
lizacją deszczową w Osiedlu pod Lasem. Wykonano ją 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych tzw. „schetynówek”. W ramach inwestycji 
wybudowano odcinek 1 km drogi wraz z chodnikami, 
odwodnieniem oraz oświetleniem. 

Jedną z największych inwestycji była przebudowa drogi 
gminnej na ul. Jałowcowej w miejscowości Zagrody. In-
westycja objęła roboty drogowe: budowę jezdni, chod-

Inwestycje drogowe za 14 mln
ników, zjazdów indywidualnych oraz odwodnienia w ul. 
Jałowcowej oraz w części ulic: Leszczynowej i Jagodo-
wej, a także budowę oświetlenia i kanalizacji sanitarnej 
w ul. Jałowcowej. Wartość inwestycji wyniosła niemal 
1 mln zł.

W tym samym sołectwie, w miejscowości Zgórsko 
w ostatnim czasie wybudowano aż trzy zupełnie nowe 
drogi – ulice Dębową, Jaśminową i Malinową. W każ-
dej z ulic wykonano jezdnię o szerokości 5 m, chodnik 
dla pieszych, zjazdy indywidualne, odwodnienie oraz 
oświetlenie uliczne.

Całkiem niedawno zakończono także budowę ulicy 
Wspólnej w miejscowości Wola Murowana. – Ulica 
Wspólna była ostatnią drogą w Woli Murowanej utwar-
dzaną tłuczniem – mówi zastępca wójta gminy Łukasz 
Barwinek. Wykonano tu jezdnię o szerokości 5 m o na-
wierzchni z betonu asfaltowego, chodnik dla pieszych, 
a także zjazdy indywidualne oraz powierzchniowe od-
wodnienie drogi.

 – Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji drogo-
wych zrealizowanych w  ciągu ostatnich czterech lat. 

• Kowala, ul. Brzezińska.

• Szewce-Zgórsko, droga powiatowa.

• Sitkówka, bloki.

• Zgórsko, ul. Malinowa.
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Zostały one przeprowadzone w każdej miejscowości, 
opracowaliśmy tez dziesiątki projektów, których znacz-
na część już została wykonana – mówi wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz. – Sukcesywnie uzupełniane są rów-
nież ubytki w drogach wymagających remontów. Na te 
działania gmina Sitkówka-Nowiny wydatkowała w ciągu 
ostatnich czterech lat kwotę ponad 1,5 mln zł – dodaje.

 – Dzięki współpracy z powiatem kieleckim zdołaliśmy 
przebudować drogę powiatową na odcinku od Szewc 
do Osiedla pod Lasem w miejscowości Zgórsko, odcinki 
dróg powiatowych w Woli Murowanej i Bolechowicach, 
wykonać odwodnienie w Szewcach, Zgórsku i Kowali. 
W tym roku zrealizowana będzie przebudowa drogi 
powiatowej wraz z budową chodnika w miejscowości 
Kowala – wylicza wójt. – Wsparliśmy powiat kielecki 
kwotą 1 mln 300 tys. zł, drugie tyle wyłożył on sam, to 
niebagatelne kwoty – podkreśla.

Choć drogi są ważne, to równie istotne jest ich oświe-
tlenie. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa gmi-
na zdecydowała się zrealizować ogromną inwestycję 
polegającą na wymianie 521 punktów świetlnych oraz 
119 słupów oświetlenia ulicznego, a także montaż 18 
szaf sterujących. Gmina Sitkówka-Nowiny uzyskała na 
jej realizację środki finansowe w wysokości niemal 1,3 
mln zł, a koszt całej inwestycji wyniósł niemal 2 mln zł. 

Ponadto w ciągu ostatnich czterech lat gmina prowa-
dziła roboty związane z budową oświetlenia ulicznego 
m.in. na drogach gminnych w miejscowościach: Zgór-
sko, Zagrody, Wola Murowana, Bolechowice, a także na 
placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko i na 
placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody na łącz-
ną kwotę ponad 920 tys. zł.

Choć wiele już zrobiono, gmina nie zamierza zakoń-
czyć działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na 
drogach. Tylko w tym roku gmina przeznaczyła ponad 
730 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej. 
– Cały czas sukcesywnie opracowujemy dokumentację 
projektową na kolejne inwestycje drogowe. W więk-
szości przypadków dotyczą one budowy zupełnie 
nowych dróg na terenach przeznaczonych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego pod 
zabudowę mieszkaniową i działania inwestycyjne in-
westorów – wyjaśnia kierownik referatu inwestycji An-
drzej Waśko. •

• Wola Murowana, ul. Wspólna.

• Zagrody, obok budynku Gimnazjum.

• Zagrody.

• Bolechowice - droga w budowie.
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Kolejny krok do realizacji drogi w Bolechowicach
Rozstrzygnięto przetarg na kolejny etap przebudowy 
drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521. Ka-
nalizację deszczową za kwotę 559.650,00 zł wykona 
Zakład Remontowo – Budowlany Premus II S.C.

Impas związany z budową drogi w Bolechowicach trwa 
już kilka miesięcy. W związku z drastycznym wzrostem 
cen na rynku budowlanym konieczne było dokona-
nie zmian w budżecie, na co kilkukrotnie nie godzili 
się radni tzw. „opozycji”. Wskutek nieprzyjęcia zmian 
w budżecie gminy, realizacja inwestycji przesunęła sie 
o kilka miesięcy. Dopiero podczas ostatniej sesji zgo-
dzili się na przesuniecie środków, co pozwoliło na roz-
strzygnięcie przetargu.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odcinka kanali-
zacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej na drodze 
gminnej w Bolechowicach na odcinku od drogi powia-
towej do pompowni. Pozwoli to odprowadzić ścieki 
deszczowe poprzez wpusty deszczowe oraz odwod-
nienie liniowe na całej jej długości.

Termin realizacji tego etapu inwestycji upływa 30 li-
stopada 2018 r. Po jego zakończeniu gmina ogłosi 
przetarg na przebudowę drogi. •

• Wójt Sebastian Nowaczkiewicz prezentuje modernizowaną 
drogę w Bolechowicach.

Pora na Trzcianki - kanalizacja w dawnym kurorcie
Rozpoczyna się budowa kanalizacji w gminie Sitków-
ka-Nowiny w ramach nowego unijnego projektu re-
alizowanego przez Wodociągi Kieleckie. Jesienią przy-
szłego roku dostęp do kanalizacji uzyskają mieszkańcy 
Trzcianek.

 – Kanalizację budujemy dla ludzi i środowiska natural-
nego, i tak jest w tym przypadku. Piękne okolice wsi 
Trzcianki zasługują na taką ochronę — powiedział pre-
zes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz.

 – Chcę przypomnieć, że nie jest to jedyna inwestycja 
Wodociągów Kieleckich w naszej gminie. W przyszłym 
tygodniu mamy uroczyste wbicie łopaty pod wymianę 

wodociągu w Kowali — zauważył wójt gminy Sitkówka-
-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

Projekt realizowany przez Wodociągi Kieleckie oznacza 
wielkie korzyści dla mieszkańców Kielc i 3 sąsiednich 
gmin (Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk). Projekt 
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego 
obszaru metropolitalnego” ma na celu poprawę jakości 
życia dzięki zapewnieniu dostępu do nowoczesnej sie-
ci kanalizacyjnej i wodociągowej. Gmina Sitkówka-No-
winy również skorzysta na realizacji unijnej inwestycji. 
Mieszkańcy miejscowości Trzcianki niebawem uzyskają 
dostęp do kanalizacji. W ciągu najbliższego roku zosta-
nie tu wybudowane 1,4 km sieci kanalizacyjnej i dwie 
pompownie ścieków. Kontrakt przewiduje zakończenie 
robót do końca września 2019 r.

