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Wszystkim mieszkańcom gminy Sitkówka – Nowiny życzymy, 
aby nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia

był pełen magii, wzruszających chwil, radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju i miłości.

Niech wasze domy wypełni zapach świerkowej choinki i wigilijnych potraw, 
a w tle rozbrzmiewają staropolskie kolędy.

Zdrowych, wesołych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
życzą

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz

Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, 
Zofia Duchniak

oraz Radni, Sołtysi i Pracownicy Urzędu

fot. Dominika Wiśniewska
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Świąteczne życzenia

Kiedy serca odczuwają nadchodzące święta, coś się zmienia w człowieku na lepsze... 
Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Sitkówka-Nowiny, aby tegoroczne święta 

Narodzenia Pańskiego zrodziły w każdym potrzebę miłości oraz aby duch jedności zagościł 
we wszystkich domach. A w Nowym Roku – samych szczęśliwych kart od losu.

Z najserdeczniejszymi życzeniami
Radny Łukasz Gryń

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!
Przed nami najpiękniejsze i najbardziej radosne święta, z bogatymi tradycjami rodzinnymi. 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Sitkówka-Nowiny życzę, aby atmosfera nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła nam przez cały 2016 Rok.

Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje naszą małą Ojczyznę,
staje się źródłem trwałej radości, pokoju ducha i  optymizmu.

Wicestarosta Powiatu Kieleckiego
Zenon Janus

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Sitkówka-Nowiny 
pragnę życzyć radosnych, dobrych, ciepłych Świąt Narodzenia Pańskiego, 

spędzonych w gronie najbliższych. 

Niech wszyscy z Państwa odnajdą w tych dniach jak najwięcej miłości, radości i optymizmu. 

Życzę, abyśmy w tym pięknym świątecznym czasie zapomnieli o waśniach i nieporozumieniach, 
a skupili uwagę na tym co wspólne, dobre, życzliwe i szczere.

Radna Powiatu Kieleckiego
Bogumiła Kowalczyk

Klub Radnych Wspólne Dobro w nowej kadencji samorządu gminy Sitkówka-Nowiny zrzesza 14 radnych: Marcin 
Wojcieszyński (Przewodniczący), Michał Kurtek (Skarbnik), Eugeniusz Czerwiak, Zofia Duchniak, Edyta Giemza, Waldemar 

Kasprzyk, Andrzej Kasperek, Renata Krzysiek-Nowakowska, Robert Mularczyk, Artur Podczasiak, Renata Posłowska, 
Zbigniew Pyk, Marian Wilk, Małgorzata Wójtowicz.

Nasi radni pełnią ważne i odpowiedzialne funkcje w Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny. Zofia Duchniak jest Przewodniczącą 
Rady Gminy. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy są: Renata Posłowska oraz Michał Kurtek.

Klub Radnych Wspólne Dobro to zespół aktywnych radnych. Należymy do osób, które  nie boją się wyzwań, ciężkiej i  
odpowiedzialnej pracy. Nasza praca nie ogranicza się do uczestnictwa w sesjach. Jesteśmy autorami wielu wniosków na 

posiedzeniach komisji Rady Gminy. Jesteśmy również do dyspozycji mieszkańców spotykając się z Państwem podczas 
dyżurów, spotkań i różnego rodzaju wydarzeń.

Dziękujemy Mieszkańcom za współpracę i pomoc w wywiązywaniu się z codziennych obowiązków. Zobowiązujemy się do 
dalszej rzetelnej pracy na rzecz naszej „małej ojczyzny” i lokalnej społeczności.

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości

i ciepłej rodzinnej atmosferze
     Kolejny zaś Rok niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych zamierzeń
Eugeniusz Czerwiak, Zofia Duchniak, Edyta Giemza, Waldemar Kasprzyk, Andrzej Kasperek, Michał Kurtek, Renata Krzysiek – 
Nowakowska, Robert Mularczyk, Artur Podczasiak, Renata Posłowska, Zbigniew Pyk, Marian Wilk, Marcin Wojcieszyński, 
Małgorzata Wójtowicz
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WiECZERZA WiGiliJNA

Znowu święta jak co roku.
Znów choinka w bombkach tonie.
Znów prezenty pod choinką.  
Znowu świeczki zapalone.

Białym obrusem stół przykryty,
pod nim świeże sianko leży.
Stół już cały zastawiony,
wraz z opłatkiem jak należy.

Na cześć Tego co się dzisiaj,
w ubogiej stajence narodził.
Pośród zwierząt smacznie śpi,
pewnie piękne ma dziś sny.

Dziś dzielimy się opłatkiem, 
życząc wszystkim zgromadzonym.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
w każdym domu niech zagości.

Niech to Dziecię narodzone,
w śród nas zawsze będzie.
i opieką nas otacza,
teraz, jutro, zawsze, wszędzie.

Ten opłatek, ta wieczerza,
trwa przez wieki całe.
Uśmiechnięci, pogodzeni,
usiądziemy do wieczerzy.

O północy na Pasterkę,
ochoczo pójdziemy.
i Małemu jak co roku,
kolędy śpiewać będziemy.

     Z życzeniami świątecznymi

       Danuta Kilakiewicz

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – najwspanialsze 
święta w roku, najbardziej magiczne i najbardziej rodzin-
ne. Już za kilka dni zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, bę-
dziemy sobie składać życzenia, śpiewać kolędy i wypatry-

wać pod choinką prezentów. Na świątecznym stole już tra-
dycyjnie pojawi się co najmniej 12 potraw. O niezapomnia-
nej i niezwykłej magii świątecznych dni możemy przeczy-
tać w wierszach naszych rodzimych artystów.

Najpiękniejsze świąteczne wiersze

ŻyCZENiA BOŻONARODZENiOWE 
DROGiM CZyTElNiKOM ,, GłOSU 
NOWiN’’

Niech Dzieciątko ze żłóbeczka,
swoją rączką błogosławi,
aby pokój, miłość, zgoda
w śród nas trwały, niechaj sprawi,
         niechaj zdrowiem, wszystkich obdarza,
        da nad głowami, dach bezpieczny,
        niech napoi i nakarmi,
        tych co pragną, lub są głodni,
wszyscy więc wraz wyśpiewajmy,
Chwałę Bogu w wysokościach,
niechaj ludziom dobrej woli,
pokój Będzie na niskościach,
        by w magiczną Noc tą świętą,
        poczuli łaskę niepojętą,
        którą zsyła Jezus Mały,
        wśród aniołów, oraz chwały,
tego życzę wszystkim szczerze,
niech Dzieciątko więc zagości, pośród zwykłej 
codzienności
 

 H. Brzoza

MAGiA  ŚWiĄT

Krok co krok
idzie tutaj nowy rok
Świecą gwiazdy, szumi las
Bozia rodzi się wśród nas.
A choinkę zdobią bombki
W kolorowe, drobne dzwonki.
Pod nią same są prezenty,
Które przyniósł dobry Święty.
Wszyscy już do stołu zasiadają
i świąteczny nastrój mają.
Niech nie idzie w szary kąt
Nasza nowa magia świąt. 

Magdalena Rajkiewicz

NA ZBliŻAJĄCE SiE ŚWięTA BOŻEGO 
NARODZENiA 

Życzę NAM wszystkim!
wybaczenia win,
zapomnienia ciosów,
ran zabliźnienia,
ubogacenia duszy i serca,
grzechów odpuszczenia,
przemyśleń głębokich,
pozytywnych wzruszeń,
ciepłych, 
serdecznych spotkań
bez wymuszeń,
ale nade wszystko 
życzę 
ZROZUMiENiA
istoty i sensu 
Bożego ...... Narodzenia

Marzena Kasprowicz

ŻyCZENiA NA NOWy 2016R

podsumujmy miniony rok
wyciągnijmy wnioski z przeszłości 
 
nie szczędźmy słów 
które wnoszą w naszą codzienność
radość i szczęście
nie upiększajmy prawdy
z ufnością patrzmy w przyszłość
omijajmy las waśni i konfliktów
przeskakujmy przez kałuże niepowodzeń

nie bójmy się zmian
bo czasem gorzkie łzy 
zamieniają się na łzy szczęścia
może w magicznym świetle
ujrzymy kiedyś rzeczywistość

nie rzucajmy się na głęboką wodę
bo możemy utopić plany i marzenia

patrzmy w przyszłość z ufnością
realizujmy osobiste zamierzenia

spełniajmy życzenia
uśmiechu losu w Nowym Roku
realności życiowej
wszelkiej pomyślności
nadziei, miłości, pokoju
i pięknej poezji

bądźmy niestrudzeniu w dążeniu do celu
by nasze życie było pełne finezji i tolerancji

Lidia Jędrocha-Kubicka

WiGiliA

Na ten cud dany od Boga
Czekasz przez rok cały
Bo tej nocy przyjdzie na świat
Wielki Jezus – mały

Wszyscy ludzi, wszelkie winy
Sobie wybaczają
Trzej królowie cenne dary
Maleństwu składają

Na ten wieczór tak magiczny
Co roku czekamy
Przy choince ustrojonej
Życzenia sobie składamy

Popatrz w niebo właśnie świeci
Ta gwiazdeczka mała
Ona w ten cudowny wieczór
ludziom radość dała

Mój wędrowcze wejdź do domu
A ja jeść Ci dam
Bo w ten wieczór pełen magii
Nikt nie może zostać sam

Potrawy są już na stole
Choinka przepięknie świeci
Już czekamy niecierpliwie
Na bliskich, wnuki i dzieci

Już dzielimy się opłatkiem
Wszyscy i starzy i młodzi
My to wiemy, że tej nocy
Mały Jezus się narodzi

Nie w pałacu przyszedł na świat
Nie miał korony na głowie
Mały Jezus się narodził
W stajence w ubogim żłobie

Irena Kostrzewska
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 Koniec roku kalendarzowego 
zbiega się z końcem pierwszego 
roku kadencji Wójta i Rady 
Gminy. To czas podsumowań 
i oceny działań urzędników 
i samorządowców, ale także 
podejmowania nowych wyzwań  
i tworzenia planów na przyszłość. 
O tym, czy był to dobry rok 
dla gminy Sitkówka-Nowiny 
rozmawiamy z jej wójtem - 
Sebastianem Nowaczkiewiczem.

Jak Pan ocenia mijający 2015 rok? Czy można powiedzieć, że 
był on dobry dla naszej gminy?
 Sebastian Nowaczkiewicz: Mijający rok przyniósł szereg 
zmian i obfitował w ważne wydarzenia – zarówno dla mnie, 
jak i dla całej gminnej społeczności. Rok 2015 był rokiem 
przede wszystkim stabilnym, a tego najbardziej potrzeba 
nam na co dzień, był też rokiem pełnym wytężonej pracy.
Nieco ponad rok temu objął Pan stanowisko wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny. Na co Pan postawił od samego początku?
 S.N.: Tak jak mówiłem przeszło rok temu, kandydując na 
stanowisko wójta gminy – najważniejsze wartości stanowią 
dla mnie: człowiek, prawda i uczciwość. Dlatego od samego 
początku postawiłem na dialog z mieszkańcami, otwartość 
i wzajemne zaufanie. Dzięki temu możliwa jest realizacja 
oczekiwań i potrzeb społeczeństwa oraz  rozwiązywanie 
pojawiających się problemów.
Jak ocenia Pan realizację zadań zaplanowanych w budżecie 
na 2015 rok z perspektywy mijającego roku?
 S.N.: Budżet 2015 r. jest swego rodzaju kompromisem 
pomiędzy założeniami poprzednich władz a wizją osób 
obecnie sprawujących władzę. Dlatego ten rok to w głównej 
mierze konsultacje i przygotowania do realizacji inwestycji 
w kolejnych latach, m.in. opracowanie Strategii Rozwoju 
Gminy czy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a także zmiany 
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
Nie należy jednak zapominać o tym, co zdołaliśmy zrobić. 
Miejscowości: Kowala, Sitkówka i Szewce doczekały się 
nowych obiektów sportowych – boiska, siłowni i placu 
zabaw. Poza tym sukcesywnie dokonujemy modernizacji 
oświetlenia ulicznego oraz rozbudowy dróg i  infrastruktury 
wodno- kanalizacyjnej. Mieszkańcy Zgórska, Osiedla Pod 
lasem doczekali się modernizacji ulic i oświetlenia ulicznego. 
Została opracowana i zaakceptowana przez zarządy 
wspólnot koncepcja modernizacji kotłowni osiedlowej. 
łącznie w tym roku na inwestycje wydaliśmy ponad 4,6 mln 
zł i kwota ta co roku będzie większa. 
Jak na przestrzeni minionego roku zmieniło się oblicze 
gminy Sitkówka-Nowiny?
 S.N.: Przede wszystkim zadbaliśmy o jakość dróg, 
inwestując przeszło 2 miliony 600 tysięcy złotych w ich 
modernizację. Zainwestowaliśmy także niemal 500 tysięcy 
złotych w budowę i modernizację oświetlenia ulicznego. 
inwestycje te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa  
w gminie. Ponadto, w trosce o wspomniane bezpieczeństwo, 
gmina wsparła finansowo policję i straż pożarną przekazując 
łącznie przeszło 350 tysięcy złotych na doposażenie służb 
mundurowych, między innymi zakup samochodów, a także 
wzmożenie liczby patroli policyjnych.
Dużą wagę przywiązuje Pan do współpracy  
z przedsiębiorcami. Proszę o niej opowiedzieć.
 S.N.: Tak, jest to dla mnie temat szczególnie ważny. 

