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Koncert zespołów muzycznych, zabawa taneczna, rodzinne turnieje, pokaz 
motocykli i specjalnie przygotowany program dla najmłodszych. To tylko niektóre 
z licznych atrakcji, jakie dla mieszkańców gminy przygotowali jej włodarze. W ten 
sposób 14 czerwca uczczono święto Gminy Sitkówka-Nowiny.
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	 Koncert	zespołów	muzycznych,	zabawa	taneczna,	ro-
dzinne	turnieje,	pokaz	motocykli	i	specjalnie	przygotowa-
ny	program	dla	najmłodszych.	To	tylko	niektóre	z	licznych	
atrakcji,	 jakie	 dla	 mieszkańców	 gminy	 przygotowali	 jej	
włodarze.	W	ten	sposób	14	czerwca	uczczono	święto	Gmi-
ny	Sitkówka-Nowiny.

 O r g a n i z a t o -
rami spotkania był 
wójt Gminy Sitków-
ka-Nowiny i Gminny 
Ośrodek Kultury 
„Perła”. – Cieszę 
się, że mieszkańcy 
naszej gminy tak 
chętnie obchodzą 
jej święto, tym 
bardziej, że w 
o r g a n i z a c j ę 

wkładamy mnóstwo wysiłku – Mówi Sebas-
tian Nowaczkiewicz, wójt Gminy Sitkówka-
Nowiny. – Takie wspólne spotkania są niezmier- 
nie ważne. Dzięki nim możemy wzajemnie poznać 
się i porozmawiać. To też dobry sposób na 
spędzenie czasu na świeżym powietrzu i świetna 
okazja do zabawy, szczególnie dla najmłodszych 
milusińskich. Takie spotkania integrują społeczność  
i sprawiają, że możemy się tu poczuć bardziej u siebie  
i wśród „swoich” – dodaje.
 Obchody „Dni Nowin” rozpoczęły się uroczystą Mszą 
Św. w Kościele Parafialnym w Nowinach, odprawioną  
w intencji mieszkańców.
 Dla najmłodszych mieszkańców gminy został przy-
gotowany specjalny, bardzo atrakcyjny program. Dzieci 

mogły obejrzeć 
pokaz dużych myd-
lanych baniek, balo-
nowe ZOO, a także 
pomalować twarz  
w ciekawe, kolor-
owe wzory. Do 
ich dyspozy-
cji było również 
wesołe miastec-
zko i dmuchane 
zjeżdżalnie, gdzie 

wszyscy milusińscy świetnie się bawili. Nieco starsi goście 
mogli spróbować swoich sił na dużej ściance wspina- 
czkowej, a także nauczyć się strzelać z łuku i wziąć udział  
w rodzinnym turnieju sportowym.
W czasie festynu odbyły się interesujące pokazy. Członkowie 
Stowarzyszenia CK Riders Kielce zaprezentowali swoje 
motocykle. Tłumy widzów przyciągnęło Mobilne Plane- 
tarium. Mieszkańcy mogli także degustować przeróżne 
dania regionalne przygotowane przez wszystkie Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. 
Smakosze mogli skosztować pysznych pierogów, młodej 
kapusty, kapusty z pieczarkami i przeróżnych ciast.
 Artystyczna część programu obfitowała w staran-
nie przygotowane wystąpienia. Swoje prezentacje 
przygotowały dzieci ze szkół podstawowych z tere- 
nu gminy, a także gminne zespoły artystyczne. Pod ich 

wrażeniem byli 
zaproszeni goście, 
wśród których 
znaleźli się: Wi-
ceminister Obrony 
Narodowej – Beata 
Oczkowicz, Sena-
tor RP Krzysz-
tof Słoń, Poseł 
na Sejm Marek 
Gos, Wicestar-
osta Powiatu Kieleckiego – Zenon Janus, radna Powiatu 
Kieleckiego – Bogumiła Kowalczyk, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny – Robert Jaworski, Zastępca Wójta 
Gminy Morawica – Marcin Dziewięcki, Radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego – Grzegorz Gałuszka,  
a także radni Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, sołtysi, kier-
ownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów 
Urzędu Gminy na czele z Zastępcą Wójta Łuakszem Bar-
winkiem, Sekretarz Gminy Izabelą Dziewięcką i Skarbnik – 
Joanną Młynarczyk-Kusińską.
 O oprawę 
muzyczną imprezy 
zadbała gwiazda – 
Zespół „Yagooar”, 
który zabrał nas  
w podróż z przebo-
jami, w świat biesiad  
i dobrej zabawy. 
Festyn zakończył 
się wspólnymi 
tańcami pod 
chmurką

Agnieszka Olech
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	 Podczas	posiedzenia	sesji	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowi-
ny	radni	jednogłośnie	udzielili	absolutorium	dla	wójta	gmi-
ny	Sebastiana	Nowaczkiewicza.	Dokonano	też	wyboru	no-
wego	przewodniczącego	Rady	Gminy,	którym	została	Zofia	
Duchniak,	pełniąca	do	tej	pory	funkcję	wiceprzewodniczą-
cej	Rady. 