 – Pragnę serdecznie pogratulować wójtowi Sebastia-
nowi Nowaczkiewiczowi, gdyż po zrealizowaniu tej in-
westycji gmina Sitkówka-Nowiny będzie jedną nielicz-
nych gmin w Polsce, która jest skanalizowana aż w 98% 
– mówił podczas podpisania umowy prezes Spółki „Wo-
dociągi Kieleckie” Henryk Milcarz.

Umowę na realizację robót budowlanych podpisano 
w środę 19 września w Urzędzie Gminy Sitkówka-No-
winy. Wykonawcą jest Firma Transportowo-Handlowo-
-Usługowa „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź z siedzibą w są-
siedniej gminie Morawica. Wartość brutto umowy to     
2 184 932,03 złotych.  •

• Uroczyste podpisanie umowy.
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Inwestycje w Szewcach
W ostatnim czasie przybywa placów zabaw w naszej 
gminie. Tam, gdzie istnieją już od dłuższego czasu, 
są poddawane konserwacji na bieżąco i doposażane. 
Niedawno nowe zestawy zabawowe trawiły na plac 
zabaw usytuowany na terenie świetlicy w Szewcach.

Ten plac zabaw jest jednym z najchętniej odwiedzanych 
w całej gminie. Choć ma już kilka lat, dzieci z radością 
spędzają tu czas, a dorośli – korzystają z siłowni bądź po 
prostu rozmawiają.
Najmłodsi doczekali się nowego wyposażenia dzięki 
środkom przekazanym z funuszu sołeckiego. To miesz-
kańcy zadecydowali, że kwotę 58.849,90 zł przeznaczą 
właśnie na ten cel. Modernizacja placu zabaw w Szew-
cach obok świetlicy kosztowała finalnie 44.396,85 zł.
Do zacienionego domku zabawowego można się dostać 
schodami, małe schodki prowadzą na niższy podest. 
Z niego natomiast można zjechać klasyczną zjeżdżalnią 
dla najmłodszych, a piętro wyżej otwartą rurą z więk-
szej wysokości. – Chcemy, aby w Szewcach powstał 
jeszcze jeden plac zabaw, w ich nowej części, bo dzieci 
stąd muszą iść do świetlicy około 4 km. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku uda nam sie to zrealizować – mówi 
radna Renata Krzysiek – Nowakowska.

Całkiem niedawno powstał także nowy przystanek au-
tobusowy. – Najbardziej cieszą „drobnostki": w Szew-
cach powstał już drugi przystanek autobusowy. Dzięki 

wyłożeniu kostki brukowej mieszkańcy nie muszą stać 
w bocie czy na ulicy, a bezpiecznie czekają na autobus 
w wyznaczonym miejscu – mówi Edyta Giemza radna 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.

• Nowy zestaw zabawowy sprawia dzieciom wiele radości.

Strażacy dostaną większe uposażenie
Podczas ostaniej sesji Rada Gminy zadecydowała 
o zmianie stawek dla strażaków ochotników za udział 
w dziaaniach ratowniczych, szkoleniach oraz wyjaz-
dach gospodarczych.

Dotychczasowe stawki w Gminie Sitkówka-Nowiny 
wynosiły 16 zł za udział w działaniach ratowniczych 
i odpowiednio – 10 za udział w szkoleniach i innych 
zdarzeniach.

Obecnie stawki te dla strażaków w ochotników z tere-
nu gminy Sitkówka-Nowiny wynoszą: 25 zł za udział 
w działaniach ratowniczych, 12 zł za udział w szko-
leniach pożarniczych organizowanych przez PSP oraz 
22 zł za udział w wyjazdach gospodarczych i innych 
zleconych przez Gminę.

Strażakom – członkom ochotniczej straży pożarnej, któ-
rzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę przysługuje ekwiwalent pieniężny, 
który jest wypłacany z budżetu gminy. Wysokość tego 
ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. 
W swoich ustaleniach rada jest jednak ograniczona. 
Określona przez nią wysokość ekwiwalentu nie może 
przekraczać za każdą godzinę udziału ochotnika w dzia-
łaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 1/175 
kwoty przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez 

prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli w chwi-
li obecnej – 26,41 zł.

 – Konieczne jest wspieranie straży pożarnych, tak, 
aby było w nich jak najwiecej osób. Korzyści finanso-
we z pewnością nie są dla nich motywacją do niesienia 
pomocy innym, ale osobiście uważam, że takie działa-
nia warto wynagradzać, wspierając w ten sposób stra-
żaków – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. 
– Cieszę się, ze Rada Gminy poparłą rekomendowany 
przeze mnie wniosek strażaków podczas ostatniej sesji 
– dodaje.

Stawki w gminie Sitkówka-Nowiny to jedne z najwyż-
szych stawek w całym powiecie kieleckim. Dla porów-
nania; w Seceminie stawka za udział w działaniach ra-
towniczych wynosi 10 zł, a  za szkolenia poza gminą 4 zł, 
odpowiednio: w Piekoszowie 15 zł i 10 zł, w Miedzianej 
Górze po 16 zł, a w Chęcinach: po 10,20 zł.  W większo-
ści przypadków strażacy za udział w szkoleniach na te-
renie gminy oraz ćwiczenia lub zabezpieczenia imprez 
organizowanych przez gminę nie otrzymują wynagro-
dzenia. •
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Nie tylko place zabaw
12,7 mln zł dofinansowania na realizowane projekty 
pozyskała gmina Sitkówka-Nowiny w latach 2014 – 
2018. Najwięcej środków przeznaczono na utworzenie 
terenów inwestycyjnych, a także na drogi i oświetle-
nie uliczne.

 – To był nasz priorytet na tę kadencję – pozyskać jak 
najwięcej funduszy z zewnątrz, by móc wykorzystać 
ostatnie finansowanie unijne. I, muszę przyznać, udało 
się. Pozyskaliśmy dziewięciokrotnie więcej pieniędzy, 
niż w ciągu dwóch wcześniejszych kadencji, na bardzo 
korzystnych warunkach, choć nie było to proste, bo je-
steśmy bogatą gminą. Zyskają na tym tylko mieszkańcy 
– mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

3,8 mln zł zdobyto za pośrednictwem Urzędu Marszał-
kowskiego na utworzenie nowych terenów inwesty-
cyjnych w miejscu, gdzie niegdyś miała stanąć fabryka 
tlenku glinu. Drugie tyle dołożyła gmina. W ramach 
projektu wyburzono betonowe konstrukcje, przebu-
dowano i wykonano drogi wewnętrzne oraz parkingi 
(6000 m2), a także wykonano sieci wodno-kanalizacyj-
ne i kanalizację burzową.

Niemal 4 mln zł wydano na inwestycje z dofinanso-
waniem na terenie placówek oświatowych, z czego 
aż 3,1 mln udało się pozyskać ze środków zewnętrz-
nych. – To dzięki temu powstała nowa grupa żłobkowa, 
rozbudowano przedszkole samorządowe w Nowinach, 
a w szkole w Kowali wybudowano wielofunkcyjne bo-
isko. Nie należy zapominać o gruntownej termomoder-
nizacji budynków – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach (tutaj zmodernizowano również kotłow-
nię), oraz szkół w Kowali i Bolechowicach, gdzie prace 
wciąż trwają. W ramach pierwszego projektu docieplo-
no również budynek przychodni w Sitkówce – wylicza 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz podkreślając, że 
komfort nauczania jest dla gminy priorytetem.