Rozpoczęliśmy długofalową współpracę z przedsiębiorcami 
z terenu naszej gminy. Została ona zainaugurowana w maju 
bieżącego roku na spotkaniu, na którym przeprowadzone 
zostały szkolenia z zakresu programów unijnych 
dotyczących małej i średniej przedsiębiorczości. We 
wrześniu 2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną  
w sprawie przystąpienia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Starachowice”. Uczestnictwo w Strefie pozwoli, aby działki 
usytuowane w Woli Murowanej uzyskały status terenów 
inwestycyjnych, co wiąże się z pewnymi gratyfikacjami, 
między innymi obniżeniem podatków dla przedsiębiorców. 
Obecnie czekamy na decyzję Rady Ministrów dotyczącą 
rozszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Niezwykle 
ważne jest także zachowanie podatków od nieruchomości 
dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców na tym 
samym, niezmiennym od trzech lat poziomie, a w przypadku 
stawki podatku od środków transportowych – obniżenie jej. 
i takie decyzje zostały podjęte. Od początku nowego roku 
planujemy również wprowadzić punkt obsługi inwestora  
w Urzędzie Gminy, który stanie się merytorycznym 
wsparciem dla osób poszukujących skutecznych rozwiązań 
na rozwój własnej działalności gospodarczej.
Jakie są założenia budżetu na 2016 r.?
 S.N.: Budżet 2016 r. to już przemyślane, konsekwentne 
działanie wypracowane w wyniku współpracy pomiędzy 
mną, Radą Gminy oraz mieszkańcami. To w dużej mierze 
kontynuacja rozpoczętych w tym roku działań, czyli: 
modernizacja ulicznego oświetlenia, rozbudowa dróg 
gminnych, w tym w szczególności budowa ulic przy 
gimnazjum w Nowinach, czy budowa sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych w ramach grup inicjatyw lokalnych. W 2016 
r. Przedszkole w Nowinach doczeka się rozbudowy. Jego 
projekt został opracowany zaledwie kilka tygodni temu.  
W przyszłorocznym budżecie zostaną również 
zabezpieczone środki finansowe na projekt rozbudowy 
Gminnego Ośrodka Kultury, a także projekt osiedlowej 
kotłowni. Wśród większych inwestycji znajdą się także: 
zagospodarowanie placu po dawnym przedszkolu  
w Nowinach oraz przebudowa płyty boiska i budowa 
bieżni na stadionie w Nowinach. Ponadto chciałbym 
poinformować mieszkańców osiedla Nowiny, że od 1 
stycznia 2016 r. obniżona zostanie o blisko osiem złotych 
stawka za 1 GJ energii cieplnej i wyniesie 56,75 zł (brutto). 
W przyszłym roku opracujemy też zasady funkcjonowania 
budżetu obywatelskiego.
Wszystko to zostanie zrealizowane z pieniędzy gminy, czy 
będzie Pan sięgał po środki zewnętrzne?
 S.N.: Sytuacja finansowa gminy nie jest może najgorsza, 
jednak uważam, że należy sięgać po środki zewnętrzne, 
jeśli jest taka możliwość, a dotychczas nie miało to miejsca. 
Obecnie czekamy na decyzję wojewody o dofinansowaniu 
rozbudowy dróg gminnych na przeszło milion złotych  
w ramach programu budowy dróg gminnych i powiatowych. 
W najbliższym czasie będziemy starać się pozyskać granty  
z programów unijnych.
Jakie kierunki rozwoju i cele stawia Pan sobie na najbliższy 
czas?
 S.N.: Jak już wspomniałem, niezwykle istotna jest dla 
mnie współpraca z przedsiębiorcami. Dlatego podjęliśmy 
długofalowe działania mające na celu przyciągnięcie 
potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców do naszej 
gminy. Kolejnym kierunkiem, do którego zmierzamy, 
jest wstąpienie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Starachowice” oraz tworzenie klimatu sprzyjającego 

Podsumowanie roku 2015
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W mijającym roku 2015 zrealizowano i odebrano większość 
z zaplanowanych w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny in-
westycji. Wykonano zadania inwestycyjne i remontowe  
o wartości ok. 4,6 mln zł. Poniżej omawiamy najważniejsze 
z nich.
Mijający rok był czasem wytężonej pracy włodarzy gminy 
Sitkówki-Nowiny. Na jej terenie przeprowadzono szereg 
istotnych zadań.
PRZEBUDOWA DRóG GMiNNyCh
 Przebudowa dróg gminnych: ul. Grabowa (w części), 
ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych 
działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu 
Pod lasem, wraz oświetleniem ulicznym dróg gminnych  
ul. Bukowa, ul. Wrzosowa, ul. Klonowa, w Osiedlu Pod 
lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osied-
lu Pod lasem w miejscowości Zgórsko. łączna wartość 
robót zadania wyniosła 2.504.132,95 zł, z czego 50%  
tj. kwotę 1.252.066,00 zł Gmina Sitkówka-Nowiny pozyskała 
jako dofinasowanie w ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg lokalnych na lata 2013-2015”. Odbiór 

końcowy robót zadania odbył się w m-cu listopadzie 
2015r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót 
inżynieryjnych „Fart” Kielce, ul. Ściegiennego 268a. W ra- 
mach zadania przebudowano łącznie ok. 2,1 km dróg o na- 
wierzchni asfaltowej wraz z chodnikami z kostki betonowej 

rozwojowi przedsiębiorczości w gminie. Jednak nie 
tylko to jest istotne. Wspólnie z Radą Gminy chcemy 
zapewnić zrównoważony rozwój gminy, nie tylko w strefie 
przedsiębiorczości, ale w szczególności poprzez dbałość  
o dobro mieszkańców. Dlatego podejmujemy takie działania 
jak rozbudowa infrastruktury drogowej, tworzenie miejsc 
w przedszkolach dla najmłodszych, dbałość o zapewnienie 
edukacji dzieci i młodzieży na jak najwyższym poziomie, 
czy zapewnienie możliwości spędzania wolnego czasu 
w kompleksach gminnych – basenie, boiskach czy na 
ścieżkach rowerowych. Jeżeli do tego dodamy doskonałą 
opiekę zdrowotną, jaką mamy w gminie, to okazuje się, ze 
można tu żyć bardzo komfortowo.
Można powiedzieć, że wszystko to jest wynikiem dobrej 
współpracy i dialogu na różnych szczeblach?
 S.N.: Zdecydowanie tak. Bardzo dobrze mi się 
współpracuje z całą Radą Gminy. Wszyscy radni są bardzo 
pracowici i zaangażowani. Potrafią dobrze argumentować 
wnioski i postulaty w imieniu mieszkańców i skutecznie 
rozwiązują ich problemy. Dobra współpraca i dialog to 
podstawa wszelkich działań. 
Zatrzymajmy się na chwilę przy opiece zdrowotnej  
w naszej gminie. Co na jej temat powinniśmy wiedzieć?
 S.N.: Gmina prowadzi szereg programów 
profilaktycznych, w tym między innymi badania 
mammograficzne dla kobiet po pięćdziesiątym roku 
życia. W SZPOZ w Nowinach utworzona została poradnia 
kardiologiczna, zwiększono liczbę lekarzy rodzinnych, 
a w najbliższym czasie planujemy zatrudnienie okulisty 
oraz neurologa. Gmina Sitkówka-Nowiny prowadzi 
program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Osoby 
po pięćdziesiątym piątym roku życia mogą bezpłatnie 
zaszczepić się przeciwko grypie w naszej placówce. 
Prowadzony jest także pilotażowy, profilaktyczny program 
dla kobiet, które urodziły dziecko w ciągu ostatnich trzech 

lat.
W tym roku także zostali objęci profilaktyczną opieką 
stomatologiczną niemal wszyscy uczniowie z terenu naszej 
gminy. W nadchodzącym roku wprowadzamy również 
elektroniczną dokumentację medyczną oraz możliwość 
rejestracji przez internet.
Co przez ten rok udało się osiągnąć w sferze społecznej? 
 S.N.: Należy tu wspomnieć przede wszystkim 
o powstaniu Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 
społeczne i krokiem w jego stronę. Rada składa się z ludzi, 
którzy angażują się w różnego rodzaju działalność społeczną 
poprzez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego. 
Chcemy, żeby głos społeczeństwa był słyszalny, a wszelkie 
inicjatywy i pomysły miały odzwierciedlenie w realnych 
działaniach.
Czego życzyłby Pan sobie w 2016 roku?
 S.N.: Życzę sobie, aby podejmowane działania w gminie 
polegały na partnerstwie i budowaniu dobrego klimatu. 
Stanie w opozycji nikomu się nie opłaca, dlatego kolejnym 
moim życzeniem jest ścisła i uczciwa współpraca różnych 
środowisk. Wspólne działania to świetna promocja dla 
gminy, a w dalszej perspektywie poprawa jej sytuacji 
gospodarczej.

A czego chciałby Pan życzyć u progu 2016 roku mieszkańcom 
gminy Sitkówka-Nowiny?
 S.N.: Mieszkańcom gminy Sitkówka – Nowiny życzę, aby 
nadchodzący 2016 rok był czasem dobrej energii, a także 
czasem pełnym sukcesów i spełnionych marzeń. Życzę 
wszystkim, żeby dobrze im się żyło w naszej gminie.

Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Olech

Podsumowanie przeprowadzonych 
inwestycji w gminie Sitkówka – Nowiny 
w mijającym roku
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brukowej, zmodernizowano i wykonano łącznie 55 szt. 
punktów świetlnych oświetlenia ulicznego, oraz przebu-
dowano ok 1,2 km kanalizacji deszczowej.

BUDOWA BOiSKA WiElOFUNKCyJNEGO PRZy SZKOlE 
PODSTAWOWEJ W KOWAli

 łączna wartość robót zadania wyniosła 162.523,15 zł,  
z czego 30% tj. kwotę 53.600,00 zł Gmina Sitkówka-Nowiny 
pozyskała jako dofinansowanie z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. Sołectwo Kowala przekazało na finansowanie 
tego zadania kwotę 50.000,00 zł z funduszu sołeckiego na 
2015r. Odbiór końcowy robót zadania odbył się w miesiącu 
październiku 2015r. Wykonawcą zadania była firma „DRO-
MAR” Marcin Dróżdż, Makowiec, ul. Radomska 138, 26-640 
Skaryszew. W ramach zadania powstało boisko wielofunk-
cyjne o wym. 31,0 x 17,0 m o nawierzchni poliuretanowej 
wraz z urządzeniami sportowymi do gry w piłkę siatkową, 
piłkę koszykową, piłkę ręczną oraz piłkochwytami, ławkami 
i koszami na śmieci.

MODERNiZACJA DAChU NAD POMiESZCZENiAMi SChRO-
NiSKA MłODZiEŻOWEGO W BUDyNKU ZESPOłU SZKół 
PONADPODSTAWOWyCh W NOWiNACh
 łączna wartość robót zadania wyniosła 245.990,00 
zł. Odbiór końcowy robót zadania odbył się w m-cu grud-
niu 2015 r. Wykonawcą zadania była firma Usługi Budow-
lane „NiKOBUD” Katarzyna Grabka, Kielce, ul. Gwarków 1.  
W ramach zadania zmodernizowano ok. 1566,0 m2 pokry-
cia dachowego, wraz z wymianą części okien dachowych, 
rynien i rur spustowych, ław kominiarskich oraz płotków 
przeciwśnieżnych.

BUDOWA SiECi WODOCiĄGOWyCh i KANAliZACJi SANi-
TARNEJ W RAMACh GRUP iNiCJATyWy lOKAlNEJ
 W ramach zadania wybudowano 9 odcinków sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Zgórsko, Zagrody, Kowala o łącznej wartości 716.866,77 
zł., w tym ok. 1,174 km sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 
457.002,36 zł i ok. 1,096 km sieci wodociągowej o wartości 
259.864,41 zł.

REMONT NAWiERZChNi TłUCZNiOWEJ DRóG GMiNNyCh
 W ramach zadania wykonano remont nawierzchni 
tłuczniowej 8 odcinków dróg gminnych w msc. Kowala, 
Zgórsko, Szewce, Trzcianki, Bolechowice o łącznej długości 
ok. 700,0 m i wartości 479.547,81 zł.

WyKONANiE SiłOWNi ZEWNęTRZNEJ NA DZiAłCE NR 202 
W SZEWCACh
 łączna wartość zadania wyniosła 29.863,17 zł. Odbiór 

końcowy robót zadania odbył się w m-cu grudniu 2015r. 
Wykonawcą zadania była firma „hERKUlES” Syska Ry- 
szard, Chrzanów, ul. Śląska 41A. W ramach zadania zamonto- 
wano 5 urządzeń siłowni zewnętrznej, ławki, kosz naśmieci, 
tablicę z regulaminem, oraz wykonano ogrodzenie terenu 
siłowni.

WyKONANiE DROGi W ZGóRSKU, DZiAłKA NR 468
 łączna wartość robót zadania wyniosła 76.322,42 zł. Od-
biór końcowy robót zadania odbył się w m-cu październiku 
2015 r. Wykonawcą robót była firma Zakład Budowlano-
Drogowy „DUKT” Artur Piwowar, Nowiny, ul. Zakładowa 
17. W ramach zadania wykonano odcinek drogi gminnej 
długości ok. 102,0 o nawierzchni asfaltowej wraz z odpro- 
wadzeniem wód deszczowych.

WyKONANiE iNSTAlACJi PNEUMATyCZNEJ DO KOMPRE-
SORA W BUDyNKU OSP WOlA MUROWANA
 łączna wartość robót zadania wyniosła 8.500,00 zł. Od-
biór końcowy robót zadania odbył się w m-cu październiku 
2015r. Wykonawcą robót była firma Usługi hydrauliczne 
Ryszard Karbownik, Bolechowice 59. 

MODERNiZACJA BRAM W BUDyNKU 
OSP WOlA MUROWANA
 łączna wartość robót zadania wyniosła 10.996,20 zł. 
Odbiór końcowy robót zadania odbył się w m-cu sierpniu 
2015 r. Wykonawcą robót była firma TOTMAN Robert Sasor, 
Kielce, Al. Na Stadion 53. 

BUDOWA OŚWiETlENiA UliCZNEGO W SZEWCACh PRZy 
Ul. OłOWiANEJ
 łączna wartość robót zadania wyniosła 92.540,00 zł. 
Odbiór końcowy robót zadania odbył się w m-cu lipcu 2015 
r. Wykonawcą robót była firma ZUE Zbigniew Góralski, 
Chęciny, ul. Floriańska 5. W ramach zadania wybudowano 
linię zasilającą oświetlenia ulicznego oraz 13 szt. słupów  
z oprawami oświetleniowymi.

MODERNiZACJA DWóCh SZTUK PRZySTANKóW AUTOBU-
SOWyCh W MiEJSCOWOŚCi SZEWCE
 łączna wartość robót zadania wyniosła 17.958,00 zł. 
Odbiór końcowy robót zadania odbył się w m-cu sierpniu 
2015 r. Wykonawcą robót była firma ZUB Mirosław Kędzior, 
Nowiny, ul. Przemysłowa 69. W ramach zadania zamon-
towano dwie wiaty przystankowe wraz z oznakowaniem  
i wykonaniem nawierzchni wokół wiat.

DOPOSAŻENiE ŚWiETliCy W REMiZiE  
OSP WOlA MUROWANA
 Remizę doposażono poprzez zakup zmywarki do 
naczyń i zestawu do zmywania o łącznej wartości 9.866,20 
zł. Zakup zrealizowano w maju 2015 r.

DOSTAWA i MONTAŻ NA TERENiE GMiNy ZNAKóW 
DROGOWyCh, lUSTER DROGOWyCh i TABliCZEK  
Z NAZWĄ MiEJSCOWOŚCi i UliC ORAZ WyKONANiE 
OZNAKOWANiA POZiOMEGO DRóG GMiNNyCh
 łączna wartość robót i zakupów wyniosła 9.010,98 zł. 
W ramach zadania zamontowano i wykonano oznakowanie 
pionowe i poziome dróg gminnych w miejscowościach: 
Sitkówka, Bolechowice, Zgórsko, Nowiny, Szewce, Trzcian-
ki, Kowala, Wola Murowana.
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MODERNiZACJA PlACU ZABAW W OSiEDlU POD lASEM 
W ZGóRSKU
 W ramach zadania wykonano nawierzchnię 
poliuretanową w miejscu do gry w piłkę koszykową,  
o wartości łącznej 5.000,00 zł. Odbiór robót zadania odbył 
się w listopadzie 2015 r.