RADNI JEDNOGŁOŚNIE UDZIELILI ABSOLUTORIUM 
WóJTOWI

 15 czerwca, w murach Urzędu Gminy Sitkówka-Nowi-
ny, z udziałem czternastu radnych odbyło się posiedzenie 
sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Głównym punktem ob-
rad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójto-
wi gminy Sitkówka-Nowiny z tytułu wykonania budżetu za 
2014 rok. Podczas sesji przedstawiono obecnym wniosek 
komisji rewizyjnej skierowany do RIO w sprawie udziele-
nia absolutorium wójtowi gminy Sitkówka-Nowiny. Regio-
nalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wnio-
sek komisji rewizyjnej, jak również pozytywnie oceniła sto-
pień zrealizowanych dochodów i wydatków w stosunku do 
planu. Również pozytywne były opinie wszystkich komisji. 
Radni udzielili wójtowi absolutorium jednogłośnie i podzię-
kowali za trud pracy włożony w realizację zadań. - Dzięku-

ję za jednogłośne udzielenie absolutorium. To dla mnie bar-
dzo ważne. Tym bardziej, że realizację budżetu za rok 2014 
przejąłem z końcem roku. Od samego początku, kiedy tylko 
przejąłem Urząd największym problemem była zbyt duża 
wysokość wydatków bieżących gminy i wydatków na za-
dania oświatowe. Z tego też powodu brakowało środków 

na zadania inwestycyjne. Po wielu staraniach, w tak krót-
kim czasie udało nam się jednak zamknąć ubiegłoroczny bu-
dżet z nadwyżką, przy pierwotnie zaplanowanym deficycie. 
Od ubiegłego roku podejmuję działania, które mają zmie-
rzać do zmniejszenia wydatków bieżących. Staramy się czy-
nić oszczędności, dzięki którym będziemy mogli przezna-
czyć więcej pieniędzy na inwestycje. Pierwsze efekty tych 
prac z całą pewnością będzie można zobaczyć w sprawoz-
daniach budżetowych po pierwszym półroczu 2015 roku 
– poinformował podczas sesji wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz. – Chcemy oszczędzać na wydatkach bieżących po to, 
żeby zrealizować więcej inwestycji, co z całą pewnością bę-
dzie z korzyścią dla mieszkańców. Wszystkie te działania to 
efekt dobrej współpracy Rady Gminy, sołtysów, pracowni-
ków Urzędu i mieszkańców. Z tego miejsca chcę jeszcze raz 
wszystkim podziękować za wsparcie i chęć dialogu. Dołożę 
wszelkich starań, aby nasza gmina rozwijała się jeszcze bar-
dziej dynamicznie – podkreślał wójt Nowaczkiewicz, dzięku-

Wójt gminy Sitkówka-Nowiny 
z absolutorium
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	 Od	 1	 kwietnia	 wstrzymano	 prace	 związane	 
z	 przebudową	 drogi	 powiatowej	 Zawada	 –	 Szewce	 –	
Zagrody	na	odcinku	Szewce	–	Osiedle	Pod	Lasem.	Wszystko	
przez	okres	lęgowy	ptaków,	który	potrwa	do	końca	lipca.	
Od	sierpnia	drogowcy	wrócą	do	prac	w	tym	miejscu.

- Wstrzymanie prac od 1 kwietnia do końca lipca było 
zapisane w umowie. Na ich kontynuację nie zgadzał się 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. O tym, że taka 

zapadła decyzja wiedzieliśmy już w momencie podpisywania 
umowy – poinformował wójt gminy Sitkówka-Nowiny, 
Sebastian Nowaczkiewicz. Drogowcy wrócą do pracy  
z początkiem sierpnia. 
 Przypomnijmy, że przebudowa drogi powiatowej 
nr 0278T Zawada - Szewce - Zagrody na odcinku Szewce 
- Osiedle Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo – 
rowerowego rozpoczęła się pod koniec minionego roku. 
Droga na tym odcinku będzie poszerzona. Wybudowane 
zostaną tu także chodniki i ścieżka rowerowa. Wykonane też 
będą nowe rowy i odwodnienie. W ramach inwestycji stanie 
w tym miejscu dziesięć nowych, energooszczędnych lamp, 
co z całą pewnością dla komfort wszystkim użytkownikom, 
korzystającym z tej drogi. 
 Jako, że jest to droga powiatowa, inwestycję prowadzi 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. Zadanie opiewa 
na kwotę 1.120 325,92 złotych. Gmina Sitkówka-Nowiny 
ze swojego budżetu dołożyła do inwestycji 400 tysięcy 
złotych. generalnym wykonawcą zadania, wyłonionym,  
w drodze przetargu jest Zakład Budowlano-Drogowy DUKT 
Artur Piwowar z Woli Murowanej.

Agnieszka Olech

Przebudowa drogi na odcinku 
Szewce – Osiedle Pod Lasem wstrzymana

jąc raz jeszcze za jednomyślne udzielenie absolutorium.
 Gratulacje i podziękowania popłynęły w kierunku wój-
ta gminy Sitkówka-Nowiny od obecnego podczas sesji wice-
starosty Powiatu Kieleckiego, Zenona Janusa, a także rad-
nych powiatu kieleckiego: Bogumiły Kowalczyk oraz Ry-
szarda Barwinka. – Widać, że rozwój gminy Sitkówka-No-
winy idzie w dobrym kierunku. Widać dobrą współpracę 
władz gminy z radnymi, sołtysami i mieszkańcami. Zmiany, 
jakie zaszły w ostatnim czasie z całą pewnością przyniosą 
doskonałe efekty, które mieszkańcy zapewne niebawem 
odczują w swoich miejscowościach, patrząc na realizowane 
inwestycje. Gratuluje udzielonego absolutorium i życzę ko-
lejnych tak dobrych wyników – mówił Zenon Janus, wicesta- 
rosta kielecki.