W minionej kadencji 16,8 mln zł wydano łącznie na 
inwestycje drogowe (wraz z remontami i dokumenta-
cją projektową) oraz budowę oświetlenia ulicznego. 
Niemal na 1/3 tych inwestycji uzyskano dofinansowa-
nie, w głównej mierze na oświetlenie. Dzięki realizacji 
3-etapowego projektu w gminie wymienione zostanie 
łącznie 859 punktów oświetleniowych. Znaczną część 
już zrealizowano – modernizując 521 punktów oświe-
tleniowych. Wymieniono 119 słupów przy drodze wo-
jewódzkiej 762  na odcinku Zgórsko – Zagrody oraz 
zamontowano 184 punktów oświetleniowych na no-
wych słupach. Dodatkowo wymieniono okablowanie. 
Ponadto zamontowano 338 punktów oświetleniowych 
w miejscowościach: Kowala, Kowala Mała, Bolechowi-
ce, Wola Murowana, Szewce, Zawada. Wartość inwe-
stycji wyniosła 1,7 mln zł, z czego 1 mln zł pozyskano 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Kolejny etap 
nastąpi w 2019 r. Wymienione zostanie wówczas 338 
punktów oświetleniowych na terenie miejscowości No-
winy, Zgórsko i Zagrody. Szacowana wartość inwestycji 

to 510 tys. zł z czego aż 434 tys. zł pozyskano z tego 
samego funduszu. – Wymiana oświetlenia to nie tylko 
oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim ochrona 
środowiska. Montaż ledowych lamp minimalizuje wy-
dzielanie dwutlenku węgla – podkreśla wójt.

Wśród zrealizowanych inwestycji drogowych w szcze-
gólności należy wymienić przebudowę dróg  gminnych 
wraz z kanalizacją deszczową w Osiedlu pod Lasem 
w miejscowości Zgórsko, obejmującą m.in. ulice Gra-
bową, Klonową, Wrzosową i Bukową. Drugą inwestycją 
była budowa dróg gminnych, chodników i parkingów 
w miejscowości Zagrody w ulicach: Leszczynowa, Ja-
godowa, ul. Borówkowa, ul. Poziomkowa. Na obie in-
westycje uzyskano dofinansowanie w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o łącznej 
wartości 1,5 mln zł.

Gmina Sitkówka-Nowiny uzyskała również dofinanso-
wanie na budowę dwóch odcinków ścieżek rowero-
wych o łącznej długości 3,6 km. Jedna ze ścieżek po-
biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej, zaś drugi odcinek 
rozpocznie się w miejscowości Zgórsko, ciągnąc się 
wzdłuż ul. Szewskiej od skrzyżowania z drogą woje-
wódzką do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową 
pomiędzy Zgórskiem a Szewcami. Planowana jest także 
budowa 4,6 km trasy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej 
wraz z elementami małej architektury oraz elementa-
mi edukacyjnymi. Trasę ścieżki zaplanowano w msc. 
Szewce od ulicy Dobrzączki,  poprzez górę Miejską, 
górę  Okrąglicę, a następnie zejście wąwozem, poprzez 
kamieniołom Szewce i powrót do ul. Dobrzączki. Reali-
zacja wszystkich ścieżek planowana jest na rok 2019, 
jednak już obecnie gmina uzyskała na nie dofinanso-
wanie z RPO o łącznej wartości 1,8 mln zł. Przewidy-
wany koszt obu inwestycji to 2,5 mln zł.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkań-
ców konkursów był tzw. projekt parasolowy, którego 
beneficjentem pośrednim stali się oni sami. To na ich 
posesjach wybudowane zostanie łącznie 19 kolektorów 
słonecznych i 88 instalacji fotowoltaicznych za kwotę 1,3 
mln zł, z czego 800 tys. zł zostało pozyskane w ramach 
konkursu. Realizacja inwestycji ruszy lada dzień. •

p o z y s k i w a n i e  
f u n d u s z y  u n i j n y c h

lata 2006-2014

lata 2014-2018

łączna kwota:

łączna kwota:

1 389 008,50 zł

 12 744 019,53 zł

Przez ostatnie 3 lata uzyskaliśmy
dofinansowanie ponad 9-krotnie wyższe,

niż w ciągu poprzednich 8 lat!
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Bitwa pod Szewcami
17 września b.r. w gminie Sitkówka-Nowiny upamięt-
niono pamięć bohaterów bitwy partyzanckiej pod 
Szewcami, jaka rozegrana została 18 września 1944 
r. W uroczystej mszy świętej wzięli udział mieszkańcy 
gminy, przedstawiciele władz samorządowych, środo-
wisk żołnierskich i kombatanckich.

Mszę świętą w intencji żołnierzy Armii Krajowej, którzy 
stoczyli bitwę z oddziałami niemieckimi 18 września 
1944 r., a także zamordowanych we wrześniu  1948 r. 
żołnierzy podziemia AK, odprawił ksiądz proboszcz Jan 
Kukowski z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chę-
cinach. Uroczystości poprowadził Dionizy Krawczyński 
prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jo-
dła”.

18 września 1944 r. w szewczańskich lasach w gminie 
Sitkówka-Nowiny rozegrała się bitwa, której batalion 
Antoniego Hedy pokonał oddziały niemieckie. Walkę 
stoczyły 2 ppLeg. i 3pp Leg., które dotarły do lasów Pa-
sma Zgórskiego. Ich zadaniem było m.in. odciągnięcie 
uwagi Niemców od rejonu Korczyna i Fanisławic. Głów-
ną przyczyną był przewidywany plan ataku na Kielce, co 

wiązało się z koniecznością pozostawania dodatkowych 
sił wojsk polskich w odwodzie.

Tego dnia obchodzono także rocznicę śmierci porucz-
nika Aleksandra Życińskiego, ps. ,,Wilczur”, Karola Ło-
niewskiego ps. ,,Lew”, Józefa Figarskiego ps. ,,Śmiały” 
i Czesława Spadło ps. ,,Mały”. Byli oni członkami tzw. 
grupy przetrwania działającej na terenie ówczesnego 
województwa kieleckiego. Żołnierze WiN zostali aresz-
towani, przetrzymywani w kiaeleckim więzieniu, a na-
stępnie, 24 września 1948 r. zamordowani w zgórskich 
lasach.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych, uczniowie i nauczyciele placówek 
edukacyjnych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, stra-
żacy z OSP Szewce-Zawada, Koło Gospodyń Wiejskich 
„Szewczanki”,  Rycerze Kolumba działający na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny, kombatanci, członkowie Okrę-
gu Kielce „Jodła” Armii Krajowej, a także wielu miesz-
kańców naszej gminy.

– W imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych dzięku-
ję Panu Wójtowi za pamięć i zorganizowanie, jak co 
roku, uroczystości upamiętniających tamte wydarzenia 
– mówił Dionizy Krawczyński prezes SHR „Jodła”. Pod-
kreślił on, jak ważną rolą jest kultywowanie pamięci o 
przodkach, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem bitwy AK 
w Szewcach swój wiersz odczytała Pani Irena Kostrzew-
ska – lokalna poetka.

Po mszy świętej i złożeniu kwiatów pod pomnikiem, 
uczestnicy uroczystości udali się w miejsce pamiątko-
wej mogiły, by zapalić znicze i odmówić modlitwę.

Następnie wszyscy udali się do świetlicy w Szewcach, 
gdzie przy akompaniamencie Sebastiana Kalwata grają-
cego na akordeonie oraz Orkiestry Dętej z Nowin spę-
dzili wspólnie czas. •

• W uroczystościach uczestniczyli uczniowie szkół...

• ... oraz przedstawiciele OSP Szewce-Zawada.

• Mszę św. odprawił ksiądz proboszcz Jan Kukowski.
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Świętowali dwa dni
Tysiące osób przybyło w miniony weekend do Nowin. 
Widzowie mieli okazję obejrzeć koncerty gwiazd di-
sco-polo, wziąć udział w zawodach biegowych oraz 
spotkać się z mistrzami lekkoatletycznymi. Święto 
Gminy Sitkówka-Nowiny połączone z uroczystym 
otwarciem stadionu trwało dni.