OPRACOWANiE DOKUMENTACJi PROJEKTOWEJ DlA ZA-
DANiA „BUDOWA SiECi KANAliZACJi SANiTARNEJ W MSC. 
TRZCiANKi”
 Wartość prac projektowych wyniosła 50.430,00 zł. Od-
biór dokumentacji nastąpił w m-cu maju 2015r. Wykonawcą 
dokumentacji była Pracownia Projektowa „SANiT” Urszula 
lamch-Kołacz, Nowiny, ul. Parkowa 5.

OPRACOWANiE KONCEPCJi WARiANTOWEJ DlA ZADANiA 
„ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA KOTłOWNi CO W OSiEDlU 
NOWiNy”
 Wartość prac koncepcyjnych wyniosła 9.800,00 zł. 
Odbiór opracowanej koncepcji nastąpił w m-cu wrześniu 
2015r. Wykonawcą koncepcji była firma PPh „SAWOX”  
Sp. J. Kielce, ul. Olszewskiego 6B.

OPRACOWANiE DOKUMENTACJi PROJEKTOWEJ DlA ZA-
DANiA „WyKONANiE DROGi GMiNNEJ NA DZiAłCE NR 
307/14 (Ul. WiOSENNA) W ZGóRSKU”
 Wartość prac projektowych wyniosła 18.450,00 zł. Od-
biór dokumentacji nastąpił w m-cu październiku 2015 r. 
Wykonawcą dokumentacji była firma Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Usługowe „MAGBUD” Wojciech Czub, Kielce, 
ul. Sukowska 6.

OPRACOWANiE DOKUMENTACJi PROJEKTOWEJ DlA ZA-
DANiA „WyKONANiE DROGi GMiNNEJ Ul. DOlOMiTOWA 
W MiEJSCOWOŚCi SZEWCE”
 Wartość prac projektowych wyniosła 33.825,00 zł. Od-
biór dokumentacji nastąpił w m-cu październiku 2015 r. 
Wykonawcą dokumentacji była firma Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Usługowe „MAGBUD” Wojciech Czub, Kielce, 
ul. Sukowska 6.

OPRACOWANiE DOKUMENTACJi PROJEKTOWEJ DlA 
ZADANiA „BUDOWA OŚWiETlENiA TERENU OSiEDlA 
MiESZKAń SOCJAlNyCh PRZy Ul. PERłOWEJ W 
MiEJSCOWOŚCi NOWiNy”
 Wartość prac projektowych wyniosła 19.680,00 zł. 
Odbiór dokumentacji nastąpił w m-cu wrześniu 2015 r. 

Wykonawcą dokumentacji była firma Pracownia Usług in-
westycyjnych i Projektowych „WEKTOR” Andrzej Jezierski, 
Kielce, ul. Cisowa 15.

ZADANiE „PRZEBUDOWA DROGi POWiATOWEJ NR 0278T 
ZAWADA-SZEWCE-ZAGRODy NA ODCiNKU  
SZEWCE-OSiEDlE POD lASEM WRAZ Z BUDOWĄ CiĄGU 
PiESZO-ROWEROWEGO”
 W miesiącu grudniu 2015 r. zakończyła się również re-
alizacja zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T 
Zawada-Szewce-Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod 
lasem wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”, którego 
realizacja trwała w latach 2014-2015. inwestorem tego zada-
nia był Powiat Kielecki, natomiast Gmina Sitkówka-Nowiny 
udzieliła Powiatowi wsparcia finansowego w formie do-
tacji, która w 2014r. wyniosła 140.000,00 zł, a w bieżącym 
2015 r. wyniosła 250.000,00 zł.

ZADANiA W REAliZACJi
 W chwili obecnej trwa jeszcze realizacja kilku zadań 
inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest  
do końca 2015 r., w tym:

– wykonanie placu zabaw na terenie budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka,  
o wartości 30.595.02 zł,

– budowa altany śmietnikowej na terenie budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38  w msc. Sitkówka,  
o wartości 11.070,00 zł,
– opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki 
nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny  (po byłym przedszkolu),  
o wartości 24.507,75 zł,

– opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Od-
wodnienie ulicy Szewskiej wraz z instalacją odwodnienia na 
terenie msc. Nowiny”, o wartości 29.850,00 zł,

– opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Bu-
dowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Kowala 
na wysokości posesji nr 12A do 14A”, o wartości  19.800,00 zł,

– opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
„Budowa odcinka kanalizacji  deszczowej na terenie msc. 
Zagrody na wysokości posesji nr 23 do 27”, o wartości 
19.500,00 zł,

– opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Roz- 
budowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach”,  
o wartości 39.979,92 zł,

– budowa sieci wodociągowych w msc. Zagrody i Zgórsko  
w ramach Grup inicjatywy lokalnej, o wartości 38.360,00 zł.

 Mijający 2015 rok był czasem wytężonej pracy, a co za 
tym idzie wielu rozpoczętych i zrealizowanych zadań. To 
także rok dobrej współpracy wewnątrz gminy, jak również 
solidnej współpracy na zewnątrz, z innymi gminami oraz 
z powiatem kieleckim i województwem świętokrzyskim. 
Nadchodzący 2016 rok zapowiada się równie intensywnie.
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 Gmina Sitkówka-Nowiny jest przygotowana do nowe-
go okresu programowania 2014-2020 i zamierza starać się 
o dofinansowanie na szereg różnorodnych inwestycji. Za-
planowano do realizacji wiele zadań, na dofinansowanie 
których gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne,  
w tym pochodzące z Unii Europejskiej. Będą to zarówno 
tzw. „twarde” projekty, czyli inwestycyjne, jak również 
„miękkie” czyli o charakterze innym niż inwestycyjny.  

iNWESTyCJE W RAMACh KiElECKiEGO OBSZARU FUNKC-
JONAlNEGO ZiNTEGROWANyCh iNWESTyCJi TERyTORi-
AlNyCh
 Bardzo istotnym jest  fakt, że gmina Sitkówka-Nowiny 
należy do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegro- 
wanych inwestycji Terytorialnych, w ramach którego za-
planowano cztery zadania na łączną kwotę ponad 7,5 mln 
zł. Dofinansowanie przewidziane jest w tych zadaniach na 
poziomie 85 % wartości inwestycji. Są to następujące zada-
nia:

TERMOMODERNiZACJA BUDyNKóW UŻyTECZNOŚCi PUB-
liCZNEJ POPRZEZ iNWESTyCJE  
W ENERGię POChODZĄCĄ ZE źRóDEł ENERGii ODNAWiAl-
NEJ NA TERENiE GMiNy SiTKóWKA – NOWiNy
 Projekt zakłada termomodernizację dwóch budyn- 
ków użyteczności publicznej z terenu Gminy tj. budyn- 
ku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach  
znajdującego się przy ul. Gimnazjalnej 1 i budynku ośrodka 
zdrowia w Sitkówce, umiejscowionego pod  adresem 
– Sitkówka 16.  W obu budynkach założono poprawę  
efektywności energetycznej. Zakres prac będzie ustalo-
ny na podstawie audytu energetycznego, który będzie 
przeprowadzony  w i kwartale 2016r. W przypadku budyn- 
ku ZSP (ul. Gimnazjalna 1) wstępnie założono uzyskanie po-
prawy efektywności energetycznej przez  remont stropu 
i przez to ocieplenie budynku, wymianę niektórych okien 
i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemu grzewczego 
na gazowy, instalacją z wykorzystaniem OZE do podgrze-
wania wody użytkowej, instalacją systemów chłodzących, 
w tym z wykorzystaniem OZE, instalacją innych urządzeń 
i systemów energooszczędnych najnowszej generacji.  
W przypadku budynku mieszczącego się w Sitkówce 16, za-
planowano wstępnie wymianę  okien i drzwi zewnętrznych, 
przebudowę i modernizację systemu grzewczego  
i kotłowni, wykonanie instalacji z wykorzystaniem OZE 
do podgrzewania wody użytkowej, instalację systemów 
chłodzących, w tym z wykorzystaniem OZE,  instalację in-
nych urządzeń i systemów energooszczędnych najnowszej 
generacji.

MODERNiZACJA OŚWiETlENiA UliCZNEGO  NA TERENiE 
GMiNy SiTKóWKA – NOWiNy
 Projekt zakłada kompleksową modernizację 
oświetlenia na trenie gminy Sitkówka-Nowiny. 
W ramach projektu przewidziano modernizację 
istniejących punktów oświetleniowych, modernizację 
zabezpieczeń, modernizację okablowania, ewentualnie 
w razie konieczności zagęszczenie istniejących punktów 
oświetleniowych.  Wstępnie obejmie on 200-400 punk-
tów oświetleniowych, a więc ok 1/4wszystkich punktów 
oświetleniowych na terenie naszej Gminy. Dokładna liczba 
zmodernizowanych punktów będzie możliwa do ustalenia 
po dokonaniu audytu oświetleniowego stanu aktualnego, 
który został zaplanowany na  początku 2016r. Wstępnie za-
planowano do najpilniejszej modernizacji lampy znajdujące 
się przy drodze wojewódzkiej nr 762 relacji Kielce – 
Małogoszcz oraz niektóre  lampy na terenie miejscowości 
Nowiny. Są to instalacje wymagające najpilniejszej inter-
wencji, energochłonne, a jednocześnie  umiejscowione 
przy najbardziej ruchliwych drogach.

BUDOWA ŚCiEŻEK ROWEROWyCh NA TERENiE GMiNy 
SiTKóWKA – NOWiNy
 Głównym celem projektu jest obniżenie emisji sub-
stancji szkodliwych do powietrza na terenie KOF poprzez 
stworzenie warunków do ekologicznego transportu 
rowerowego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny dla 
mieszkańców i turystów.  Docelowo założono  utworzenie 
ścieżek rowerowych na terenie gminy w sołectwach Bole-
chowice, Kowala, Szewce - Zawada, Wola Murowana, Zgór-
sko – Zagrody z uwzględnieniem miejscowości i przysiółków 
oraz gmin sąsiadujących.  Przedsięwzięcie zakłada wyko-
rzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych w posta-
ci dróg wojewódzkich, dróg powiatowych, dróg gmin-
nych w powiązaniu z istniejącymi szlakami dróg leśnych 
 i wewnętrznych. Możliwość realizacji poszczególnych od-
cinków ścieżek  zostanie poprzedzona opracowaniem do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonawczej, 
uzyskaniem wymaganych uzgodnień od zarządcy dróg  
i właścicieli terenu oraz uzyskaniu wymaganych prawem 
pozwoleń. W chwili obecnej Gmina Sitkówka-Nowiny po-
siada dokument pn. „Koncepcja budowy sieci ścieżek 
rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny”. Planuje 
się wykonanie nawierzchni asfaltowej na określonych 
odcinkach, oznakowanie całości tras, wykonanie miejsc 
parkingowych dla rowerów.

BUDOWA ŚCiEŻKi EDUKACyJNO-PRZyRODNiCZEJ   NA TE-
RENiE GMiNy  SiTKóWKA-NOWiNy
 Przebieg trasy ścieżki zaplanowano przez obszar 
dwóch Gmin tj. Gminy Chęciny i Gminy Sitkówka-Nowiny. 
Początek i koniec ścieżki byłby przy Jaskini Raj.  idąc od Jas-
kini Raj, ścieżka prowadziłaby najpierw do ul. Dobrzączki,  
a następnie  schodami do szczytu góry Miejskiej,  następnie 
biegłaby po szczycie góry Miejskiej aż do zejścia wąwozem 
do kamieniołomu Szewce. Następnie droga powrotna 
ścieżki  biegłaby od kamieniołomu Szewce  drogą leśną po 

Będą pozyskiwane unijne środki 
na szereg inwestycji w gminie
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zboczu góry Miejskiej w kierunki ul. Dobrzączki, a dalej ulicą 
Dobrzączki do Jaskini Raj. Ścieżka byłaby pętlą, o długości 
ok 3 km, na swojej trasie obok obiektów które należałoby 
wybudować, prowadzącą do Kamieniołomu Szewce. 
Wstępnie przewidziano do wykonania w ramach tego pro-
jektu szereg stanowisk geologicznych i przyrodniczych, 
odcinkami utwardzenie ścieżki, budowę schodów na górę 
Miejską oraz wykonanie wieży obserwacyjnej na górze 
Miejskiej z zainstalowanymi lunetami, umożliwiającymi 
obserwację  widoków na pasmo Zagórskie, a także obser-
wacji lokalnych ptaków i przyrody. Oprócz wieży na górze 
Miejskiej zaplanowano także taras edukacyjno-przyrodni-
czy  „w koronę drzew”. Taras ten będzie ścieżką w formie 
pomostu  wychodzącą ze szczytu góry Miejskiej– pomost 
byłby  na jednym poziomie, prowadząc przez poszczególne 
partie drzew rosnących na zboczu. idąc tym pomostem 
użytkownicy będą mieli możliwość obejrzenia z bliska 
poszczególnych partii drzew, wraz ze szczytem- koroną 
drzew. 
 W przypadku inwestycji zaplanowanych do realizacji  
w ramach ZiT Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, kwoty 
przewidziane na poszczególne zadania zostały przypisane 
na początku 2014 roku i pomimo prób obecnego Wójta 
oraz Koordynatora z ramienia Gminy  nie było obecnie 
możliwości przesunięć tych kwot na inne zadania. Zmie- 
niony został jedynie zakres projektu w ramach priorytetu 
6d tj. „ochrona i przywrócenie różnorodności biologicz- 
nej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 
ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” 
i zielonej infrastruktury”. Początkowo  projekt zakładał 
zagospodarowanie terenu wokół dwóch zbiorników wod-
nych, które miały powstać  na rzece Bobrzy i założono na 
to w 2014 roku kwotę ponad 4 mln zł.  Pomimo prób nie 
udało się przesunąć tej kwoty na inne zadania, ale zmniej- 
szono zakres projektu do zagospodarowania terenu wokół 
tylko jednego zbiornika (zmniejszono wskaźnik). Należy 
podkreślić, że koszt budowy tego zbiornika nie był ko-
sztem kwalifikowanym w ramach projektu, a jedynie ko-
szt zagospodarowania terenu wokół niego, więc Gmina 
musiałaby najpierw wybudować taki zbiornik z własnych 
środków, aby w ogóle uzyskać przedmiotowe dofinan-
sowanie.  Zaplanowany zbiornik wodny był zbyt mały, aby 
mógł zostać wpisany do Aktualizacji Planów Gospodarki 
Wodnej, co jest warunkiem koniecznym, aby jego budowa 
kwalifikowała się do dofinansowania z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
Jako że koszt budowy takiego zbiornika jest znaczący  
i nie było możliwości dofinansowania samej budowy tego 
zbiornika, podjęto kroki w celu zmiany zakresu projektu.   
W efekcie zmieniono zakres i nazwę projektu na obecną, 
czyli projekt pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej  
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”.

iNWESTyCJE W RAMACh DOFiNANSOWAń Z iNNyCh 
źRóDEł
 Oprócz inwestycji w ramach ZiT KOF Gmina chce  
w najbliższym czasie starać się o dofinansowania z innych 
źródeł na następujące zadnia:

UTWORZENiE TERENóW iNWESTyCyJNyCh NA Ul. 
PRZEMySłOWEJ W MiEJSCOWOŚCi NOWiNy NA TERENiE 
GMiNy SiTKóWKA-NOWiNy
 Jest to jedno z najważniejszych zadań, które Gmina 
Sitkówka-Nowiny chce zrealizować w obecnym okresie 

programowania. Projekt polegał będzie na przygotowaniu 
nowych  terenów inwestycyjnych, obejmujących tereny po 
byłej Fabryce Tlenku Glinu (FTG), czyli tereny znajdujące się  
pomiędzy obecną firmą SOPRO Sp. Z o.o., a spółką CEMET 
S.A. Roboty budowlane poprzedzone zostaną pracami 
studyjno-koncepcyjnymi, geotechnicznymi i projektowy-
mi. W pracach budowlanych w pierwszej kolejności prze-
widziano wyczyszczenie terenu, następnie wyburzenie  
i usunięcie większości istniejącej zabudowy tj. fundamentów 
i niektórych istniejących konstrukcji betonowych. Kolejnym 
etapem projektu będzie  modernizacja drogi dojazdowej – 
odcinka ul. Przemysłowej na długości ok. 730m. Droga ta 
wymaga na odcinku ok. 500 m wymiany nawierzchni oraz 
wykonania nowej wraz z podbudową na odcinku ok. 230 m.  
Równocześnie  przewidziano wykonanie na terenie objętym 
projektem kompleksowych instalacji wyposażenia w me-
dia, w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji 
energetycznej wraz z budową stacji TRAFO. Po wykonaniu 
ww. instalacji kolejnym etapem będzie modernizacja drogi 
wewnętrznej, przebiegającej wzdłuż ul. Przemysłowej  
i wzdłuż całego terenu objętego projektem. Droga ta 
będzie z obu stron łączyć się ze zmodernizowanym od-
cinkiem ul. Przemysłowej. Ta droga wewnętrzna stanowiła 
będzie dojazd do poszczególnych działek. Na koniec prze-
widziano uporządkowanie terenu.  Efektem realizacji pro-
jektu będą gotowe tereny inwestycyjne przeznaczone do 
zagospodarowania przez firmy wg ich potrzeb.
Ważnym podkreślenia jest tu fakt, że w efekcie realizacji 
tego projektu powstaną bardzo atrakcyjne tereny inwesty-
cyjne, doskonale skomunikowane oraz świetnie zlokalizo- 
wane. liczymy na szybkie zagospodarowanie tych terenów 
przez nowe firmy, a w efekcie przede wszystkim na nowe 
miejsca pracy dla mieszkańców naszej Gminy. Działanie to 
jest traktowane priorytetowo przez obecne władze Gminy, 
gdyż problem bezrobocia jest jednym z najważniejszych 
problemów zarówno gminy Sitkówka-Nowiny, jak i całego 
powiatu kieleckiego, i takie działania są ważnym kro-
kiem, aby temu niekorzystnemu zjawisku przeciwdziałać. 
Wniosek na utworzenie nowych terenów inwestycyjnych 
będzie złożony przez Gminę  w styczniu 2016 roku.  

ROZBUDOWA GMiNNEGO OŚRODKA KUlTURy „PERłA”
 Planuje się rozbudowę budynku GOK-u „Perła” przez 
dobudowanie skrzydła prowadzącego w stronę trybun na 
stadionie i nadanie całości nowych, kompleksowych funk-
cji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych  
i gospodarczych. W ramach projektu przewiduje się również 
budowę infrastruktury technicznej obejmującą parking  
z wjazdem na teren GOK-u oraz budowę przyłączy: wody, 
gazu, kanalizacji, energii elektrycznej. Rozbudowa budynku 
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GOK-u obejmować będzie wykonanie  skrzydła budynku 
będącego łącznikiem ze stadionem. łącznik ten wstępnie 
zaplanowano jako podpiwniczony, dwu-kondygnacyjny, 
z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Każdy po- 
ziom budynku będzie wyposażony w łazienki, pomiesz- 
czenia techniczne i korytarze. W podpiwniczeniu  planuje 
się miejsce wyłącznie pod usługi  rekreacyjne, takie jak 
kręgielnia, siłownia. Na parterze zaplanowano pomieszcze-
nia przeznaczone na działalność związaną z biblioteką wraz 
z odpowiednią infrastrukturą. Przeznaczono tam również 
miejsce na prowadzenie kawiarni bądź minibaru. Na po- 
ziomie tym planuje się też wydzielenie miejsca na banko-
mat, dostępny przez 24 h z zewnątrz.  Na piętrze planuje się 
z kolei salę wielofunkcyjną, która będzie mogła pomieścić 
nawet 150-200 osób. Sala ta będzie miała możliwość 
podziału na mniejsze sale tematyczne. Sale te będą miały 
za zadanie pełnić funkcje edukacyjne oraz kulturalne,  
w zależności od chwilowej potrzeby. Wykorzystywane będą 
również jako miejsce wystaw, organizowanych pod kątem 
podniesienia atrakcyjności turystycznej. Z kolei na pod-
daszu  planuje się pomieszczenia techniczne obsługujące 
wszystkie poziomy, w szczególności sterownie, pomiesz- 
czenia na urządzenia obsługujące OZE. Na poddaszu planu-
je się także pokoje dla zespołu biurowo – administracyjne-
go obsługującego budynek. Dodatkowo na terenie objętym 
projektem zaplanowano przebudowę drogi wjazdowej 
oraz parkingu, który będzie posiadał ok. 30 miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych w tym dwa dla osób 
niepełnosprawnych. Ponadto, w ramach projektu obiekt 
zostanie wyposażony w windę  oraz  niezbędne urządzenia 
i meble. Winda zapewni dostęp do pełnej oferty ośrodka 
dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo cały budynek 
GOK-u wyposażony zostanie w pompę ciepła oraz system 
dogrzewający wodę użytkową ze źródeł energii odnawial-
nej. Wniosek na rozbudowę GOK-u „Perła” zostanie złożony 
przez Gminę w styczniu 2016r. 

PRZEBUDOWA i REMONT BUDyNKU KlUBU „MiNiATUR-
KA” WRAZ Z NADANiEM MU FUNKCJi AMFiTEATRU ORAZ 
ZAGOSPODAROWANiEM TERENóW PRZylEGłyCh, W TyM 
PlACU FESTyNOWEGO
 Projekt zakłada remont budynku tzw. klubu Miniaturka, 
wraz z przebudową terenu i dobudowaniem przy budynku 
klubu amfiteatru z trybunami. Budynek klubu Miniaturka 
wymaga gruntownego remontu, planuje się wymianę insta-
lacji centralnego ogrzewania na nowoczesne instalacje wraz 
z pompą ciepła, zaplanowano również budowę kotłowni 
gazowej. Niezbędne jest również zapewnienie dostępu do 
budynku dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w bu- 
dynku planuje się wymianę stolarki, wymianę instalacji wod-

no-kanalizacyjnej, nowoczesną instalację podgrzewającą 
wodę użytkową z odnawialnych źródeł energii, remont ele-
wacji wewnętrznych i elewacji zewnętrznych. Otwarty am-
fiteatr będzie wykonany na południowo-zachodniej ścianie 
klubu Miniaturka i zostanie wkomponowany w bryłę bu- 
dynku na podstawie koncepcji architektonicznej. W ram-
ach rewitalizacji planuje się również zmianę zagospodaro- 
wania terenu wokół klubu, za amfiteatrem planuje się 
wykonanie trybun, a także wykonanie utwardzonego placu 
na potrzeby organizacji w amfiteatrze imprez dla większej 
ilości uczestników. Plac ten  będzie komponował się z am-
fiteatrem oraz będzie wykorzystywany zarówno podczas 
uroczystości, jak i przy okazji innych imprez sportowych  
lub kulturalnych. Wniosek na rozbudowę budynku Minia-
turki zostanie złożony przez Gminę w latach 2016-2017. 

BUDOWA SKWERU W CENTRUM NOWiN W GMiNiE 
SiTKóWKA-NOWiNy
 Projekt zakłada budowę infrastruktury parkowej i za-
gospodarowania terenu w ścisłym centrum miejscowości 
Nowiny. Teren przeznaczony pod skwer – park należy do 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Jest to teren po byłym przedsz-
kolu, o pow. ok 0,33 ha. Do chwili obecnej wykonywana 
została koncepcja zagospodarowania terenu, który nadała 
kształt powstałemu skwerowi.  Wstępnie oszacowano re-
alizacji tego projektu koszty na ok. 500 - 600 tys. zł. W ra- 
mach projektu zaplanowano budowę alejek, zagospo-
darowanie zieleni, budowę elementów małej infrastruk-
tury (ławeczki, fontanna, miejsca wypoczynkowe, tablice 
itp.), oświetlenie i monitoring.  Wniosek na to zadanie zos- 
tanie złożony przez Gminę w 2016r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOlA iM. PlUSZOWEGO MiSiA W 
NOWiNACh
 W ramach projektu zaplanowano rozbudowę budynku 
przedszkola w celu utworzenia miejsca dla nowych grup 
przedszkolnych. W chwili obecnej Gmina jest na etapie 
opracowywania zakresu inwestycji. Następnie opracowany 
zostanie projekt techniczny i uzyskane zostaną niezbędne 
pozwolenia. Złożenie wniosku o dofinansowanie inwesty-
cji zaplanowano na 2016/2017r. Należy tu nadmienić, że 
po ocenie formalnej i w trakcie oceny merytorycznej jest 
również wniosek złożony przez naszą Gminę  w październiku 
br. na utworzenie nowej 10-osobowej grupy przedszkolnej 
w przedszkolu im. Pluszowego Misia w Nowinach. 

POWSTANĄ NOWE DROGi
 Ubieganie się o dofinansowanie na wyżej wymienione 
inwestycje zaplanowano głównie na 2016r. W sposób ciągły 
Gmina stara się także realizować potrzeby mieszkańców 
w zakresie nowych dróg oraz dostępności kanalizacji  
i wodociągów. W chwili obecnej w ocenie merytoryc-
znej jest wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę  
w listopadzie 2015r., na budowę odcinków dróg osiedlowych 
w miejscowości Zagrody, w ramach osiedla powstającego 
obok Gimnazjum w Nowinach. Gmina stara się o dofinan-
sowanie budowy tych dróg w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. innym istotnym faktem jest to, że Gmina Sitków-
ka-Nowiny ma utrudniony dostęp do środków na rozwój 
infrastruktury drogowej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) ze względu na to, że punkto- 
wane we wnioskach o dofinansowanie są tam min. 
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Najważniejsze inwestycje na lata 2016-2018 w Gminie Sitkówka-Nowiny 

Projekt

1 III-IV kwartał 2016

2 II-IV kwartał 2016

3 IV kw. 2016-II kw. 2018

4 I-III kw. 2017

5 2016-2017

6 2016-2017

7 2017-2018

8 2017-2018

9 2017-2018

10 2016-2017

11 2016-2018

12
Przebudowa bieżni przy stadionie w Nowinach

2017-2018

RAZEM

Lp.
Wartość 

całkowita 

 Wartość 

dofinansowania

Okres realizacji 

inwestycji 

ZIT-KOF Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej poprzez inwestycje w 
energie pochodzącą ze źródeł energii 
odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka – 
Nowiny.

 1 443 995,29       1 227 395,99      

ZIT-KOF  Modernizacja oświetlenia ulicznego  na 
terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.  497 929,41       423 239,99      

ZIT-KOF Budowa ścieżek rowerowych na terenie 
Gminy Sitkówka – Nowiny.  1 543 581,17       1 312 044,00      

ZIT-KOF  Budowa ścieżki edukacyjno-
przyrodniczej   na terenie  Gminy  Sitkówka-
Nowiny.  4 033 228,24       3 428 244,00      

Utworzenie terenów inwestycyjnych na ul. 
Przemysłowej w miejscowości Nowiny na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny

 9 000 000,00       5 850 000,00      

Rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”. 
 9 000 000,00       7 200 000,00      

Działania rewitalizacyjne  - Przebudowę i remont 

budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu 

funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów 

przyległych, w tym placu festynowego
 5 000 000,00       3 750 000,00      

Działanie rewitalizacyjne  - Budowa skweru w 

centrum Nowin w gminie Sitkówka-Nowiny.  1 000 000,00       750 000,00      

Działania rewitalizacyjne  - Przebudowa bazaru w 

Nowinach
 1 000 000,00       750 000,00      

Rozbudowa przedszkola im. Pluszowego Misia w 
Nowinach

 2 000 000,00       1 500 000,00      

Sukcesywna rozbudowa sieci dróg loklanych
 4 000 000,00       2 000 000,00      

 500 000,00       165 000,00      

 39 018 734,11       28 355 923,98      

wysokość dochodu podatkowego gminy / mieszkańca,  
a także stopa bezrobocia w gminie w odniesieniu do stopy 
bezrobocia w powiecie. Nasza gmina w tych kryteriach wy-
pada relatywnie dobrze, co ma odzwierciedlenie w braku 
punktacji (punktowane są gminy z niskim dochodem po-
datkowym i z wysokim bezrobociem w stosunku do stopy 
bezrobocia w powiecie). 
 Gmina Sitkówka-Nowiny w bieżącym roku składała 
również wnioski na dofinansowanie opracowania tzw. 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-
Nowiny”, w wyniku czego podpisano umowę i Gmina 
uzyska 90 % dofinansowanie do tego opracowania, a także 
składano wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego 
przy szkole podstawowej w Kowali, na które również pod-
pisano umowę i Gmina uzyska  33 % dofinansowania. 

 W dalszych planach chcemy również utworzyć świetlicę 
w Sitkówce w budynku Sitkówka 16, dlatego zaplanowano 
ten budynek do termomodernizacji w jednym z ww. projek-
tów. Planowana jest również przebudowa bieżni stadionu 
w Nowinach, aby można na niej było rozgrywać zawody 
lekkoatletyczne. Koniecznym będzie również w niedalekiej 
przyszłości remont lub wymiana rury zewnętrznej w kry-
tej pływalni „Perła”.  Zakres zaplanowanych działań może 
ulegać pewnym zmianom, gdyż zmianom ulegają również 
przepisy prawa. Obecnie np.  rozstrzyga się przyszłość gim-
nazjów w Polsce. Władze Gminy będą musiały zmierzyć się 
z tymi zmianami, niemniej nasze działania są i zawsze będą 
konsultowane  z Radnymi i mieszkańcami.
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 Listopadowa sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny przy-
niosła szereg istotnych uchwał. Radni podjęli m.in. decy-
zję dotyczącą ustalenia wysokości stawek podatkowych, 
a także ustalili terminy uiszczania opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, czy przyjęli roczny Program 
Współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Gościem ostatniego po-
siedzenia sesji była Bogumiła Kowalczyk, radna Powiatu 
Kieleckiego oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach.