ZOFIA DUChNIAK WYBRANA 
NOWą PRZEWODNICZąCą 
RADY GMINY SITKóWKA-
NOWINY
 Kolejnym ważnym punk-
tem podczas ostatniego po-
siedzenia sesji był wybór no-
wego Przewodniczącego 
Rady Gminy Sitkówka-Nowi-
ny, podyktowany faktem ob-
jęcia przez dotychczasowe-
go Przewodniczącego Łu-
kasza Barwinka funkcji za-
stępcy wójta gminy Sitków-
ka-Nowiny. Jedyną zgłoszo-

ną kandydaturą do pełnienia funkcji Przewodniczącego 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny była osoba dotychczasowej 
wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Zo-
fii Duchniak. Zgodnie z procedurą, po zgłoszeniu kandyda-
ta powołano komisję skrutacyjną, która przygotowała kar-
ty do głosowania. Radni swoje głosy oddali w tajnym gło-
sowaniu. Po podliczeniu głosów, na czternastu radnych 
za kandydaturą Zofii Duchniak zagłosowało trzynastu rad-
nych. Tym samym, została ona wybrana nową Przewod-
niczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. – Dziękuję wszyst-
kim radnym za zaufanie. Funkcja Przewodniczącego Rady 
Gminy jest bardzo odpowiedzialna. Deklaruję otwar-
tość i chęć współpracy. Wierzę, że nasz wspólny wysiłek  
i wspólna praca będą służyły całej społeczności – zadeklaro-
wała nowa Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, 
która podczas posiedzenia sesji zrzekła się pełnienia funkcji 
wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. O tym, 
kto będzie w jej zastępstwie sprawował tę funkcję radni za-
decydują podczas następnego posiedzenia Sesji Rady Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny. Wtedy też nastąpi zaprzysiężenie no-
wego radnego.

 Obrady tradycyjnie już zakończyły się zapytaniami, in-
terpelacjami i wolnymi wnioskami obradujących. Radni 
długo rozmawiali na temat spraw bieżących dotyczących 
wszystkich mieszkańców. 

Agnieszka Olech  
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	 Pełną	 parą	 idą	 prace	 przy	 budowie	 kolejnej	 drogi	
za	 rządowe	 pieniądze.	 Inwestycja	 w	 Osiedlu	 Pod	 Lasem	
jest	 realizowana	 w	 ramach	 Narodowego	 Programu	
Przebudowy	 Dróg	 Lokalnych	 –	 programu	 potocznie	
nazywanego	 „schetynówką”.	 Prace	 zakończą	 się	 
w	połowie	października	bieżącego	roku.

 W ramach zadania przebudowane zostaną drogi 
gminne ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, 
ul. Wrzosowa, 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. 
- To była długo wyczekiwana przez mieszkańców inwest-
ycja – przyznaje wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebas-
tian Nowaczkiewicz. – W ramach zadania powstaną nie 
tylko nowe drogi, ale stanie również oświetlenie uliczne,  
a nawet zostanie zrobiona kanalizacja deszczowa dróg. Po 
zakończeniu inwestycji z całą pewnością w tym miejscu po-
prawi się komfort użytkowania dróg i oczywiście będzie tu 
zdecydowanie bardziej bezpiecznie – podkreśla wójt Sebas-
tian Nowaczkiewicz.
 Wszystko wskazuje na to, że nowymi drogami 
mieszkańcy pojadą już w połowie października bieżącego 

roku. Dokładnie na 16 października przewidziano 
zakończenie inwestycji. Warto przypomnieć, że będzie 
ona kosztować 2 380 877, 57 zł, a generalnym wykonawcą 
wyłonionym w drodze przetargu jest firma „Fart” z Kielc. 
Połowę pieniędzy na to zadanie pochodzi z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Drugą połowę 
gmina wyłoży ze swojego budżetu.

Agnieszka Olech

	 Mieszkańcy	 Sołectwa	 Zgórsko-Zagrody	 wybrali	
swojego	 sołtysa.	 Został	 nim	Stanisław	Kobiec.	 Będzie	 to	
dla	niego	już	szósta	kadencja.
 W związku z zakończeniem się kadencji sołtysów 
w każdej miejscowości gminy Sitkówka-Nowiny odbyły się 
spotkania, podczas których zostali wybrani nowi sołtysi  
i Rady Sołeckie. Przy okazji wyborów, przybyli na zebrania 
mieszkańcy, w obecności władz gminy Sitkówka-Nowiny, 
poruszali szereg nurtujących ich problemów. 
Ostatnie z zebrań wyborczych odbyło się w Szkole Podsta-
wowej w Nowinach, gdzie mieszkańcy sołectwa Zgórsko-
Zagrody wybierali swojego sołtysa. Jak się okazało, w taj-
nym głosowaniu bezapelacyjnie wygrał Stanisław Kobiec, 
pokonując swoich dwóch kontrkandydatów, którymi byli: 
Andrzej Janowski oraz Zdzisław Markowicz
Warto zaznaczyć, że dla nowego-starego sołtysa będzie 
to już szósta kadencja. – Taka ilość głosów świadczy  
o tym, że ludzie mi ufają i doceniają wszystko to, co dla nich 
zrobiłem do tej pory – powiedział Stanisław Kobiec tuż po 
ogłoszeniu wyników. – Przez te wszystkie lata wiele udało 
się zrobić dla naszego sołectwa. Począwszy od kanalizacji 
przez lata powstawały nowe drogi, chodniki, oświetlenie. 
Do największych jednak swoich sukcesów bez wątpienia 
mogę zaliczyć wybudowanie sygnalizacji świetlnej w Zgór-
sku. Przejście przez główną drogę dwupasmową było 
bardzo niebezpieczne. Kierowcy nie jeździli przepisowo. 
Tiry pędziły tędy nie zważając na prędkość. Ta sygnalizacja 