Pierwszy międzynarodowy mecz na nowej murawie
Pierwszy międzynarodowy mecz odbył się w piątek,      
7 września o godz. 17.30. W ramach Pucharu Syrenki 
reprezentacji do lat 17 zmierzyły się drużyny Polski i Es-
tonii. Polska drużyna pokonała Estończyków 2:0. Zwy-
cięskie bramki strzelili Michał Rakoczy w 30 minucie 
oraz Daniel Dudziński w 82 minucie meczu. Na trybu-
nach wyremontowanego stadionu w Nowinach zasia-
dło wielu kibiców, wśród nich m.in. Grzegorz Rasiak, 
były reprezentant Polski.

Pierwszy na mecie
Uroczyste otwarcie stadionu odbyło się 8 września. Za-
nim jednak pierwszy zawodnik wbiegł na metę Biegu 
o Nowińskie Kominy, by tego dokonać, przemówili za-
proszeni goście i gospodarz gminy Sebastian Nowacz-

kiewicz. - Niech ten nowy stadion służy wszystkim jak 
najpiękniej – mówił ksiądz Józef Kubicza, który pobło-
gosławił nowy stadion.

Goście, którzy przybyli na otwarcie stadionu, nie ukry-
wali swojego zachwytu. – Dziś przyjechaliśmy z otwar-
tym sercem dla gminy Sitkówka-Nowiny. Cieszymy się, 
że ta gmina się rozwija, że jest tutaj miejsce na sport 
i takie piękne inicjatywy – gratulował starosta Michał 
Godowski.

- Ten obiekt, na którym się znajdujemy kosztował nas   
5 mln zł, jest tu bieżnia tartanowa, płyta główna z dre-
nażem, systemem  nawadniania, boisko treningowe, 
które uzyskało certyfikat FIFA QUALITY – wyliczał wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Nareszcie nasza 
gmina doczekała się pięknego obiektu sportowego, na 
którym mogą ćwiczyć nie tylko zawodowcy, ale również 
mieszkańcy naszej gminy – dodał.
Po 16 minutach i 52 sekundach biegu na mecie pojawił 
się Sylwester Lepiarz, który uroczyście zerwał wstęgę 
otwierając nowiński stadion. Na drugim miejscu uplaso-
wał się Dawid Kubiec, a na trzecim Tomasz Gawroński.

• Pierwszy międzynarodowy mecz - inauguracja.

• W Biegu o Nowińskie Kominy każdy jest zwycięzcą!

• Bieg o Nowińskie Kominy - start.

• Na otwarcie stadionu przybyło wielu gości.
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W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Klaudia La-
socka, a za nią Anna Soczomska – Kroma i Anna Lat-
kowska.

Rekord na stadionie
Tuż po biegu został przeprowadzony konkurs pchnięcia 
kulą, w którym wzięli udział najwybitniejsi polscy za-
wodnicy: Jakub Szyszkowski, Rafał Kownatke, Szymon 
Mazur, Jan Parol, Sebastian Łukszo i Andrzej Gudro.

Pierwsze miejsce zajął Jakub Szyszkowski, który ustano-
wił wynik 20 m i 3 centymetry. Pchnął on kulą dalej, niż 
podczas eliminacji mistrzostw Europy w Berlinie. Tym 
samym ustanowił również rekord stadionu w Nowi-
nach, który z pewnością trudno będzie pokonać. Dru-
gie miejsce zajął Jan Parol z rezultatem 18.32 m, trzecie 
Andrzej Gudro - 18.16, czwarte Rafał Kownatke - 17.57, 
piąte Szymon Mazur - 16.51, a szóste Sebastian Łukszo 
- 16.06.

Pobiegli mali i duzi
Podczas sobotniego Święta Gminy Sitkówka-Nowiny 
odbyła się XVIII edycja Biegów Przełajowych o Puchar 
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny oraz XVV Memoriał 
Jana Bieńkowskiego.

Jak co roku, w biegach uczestniczyli uczniowie placó-
wek oświatowych z terenu całej gminy, ale również 
mieszkańcy Kielc i okolic, którzy specjalnie na tę okazję 
przybyli do Nowin.  Zawody zostały rozegrane w trzech 
kategoriach: Bieg Małolata, Bieg Mistrz Podstawówki, 
Bieg Przedszkolaka. Najmłodsi mieli do pokonania dy-
stans ok. 100 m, który przebiegli po murawie boiska do 
piłki nożnej, a uczniowie podstawówki – dystans 400 
lub 800 metrów. Gimnazjaliści biorący udział w Me-
moriale im. J. Bieńkowskiego musieli przebiec odcinek 
1200 metrów.

W tym roku na mecie wśród przedszkolaków triumfo-
wali Izabela Wawrzycka i Ignacy Szewczyk, w klasach 
1-3 Jowita Gryń oraz Bruno Chatys, w klasach 4-6 Wik-
toria Nawrot i Wiktor Markowski, a w Memoriale im. 
Jana Bieńkowskiego: Katarzyna Przygodzka i Filip Jani-
szewski.

Mecz na zakończenie
Na zakończenie pierwszego dnia Święta Gminy Sitkówka-
-Nowiny został rozegrany mecz czwartoligowych drużyn: 
GKS Nowiny oraz MKS Zdrój Busko. Po meczu nastąpiła 
prezentacja sportowych grup młodzieżowych: UKS Fuku-
tenjin oraz karateków z Klubu Karate Chikara Kyokushin.

• W rzucie kulą padł rekord.

• Bieg Małolata.

• Bieg Przedszkolaka.
• Podczas Święta Gminy wystąpił chór Nowina.
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Gwiazdy disco-polo i teatr ognia
Drugi dzień Święta Gminy rozpoczęła uroczysta msza 
święta w kościele parafialnym w Nowinach, której 
oprawę muzyczną zapewnił chór Nowina. Po przema-
szerowaniu na plac festynowy i powitaniu gości zapre-
zentowały się zespoły i twórcy lokalni: Bolechowicza-
nie, Szewczanki, Kowalanki, chór Nowina oraz Orkiestra 
Dęta Nowiny.

Gwiazdami wieczoru były zespoły disco-polo: Power 
Play i Rompey. Na koncert Power Play przybyły praw-
dziwe tłumy. Zespół zagrał swoje największe przeboje: 
„Miła ma”, „Lubisz to, lubisz” czy „Co tu się dzieje”. W 

trakcie koncertu członkowie zespołu rozdawali swoim 
fanom koszulki i płyty, a po koncercie – autografy, a tak-
że robili sobie zdjęcia z wielbicielkami.

Później mieszkańców i sympatyków gminy bawił na sce-
nie zespół Rompey znany z takich piosenek jak „Mała, 
Ty już nie pij”, „Być jak Zenek” czy „Selfie”. Po zmierz-
chu zaprezentował się teatr ognia, a uczestnicy zaba-
wy do późnych godzin nocnych bawili się przy muzyce 
puszczanej przez DJ. •

• Dzieci mogły spędzić czas na wesołym miasteczku.

• Teatr ognia zachwycił publiczność.



GŁOS NOWIN • WRZESIEŃ 2018

13

Przemierzając gminę Sitkówka-Nowiny
Ponad 70 osób wzięlo udział w Patriotycznym Rajdzie 
Rowerowym zorganizowanym przez gminę Sitkówka-
-Nowiny.

Trasa rajdu liczyła 26 km i wiodła przez miejsca pamięci 
w gminie Sitkówka-Nowiny: symboliczny pomnik żoł-

nierzy AK zamordowanych we wrześniu 1948 r., tzw. 
doły śmierci w Zgórsku, gdzie Urząd Bezpieczeństwa 
grzebał żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz 
pomnik bitwy pod Szewcami z 17 września 1944 r.