PODATKi NAJNiŻSZE W POWiECiE
 Jedną z najważniejszych uchwał podjętych podczas 
ostatniego posiedzenia sesji była ta dotycząca podatków. 
Nowińscy rajcy zdecydowali, że podatków nie podniosą,  
a w niektórych przypadkach nawet obniżą. To z całą 
pewnością bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny. – Podatki pozostały na tym samym 
poziomie, co w roku ubiegłym, a co więcej – Rada Gminy 
przychyliła się do mojej propozycji znacznego obniżenia 
aktualnie obowiązujących stawek podatku od środków 
transportowych – mówi Sebastian Nowaczkiewicz, wójt 
gminy Sitkówka-Nowiny, podkreślając jednocześnie, że 
podatki na terenie gminy Sitkówka-Nowiny od jakiegoś już 
czasu są najniższymi podatkami w powiecie kieleckim. – Po-
mimo, że podatki są jednym z głównych dochodów gminy, 
postanowiliśmy nadal utrzymywać je na niskim poziomie. 
Chcemy, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Dzięki 
temu, nasza gmina stanie się również jeszcze bardziej at-
rakcyjna zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i dla 
przedsiębiorców – podkreśla wójt Nowaczkiewicz.

PRZyGOTUJĄ DZiAłKi POD iNWESTyCJE
 Podczas posiedzenia sesji Rada Gminy Sitkówka-Nowiny 
podjęła również uchwałę, która zezwala na sprzedaż czte- 
rech działek, znajdujących się na terenie dawnego kombinatu 
fabryki tlenku glinu. - Są to tereny przemysłowe, przezna- 
czone pod działalność przemysłową, które już niedługo 
zostaną objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wniosek 
o włączenie ich w SSE już został złożony do ministerstwa 
gospodarki i w tej chwili czeka na podjęcie rozporządzenia 
przez Radę Ministrów – wyjaśnia wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz. – Działki te zostaną przeznaczone do sprzedaży 
pod działalność gospodarczą. Aby stały się one atrakcyjne 
dla potencjalnych przedsiębiorców, poza włączeniem do 
SSE, gmina musi je uporządkować. Na to przedsięwzięcie 
postanowiliśmy pozyskać dofinansowanie unijne. Planuje-

my złożyć tak zwaną fiszkę, czyli początkowe zaaplikowanie 
o pieniądze w działaniu dotyczącym urządzanie terenów 
organizacji inwestycyjnych i przemysłowych. Taki nabór 
wniosków został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski  
i będzie on prowadzony w dniach od 29 grudnia do 29 sty-
cznia przyszłego roku. W ramach inwestycji przewidziane 
zostało podłączenie mediów, kanalizacji, wodociągu, za-
silania energetycznego, gazu, czy sieci światłowodowej,  
a także wykonanie infrastruktury drogowej. Mamy nadzieję, 
że uda nam się pozyskać dofinansowanie na ten cel, a co za 
tym idzie uatrakcyjnić działki pod inwestycje, bo przecież 
kolejni przedsiębiorcy to kolejne miejsca pracy – stwierdza 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

WSPółPRACA Z ORGANiZACJAMi POZARZĄDOWyMi
 Nowińscy rajcy uchwalili również Program współpracy 
Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok. Głównym celem Pro-
gramu jest prowadzenie przez gminę działalności we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakre-
sie odpowiadającym zadaniom Gminy. Program zakłada 
poprawę jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców gminy, umacnianie w świadomości społecznej 
poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej 
tradycje, tworzenie warunków do zwiększenia aktywności 
społecznej mieszkańców Gminy, rozwijanie partnerstwa 
publiczno-społecznego oraz wspieranie inicjatyw orga 
nizacji działających na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. – 
Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia są dla nas bard-
zo ważne – podkreśla zastępca wójta łukasz Barwinek. 
– To głównie stowarzyszenia angażują się bezpośrednio  
w umacnianie i aktywizację społeczeństwa obywatelskie- 
go, a my jako gmina chcemy te działania wspierać na wielu 
płaszczyznach. Stąd też padł pomysł powołania do życia 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Będzie to taki do-
datkowy głos społeczeństwa, a zarazem ciało doradcze  
i konsultacyjne. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 
to ważny organ na terenie gminy. Chcemy zaktywizować 
działające tam osoby, a wiemy, że to ludzie pełni pasji  
i zaangażowania, którzy robią wiele wspaniałych rzeczy 
z zakresu turystyki, sportu, oświaty jak również pomocy 
społecznej – podkreśla.

RADNi POD lUPĄ MłODZiEŻy
 Gośćmi ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny byli gimnazjaliści z Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach, którzy bacznie przyglądali się pracy 
radnych. – To dla uczniów doskonała lekcja samorządności. 
Mogą dokładnie przyjrzeć się pracy radnych i władz gminy  
i wyciągnąć wnioski – mówi Anna Pędzich, nauczyciel his-
torii oraz wiedzy o społeczeństwie. A sami uczniowie pod-
czas tej lekcji zweryfikowali swoje wyobrażenia na temat 
pracy radnych. – Mniej więcej tak wyobrażałam sobie prace 
podczas sesji – przyznaje Justyna Wypych, uczennica iii 
klasy gimnazjum. – Była to dla nas wszystkich bardzo do-
bra lekcja, szczególnie dla tych, którzy interesują się wiedzą  
o społeczeństwie i polityką – zaznacza.
Posiedzenie sesji zakończyło się zapytaniami i wolnymi wnio- 
skami obradujących.

Agnieszka Olech

Z posiedzenia sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
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 Końca dobiegły prace przy budowie kolejnej drogi za 
rządowe pieniądze. Inwestycja w Osiedlu Pod Lasem zo-
stała realizowana w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych – programu potocznie nazywa-
nego „schetynówką”. 2 grudnia dokonano symbolicznego 
otwarcia inwestycji, opiewającej na nieco ponad dwa i pół 
miliona złotych.

 W ramach zadania przebudowane zostały drogi 
gminne ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa,  
ul. Wrzosowa oraz drogi gminne w Osiedlu Pod lasem, 
wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, 
w Osiedlu Pod lasem i kanalizacją deszczową dróg gmin-
nych w Osiedlu Pod lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitków-
ka-Nowiny.
– W końcu mamy porządne drogi i kanalizację. Dzięki nowe-
mu oświetleniu  jest tutaj bezpieczniej. ludzie czekali na to 
od dawna – mówił obecny na środowym otwarciu inwes- 
tycji Marian Wilk, mieszkaniec osiedla Pod lasem, radny 

gminy Sitkówka-Nowiny.
 Trwający od kwietnia do listopada remont objął budowę 
2,3 km dróg. Postawiono 42 lampy i wymieniono 26 stud-
ni kanalizacyjnych. Prace kosztowały ponad 2,5 miliona 

złotych, z czego 1,25 miliona gmina pozyskała z budżetu 
państwa. – Część oświetlenia została wykonana w tech-
nologii lED. Są to żarówki dające mocne światło, które na 
pewno zwiększą bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tym 
terenie – tłumaczył obecny na otwarciu Andrzej Waśko, kie- 
rownik referatu infrastruktury, inwestycji, nieruchomości  
i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Wtórował mu łukasz Barwinek, wicewójt gminy Sitkówka-
Nowiny. – Dzięki nowej technologii zaoszczędzimy dużo na 
energii elektrycznej – mówił.
 Sebastian Nowaczkiewicz, wójt Sitkówki-Nowin już 
teraz zapowiada kolejne inwestycje. – W przyszłym roku 
podobny remont chcemy przeprowadzić na osiedlu jedno-
rodzinnym, które w ostatnich latach powstało za Zespołem 
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach – zapowiada wójt 
Nowaczkiewicz. – Takie są założenia – potwierdza Zofia 
Duchniak, Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. 
– Chcemy inwestować w rozwój infrastruktury drogowej, 

żeby mieszkańcom żyło się lepiej – dodaje Przewodnicząca 
Zofia Duchniak.

Agnieszka Olech

Kolejna „schetynówka” w Gminie 
Sitkówka-Nowiny oddana do użytku
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 14 grudnia w gminie Sitkówka - Nowiny została powo-
łana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jest 
to organ opiniodawczo – doradczy, który ma służyć pozna-
waniu potrzeb lokalnej społeczności, jej integracji, a także 
prowadzeniu ścisłej współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi na terenie gminy.

 Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i krokiem 
w jego stronę. - Rada działalności pożytku publicznego 
jest przestrzenią nie tylko dialogu, ale przede wszystkim 
współdecydowania o ważnych dla administracji 
samorządowej i organizacji pozarządowych sprawach, 
wynikających z potrzeb, problemów i wyzwań danej 
wspólnoty samorządowej – wyjaśnia wójt gminy Sitkówka-
Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. – Rada będzie się 
składać z ludzi, którzy angażują się w różnego rodzaju 
działalność społeczną poprzez stowarzyszenia i organizacje 
pożytku publicznego. Chcemy, żeby głos społeczeństwa 
był słyszalny, a wszelkie inicjatywy i pomysły miały 
odzwierciedlenie w realnych działaniach – dodaje wójt. 

RADA TO GłOS SPOłECZEńSTWA

 Jak podkreśla zastępca wójta gminy Sitkówka- Nowiny 
łukasz Barwinek, Rada jest bardzo potrzebnym głosem 
społeczeństwa. – Każda z organizacji wytypowała swojego 
przedstawiciela, aby on mógł ich reprezentować i w ich 
imieniu podejmować istotne dla nich sprawy, projekty 
czy zadania do zrealizowania. – Gminna Rada Pożytku 
Publicznego będzie jednak nie tylko przestrzenią dialogu 
publicznego, ale także współdecydowania o sprawach 
ważnych dla społeczeństwa i samorządu. W ten sposób 

chcemy wspierać organizacje pozarządowe i traktować 
je jak partnera – podsumował zastępca wójta łukasz 
Barwinek, który był pomysłodawcą powołania do życia 
Gminnej Rady Pożytku Publicznego.

MARCiN KRólEWSKi PiERWSZyM PRZEWODNiCZĄCyM
 Gminna Rada Pożytku Publicznego została powołana 
zarządzeniem wójta gminy Sitkówka – Nowiny. Jej 
przewodniczącym został Marcin Królewski - prezes 
Stowarzyszenia Centrum Doradztwa. – Koleżanki i koledzy 
dali mi ogromny mandat zaufania. Dołożę wszelkich starań, 
aby ich nie zawieść i udowodnić, że był to dobry wybór – 
podkreślił Marcin Królewski, przewodniczący Gminnej Rady 
Pożytku Publicznego. - Moje doświadczenie zawodowe  
i dotychczasowe działania społeczne pozwalają mi podjąć się 
tej funkcji. Mam już pierwsze pomysły i wizję rozwoju Rady. 
Pomimo, że to nasze pierwsze spotkanie, to już pracujemy 
i wiemy, jakie działania chcielibyśmy zasugerować gminie 
Sitkówka – Nowiny. W obecnej chwili wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej planujemy pozyskać środki 
na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych. Chcemy także podjąć 
działania na rzecz oświaty i kultury. W związku z nową 
perspektywą unijną, która daje nam duże możliwości, 
mamy wiele pomysłów i planów na nadchodzący rok. 

Zajmuję się pozyskiwaniem środków unijnych od wielu lat, 
a zdobyta przeze mnie wiedza w ramach pracy zawodowej 
z pewnością będzie wykorzystana w Radzie i mam nadzieję, 
że w sposób wymierny przełoży się na efekty jej pracy – 
podsumował przewodniczący.

GMiNNA RADA POŻyTKU PUBliCZNEGO liCZy DZiESięCiU 
CZłONKóW
 Gminna Rada Pożytku Publicznego liczy dziesięciu 
członków. W jej skład wchodzą przedstawiciele sektora 
pozarządowego i administracji publicznej: Edyta Giemza 
i Marcin Wojcieszyński – przedstawiciele Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny, łukasz Barwinek i Anita Dziwoń – 
przedstawiciele wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Marcin Król, 
Kornelia Bem-Kozieł, Dariusz Stępień, Marcin Głogowski, 
Marcin Kulewski, Jarosław Pędzik – przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sitkówka-
Nowiny.

 Agnieszka Olech

Gminna Rada Działalności Pożytku 
Publicznego już w pełnym składzie
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 Milion 321 tysięcy złotych kosztowała przebudowa po-
nad kilometrowego odcinka drogi powiatowej na odcinku 
Szewce – Osiedle Pod Lasem. Wąska i niebezpieczna droga 
została poszerzona, a wzdłuż niej powstał chodnik i ścież-
ka rowerowa z oświetleniem ulicznym.

 Końca dobiegła bardzo ważna dla mieszkańców 
gminy Sitkówka-Nowiny inwestycja - przebudowy drogi 
powiatowej nr 0278T Zawada - Szewce - Zagrody na 
odcinku Szewce - Osiedle Pod lasem. – To był bardzo 
niebezpieczny odcinek drogi, dlatego jej przebudowa 
była koniecznością – powiedział wójt gminy Sitkówka-
Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. – Zmiany jakie zostały tu 
wprowadzone z pewnością przyczynią się do zwiększenia 
komfortu użytkowania drogi, a także do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa zarówno kierowców, pieszych, 

jak i rowerzystów. W ramach zadania została poszerzona 
jezdnia, powstały chodniki i ścieżka rowerowa. Wykonano 
również nowe rowy i odwodnienie. W ramach inwestycji 
stanęło tu także dziesięć energooszczędnych lamp – dodał 
wójt Nowaczkiewicz.
 Z zakończonego remontu cieszą się przede wszystkim 
mieszkańcy gminy Sitkówka – Nowiny, którzy jak sami 
twierdzą, mogą odetchnąć z ulgą, bo nareszcie jest 
bezpieczniej. – Nareszcie mamy gdzie bezpiecznie 
spacerować, a nawet jeździć na rowerach. Ta inwestycja 
bardzo nas mieszkańców cieszy – podkreśla jedna  

z mieszkanek - Anna Piotrowska, która spaceruje tu każdego 
dnia razem ze swoją półroczną córeczką Sarą.   
 W odbiorze inwestycji drogowej uczestniczyli: Zenon 
Janus - wicestarosta kielecki, Józef Szczepańczyk - 
członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Bogumiła Kowalczyk  
i Kazimierz Bielecki - radni powiatowi. Obecni był także 
Zbigniew Wróbel - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz 

Sebastian Nowaczkiewicz - wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
wraz z zastępcą łukaszem Barwinkiem, Przewodniczącą 
Rady Gminy Zofią Duchniak oraz radnymi i pracownikami 
referatu inwestycji. – Dawno temu obiecałem, że wykonamy 
tę inwestycję i dzisiaj mogę śmiało stwierdzić, że słowa 
udało się dotrzymać. Jestem rad, że tak dużo dzieje się na 
naszych drogach. Dzięki remontom poprawia się nie tylko 
komfort jazdy, ale i bezpieczeństwo kierowców – dodał 
wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus.
 Warto dodać, że powiat kielecki na inwestycje zyskał 

dotację ministerialną w wysokości 545 tys. zł, pozostałą 
kwotę sfinansowano z budżetów gminy Sitkówka-Nowiny 
i powiatu kieleckiego. inwestycję prowadził Powiatowy 
Zarząd Dróg w Kielcach, który w drodze przetargu wyłonił 
wykonawcę robót - Zakład Budowlano-Drogowy DUKT 
Artur Piwowar z Woli Murowanej. 