świetlna była ogromnie potrzebna. Dzięki niej zdecydowa- 
nie zmniejszyła się liczba wypadków. Mieszkańcy mogą 
teraz bezpiecznie przechodzić – podkreślał wybrany już 
po raz szósty przez swoich wyborców sołtys sołectwa 
Zgórsko-Zagrody, Stanisław Kobiec, który do końca nie 
potrafił odpowiedzieć na pytanie dlaczego mieszkańcy 
wybrali go po raz kolejny. – Od lat pomagam ludziom,  
a społecznikostwo mam we krwi. Lubię też rozmawiać  
z ludźmi i słuchać ich. Zawsze poruszam ich problemy pod-
czas sesji, czy rozmów z władzami. Występuję w końcu 
w ich imieniu. Być może dlatego mieszkańcy mi ufają  
i znowu chcieli mnie widzieć jako swojego przedstawiciela 

Trwają prace przy budowie „schetynówki”

Stanisław Kobiec sołtysem sołectwa 
Zgórsko-Zagrody
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	 Od	 stycznia	 bieżącego	 roku	 petenci	 odwiedzający	
Urząd	Gminy	Sitkówka-Nowiny	mogą	korzystać	 z	darmo-
wego	Internetu	w	technologii	WiFi.	Wychodząc	naprzeciw	
oczekiwaniom	 mieszkańców	 i	 petentów,	 władze	 gminy	 
postanowiły	 dodatkowo	 uruchomić	 bezpłatny	 Internet	
wokół	Urzędu. 

- Zasięg na zewnątrz budynku nie jest duży, ale wszyscy 
ci, którzy będą w pobliżu bez najmniejszych problemów 
będą mogli skorzystać z bezpłatnego dostępu do Inter-
netu. Aby skorzystać z usługi należy być w posiadaniu 
urządzenia wyposażonego w interfejs bezprzewodowy Wi-

Fi – poinformował wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian 
Nowaczkiewicz. Krótko mówiąc, każdy, kto przyjdzie z lap-
topem, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem 
mającym możliwość dostępu do sieci może połączyć się  
z Internetem zupełnie za darmo zarówno wewnątrz budy- 
nku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, jak i na zewnątrz. 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem korzystania 
z usługi hotSpot.
 UWAGA! Każdy, kto decyduje się korzystać z dar-
mowego Internetu akceptuje regulamin (zamieszczony na 
str. 7) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

	 O	Dożynkach	Powiatu	Kieleckiego	i	Gminy	Sitkówka	-	
Nowiny	rozmawiano	podczas	spotkania	w	kieleckim	staro-
stwie.

 Tegoroczne Dożynki Powiatu Kieleckiego odbędą się 
30 sierpnia w gminie Sitkówka - Nowiny.
- Tradycyjnie rozpoczną się od mszy świętej w kościele 
parafialnym, podczas której zostaną poświęcone wieńce  
i chleby -   mówił Marek Kwiecień, członek Zarządu Powia-
tu i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dożynek 
Powiatu Kieleckiego 2015.
 Następnie barwny korowód z wieńcami zostanie po-
prowadzony przez starostów dożynek na stadion w Nowi- 
nach, gdzie zaplanowano część artystyczną i wybór wieńca 
dożynkowego. Na scenie zaprezentują się zespoły ludowe 
z gminy Sitkówka – Nowiny i z terenu powiatu kieleckiego.  
Nie zabraknie licznych atrakcji dla dzieci.  Święto plonów 
zakończy występ kapeli JĘDRUSIE.
- Wspólne doświadczenia pozwolą nam zorganizować 
imprezę na wysokim poziomie – dodał Sebastian Nowacz- 
kiewicz, wójt gminy.
 W spotkaniu uczestniczyli również starosta kielec-
ki Michał Godowski, wicestarosta Zenon Janus oraz 

członkowie Zarządu Powiatu – Bogdan Gierada i  Józef 
Szczepańczyk.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Jest darmowy Internet wokół Urzędu 
w Nowinach w technologii WiFi

Święto plonów w Sitkówce – Nowinach

– zastanawiał się Pan Stanisław, który na laurach zasiąść 
nie zamierza. – Jest jeszcze dużo do zrobienia w naszym 
sołectwie. Wierzę, że z czasem uda się kolejno wszystko 
zrobić – dodał.   
 Spotkanie z mieszkańcami stało się także doskonałą 
okazją do poruszenia wielu istotnych spraw i problemów 
dotyczących nie tylko sołectwa Zgórsko-Zagrody, ale i całej 
gminy. O zmianach, jakie zaszły w Urzędzie Gminy Sitków-
ka-Nowiny powiedział wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – 
Wszystkie zmiany, jakie zaszły były dokładnie przemyślane. 
Staramy się stworzyć Urząd przyjazny dla mieszkańców, bo 
to przecież dla nich jesteśmy – zaznaczył wójt Nowaczkie-
wicz, który przypomniał o możliwości korzystania z aparatu 
USG, który został zakupiony do nowińskiej przychodni. – 
Ten aparata przez pół roku stał i nie był wykorzystywany. 
Dopiero w tym roku udało się zatrudnić bardzo dobrego 
radiologa i w tej chwili jest już dostępny dla mieszkańców 
którzy już nie muszą jeździć do Kielc na badania USG, bo 