Rajd zakończył się na terenie świetlicy w Szewcach, 
gdzie na rowerzystów czekali harcerze oraz przedstawi-
ciele 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
i Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

- To był wspaniały, choć trudny rajd - mówiła Pani Bo-
gumiła Jesiołowska, która uczestniczy w niemal każdym 
rajdzie gminnym.

Po chwili odpoczynku harcerze zorganizowali dla naj-
młodszych konkursy z nagrodami. Było przeciąganie 
liny, bieg z jajkiem i wiele innych konkurencji. W tym 
czasie dorośli spożywali kiełbaski z grilla i planowali tra-
sę kolejnego rajdu. A ten już wkrótce, 7 października. 
Serdecznie zapraszamy! •

Jesienny rajd rowerowy
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Za nami pierwszy Hip-Hop Festiwal
25 sierpnia po raz pierwszy w Nowinach odbył się Hip-
-Hop Festiwal.

Na scenie pojawili: członek zespołu Wzgórze Ya-Pa 3 – 
Wojtas, producent muzyczny Luxon, Morus i Nagana - 
reprezentanci kieleckiego podziemia hip-hop oraz Koks 
i Blemia.

Gwiazdą wieczoru był Borixon, który swą karierę estra-
dową rozpoczął od współpracy z Liroyem, a następnie 
został jednym z członków kieleckiego zespołu Wzgórze 

Dożynki powiatu kieleckiego w strugach deszczu
W niedzielę, 26 sierpnia w Pierzchnicy odbyły się do-
żynki powiatu kieleckiego. Pomimo niesprzyjającej 
pogody wzięło w nich udział wielu mieszkańców po-
wiatu kieleckiego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. sprawowaną pod 
przewodnictwem ks. Mariana Gawinka oraz ks. dzieka-
na Franciszka Siarki w kościele parafialnym św. Małgo-

rzaty. Następnie barwny korowód   dożynkowy prowa-
dzony przez Gminno-Szkolną Orkiestrę Dętą z Nowin 
oraz starostów dożynkowych przemaszerował pod sce-
nę, gdzie odprawiono ceremonie dożynkową, rozstrzy-
gnieto liczne konkursy, a przede wszystkim doskonale 
się bawiono.

W tym roku gminę Sitkówka-Nowiny reprezentowali 
Bolechowiczanie, których wieniec został uznany za naj-
piękniejszy w gminie. Natomiast za najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy w powiecie keielckim uznano wieniec 
przygotowany przez panią Józefę Bucką z gminy Mie-
dziana Góra. Drugie zajął wieniec z gminy Bodzentyn, 
trzecie miejsce przypadł gminie Raków. 

Podczas dożynek rozstrzygnięte zostały trzy konkur-
sy: Na Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne, 
„Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku” 
oraz konkurs kulinarny pn. „Festiwal Potraw Kulinarnych 
– promocja świętokrzyskich produktów regionalnych”. 
Warto podkreślić, że wyróżnienie w konkursie pn. „Pięk-
na i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku” przy-
padło Panu Grzegorzowi Kasperkowi zamieszkałemu 
w Woli Murowanej w gminie Sitkówka-Nowiny. •

Ya-Pa 3. Wraz z zespołem nagrał m.in. pięć albumów 
studyjnych, a także uzyskał nominację do nagrody pol-
skiego przemysłu fonograficznego Fryderyka. Po pięciu 
latach, w  2001 r., rozpoczął karierę solową, którą pro-
wadzi do dziś. Jest także producentem muzycznym.

Wydarzeniu towarzyszył pokaz graffiti. •

•  Gwiazdami wieczoru byli: Borixon...

• ... i Wojtas.

• Dożynki w Pierzchnicy odbyły się w strugach deszczu.
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Aktywni Seniorzy
W gminie Sitkówka-Nowiny seniorzy wolny czas mogą 
spędzać aktywnie poprzez uczęszczanie do klubu se-
niora, przynależność do zespołów ludowych czy chóru, 
a także brania udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Zajęcia komputerowe i nauka języków
Każdego roku gmina Sitkówka-Nowiny we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oferuje seniorom moż-
liwość uczestniczenia w nauce języków obcych oraz 
w zajęciach edukacyjnych rozwijających umiejętności: 
dziennikarskie, filmowe, fotograficzne i plastyczne, 
a także nauki obsługi komputera.

Taniej dla seniorów
Od początku tego roku seniorzy mogą korzystać ze 
specjalnych zniżek dedykowanych właśnie im. Wszyscy 
mieszkańcy gminy powyżej 60 roku życia mają możli-
wość skorzystania ze zniżek i specjalnych ofert w wybra-
nych punktach, między innymi zabiegów rehabilitacyj-
nych, basenu za złotówkę czy rabatów u kosmetyczki. 
A to wszystko dzięki Karcie Seniora, która z początkiem 
roku została wprowadzona w gminie Sitkówka-Nowiny. 
Aby uzyskać Kartę Seniora, należy wypełnić wniosek 
i złożyć go w Urzędzie Gminy.

Zespoły ludowe
Działalność zespołów ludowych to chluba dla całej 
gminy Sitkówka-Nowiny. Odnoszą one sukcesy zarów-
no podczas przeglądów śpiewaczych, jak i konkursów 
kulinarnych, rozsławiając naszą gminę nie tylko w wo-
jewództwie świętokrzyskim, ale i w całej Polsce.
Bolechowiczanie, Kowalanki i Szewczanki to niezwykle 
aktywne zespoły, których nie może zabraknąć na żad-
nym wydarzeniu organizowanym w gminie. Uczest-
niczą w przedświątecznych kiermaszach, dożynkach 
czy przeglądach pieśni religijnych, a przygotowywane 
przez nich potrawy nie mają sobie równych. Każdego 
roku na działalność zespołów ludowych gmina prze-
znacza kwotę ok. 100 tys. zł.

Klub Seniora
Od wielu lat przy Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” 
w Nowinach działa Klub Seniora. Jego aktywność sku-
pia się przede wszystkim na działalności sekcji pla-
stycznej oraz chóru.  Nowinianki zajmują się przede 
wszystkim pracami plastycznymi. Tworzą małe dzie-
ła sztuki: malowanie, decoupage czy quiling zajmują 
wiele godzin. Ich prace można nabyć podczas wyda-
rzeń gminnych i regionalnych. Z kolei członkowie chó-
ru Nowina doskonalą swoje umiejętności pod czujnym 
okiem dyrygenta Krzysztofa Jończyka. Chór Nowina 
odnosi sukcesy podczas przeglądów i konkursów. 

W związku z oczekiwaniami dużej grupy mieszkańców 
w wieku senioralnym 60+ dotyczącymi poszerzenia 
dotychczas działających sekcji na terenie gminy z ini-
cjatywy Zarządu Osiedla oraz wójta gminy Sitkówka-
-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza zaproponowano 
poszerzenie działalności Klubu seniora poprzez orga-
nizację wycieczek czy dodatkowych działań ukierun-
kowanych na seniorów. 
25 czerwca br. na zebraniu seniorów z udziałem Władz 
Gminy został przyjęto regulamin działania Klubu Se-
niora przy Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” w No-
winach, zaś na kolejnym spotkaniu – 12 lipca br. – 
dokonano wyboru Zarządu Klubu  w składzie: Halina 
Musiał, Marian Rogalski, Andrzej Wojdyła.