Agnieszka Olech

Droga na odcinku 
Szewce – Osiedle Pod Lasem zakończona



Głos Nowin • Luty 2015 • AKTUALNOŚCI

16

Głos Nowin • GRUDZIEŃ  2015 • AKTUALNOŚCI

11 grudnia w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej 
w Chęcinach odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast województwa świętokrzyskiego. Kon-
went był doskonałą okazją do podsumowania działalności 
samorządów, a także do wymiany doświadczeń w pozyski-
waniu środków unijnych i dofinansowań zewnętrznych.
W spotkaniu wzięli udział samorządowcy regionu święto-
krzyskiego, wśród nich wójt gminy Sitkówka-Nowiny Se-
bastian Nowaczkiewicz a także senator RP Krzysztof Słoń, 
marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
wojewoda świętokrzyski minionej kadencji Bożentyna Pał-
ka-Koruba oraz świętokrzyska kurator oświaty Małgorza-
ta Muzoł. Obecni byli również przedstawiciele regionalnych 
jednostek straży pożarnej i policji.
Gospodarzami konwentu byli: prezes Związku Miast i 
Gmin Regionu Świętokrzyskiego Michał Markiewicz oraz 
burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski. Pro-
gram zjazdu poświęcony był szkoleniom i wykładom z za-
kresu planowania inwestycji i pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, dzięki którym samorządowcy realizują zada-
nia w swoich gminach. Poruszony został również temat pla-
nowanych konkursów w ramach PROW i RPOWŚ na lata 
2014-2020, projektu pod nazwą „Ochrona obszarów Natu-
ra 2000”. – Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu przy-
gotowującego naszą gminę do pozyskiwania funduszy unij-
nych na lata 2014-2020 – powiedział Sebastian Nowaczkie-
wicz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny. – Mamy nadzieję, że już 
w przyszłym roku te programy ruszą pełną parą. Na niektó-
re działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego zostały już ogłoszone 
nabory i takie spotkania jak dzisiejsze służą wymianie infor-
macji na tematy związane z pozyskiwaniem dotacji. Możli-
wość zadawania pytań i wyjaśnienia powstałych wątpliwo-
ści, czy wymiany doświadczeń między wójtami i burmistrza-
mi czynią ten zjazd bardzo wartościowym. To także dosko-
nały moment na podsumowanie mijającego roku, tego co 
się wydarzyło i oczywiście na rozmowę o tym, co nas cze-
ka w nadchodzącym 2016 roku – podsumował wójt. – Trze-
ba przyznać otwarcie i szczerze, że w perspektywach do-
finansowań unijnych z lat 2004-2006 i 2007-2013, które już 
za nami gmina Sitkówka-Nowiny wypadała źle. Niestety, 
nie korzystano z tego potencjału, który dawał Regionalny 

Program Operacyjny czy Sektorowy Program Operacyjny. 
To bezpowrotnie stracone szanse. Dla przykładu w latach 
2007-2013 z RPO gmina Sitkówka-Nowiny pozyskała w gra-
nicach 400 tysięcy złotych – przypomniał wójt Nowaczkie-
wicz. – Natomiast, jeżeli chodzi o nową perspektywę na lata 
2014-2020 czynimy starania, aby przygotować naszą gminę 
do tego, żeby pozyskać możliwie jak najwięcej funduszy 
unijnych. Przygotowujemy Strategię Rozwoju Gminy, która 
jest potrzebnym dokumentem do pozyskiwania tych fun-
duszy. W chwili obecnej  złożyliśmy fiszki do Urzędu Mar-
szałkowskiego na poszczególne zadania, na które chcemy 
pozyskać dofinansowanie z RPO. Na dzień dzisiejszy wiemy, 
że zakwalifikowaliśmy się do programu rozwoju infrastruk-
tury drogowej gminnej i powiatowej prowadzonego przez 
Urząd Wojewódzki. Na 54 gminy zakwalifikowane do tego 
programu znaleźliśmy się na 10 miejscu i mamy szansę na 
uzyskanie dotacji w kwocie ponad miliona złotych – poin-
formował wójt Sebastian Nowaczkiewicz, podkreślając, że 
to dopiero początek. – Mamy bardzo ambitne plany związa-
ne z nową perspektywą unijną. Nie chcemy przespać kolej-
nych lat. Będziemy starać się pozyskać możliwie jak najwię-
cej dofinansowań zewnętrznych na szereg zaplanowanych 
już inwestycji – zapowiedział wójt Nowaczkiewicz.
Konwent samorządowców zakończył się uroczystym spo-
tkaniem opłatkowym. Poprowadził je ks. Jan Kukowski, 
proboszcz parafii Świętego Bartłomieja w Chęcinach.

Agnieszka Olech

Spotkanie samorządowców 
województwa świętokrzyskiego
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 Podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny radni podjęli uchwały dotyczące ustalenia stawek 
podatkowych, jakie będą obowiązywać w 2016 roku. Nowińscy 
rajcy zdecydowali, że podatków nie tylko nie podniosą, a nawet  
w niektórych przypadkach obniżą. To z całą pewnością bardzo 
dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny.

 Uchwały dotyczące wysokości stawek podatkowych to jed-
ne z najważniejszych uchwał, jakie rady gmin muszą podjąć w cią-
gu roku. i pomimo, że nikt podatków płacić nie lubi, to nie ma 
co ukrywać, że są one jednym z największych źródeł dochodów 
gmin. To właśnie z podatków realizuje się zadania inwestycyjne  
i zaspokaja potrzeby mieszkańców w różnych sferach. 
 Podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Sitków-
ka-Nowiny radni podjęli decyzję o pozostawieniu podatków na 
tym samym poziomie, a w przypadku stawek podatku od środ-
ków transportowych obniżenia ich nawet do 36 procent. - Temat 
podatków jest zawsze emocjonujący - przyznaje wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. - W odróżnieniu od in-
nych gmin u nas te emocje wcale gorące nie są. Podatki pozosta-
ły na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, a co więcej Rada 
Gminy przychyliła się do mojej propozycji znacznego obniżenia 
aktualnie obowiązujących stawek podatku od środków transpor-
towych. Zmniejszenie wspomnianych stawek w większości środ-
ków transportowych wynosi ok. 10%, a w przypadku autobusów 
jest to obniżka na poziomie 36 % i 22%. Propozycja ta wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom podatników prowadzących działalność  
w sektorze transportu, uwzględniając jednocześnie sytuację ryn-
ku lokalnego czy krajowego. Projekt uchwały jest ponadto inicja-
tywą zmierzającą do aktywizacji przedsiębiorców lokalnych, jak 
również tych spoza terenu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz zachę-
cenia ich do rejestrowania nowych pojazdów na terenie Gminy 
– tłumaczy wójt Sebastian Nowaczkiewicz i podkreśla, że przed-
siębiorcy posiadający środki transportowe, starając się obniżyć 
koszty swojej działalności, rejestrują samochody w gminach,  
w których obowiązują niskie stawki podatku od środków trans-
portowych. - Pozornie, obniżenie stawek podatku może przyczy-

nić się do zmniejszenia dochodów z tego tytułu, ale tylko chwi-
lowo. W efekcie końcowym konkurencyjność proponowanych 
przez nas niskich stawek spowoduje wzrost liczby środków trans-
portowych zarejestrowanych na terenie gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Tym samym, wpływy z tytułu podatku od środków transpor-
towych zwiększą się – dodaje wójt Nowaczkiewicz. 
 Jak podkreślano podczas posiedzenia sesji, podatki na tere-
nie gminy Sitkówka-Nowiny od jakiegoś już czasu są najniższy-
mi podatkami w powiecie kieleckim. Pomimo tego, władze gmi-
ny nie zdecydowały się ich podnieść, choć to przecież podat-
ki są jednym z głównych dochodów gmin. - Uważam, że to bar-
dzo dobra decyzja Rady – stwierdza Bogumiła Kowalczyk, radna 
powiatu kieleckiego. – Na terenie naszej gminy mieszka bardzo 
dużo emerytów, których dochody wcale wysokie nie są. Utrzy-
mywanie podatków na tym samym poziomie od 2012 roku to nie 
tylko ukłon w stronę mieszkańców gminy. Dzięki niskim podat-
kom gmina Sitkówka-Nowiny z całą pewnością stanie się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców 
- dodaje.
- Porównując wysokość stawek w podatku np. od nieruchomości, 
jakie obowiązują na terenie naszej gminy ze stawkami przyjętymi 
przez gminy ościenne, należy stwierdzić, iż są one znacznie niż-
sze – potwierdza wójt Sebastian Nowaczkiewicz i zaznacza, że 
gmina od  3 lat nie podnosiła wysokości ustalonych stawek cho-
ciażby w podatku od nieruchomości. – Wszystko to ma na celu 
przede wszystkim dobro mieszkańców, jak i lokalnych przedsię-
biorców, dzięki którym nasza mała ojczyzna prężnie się rozwija 
– mówi wójt Nowaczkiewicz.
 Trudno nie stwierdzić faktu, że lokalne władze gminy Sitków-
ka-Nowiny stwarzają dogodne warunki dla rozwoju gospodar-
czego, podejmując stosowne uchwały i utrzymując stawki po-
datkowe na jednym poziomie. Obniżanie stawek podatkowych  
w stosunku do górnych granic stawek kwotowych podatków 
ogłaszanych każdego roku przez Ministra Finansów, ułatwia sta-
bilny rozwój przedsiębiorstw.

Agnieszka Olech

W Sitkówce-Nowinach podatki na tym samym poziomie, a nawet niższe

 Delegacja z zaprzyjaźnionego z gminą Sitkówka-Nowiny nad-
morskiego miasta i gminy Płoty gościła z wizytą na terenie gmi-
ny Sitkówka-Nowiny. Głównym celem wizyty było zacieśnianie 
więzi i dalszy rozwój współpracy pomiędzy obiema gminami.
 W skład delegacji z Miasta i Gminy Płoty, na której czele sta-
nął zastępca burmistrza Sławomir Nowak, weszli także: Elżbieta 
Charkiewicz – skarbnik, Dorota Tarczyńska – v-ce Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej, Danuta Andrejczuk – Przewodnicząca Komisji 
Budżetowej Rady Miejskiej, Elżbieta Żukowska – kierownik Re-
feratu Budżetowego, Waldemar Bogoniowski – Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Franciszek Gródecki – Pre-
zes Zarządu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Warto przypomnieć, 
że Płoty to gmina miejsko-wiejska położona w północno-zachod-
niej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie 
gryfickim. Siedzibą gminy jest miasto Płoty.  
 Głównym celem wizyty studyjnej było zacieśnienie więzów  
i rozwój dalszej współpracy, w szczególności na polu wymia-
ny kulturalnej. – Delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Płoty wzię-
ła udział w jubileuszach naszych zespołów: dziesięciolecia Klubu 
Seniora, Chóru „Nowina” i Zespołu „Nowinianki”, a także Zespo-
łu Śpiewaczego „Szewczanki” oraz piętnastolecia Zespołu Śpie-
waczego „Bolechowiczanie”. Podczas uroczystości mogliśmy nie 
tylko podziękować naszym jubilatom za wspaniały dorobek i pro-
mocję naszej gminy, ale również pochwalić się przed gośćmi na-
szymi artystami – podkreślał wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz. A jest się czym chwalić, bo zespoły z te-
renu Gminy Sitkówka-Nowiny mają ogromny dorobek artystycz-
ny. – Jesteśmy pod wrażeniem zapału, zaangażowania i ciągłego 

rozwoju zespołów folklorystycznych z terenu tej gminy – przy-
znał zastępca burmistrza Miasta i Gminy Płoty – Sławomir No-
wak. – My jesteśmy stosunkowo młodą gminą i jeszcze nie po-
siadamy aż tak bogatej historii, również artystycznej. Ogromne 
wyrazy uznania należą się nie tylko artystom, ale także władzom 
gminy, które tak dbają o wysoki poziom budowania potencjału 
kulturalnego – dodał zastępca burmistrza Sławomir Nowak.
 Podczas spotkania samorządowcy obu gmin mieli okazję do 
zapoznania się oraz wymiany doświadczeń i poglądów. – Z całą 
pewnością będziemy kontynuować dalszą współpracę na wielu 
polach. Będziemy chcieli, aby nadal doświadczeniami wzajemnie 
wymieniali się nie tylko artyści z terenu obu gmin, ale też druho-
wie strażacy, czy młodzież szkolna – zapowiedział wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. Do tej pory z wzajemnej wymiany doświadczeń 
pomiędzy mieszkańcami obu gmin skorzystali druhowie straża-
cy, dzieci oraz grupy młodzieżowe, a także Gminno-Szkolna Or-
kiestra Dęta w Nowinach, która w gminie Płoty gościła na zapro-
szenie wielokrotnie. – Chcemy wspólnie wymieniać się doświad-
czeniami, ale też podpatrywać rozwiązania w różnych dziedzi-
nach. Temu służą przede wszystkim wizyty studyjne, które dla 
nas wszystkich są ogromnym doświadczeniem – mówili zgodnie 
samorządowcy obu gmin.  
 Grupa delegatów z Miasta i Gminy Płoty podczas wizyty zwie-
dziła naszą gminę, Jaskinię Raj, Geocentrum Wietrznia w Kiel-
cach oraz kielecki Park Geologiczny Kadzielnia.

Agnieszka Olech

Zacieśniali międzygminną współpracę
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 Wczoraj, podczas podsumowania mijającego, biego-
wego roku Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski”, któ-
re odbyło się w ramach spotkania opłatkowego w Cen-
trum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach, wręczono 
statuetkę „Przyjaciela Biegacza” dla wójta Sebastiana No-
waczkiewicza.  

 Przybyłych do Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom” 
w Ciekotach gości powitali Tomasz lato, wójt gminy Ma-
słów wraz z Jackiem Wiatrowskim, prezesem Stowarzysze-
nia „Biegacz Świętokrzyski”. W spotkaniu wzięło udział ok. 
dwieście osób, a wśród nich: samorządowcy, politycy, lu-
dzie kultury, mediów, przedstawiciele szkół i placówek spo-
łecznych, a także sportowcy oraz przyjaciele „Biegacza”.
Uroczystość rozpoczęła się podsumowaniem rocznej dzia-
łalności Stowarzyszenia. – „Biegacz Świętokrzyski” istnieje 
zaledwie rok, ale był to rok bardzo intensywny – powiedział 
Jacek Wiatrowski. – Udało nam się zorganizować, bądź też 
być współorganizatorem aż czternastu imprez sporto-
wych. Pierwszą z nich był pamiętny bieg w Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy. Był również bardzo dla nas waży 
Puchar Gór Świętokrzyskich, w którym wzięło udział ok. 