mogą je wykonać na miejscu – poinformował wójt Sebas-
tian Nowaczkiewicz, który zachęcał także do zapisywania 
dzieci do gimnazjum w Nowinach. – Nasze gimnazjum 
ma doskonałą kadrę pedagogiczną i bardzo dobrą bazę 
dydaktyczną. Będziemy zmierzać w kierunku udoskonalania 
oferty. Stąd gorąca prośba o posyłanie dzieci do tej szkoły. 
Możecie oddać Państwo swoje dzieci do tej placówki bez 
najmniejszych obaw – przekonywał wójt.
 Spotkanie w Szkole Podstawowej w Nowinach 
zakończyło się szeroką dyskusją, podczas której mieszkańcy 
poruszyli wiele swoich problemów. Rozmawiano o po-
prawie nawierzchni ulicy Grabowej w Zgórsku, pracach 
związanych z gazyfikacją, systemie informacji w gminie 
oraz sprawności sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
drogi 762 z ul. Przemysłową w Nowinach.

Agnieszka Olech
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1. Usługa hotSpot ( zwana dalej “usługą”) 
umożliwia użytkownikom będącym w zasięgu sieci 
bezprzewodowej o nazwie HotSpot_UG_Nowiny 
ograniczone korzystanie z Internetu. 

2. Właścicielem i Operatorem bezprzewodowych 
punktów dostępu do Internetu jest Urząd Gminy 
Sitkówka-Nowiny zwanym dalej Operatorem. Dostęp 
do Internetu jest realizowany z wykorzystaniem 
infrastruktury sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny. Sieć zarządzana jest przez Urząd 
Gminy Sitkówka-Nowiny zwany w dalszej części 
regulaminu „Operatorem”. 

3. Korzystanie z usługi hotSpot jest równoznaczne  
z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Dostęp do Internetu realizowany jest za 
pomocą infrastruktury bezprzewodowej sieci 
teleinformatycznej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 
jest bezpłatny i nie ma charakteru komercyjnego. 

5. Specyfikacja usługi hotSpot:  
– maksymalny transfer łącza: 512 kb/s;  
– maksymalny czas jednej sesji: 45 min; 

6. Do skorzystania z usługi wymagane jest 
posiadanie urządzenia wyposażonego w interfejs 
bezprzewodowy Wi-Fi, pracujący w standardzie IEEE 
802.11g/n. 

7. Wyłączenia odpowiedzialności Operatora 
a. Operator nie odpowiada za czasowy brak pokrycia 

radiowego w wyznaczonych miejscach ani za 
obniżenie przepustowości łącza; 

b. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie 
oprogramowania lub innych utworów będących 
przedmiotem ochrony własności intelektualnej 
dostępnych w Internecie; 

c. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone 
przez oprogramowanie dostarczone przez strony 
trzecie; 

d. Operator nie odpowiada za warunki techniczne 
panujące w sieci radiowej oraz osiągane 
parametry połączenia z Internetem; 

e. Operator nie odpowiada za żadne szkody, 
jakie może ponieść Użytkownik w związku z 
korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:

8. utratę lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
9. ujawnienie danych Użytkownika;
10. opóźnienie w odbieraniu lub przesyłaniu danych 

spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową 
transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie – 
bez względu na przyczyny wskazanych wydarzeń;
a.	 Operator nie odpowiada za żadne szkody 

powstałe z przyczyn leżących po stronie 
Użytkownika, w tym także będące wynikiem 
okoliczności, za które Użytkownik ponosi 
odpowiedzialność.

b.	 Operator nie prowadzi bezpośredniego wsparcia 
dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i 
konfiguracji urządzeń, jak również nie ponosi 
odpowiedzialności za niekompatybilność urządzeń 
użytkownika z infrastrukturą bezprzewodową 
sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy Sitkówka-
Nowiny.

c.	 Operator zastrzega sobie prawo do czasowego 
wyłączenia usługi w celu przeprowadzania prac 
konserwacyjnych oraz innych sytuacjach w 
których będzie to konieczne. 

d.	 Działania użytkowników podczas korzystania  
z usługi są monitorowane i archiwizowane. 

11. Użytkownik usługi hotSpot jest zobowiązany do: 
a.	 nie wykorzystywania usługi hotSpot do działań 

niezgodnych z prawem; 
b.	 nie przesyłania i nie udostępniania treści, które 

są niezgodne z prawem lub są przedmiotem 
ochrony własności intelektualnej nie należącym 
do użytkownika; 

c.	 nie przesyłania i nie udostępniania treści 
mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, 
w tym w szczególności nawołujące do nienawiści; 

d.	 nie wykorzystywania dostępu w celu masowego 
rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców 
treści o charakterze reklamowym; 

e.	 nie rozpowszechniania złośliwego 
oprogramowania i innych programów mogących 
uszkodzić komputery innych użytkowników 
Internetu; 

12. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe 
odłączony od dostępu do usługi za działania 
niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym 
regulaminem, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp.  
W szczególności zabronione jest: 
a.	 usiłowanie uzyskania dostępu do zasobów 

sieciowych, do których użytkownik nie jest 
uprawniony; 

b.	 próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych  
w sieci; 

c.	 udostępnianie oraz pobieranie z sieci 
materiałów chronionych prawami autorskimi 
(oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i 
pornograficznych; 

d.	 korzystanie z aplikacji P2P; 
e.	 dalsze udostępnianie dostępu do usługi poprzez 

stosowanie repeaterów, routerów itp.; 
f.	 uruchamianie serwerów usług na urządzeniach 

podłączonych do usługi; 
g.	 wszelkie inne działanie użytkownika, które może 

zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne i 
szkodliwe dla funkcjonowania sieci; Decyzję o 
odłączeniu użytkownika podejmuje Operator 
sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy Sitkówka-
Nowiny, po analizie jego działania w sieci. 

13. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego 
zabezpieczenia swojego komputera przed 
niepowołanym dostępem z zewnątrz przy korzystaniu 
z Internetu oraz do posiadania oprogramowania 
antywirusowego. Operator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
korzystania z usługi. 

14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
sposób, w jaki wykorzystuje dostęp, w tym za treści  
i inną zawartość przesyłanych wiadomości,  
z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za 
działanie niezgodne z prawem.

15. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie 
zwalnia go z odpowiedzialności. 

16. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 
w każdym czasie.

 
Akceptuję regulamin

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny – Regulamin 
korzystania z usługi HotSpot

a.

b.

c.

c.

d.
e.

f.

g.

b.

a.

a.

b.

c.

d.

d.

e.
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	 Chociaż	 pogoda	 w	 niedzielne	 popołudnie	 nas	 nie	
rozpieszczała,	to	dla	miłośników	dobrej	muzyki	nie	miała	
znaczenia.	 A	 to	 wszystko	 za	 sprawą	 IX	 Powiatowego	
Przeglądu	Orkiestr	Dętych,	który	odbywał	się	w	Daleszy-
cach.	Wśród	260	muzyków,	którzy	zagrali	na	daleszyckim	
rynku	„Marsz	strażaków”	Franciszka	Zwolińskiego,	byli	też	
muzycy	z	gminy	Sitkówka-Nowiny.

 Na scenie zobaczyliśmy orkiestry dęte z Chmielnika, 
Bodzentyna, Łopuszna, Strawczyna, Masłowa, Pieko-
szowa, Daleszyc i Nowin.
Licznie przybyłą publiczność oraz muzyków przywitał 
przewodniczący Rady  Powiatu w Kielcach Jan Cedro. -  
W powiecie działa wiele świetnych orkiestr. Słuchanie ich 
to sama przyjemność, jestem pewien, że dzisiejszy przegląd 
dostarczy państwu wielu niezapomnianych doznań artysty-
cznych – mówił Jan Cedro.
Obecny członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Piotr Żołądek poinformował, że Orkiestra Dęta z Daleszyc 
będzie reprezentowała nasze województwo na ogólnopol-
skim przeglądzie orkiestr dętych. - To ogromne wyróżnienie 
dla samego powiatu kieleckiego, jak i województwa – dodał 
Piotr Żołądek.
Starosta kielecki Michał Godowski zwrócił uwagę na roz- 
wój artystyczny orkiestr dętych z powiatu kieleckiego. 
– Należy docenić wysiłek i zaangażowanie wszystkich, 
począwszy od członków orkiestry, kapelmistrzów, poprzez 
rodziny, które są bardzo wyrozumiała i wspierają muzyków. 
Za ten fenomen orkiestr należy podziękować również 
samorządom gminnym, w których grupy funkcjonują – 
mówił Michał Godowski.

Szczególne podziękowania starosta kierował do burmistrza 
Dariusza Meresińskiego za pomoc w organizacji już kolejne-
go przeglądu w Daleszycach. Jak mówił Michał Godowski 
Daleszyce stają się powiatową stolicą orkiestr.
 Przegląd rozpoczął występ znakomitej Orkiestry Wo-
jskowej w Radomiu. Zobaczyliśmy musztrę paradną w 
wykonaniu działającej od ponad 60-lat grupy. Pod prze-

wodnictwem kapelmistrza kapitana Sławomira Ćwieka 
zespół zagrał niezwykły koncert. Nie zabrakło bisów.   
Dużym zainteresowaniem publiczności cieszył się występ 
„powiatowej orkiestry dętej”, którą stworzyli wszyscy 
muzycy uczestniczący w przeglądzie. Blisko 260 muzyków 
zagrało razem trzy bardzo popularne utwory - “Marsz 
strażaków” Franciszka Zwolińskiego, “Orkiestry dęte” 
haliny Kunickiej i “Marsz Białe Róże”  Willego Lange. Wielką 
orkiestrą powiatową dyrygowała Katarzyna Piasecka  
z Orkiestry Dętej w Bodzentynie.
Dodatkową atrakcją przeglądu była prezentacja pojazdów 
wojskowych – samochody opancerzone i specjalny pojazd 
saperski.
 Popisom muzycznym orkiestr przyglądali się również 
posłowie Renata Janik i Mirosław Pawlak, włodarze gmin 
Bodzentyn, Masłów, Mniów, Sitkówka – Nowiny oraz wi-
ceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz.
Organizatorami Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych 
byli Starostwo Powiatowe w Kielcach i Urząd Miasta  
i Gminy w Daleszycach. Patronat medialny:  Echo Dnia, Ra-
dio Kielce, TVP Kielce.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach

	 Końca	dobiegła	realizacja		dwóch	etapów	działań	za-
planowanych	na	rok	szkolny	2014/2015	w	ramach	realizacji	
projektu	Erasmus+.