Zarząd Klubu aktualnie podejmuje działania w za-
adoptowaniu tymczasowego lokalu przy ul. Parkowej 
3, który do chwili przejścia do pomieszczeń budowa-
nego obiektu przy GOK-Nowiny będzie służył zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem na potrzeby seniorów naszej 
gminy.
Już od września ruszają pierwsze zajęcia dla senio-
rów – zajęcia gimnastyczne. Będą one odbywały się 
w Szkole Podstawowej w Nowinach, a udziałw  nich 
jest bezpłątny.

Wycieczki i pikniki
W okresie wakacyjnym seniorzy wybrali się na wy-
cieczkę do Krakowa, gdzie zwiedzili Wawel, Rynek 
i pobliskie Łagiewniki. Kilka tygodni wcześniej dzieki 
współpracy gminy Sitkówka-Nowiny z księdzem pro-
boszczem Józefem Kubiczą, na placu przy kościele 
w Nowinach odbył się piknik dla seniorów, który spo-
tkał się z ogromnym zainteresowaniem z ich strony. 

Społeczny doradca
Od pewnego czasu w gminie działa również doradca 
wójta do spraw seniorów, ktrym została Pani Bogumi-
ła Kowalczyk. Zadaniem doradcy będzie między inny-
mi współdziałanie przy tworzeniu i realizacji gminnych 
programów dotyczących seniorów, inicjowanie dzia-
łań na ich rzecz, a także współpraca z instytucjami, 
organami pozarządowymi i innymi podmiotami w za-
kresie spraw dotyczących seniorów. •

• Seniorzy na wycieczce w Krakowie.
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Nowy rok szkolny... w nowych salach
Z każdym rokiem przybywa mieszkańców w gminie 
Sitkówka-Nowiny. Realizujac potrzeby edukacyjne 
najmłodszych, wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz 
zadecydował o przeniesieniu oddziału zerówkowego 
Przedszkola Samorządowego w Nowinach do budyn-
ku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Dostosowanie pomieszczeń przebiegło w ekspresowym 
tempie – dokonano go w okresie wakacyjnym. Trzy 

sale, łazienka oraz korytarz z szafkami służyć będą teraz 
sześcio – i siedmiolatkom. Przystosowanie pomieszczeń 
na potrzeby przedszkola kosztowało ponad 110 tys. zł.

W uroczystym  otwarciu oddziału wzięli udział zerów-
kowicze i ich rodzice, wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz, jego zastępca Łukasz Barwinek, wicestarosta 
powiatu kieleckiego Zenon Janus, Piotr Piotrowicz 
przewodniczący Rady Rodziców, dyrektor ZSP w Nowi-
nach Kornelia Bem-Kozieł oraz przewodniczący Komisji 
Oświaty Łukasz Gryń, choć obecność tego ostatniego 
mogła nieco dziwić, gdyż w czerwcu br. głosował on 
przeciwko zmianom w budżecie dot. m.in. tej właśnie 
inwestycji.

Nowe sale dla "zerówkowiczów" sa jasne i przestronne. 
– Bardzo nam się podobają – móili zadowoleni rodzice.

Inwestycja nie udałaby sie bez pomocy i zaangażowania 
wielu osób, w tym – w szczególnosci dyrektor ZSP w No-
winach Kornelii Bem-Kozieł oraz wicestarosty powiatu 
kieleckiego Zenona Janusa – mówiła podczas inaugu-
racji roku szkolnego Alina Banasik dyrektor Przedszkola 
Samorządowego w Nowinach. – Dziękuję Panu Wójto-
wi za to, że zdecydował się na ten krok – podkreślała. •

• KMały Jacek przeciął wstęgę.

20 tysięcy na nową pracownię komputerową
6 komputerów, nowe laptopy dla nauczycieli do pra-
cy na lekcjach oraz trzy ozoboty – Szkoła Podstawowa 
w Kowali wzbogaciła się o nowe wyposażenie.

20 tysięcy złotych przeznaczono na wyposażenie pra-
cowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Kowali. 
– Z sześciu nowych komputerów cieszą się uczniowie, 
a wszyscy nauczyciele zostali wyposażeni w laptopy, 
aby móc korzystać na lekcjach z e-dziennika – wylicza 
dyrektor szkoły Anna Łukasiewicz.

Poza możliwością korzystania z komputerów na lek-
cjach informatyki, uczniowie uczą się także programo-
wania na lekcjach robotyki. I właśnie z tego powodu 
zakupiono też ozoboty – małe robociki do nauki pro-
gramowania.

Uroczysta lekcja informatyki została przeprowadzona 
z udziałem wójta gminy Sebastiana Nowaczkiewicza, 
jego zastępcy Łukasza Barwinka, przewodniczącego 
Rady Rodziców – Janusza Szymkiewicza oraz sołtys Re-
naty Posłowskiej. – Każdego dnia dokładamy wspólnie 
starań, by coś w szkole ulepszyć. Taki zastrzyk gotówki 
to wspaniały prezent, dzięki temu nasze dzieci mają za-
pewniony najlepszy sprzęt do nauki – podkreślał Janusz 
Szymkiewicz.

Podczas spotkania zaprezentowano także projektor 
oraz lustra zakupione z funduszu uczniowskiego. – Fun-
dusz uczniowski został w  tym roku rozdysponowany po 
raz pierwszy. To świetna inicjatywa wójta Sebastiana 
Nowaczkiewicza w celu aktywizacji młodzieży. Jak wi-
dać – cel został osiągnięty – mówiła z uśmiechem dy-
rektor Anna Łukasiewicz. •

• Kabaret Made in China rozbawił do łez.
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Nagroda za oszczędzanie

Blog edukacji finansowej  uczniów z Nowin

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do Szko-
ły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach 
dotarła bardzo przyjemna informacja. W corocznym 
konkursie Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Pol-
skiego, nasza szkoła znalazła się w gronie najaktyw-
niejszych placówek uczestniczących w programie SKO 
i otrzymała nagrodę II stopnia.

Komisja Konkursowa doceniła kronikę, przygotowaną 
w postaci prezentacji multimedialnej, która przedsta-
wiała całoroczną pracę szkoły w ramach programu SKO. 
Wyróżnienie otrzymane w konkursie jest równoznacz-
ne z nagrodą pieniężną w wysokości 2000 złotych.

Szkolna Kasa Oszczędności to najstarszy, największy 
i jednocześnie najnowocześniejszy program edukacji 

finansowej dla dzieci. SKO to przedsięwzięcie wykra-
czające daleko poza finanse. Koncentruje się też na 
szeroko pojętej edukacji w zakresie: przedsiębiorczości, 
ekologii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy cy-
berbezpieczeństwa. Program edukacyjny Szkolnych Kas 
Oszczędności PKO Banku Polskiego uzyskał honorowy 
patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Szkoła Podstawowa w Nowinach uczestniczy w projek-
cie SKO od pięciu lat. Tegoroczne wyróżnienie jest naj-
większym w historii,  przewyższającym to z ubiegłego 
roku, kiedy to nasza placówka została uhonorowana 
nagrodą III stopnia. W szkole inicjowanych jest wiele 
przedsięwzięć zgodnych z programem SKO. Nawiąza-
na została bardzo dobra współpraca z Oddziałem PKO 
BP w Kielcach. Szkolni opiekunowie projektu, wraz 
z uczniami zrzeszonymi w kole SKO, z sukcesami pro-
wadzą blog SP Nowiny SKO, znajdujący się na platfor-
mie internetowej Szkolne Blogi. Działania prowadzone 
na terenie naszej placówki mają na celu promowanie 
oszczędzania wśród uczniów, a co za tym idzie poma-
gają dzieciom rozwinąć większą świadomość pieniądza 
oraz uzyskania satysfakcji z osiągnięcia zamierzonych 
celów. W obecnej chwili do Szkolnej Kasy Oszczędności 
należy czterdziestu uczniów naszej szkoły. Dzięki SKO 
gromadzą oni na swoich kontach środki, które później 
będą mogli przeznaczyć na zakup wymarzonych rzeczy. 
Mamy nadzieję, że wraz z osiąganymi sukcesami liczba 
uczniów zapisanych do Szkolnej Kasy Oszczędności bę-
dzie sukcesywnie wzrastać. •

Tekst: opiekunowie SKO
Agata Rogozińska i Robert Jedynak

• Uczniowie SP w Nowinach na wycieczce w banku.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do odwie-
dzania bloga SP Nowiny SKO. Jest to internetowa kro-
nika związana z programem Szkolnej Kasy Oszczędno-
ści PKO Banku Polskiego.