2000 osób. Odbyły się przeróżne imprezy happeningowe, 
integracyjne, a także charytatywne. Biegały z nami dzieci  
z ośrodków specjalnych, przedszkolaki, a także emeryci. 
Były to imprezy, które miały za zadanie między innymi pro-
mocję ziemi świętokrzyskiej, ponieważ mamy tu przepięk-

ne trasy, a czego chcieć więcej do biegania? – podsumował 
prezes.
 Podczas spotkania zostały wręczone statuetki, któ-
re były podziękowaniem za zaangażowanie w działalność 
Stowarzyszenia i pomoc w organizowaniu imprez biego-
wych. – Wręczyliśmy statuetki w różnych kategoriach – po-

wiedział Jacek Wiatrowski. – Pierwszą z nich była statuetka 
dla „Przyjaciela Biegacza” i była przeznaczona dla tych, któ-
rzy pomagają nam w propagowaniu wszelkich aktywności 
fizycznych. Kolejna z nich była przeznaczona dla dziennika-
rzy sportowych, którzy piszą, mówią, relacjonują imprezy 
sportowe i sami też biegają. Rozdaliśmy również trzydzie-
ści statuetek dla „Zasłużonych dla Biegacza Świętokrzy-
skiego”. Była także wręczona nagroda specjalna, „Puchar 
dla Biegacza Województwa Świętokrzyskiego”, który trafił 
do rąk Aleksandry Mądzik, osoby biegającej po całym świe-
cie – dodał prezes.
 Wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkie-
wicz, został nagrodzony statuetką „Przyjaciel Biegacza”.  
W jego imieniu statuetkę odebrał zastępca wójta, łukasz 
Barwinek. – Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny staramy się 
od dawna już promować aktywny styl i krzewić go w miesz-
kańcach. Organizujemy i współorganizujemy wiele wyda-
rzeń sportowych, jak ogólnopolskie zawody kolarskie, czy 
zawody w bieganiu. Co najważniejsze cieszą się one dużym 
zainteresowaniem, dlatego też będziemy dokładać jeszcze 
większych starań w organizację tego typu imprez sporto-
wych – zapewnił zastępca wójta, łukasz Barwinek. 
 Po zakończeniu wręczania nagród i statuetek przyszedł 
czas na symboliczne podzielenie się opłatkiem, który zo-
stał poświęcony przez biskupa diecezji kieleckiej Mariana 
Florczyka. Uroczystość uświetniły swoim występem arty-
stycznym dzieci ze szkoły w Mąchocicach Kapitulnych, pre-
zentując niezapomniany koncert kolęd.

Agnieszka Olech

Statuetka „Przyjaciela Biegacza” trafiła do 
wójta Sebastiana Nowaczkiewicza
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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
Informujemy, że od 4 stycznia 2016 roku przychodnia w Nowinach będzie pracowała w godz. 8.00-18.00. 

Jednocześnie informujemy, iż w dniach 4-5 stycznia 2016 roku wizyty pacjentów u lekarza mogą się 
przedłużać w związku z wdrażaniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny zaprasza wszystkie pary małżeńskie z terenu gminy, które w 2016 roku będą 

obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sitkówce-Nowinach pod nr 

telefonu (41) 347-50-55, lub w pokoju nr 13 (na parterze)
Termin zgłaszania do 29.02.2016r.

Kondolencje
Z żalem zawiadamiamy o śmierci Eugenii Baryckiej – mamy byłego Wójta 

Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisława Baryckiego. Śp. Eugenia Barycka 
zmarła w wieku 94 lat.

Wyrazy głębokiego współczucia na ręce byłego Wójta Gminy Sitkówka-
Nowiny Stanisława Baryckiego oraz jego rodziny składa

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny

Kondolencje
Wyrazy głębokiego współczucia na ręce Pana Michała Dudek z powodu 

śmierci żony Anny składa chór „Nowina” i Zespół „Nowinianki”.

 Ania była członkiem chóru „Nowina”. 
Jest to dla nas wielka strata.
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 Podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczo-
ści Artystycznej Seniorów – Teraz My, który już 
po raz trzynasty odbył się w Domu Kultury „Wło-
chy” w Warszawie, zaprezentowało się aż  1732 ar-
tystów z całej Polski, wystawiając blisko dwieście 
prezentacji scenicznych. Nie zabrakło tam również 
naszych zespołów: Szewczanek i Bolechowiczan,  
a także Zespołu Obrzędowego Kowalanki, który 
zajął II miejsce za widowisko obrzędowe „Prząd-
ki”. W kategorii „Instrumentaliści soliści” – I miej-
sce przypadło Feliksowi Korbanowi, który na co 
dzień stanowi muzyczną oprawę dla Szewczanek  
i Kowalanek.

 Prezentacje konkursowe odbyły się w dniach 
od 13 do 15 listopada w Okęckiej Sali Widowisko-
wej DKW w Warszawie. – Dzięki uprzejmości Gmin-
nego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, w war-
szawskim konkursie uczestniczyły trzy zespoły z terenu na-
szej gminy – relacjonuje towarzyszący nowińskim artystom 
Radny Gminy Sitkówka-Nowiny, łukasz Gryń.

 Przegląd powstał z myślą o animacji amatorskiego ru-
chu artystycznego Seniorów i od lat służy wymianie ich do-
świadczeń oraz dokonań twórczych. Prestiż całemu wyda-
rzeniu nadają zaproszeni jurorzy, jak i uczestnicy przeglądu. 
- Uznani artyści i wykładowcy szkół artystycznych potrafią 
podzielić się dobrym słowem, a cennymi uwagami pomaga-
ją nadać nową wartość twórczości dojrzałych artystów. Se-
niorzy wnoszą swój talent, entuzjazm i radość życia – mówi 
radny łukasz Gryń.
 Teraz My jest jednym z niewielu przeglądów, w których 
udział jest bezpłatny. Do udziału w konkursach mogą zgła-
szać się osoby indywidualne, grupy niezrzeszone oraz te 
zorganizowane przy instytucjach np. Domach Kultury, Uni-
wersytetach iii Wieku, Dziennych Domach Pomocy Spo-
łecznej, Parafiach i innych. 
 W tym roku w gronie jurorów zasiadali m.in. Piotr Bogu-
sław Jędrzejczak - reżyser i wiceprezes ZASP - Stowarzysze-
nia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji oraz 
prof. dr hab. Piotr Dahlig - muzykolog, etnograf, profesor 

UW, kierownik Katedry Etnomuzykologii w instytucie Mu-
zykologii UW, prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska - chór-
mistrz i pedagog, nauczyciel akademicki na Wydziale Edu-
kacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, wicedyrektor do spraw artystycznych Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. Patro-
nat honorowy nad Przeglądem objął Minister Pracy i polity-
ki Społecznej oraz Fundacja Artystów Weteranów Scen Pol-
skich. Patronami medialnymi wydarzenia był portal senior.
pl oraz Radio Warszawa. Partnerem Przeglądu została war-
szawska Fundacja Kreatywne Popołudnia, która prowadzi 
bezpłatne zajęcia rozwojowe dla seniorów.
 Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło podczas Kon-
certu Galowego 22 listopada w Okęckiej Sali Widowiskowej 
w Warszawie. Niezmiernie miło jest nam zaakcentować, że 
w kategorii „Zespoły Folklorystyczne widowisko obrzędo-
we, kabaret” – ii miejsce zajął Zespół Obrzędowy „Kowa-
lanki” za widowisko obrzędowe „Prządki”, zaś w kategorii 
„instrumentaliści soliści” – i miejsce przypadło Panu Felik-
sowi Korbanowi, który na co dzień stanowi muzyczną opra-
wę dla zespołów Szewczanki i Kowalanki.
- Jest mi niezmierni miło, że mogłem uczestniczyć w tym 
przedsięwzięciu i po raz kolejny nie mogę wyjść z podzi-
wu i zachwytu dla pracy, pasji i zaangażowania, jakie wkła-
dają w rozwój tradycji, kultury i tym samym promocji Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny zespoły Szewczanek, Bolechowiczan, 
czy Kowalanek. Wypada mi tylko podziękować za tak wspa-
niałą atmosferę, jaką tworzą. Tym samym jestem przekona-
ny, że takiej promocji trzeba nieustannie pomagać, bo dzia-
łalność zespołów ludowo-folklorystycznych w rzeczywisty 
sposób wpływa na promocję i nie pozwala nam zapomnieć 
o tym, z czego polskość słynie – czyli z naszej matki tradycji. 
Pokuszę się nawet o więcej – w dzisiejszych czasach, nieła-
twych zresztą, kultura musi wychodzić naprzeciw ludziom, 
często tym młodym, którzy nie mają z nią styczności – pod-
kreśla radny, łukasz Gryń.

Redakcja

Nasze zespoły wystąpiły na deskach 
warszawskiego Domu Kultury
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 Grupa mieszkańców z Lipowicy wraz z druhami z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Woli Murowanej przyłączyła się 
do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Paczki przy-
gotowane przez nich trafiły do jednej z najbardziej potrze-
bujących rodzin, znajdującej się w bazie „Szlachetnej Pacz-
ki”. 

 SZlAChETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy 
rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej. Co roku 
angażuje się w pomoc setki tysięcy ludzi: wolontariuszy, 
darczyńców, a także osoby wspierające projekt finansowo. 
W tym roku, mieszkańcy z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 
postanowili czynnie włączyć się w szlachetną akcję. inicja-
tywą skompletowania paczki dla wybranej rodziny zajęli się 
Anna Kasperek oraz Emilia i Paweł Strączek wraz z synem 
Bartusiem z lipowicy. Zrobili oni wywiad, byli na miejscu  
u rodziny i poznali jej potrzeby. Do tej cennej inicjatywy 
przyłączyli się również strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Woli Murowanej oraz zastępca wójta gminy Sit-
kówka-Nowiny, łukasz Barwinek, który również jest stra-
żakiem OSP Wola Murowana. – Postanowiliśmy przyłączyć 
się do tej jakże szlachetnej akcji, bo zależało nam, aby po-
móc najbardziej potrzebującym rodzinom – tłumaczą naj-
bardziej zaangażowani w akcję Anna Kasperek oraz Emilia 
i Paweł Strączek, którym pomagał w całym przedsięwzię-
ciu syn Bartuś.
 Te święta na pewno będą piękniejsze dla samotnej 
mamy z dwójką dzieci. To właśnie tę rodzinę z bazy rodzi-
ny potrzebujących grupa mieszkańców z lipowicy wybra-
ła, aby przygotować im paczkę świąteczną w ramach ak-
cji „Szlachetna Paczka”. – Samotna mama mieszka z dwój-
ką dzieci w jednopokojowym mieszkaniu w bloku na nieco 
ponad 20 metrach kwadratowych. Ojciec rodziny zmarł – 
mówi Marcin Wojcieszyński, naczelnik oraz wiceprezes OSP 
Wola Murowana. – Wiemy, że dzięki przygotowanym pacz-
kom, ta rodzina będzie miała szczęśliwsze święta. Z całą 
pewnością w przyszłym roku również zaangażujemy się  
w akcję – zapowiedział zastępca wójta, łukasz Barwinek.
 Mąka, cukier, kasza, makarony i wiele innych produk-
tów spożywczych, w tym również słodycze dla dzieci, a tak-
że produkty chemiczne, jak proszki do prania, pasty, my-
dła i inne środki czystości, a nawet ubrania, pościel, żelazko  
i kuchenka gazowa – te i wiele innych potrzebnych rzeczy 

znalazło się w przygotowanej 
paczce dla jednej z najbardziej 
potrzebujących rodzin, znajdu-
jącej się w bazie „Szlachetnej Paczki”.
 Trzeba przyznać, że ogromny stos prezentów dla po-
trzebującej rodziny robił wrażenie. – Cieszymy się, że mo-

żemy umilić święta jednej z rodzin – podkreślali zgodnie 
druhowie z OSP Wola Murowana. W niedzielę, 13 grudnia, 
strażacy wraz z zastępcą wójta łukaszem Barwinkiem oraz 
osobami organizującymi paczkę, czyli Anią, Emilią, Paw-
łem oraz Bartusiem pojechali przekazać paczkę rodzinie. 
Straż reprezentowali: Andrzej Kasperek – Prezes OSP, Mar-
cin Wojcieszyński – Naczelnik oraz Wiceprezes OSP, a tak-
że henryk Sędziejewski - Skarbnik OSP. Wszyscy już zapo-
wiedzieli, że z całą pewnością wezmą udział w kolejnej akcji 
„SZlAChETNEJ PACZKi”. – Marzy nam się, aby do tej pięk-
nej akcji z roku na rok włączało się coraz więcej osób. Wie-
rzymy, że kolejni mieszkańcy naszej miejscowości, a nawet 
pozostałych z terenu gminy przekonają się o słuszności ak-
cji i jeszcze chętniej będą ją wspierać, aby wspomóc więcej 
potrzebujących rodzin – mówili organizatorzy akcji z lipo-
wicy i Woli Murowanej, dziękując jednocześnie tym wszyst-
kim, którzy wsparli akcję swoją hojnością.

Agnieszka Olech

Włączyli się w akcję 
„SZLACHETNA PACZKA”
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 Najbardziej wyczekiwany przez wszystkie dzieci dzień 
nareszcie nadszedł. 7 grudnia w Szkole Podstawowej w No-
winach zebrali się najmłodsi mieszkańcy gminy, aby wspól-
nie wypatrywać przyjazdu Świętego Mikołaja. Starszy pan 
dotarł do nich z wielkim worem podarunków. Wesołej za-
bawy i radości z prezentów nie było końca.

 Jak każdego roku, tak i w tym w gminie Sitkówka – No-
winy zostały zorganizowane Mikołajki dla jej najmłodszych 

milusińskich. Spotkanie obfitowało w wiele atrakcji. Były 
tańce, śpiewy i konkursy z nagrodami. Jednak wszystkie 
dzieci nieustająco i z wielką niecierpliwością spoglądały na 
drzwi wejściowe, mając nadzieję ujrzeć w nich tak długo 
wyczekiwanego Świętego Mikołaja.
 Kiedy wreszcie nadszedł ten moment i starszy pan prze-
kroczył próg szkoły, został powitany gromkimi brawami. 
W niesieniu najważniejszego mikołajowego atrybutu – wor-
ka pełnego prezentów, pomógł wójt gminy, Sebastian No-
waczkiewicz. Wspólnie z Mikołajem, ku uciesze dzieci, szyb-
ko rozdali długo wyczekiwane podarunki.
 Spotkanie zakończyło się wesołą zabawą wraz z go-
ściem z dalekiej laponii. Dzieci zgodnie obiecały być nadal 
grzecznymi, ponieważ za rok liczą na kolejne miłe spotka-
nie ze Świętym Mikołajem.
 Organizatorem tegorocznej zabawy był Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach.   

Agnieszka Olech

Święty Mikołaj odwiedził Nowiny

 Na ulicach Nowin w tym roku pojawił się najprawdziw-
szy Święty Mikołaj!!! Wszystkim tym, którzy w mijającym 
roku byli grzeczni, rozdawał prezenty, a tym mniej grzecz-
nym wręczał rózgi.