 W pierwszym etapie poznawaliśmy naszych partnerów 
i zawiązywaliśmy pierwsze przyjaźnie. W czasie tych kilku 
miesięcy skupiliśmy się na odkrywaniu piękna najbliższej 
okolicy, fotografowaliśmy  urzekające widoki, tworzyliśmy 
zielnik wstawiając do niego rośliny, które są pożyteczne  
w medycynie, życiu codziennym,  a co więcej rosną blisko 
nas.
 Drugi etap  - FOREST -  LAS  - rozpoczęliśmy od wizy-
ty u pana leśniczego  Mariusza Wertki. Grupa  uczniów 
zaangażowana w realizację zadań projektowych  udała się 
na „mały wykład” przyrodniczy w terenie.  Pan leśniczy w 

niezwykle ciekawy sposób przybliżył nam życie lasu, jego 
mieszkańców,  opowiedział o swojej ważnej i odpowiedzial-
nej pracy, przygotował nas też teoretycznie do sadzenia 
naszego małego, bajkowego lasu. Wizyta w lesie była inną 
niż codzienna lekcją przyrody, która zakończyła się ognis- 
kiem.
 Wyposażeni w wiedzę, pełni entuzjazmu przystąpiliśmy 
do realizacji najważniejszego zadania w tym etapie.  Po kon-
sultacjach z Panem Wójtem i  Panią Dyrektor  ustaliliśmy, 
że najlepszy teren dla naszego  ‘bajkowego’ lasu to ten 
położony blisko naszej szkoły. Przygotowaliśmy dołki, 
narzędzia, ziemię, zakupiliśmy potrzebne sadzonki. 
Korzystając z pięknej wiosennej pogody zabraliśmy się do 
pracy. W ciągu kilku godzin wyczarowaliśmy wspólną pracą 
nasz mały teren leśny. Teraz będziemy się nim opiekować 

Niezwykła siła orkiestr

Erasmus+ - zadania wykonane!
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 i patrzeć, jak rośnie na naszych oczach. 
 Kolejną aktywnością było wykonanie przez uczniów 
makiety lasu z materiałów ekologicznych i surowców 
wtórnych będących odpadami-śmieciami, takich jak np. 
papier, puszki, butelki plastikowe, nakrętki, rolki papieru 
czy opakowania po lodach. Okazało się, że w każdym domu 
znalazło się wiele ,,odpadków”, co stanowiło świetny 
materiał plastyczny do zrobienia przepięknych ekologic-
znych dzieł sztuki. Dzieci wykazały się dużą wyobraźnią  

i pomysłowością. Wykonały wspaniałe i różnorodne prace, 
które zostały wyeksponowane na specjalnie przygoto- 
wanej wystawie na dolnym i górnym  holu szkoły oraz na 
terenie basenu Perła.
Wystawę prac obejrzeli uczniowie szkoły, rodzice i nauc-
zyciele, którzy wyrazili podziw i uznanie za włożoną pracę  
i zaangażowanie dzieci.
 Propagując tematykę ekologiczną w dniu 6 maja grupa 
uczniów zaangażowanych w projekt Erasmus + odwiedziła 
pana Kazimierza Filipiaka, który pasjonuje się pszczelarst-

wem i posiada własną pasiekę. Na początku spotkania 
gospodarz pokazał nam ule, ich budowę i opowiedział, 
jak powstaje miód. Okazuje się, że pszczoły tworzą ,,małą 
fabrykę”, w której każdy wie, co ma robić. Widzieliśmy 
królową pszczół, trutnie oraz tysiące bardzo spokojnych  
pszczół. Uczniowie mieli również okazję spróbować pyszne-
go miodu prosto z ula. Była to niewątpliwie najsłodsza 
część spotkania. W ramach prowadzonej pasieki pozyskuje 
się oprócz miodu również inne produkty pszczele, tj. wosk  

i kit pszczeli (propolis). Z wosku pszczelego wytwarzane są: 
świece tradycyjne oraz figuralne.  Wosk do wytwarzania 
tych ostatnich jest barwiony i wylewane są z niego np.: fig-
urki do szopki świątecznej, postacie religijne, aniołki, posta-
cie z bajek i miniaturowe ule. Parę z nich przywieźliśmy do 
szkoły. Dzieci były zachwycone opowieściami pana Kazimi-
erza, a na koniec czekał ich słodki poczęstunek. 
Tak miłym akcentem zakończyliśmy pracę nad II etapem 
projektu.
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	 Informujemy,	 że	 Gmina	 Sitkówka-	 Nowiny	 uczes- 
tniczy	 w	 realizacji	 projektu	 „Powiat	 Kielecki	 przy-
jazny	 dla	 mieszkańców	 w	 ograniczaniu	 skutków	
niepełnosprawności”,	 w	 ramach	 którego	 mieszkańcy	
Gminy	Sitkówka	-	Nowiny	mogą	skorzystać	z	wielu	rodza-
jów	usług. 

 Głównym realizatorem projektu: „Powiat Kielecki 
przyjazny dla mieszkańców w  ograniczaniu skutków 
niepełnosprawności” jest Powiatowe Centrum Usług Me-
dycznych w  Kielcach, ul Żelazna 35. W ramach tego progra-
mu PCUM nieodpłatnie wykonuje dla mieszkańców Powia-
tu Kieleckiego następujące świadczenia:
 a) zabiegi, porady rehabilitacyjne i badania gęstości kości
 b) wypożycza sprzęt do rehabilitacji domowej 
 (tel. 41 34 70 375)
 - wypożyczalnia czynna jest poniedziałek, wtorek 
 i czwartek w godzinach: 10:00 - 12:00
 c) dowóz beneficjentów z terenu Gmin Powiatu Kielec- 

kiego na zabiegi rehabilitacyjne
 Warto dodać, że w projekcie uczestniczą także Porad-
nie Psychologiczno-Pedagogiczne w Bodzentynie, Chmiel-
niku i Piekoszowie, które oferują: porady, terapie, pomoc 
logopedyczną i psychologiczną.
 Beneficjentami pomocy są osoby niepełnosprawne 
posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. W/w usługi świadczone są 
nieodpłatnie.