Szkoła Podstawowa w Nowinach osiąga w wyżej wy-
mienionym projekcie znaczące sukcesy w skali ogól-
nopolskiej. Czytając naszego bloga mogą Państwo do-
kładnie zapoznać się ze wszystkim akcjami programu 
SKO przeprowadzanymi na terenie naszej placówki. 
Apelujemy także o oddawanie głosów na nasz blog i 
zamieszczane tam wpisy. Oddane głosy powodują, że 
szkoła może zostać dostrzeżona przez organizatora i 
wyróżniona w ramach konkursu „SKO Blog Miesiąca”.  
W poprzednich latach udało nam się to już trzykrotnie. 
Otrzymane w tym konkursie nagrody są w trakcie roku 
szkolnego przeznaczane dla uczniów, którzy najbardziej 
angażują się w działania SKO w naszej szkole oraz jako 
upominki w wewnątrzszkolnych konkursach.

Link do bloga - https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-
-nowiny-sko/ •
 

Tekst: opiekunowie SKO
Agata Rogozińska i Robert Jedynak

• Zapraszamy do odwiedzenia bloga.
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Będzie zumba i angielski!
Stowarzyszenie „Siła Woli” uzyskało dofinansowanie 
na realizację projektu "Mamy wyjście – zajęcia ru-
chowe dla mam i dzieci ze Świętokrzyskiego Fundu-
szu Młodych Inicjatyw. Wniosek został oceniony na 
wysokim, jedenastym miejscu na 145 wniosków.

 – Dzięki uzyskaniu dofinansowania możliwe będzie 
poprowadzenie zajęć zumba fitness dla mam w re-

mizie w Woli Murowanej. W tym czasie profesjonalni 
animatorzy zajmą się ich pociechami – wyjaśnia wice-
prezes zarządu Piotr Piotrowicz, który w imieniu sto-
warzyszenia podpisał umowę na dofinansowanie.

Zajęcia ruszają już 25 września i będą odbywały się 
w każdy wtorek o godzinie 18. Dodatkowe środki na 
ten cel w 2019 r. przeznaczono podczas podziału fun-
duszu sołeckiego w Woli Murowanej. – Pragnę po-
dziękować wszystkim mieszkańcom za zaufanie, jakim 
nas obdarzyli. Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, ale 
mamy mnóstwo pomysłów na aktywizację starszych 
i młodszych i niezwykle cieszy mnie to, że spotkaliśmy 
się z takim pozytywnym odbiorem – podkreśla prezes 
stowarzyszenia „Siła Woli" Kamila Piotrowicz.

Zajęcia zumby to jednak nie wszystko. Od Nowego 
Roku ruszą także zajęcia języka angielskiego dla naj-
młodszych. Tym razem działania stowarzyszenia „Siła 
Woli” wsparli mieszkańcy Bolechowic, którzy zade-
cydowali o przeznaczeniu kwoty 5 tys. zł na ten cel. 
O szczegółach projektu poinformujemy wkrótce. •

a l a r m ó w  i  z a g r o żeń  
w y d a r z eń  k u l t u r a l n y c h  
k o m u n i k a t ó w  u r zęd o w y c h  
w y d a r z eń  s p o r t o w y c h

S M S - O W Y  S Y S T E M  
P O W I A D A M I A N I A  

M I E S Z K A Ń C Ó W  

bądź  n a  b i eżąc o  i  o t r z y m u j  
b e z pła t n e  i n f o r m a c j e  z  g m i n y  n a  t e m a t :  

j a k  t o  z r o b ić ?  
w y ś l i j  S M S   z  n a z wą  m i e j s c o w o śc i  g m i n y  S i t k ó w k a -  
N o w i n y  n a  n u m e r  7 9 9  5 9 9  5 2 2

z a p o z n a j  s ię  z  R e g u l a m i n e m  św i a d c z e n i a  u słu g i  
d l a  uży t k o w n i k ó w  „ P o w i a d o m i e n i a  S M S ” :  
b i t . l y / s y s t e m - p o w i a d a m i a n i a  

N O W I N Y   Z G O R S K O   Z A G R O D Y  T R Z C I A N K I   S I T K O W K A  
K O W A L A   W O L A  ( d l a  m i e s z k a ń c ó w  W o l i  M u r o w a n e j )  

B O L E C H O W I C E   S Z E W C E   Z A W A D A   S L O W I K  

P A M IĘT A J :  d l a  k a żd e j  m i e j s c o w o śc i  w y ś l i j            
o d ręb n e g o  S M S - a  i  n i e  u ży w a j  p o l s k i c h  z n a k ó w
k o s z t  a k t y w a c j i  u s łu g i  z g o d n y  j e s t  z  p o s i a d a n y m          
p r z e z  U ży t k o w n i k a  p l a n e m  t a r y f o w y m  u  d a n e g o  o p e r a t o r a

• Piotr Piotrowicz wiceprezes stowarzyszenia „Siła Woli" 
podpisuje umowę o dofinansowanie.
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Wierszem pisane
Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

Na skraju lasu pomnik stoi
Jest on symbolem Hedy Antoniego
Tutaj walczyli dzielni partyzanci
Słuchając rozkazów dowódcy swojego

To partyzanci walczyli w tym lesie
Bronili nas przed wrogiem złym
Za spokój nasz i naszych dzieci
Tu zapłacili życiem swym

Walczyli tutaj z okupantem
Żebyśmy mogli spokojnie spać
By nasze dzieci rosły w spokoju
I nie musiały się nigdy bać

Pod tym pomnikiem jest ziemia z lasu
Na której partyzant krew swą przelewał
Wśród drzew gdzie śpiewa im chór ptaków
Nie leży sam lecz wśród kolegów

Koledzy grób im usypali
Z tej ziemi przesiąkniętej krwią
Jeszcze piosenkę im zaśpiewali
I poszli walczyć za wolność twą

Oni tu dzisiaj razem z dowódcą
Przy tym pomniku na warcie stoją
Walczyli dzielnie tu w szewskim lesie
Las w Szewcach został ich ostoją

Gdy będziesz w tym lesie stań przy mogile
Pomódl się za tych co tu walczyli
Nie pozwól historii o nich zapomnieć
Spraw aby wciąż w naszych sercach żyli

PAMIĘCI POMORDOWANYCH PARTYZANTÓW

Irena Kostrzewska

Pomnik Partyzantów Jesień
Słońce wciśnięte w pasma ciężkich chmur,

na chwilę rozjaśnia dzień ociekający deszczem.
Wiatr strąca ostatnie, zwiędłe liście,

a te spadając na wszystkie strony
wirują w powietrzu jak ludzie pogubieni w życiu.

Może nadmiar wilgoci 
zewsząd przegonił kolory lata?

Ta bez słonecznego wczoraj
nie da się przeoczyć.

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Taka sobie gra
Lato poluzowało więzi, zaczyna

trzeszczeć. Jeszcze połyskuje,
ale powoli chowa się głębiej.

Jesień spokojnym krokiem
wchodzi na podium.

Kawałkuje lato i w szczeliny
wrzuca małe fragmenty siebie.

Przeciera oczy, by świat
był wyraźniejszy.