 To właśnie w grudniu z okazji mikołajek obdarowujemy 
naszych bliskich drobnymi upominkami. A do niektórych 
Święty Mikołaj przychodzi osobiście. Tak też było w Nowi-
nach. Grzecznym dzieciom rozdawał prezenty, a niektórym 
mieszkańcom wręczał symboliczne rózgi. – Świetlica w No-
winach w tym roku po raz kolejny zorganizowała Akcję Mi-
kołajową. Tradycyjnie już w okolicach Dnia Świętego Miko-
łaja świetlicowi Mikołaje wyruszyli w drogę w poszukiwa-
niu grzecznych dzieci, które zgodnie z założeniem akcji mie-
li obdarować prezentami w ich domach – poinformowała 
Joanna Plutka opiekun Świetlicy. – Nasi Mikołaje zrealizo-
wali kilkanaście zamówień indywidualnych w domach pry-
watnych. Ta niezwykła misja przebiegła jak zawsze spraw-

nie i przyjemnie – podsumowano tegoroczną akcję. 
 Warto dodać, że napotkane po drodze grzeczne dzie-
ci otrzymały od Mikołaja cukierki. Chętnie też robiły sobie  
z nim zdjęcia. – Mamy nadzieję, że wszystkim obdarowa-
nym milusińskim nasi Mikołaje pozostawili miłe wspomnie-

nia i uśmiech na buźkach – mówili pracownicy Świetlicy.
 Święty Mikołaj prawdopodobnie urodził się w 280 roku 
– uwaga – we Włoszech. Po rodzicach odziedziczył znacz-
ny majątek, który rozdał ubogim. Pomagał bezinteresow-
nie i niezwykle dyskretnie. Wyróżniał się pobożnością i mi-
łosierdziem. W końcu mieszkańcy Miry wybrali go na swoje-
go biskupa. W naszej kulturze Święty Mikołaj jest doskona-
le wszystkim znaną postacią staruszka o lasce, w okularach,  
z długą siwą brodą, w czerwonym stroju i oczywiście z wor-
kiem pełnym prezentów.

Agnieszka Olech

Mikołaj na Nowińskich ulicach
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 W listopadzie delegacja ze Szkoły Podstawowej w Ko-
wali wzięła udział w spotkaniu projektowym w ramach re-
alizacji projektu Erasmus+. W wizycie wzięło udział dzie-
więcioro uczniów i trzy nauczycielki. Polska grupa uczest-
niczyła w wielu interesujących zajęciach przygotowanych 
przez czeskich partnerów i bezpośrednio związanych z re-
alizowanym projektem. 

 Pierwszego dnia wszystkie państwa biorące udział  
w spotkaniu zaprezentowały swoje kraje, regiony i szkoły. 
Następnie odwiedziliśmy panią wójt, która serdecznie po-
witała delegacje i wręczyła dzieciom drobne upominki. Po-
tem wszyscy zgromadzeni mieli możliwość obejrzenia wsi 
Okna i jej okolic. Nasi gospodarze przygotowali dla nas pysz-
ny obiad – czeskie „knedliczki”. Wieczór uczniowie spędzi-
li u rodzin goszczących, a nauczyciele wzięli udział w spo-
tkaniu projektowym, na którym dyskutowano o kolejnych 
zadaniach projektowych i omówiono te już zrealizowane.
We wtorek nasi gospodarze zabrali wszystkich na całodnio-
wą wycieczkę do Bozkovskich Jaskiń Dolomitowych. Wy-
prawa stanowiła wstęp do realizacji jednego z zadań pro-
jektowych, mianowicie lekcji z zakresu przyrody poza bu-
dynkiem szkolnym.
 Środa rozpoczęła się wspaniałym koncertem muzyki 

średniowiecznej w kościele w Oknach, który również do-
skonale wplótł się w działania Erasmusa. Potem uczniowie 
spędzali czas ze swoimi czeskimi rówieśnikami, a nauczycie-
le obserwowali zajęcia języka angielskiego w szkole i odby-
li kolejne spotkanie projektowe, tym razem dotyczące pro-
wadzenia bloga i platformy Twin Space. Następnie wszyst-
kie delegacje udały się do pobliskiego lasu, aby kontynu-

ować zadania Erasmusa (orientacja w tere-
nie). Dzień zakończył się wspólnym ogni-
skiem w indiańskim tipi. 
 W czwartek obejrzeliśmy film w kinie  
w miejscowości Doksy, a potem podziwia-
liśmy piękno przyrody spacerując nad po-
bliskim jeziorem. Mieliśmy możliwość zwie-
dzenia miasteczka, a po południu uczniowie 
wrócili do swoich rodzin goszczących, nato-
miast nauczyciele mieli kolejne spotkanie do-
tyczące realizacji projektu.
 Ostatni dzień wizyty spędziliśmy w szkole 
w Oknach. Uczniowie mieli wspólne zajęcia, 
a nauczyciele obserwowali lekcje matema-
tyki i języka angielskiego prowadzone przez 
czeskie koleżanki. Omówiliśmy szczegóły ko-
lejnych wizyt i podzieliliśmy się naszymi ma-
teriałami z pobytu. Po wspólnym obiedzie w 
pobliskim przedszkolu wszystkie delegacje 
udały się w drogę powrotną do swoich kra-
jów.

Agnieszka Olech

Odwiedzili Czechy w ramach projektu Erazmus+
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 Uczennice Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich  
w Nowinach zajęły trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnie-
nie w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ODBLA-
SKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” w kategorii klas I – III. 

 Organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej. Konkurs 
przebiegał pod honorowym patronatem Komendy Powia-
towej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenia 
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego w Warsza-
wie. 
 Na konkurs nadesłano prace ze szkół podstawowych  
z jedenastu województw. Komisja spośród tak wielu doko-
nała wyboru najlepszych. Oto nazwiska laureatów, z któ-
rych jesteśmy bardzo dumni.

I

                                                                               

Bardzo dziękujemy organizatorom oraz gratulujemy zwy-
cięzcom.

Szkolni organizatorzy                                                     
Edyta Szwed, Adriana Tarach, Justyna Golmento-Bobrowska

Sukces uczniów SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W NOWINACH

I miejsce - Amelia Bielecka kl. II a

II miejsce - Zofia Petelicka kl. I a

III miejsce - Erika Gervasi kl. I c

Wyróżnienie - Natasza Kasprzycka kl. III c
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 Zbieranie plastikowych nakrętek to nie tyl-
ko odzyskiwanie surowców wtórnych i po-
moc przyrodzie. To przede wszystkim ogrom-
ne wsparcie dla osób chorych, które dzięki nim 
otrzymują sprzęt rehabilitacyjny i opiekę me-
dyczną. O tym, ile można wycisnąć z nakrętki 
przekonał się Pan Andrzej Daszuka.

 Zbiórka nakrętek to żmudny i długotrwa-
ły proces. Aby pomóc, musi ich być napraw-
dę dużo. – Zbieram nakrętki już od siedmiu lat 
– mówi Pan Andrzej Daszuka. – Zaczęło się od 
tego, że pomagałem w przedszkolnej zbiórce, 
w której brała udział moja wnuczka. Ja zbiera-
łem, ona zanosiła do przedszkola, potem do 
szkoły. i tak właśnie dałem się wkręcić w zakrętki – stwier-
dza Pan Andrzej.
 Zysk ze sprzedaży nakrętek najczęściej przeznaczany 
jest na rehabilitację i pomoc medyczną dla osób potrzebu-
jących lub na sprzęt medyczny: wózki inwalidzkie czy pro-
tezy. W skupach za tonę nakrętek płacone jest w granicach  
300 – 700 zł. Aby pomóc jednej osobie należy więc zebrać 

nawet 30 – 40 ton plastiku. Pan Andrzej po-
maga jak może. – Tak bardzo wkręciłem się 
w zakrętkową pomoc, że nawet wyszuku-
ję je w śmietnikach. Wiem jak to brzmi, ale 
wierzcie mi, warto to robić – zapewnia Pan 
Andrzej – Był czas, kiedy krępowałem się zaj-
rzeć do śmietnika. Ale dzisiaj, widząc realną, 
wymierną pomoc, jaką dzięki temu otrzy-
muje mały chłopiec, któremu pomagam, nie 
mam już żadnych wątpliwości, że to co robię 
jest słuszne – podkreśla.
 To właśnie pomoc Pana Andrzeja przyczy-
niła się do tego, że niepełnosprawny Staś 
otrzymał nowe protezy. Jednak potrzeby ro-
sną wraz z małym chłopcem, ponieważ pro-

tezy trzeba zmieniać, aby dopasować je do dojrzewające-
go organizmu. Dlatego Pan Andrzej mobilizuje siły i zachę-
ca do zbierania plastikowych nakrętek. Ta pomoc jest bar-
dzo potrzebna!

Agnieszka Olech

Zbieranie nakrętek, 
czyli wkręcony w pomaganie

Podobno najbezpieczniejszy jest taki lód, na który nie 
wchodzimy. Trudno jednak uwierzyć, że uda nam się po-
wstrzymać amatorów ślizgawki, zwłaszcza dzieci i mło-
dzież, od hasania po lodowych taflach zamarzniętych je-
zior i stawów. Jak sprawić, żeby zimowe ferie były bez-
pieczne? Temu celowi ma służyć akcja „Bezpieczny lód”. 
Dlatego 28 uczniów klas iV-Vi Szkoły Podstawowej w Bole-
chowicach uczestniczyło w warsztatach edukacyjnych pod 
hasłem „Bezpieczny lód” w Centrum Kongresowym w Kiel-
cach. Organizatorem akcji dla szkół z województwa było 
Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Jej głównym celem było teoretyczne przeszkolenie dzie-
ci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa podczas wypo-
czynku zimowego. W ramach tych zajęć poruszone zosta-
ły zagadnienia związane z wypadkami na kruchym lodzie, 
zimowymi akcjami ratunkowymi. Odbyły się pokazy ratow-
nictwa wodnego. Warsztaty rozpoczęła 45 minutowa pre-
lekcja dotycząca bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. 
Uczniowie Naszej szkoły, a także dzieci z innych szkół po-
znali m.in. potencjalne niebezpieczeństwa związane z zaba-
wami na kruchym lodzie oraz, jak należy postępować w wy-
padku, gdy lód się załamie. 
Kolejnym punktem warsztatów była praktyczna nauka re-

suscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowania z oso-
bą wychłodzoną oraz zaznajomienie dzieci z prostymi wę-
złami ratowniczymi. - Uczniowie z Bolechowic  doskonale 
sprawdzili się zwłaszcza w przeprowadzaniu resuscytacji 
na fantomach, dzięki temu, że w Naszej Szkole regularnie 
od kilku lat szkoli się dzieci w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy i ratownictwa wodnego. Taka akcja, szczególnie 
przed feriami, jest bardzo potrzebna. Nawet dziecko, mając 
potrzebną wiedzę, może przyczynić się do uratowania czło-
wieka - podkreśla dyrektor placówki, Tomasz Gruszczyński.
Uczniom podobały się też pokazy najnowszego sprzętu ra-
towniczego, którego działanie mieli możliwość wypróbo-
wać samodzielnie. - Jak ratować tonącego spod lodu? - Po-
dać mu gałąź, sanki lub szalik. A jak się nie da, wezwać przez 
komórkę ratowników lub policję! - odpowiadali uczniowie 
Naszej Szkoły.
Ostatnim punktem warsztatów, bardzo entuzjastycznie 
przyjętym przez uczniów, było spotkanie z zawodnikami 
ViVE Tauron Kielce, którzy wylosowanym uczestnikom roz-
dawali piłki z autografami drużyny. Z bolechowickiej szkoły 
piłkę wylosował Maciej Wróblewski z klasy iV.

Redakcja

Warsztaty edukacyjne „Bezpieczny lód”
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 SPORTOWA WIGILIA judoków UKS „FUKUTENJIN”  
w Kowali odbyła się 14.12.2015.Spotkanie rozpoczęło 
się o 15.30.Ponad trzydziestka judoków uczestniczyła  
w świąteczny wigilijnym treningu judo. 

 Po jego zakończeniu – tradycyjnie odbył się egzamin 
na kolejny stopień kju- judocy zdawali na kolejny kolor 
paska. i tak -na żółty pasek zdawali: Wiktoria Przewłocka  
i Filip Pręndota, na pomarańczowy: Górajski Jakub, (sparing 
partnerem był Jan Kusiński), Filip Dorowski i Maksymilian 
Korba. Wszyscy byli dobrze przygotowani i mimo ogromnej 
sportowej tremy – zdali. Uroczystego wręczenia pasków 
dokonali – trener p. leopold Morzyk, v-ce wójt gminy 
Sitkówka –Nowiny p. łukasz Barwinek, v-ce przewodniczący 
Rady Gminy PP Renata Posłowska i Michał Kurtek oraz 
Prezes UKS :FUKUTENJiN” Stanisława Polowczyk- Walas. 
Zgodnie z niepisaną tradycją judoków- każdy ze zdających 
został rzucony przez trenera i starszych zawodników- to 
taka „pieczątka „ ważności zdanego egzaminu. Oprócz 
wymienionych PP. gośćmi spotkania były jeszcze –  
P. Małgorzata Wójtowicz- członek Komisji Oświaty RG 
Sitkówka – Nowiny oraz gospodarz obiektu- dyrektor 
szkoły podstawowej im. gen. Antoniego hedy „SZAREGO” 
w Kowali p. Małgorzata Markiewicz.
 W spotkaniu wigilijnym ponadto uczestniczyli rodzice 
judoków, ich znajomi i sympatycy judo, członkowie władz 
klubu  oraz nauczyciele ze szkoły w Kowali. Tradycyjnie był 

opłatek i moc serdecznych życzeń dla wszystkich, dobrego 
nowego roku, spokoju, radości z trenowania judo, mało 
kontuzji, dużo wygranych walk, odwagi ,dumy zwycięstwa 

i pokory przegranej. Judoków spotkała niespodzianka 
zarówno ze strony klubu jak i Rodziców- otrzymali słodkie 
upominki i zdrowe prezenciki- JABłKA!  To ważne – aby 
uprawiać taki sport trzeba przede wszystkim być zdrowym. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i życzymy 
wszystkiego najlepszego, zdrowia , radości , spokoju  
i miłości na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz 
nadchodzący nowy 2016 rok. SZCZęŚĆ BOŻE !

SPORTOWA WIGILIA JUDOKÓW 
UKS „FUKUTENJIN” w KOWALI
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 Ponad dwieście osób spotkało się na stołówce Zespo-
łu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, aby wspól-
nie połamać się opłatkiem. Wigilię dla starszych i samot-
nych osób z terenu gminy Sitkówka-Nowiny zorganizował 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 Jak można było się przekonać, ta tradycja bez wątpienia 
spodobała się przybyłym na wigilijne spotkanie opłatkowe. 
Goście chętnie śpiewali kolędy wraz z artystami. Połama-

no się opłatkiem, a wzajemnym życzeniom nie było widać 
końca. Tegoroczne wigilijne ucztowanie przebiegło w miłej, 
serdecznej i rodzinnej atmosferze.  

Agnieszka Olech

Starsi i samotni połamali się opłatkiem
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fot. Dominika Wiśniewska