Nie wiadomo dlaczego,
przecież lubi zmatowione widoki.

Już wkręca chłód w poranki,
by wynurzyć się z dnia na dzień.

Tak bezboleśnie. Poszukuje 
rezydencji i rekwizytów.

Zbiera kasztany, jarzębinę i astry,
na bukiety, i na korale.

Dokłada starań, żeby się nie pogubić
w chaosie pogodowym. I zaskoczyć.

I wygrać swoją grę.
Już czuje dreszcz.

Nie może się doczekać,
na sprawowanie władzy.

Na swoje, złociste piękno.

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

z dnia 22 sierpnia 2018 roku 
 

 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy 
Sitkówka-Nowiny podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sitkówce-Nowinach w wyborach do Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 
 

Numer 
okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 

1 

Część sołectwa SZEWCE-ZAWADA w tym:  
Część miejscowości SZEWCE: CYNKOWA, DEWOŃSKA od 33 do końca nieparzyste, od 42 do końca 

parzyste, OŁOWIANA  
Miejscowość: ZAWADA 

1 

2 

Część sołectwa SZEWCE-ZAWADA w tym:  
Część miejscowości SZEWCE: Al. ANTONIEGO HEDY, BARYTOWA, DEWOŃSKA 1-29 nieparzyste, 2-

40 parzyste, DOLOMITOWA, KALCYTOWA, KREDOWA, KRZEMIENIOWA, KWARCYTOWA, 
MARMUROWA, MIEDZIANA, PIASKOWA, PIRYTOWA, RAJSKA, WAPIENIOWA, ŻWIROWA 

1 

3 

Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:  
Część miejscowości ZGÓRSKO: AKACJOWA, BUKOWA, DĘBOWA, GRABOWA, JARZĘBINOWA, 

JESIENNA, KLONOWA, KONWALIOWA, KWIATOWA, LAWENDOWA, OGRODOWA, 
OSIEDLE POD LASEM, WRZOSOWA, ZACISZE 

1 

4 
Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:  
Część miejscowości ZGÓRSKO: od 29 do końca, CEDROWA, CICHA, CYPRYSOWA, LEŚNA, 

WIOSENNA 
1 

5 

Część sołectwa ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:  
Część miejscowości ZGÓRSKO: 1-27 nieparzyste, AZALIOWA, BERBERYSOWA, JAŚMINOWA, 

KALINOWA, MAGNOLIOWA, MALINOWA, RÓŻANA, SALONOWA, SŁONECZNA, 
SZEWSKA 

1 

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

1 

7 

Część NOWIN w tym:  
Miejscowość: NOWINY: CEMENTOWA, GIMNAZJALNA, PARKOWA, PERŁOWA, PRZEMYSŁOWA, 

SKŁADOWA, ZAKŁADOWA,  
Miejscowość: TRZCIANKI 

1 

8 Część NOWIN w tym:  
Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1 

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

10 Część NOWIN w tym:  
Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 11, 13, 15 1 

11 Część NOWIN w tym:  
Miejscowość: NOWINY: BIAŁE ZAGŁĘBIE 17, 19, SZKOLNA 1 

12 Sołectwo BOLECHOWICE 1 
13 Sołectwo WOLA MUROWANA 1 

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

1 

15 

Część sołectwa KOWALA w tym:  
KOWALA: od 51 do końca, ul. BRZEZIŃSKA, BURSZTYNOWA, DIAMENTOWA, GRAFITOWA, 

SZAFIROWA, TURKUSOWA  
Miejscowość: KOWALA MAŁA 

1 

 
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej Sitkówka-Nowiny mieści się w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny w Nowinach, 

ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny 

 
 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
 

Sebastian Stanisław NOWACZKIEWICZ 
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O B W I E S Z C Z E N I E  

Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 22 sierpnia 2018 roku 

 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny podaje do wiadomości wyborców informację 
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

 
Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Sołectwo: Szewce-Zawada 

Świetlica w Szewcach,  
Szewce ul. Dewońska 91, 26-052 Nowiny 

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

2 

Część sołectwa: ZGÓRSKO-ZAGRODY w tym:  
Część miejscowości Zgórsko: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, 

Jarzębinowa, Jesienna, Klonowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Lawendowa, 
Ogrodowa, Osiedle pod Lasem, Wrzosowa, Zacisze  

Część miejscowości Zgórsko: 29 do końca, Cedrowa, Cicha, Cyprysowa, Leśna, 
Wiosenna 

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

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

3 

Część sołectwa Zgórsko-Zagrody w tym:  
Część miejscowości Zgórsko: 1-27 nieparzyste, Azaliowa, Berberysowa, 

Jaśminowa, Kalinowa, Magnoliowa, Malinowa, Różana, Salonowa, 
Słoneczna, Szewska  

Miejscowość: Zagrody  
Miejscowość: Słowik 

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

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

4 

Część Nowin w tym:  
Miejscowość: Nowiny: Cementowa, Gimnazjalna, Parkowa, Perłowa, 

Przemysłowa, Składowa, Zakładowa  
Miejscowość: Trzcianki  
Miejscowość: Nowiny: Białe Zagłębie 4, 6, 8, 10, 12, 1 4, 16 

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

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

 

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

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

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

6 Sołectwo: Bolechowice  
Sołectwo: Wola Murowana 

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

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

7 
Sołectwo: Kowala  
Miejscowość: Sitkówka 

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

 
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych 

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

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 

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

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
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Bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” za-
prasza przedsiębiorców, przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych i osoby fizyczne do korzystania 
z BEZPŁATNEGO doradztwa dotyczącego prowadze-
nia działalności gospodarczej i działalności organi-
zacji pozarządowych w zakresie prawnym, księgo-
wo-podatkowym i przedsiębiorczości.

W m-cu wrześniu doradztwo odbędzie się w terminach:
Doradztwo z przedsiębiorczości
- 26.09.2018 r. godz. 12.00 – 15.00 Morawica, Samorzą-
dowe Centrum Kultury, ul. Spacerowa 7
- 27.09.2018 r. godz. 11.30 – 14.30 Nowiny, Urząd Gmi-
ny, ul. Białe Zagłębie 25

Doradztwo prawne
- 27.09.2018 r. godz. 10.00 – 13.00 Nowiny, Urząd Gmi-
ny, ul. Białe Zagłębie 25
- 28.09.2018 r. godz. 8.00 – 11.00 Chęciny, Hala „Pod 
Basztami”, ul. Armii Krajowej 18A
- 28.09.2018 r. godz. 12.00 – 15.00 Morawica, Samorzą-
dowe Centrum Kultury, ul. Spacerowa 7

Doradztwo księgowe
- 27.09.2018 r. godz. 10.00 – 13.00 Morawica, Samorzą-
dowe Centrum Kultury, ul. Spacerowa 7
- 28.09.2018 r. godz. 11.00 – 14.00 Chęciny, Hala „Pod 
Basztami”, ul. Armii Krajowej 18A

Zachęcamy do telefonicznego umówienia się na do-
radztwo pod nr tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305.
O terminach doradztwa w kolejnych miesiącach poin-
formujemy niebawem.

Doradztwo prowadzone w ramach projektu „Kreator 
Przedsiębiorczości” w ramach PROW 2014-2020.

Informacje: www.perlycn.pl/kontakt/kreator-przedsie-
biorczosci tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305. •

Wyrazy szczerego współczucia

dla Rodziny, Przyjaciół i Znajomych

z powodu śmierci 

Pana Józefa Petelickiego
ojca Pani Aliny Banasik – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowinach

oraz Pani Anny Glijer - pracownicy GOK "Perła" w Nowinach

składają

  Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny                  Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
                              Zofia Duchniak                                                     Sebastian Nowaczkiewicz
                       wraz z Radnymi Gminy                                 wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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