 Zapraszamy osoby chętne do korzystania z tego Pro-
gramu.
 Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. usług 
prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sitkówce- Nowinach lub kontakt telefoniczny 
pod numerem 41 366-78-16 lub 41  347-50-40

Przygotowała 
Ewa Kopolovets

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sitkówce-Nowinach obecnie po raz ósmy realizuje 
projekt „Wykwalifikowany	 bezrobotny	 dobrym	
pracownikiem” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII. 
Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej.

W 2015 r. projekt “Wykwalifikowany	
bezrobotny	 dobrym	 pracownikiem” skierowany 
jest do 14 podopiecznych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach  
w wieku aktywności zawodowej zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze względu na 
bezrobocie. W  ramach projektu osoby biorące w 
nim udział skorzystały już z grupowych warsztatów 
Aktywizacyjnych z psychologiem oraz zarówno z 
grupowych jak i  indywidualnych spotkań z doradcą 
zawodowym. 

Uczestnicy projektu zostali również przeszkoleni 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Kolejnym etapem realizacji naszego projektu 
będzie uczestnictwo osób w kursach zawodowych, 
na których uczestnicy zdobędą już praktyczne 
umiejętności. W  tym roku zostały zaplanowane 
następujące szkolenia:

- Pracownik gospodarczy z elementami utrzymania 
zieleni,

- Ochroniarz imprez masowych,
- Kosmetyczka, wizażystka z elementami stylizacji 

paznokci.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymują 
certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobycie 
nowych kompetencji zawodowych, które mogą 
okazać się przydatne w poprawie ich sytuacji na rynku 
pracy oraz w podjęciu zatrudnienia.

Przygotowała:
Ewa Kopolovets

Rusza bezpłatny program dla niepełnosprawnych!

„Wykwalifikowany bezrobotny 
dobrym pracownikiem”
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	 W	 minioną	 niedzielę,	 na	 placu	 przy	 kościele	 parafial-
nym	w	Nowinach	odbył	się	Festyn	Rodzinny.	Wielkie	rodzin-
ne	święto	poprzedziła	uroczysta	msza	święta.	Organizato-
rami	wydarzenia	byli:	Wójt	Gminy	Sitkówka-Nowiny	Seba-
stian	Nowaczkiewicz,	Proboszcz	Parafii	pw.	Chrystusa	Od-
kupiciela	w	Nowinach,	ks.	kanonik	Józef	Kubicza	oraz	Gmin-
na	Komisja	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych.			

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W niedzielne popołudnie plac przy Parafii pw. Chrystu-
sa Odkupiciela w Nowinach zamienił się w prawdziwy plac 
zabaw. - W ubiegłym roku razem z księdzem proboszczem 
Józefem Kubiczą i Klubem „Wspólne Dobro” postanowiliśmy 
zorganizować piknik rodzinny dla dzieci z okazji dnia dziecka. 
Wydarzenie jest skierowane do całych rodzin, a rozpoczyna 
się uroczystą mszą świętą z błogosławieństwem dla dzieci. 
Później wszystkich zapraszamy na plac przy kościele, gdzie na 
wszystkich czeka wiele atrakcji – mówi wójt gminy Sitkówka-
Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. – Już w ubiegłym roku 
frekwencja była duża, a w tym przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Ogromnie się cieszymy, że przyszło tak dużo 
ludzi. To wydarzenie z całą pewnością zagości na stałe w ka-
lendarzy wydarzeń gminnych – zapowiedział wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji dla całych rodzin. 
Niezliczone konkursy dla dzieci, gry i zabawy, malowanie 
twarzy, darmowe dmuchańce, czy karuzela i oczywiście 
poczęstunek dla wszystkich – to wszystko sprawiło, że na 
festyn przybyły prawdziwe tłumy, a zabawa była wprost 
przednia. - Fajnie, że jest tu tyle atrakcji. Bardzo nam się 
podobają dmuchane zjeżdżalnie i konkursy z nagrodami. 
Podoba nam się tu i uważamy, że takie imprezy powinny 
odbywać się częściej – zgodnie mówiły dzieci.

 Konkursy dla dzieci, gry i zabawy poprowadził pod-
czas festynu nie kto inny, jak sam Zbój Madej we własnej 
osobie. - Nasze stare góry świętokrzyskie słyną z legend 
świętokrzyskich, które mówią też o zbójach. Dziś do Nowin 
zaprosił mnie wójt, żebym przybliżył dzieciom legendy  
o zbójnikach, aby wiedziały, że nasze stare góry też miały 
swoich zbójników. Przypominam też wszystkim o dobrej za-

bawie. Zbójuje na wielu imprezach, ale tu w Nowinach muszę 
przyznać, że jest wyjątkowo rodzinnie. Czuje się tutaj tak 
sielsko, że nie wiem czy do jaskini dzisiaj wrócę – zastanawiał 
się Zbój Madej.
 Jak zgodnie podkreślano, Festyn Rodzinny to doskonała 
zabawa dla całych rodzin, począwszy od tych najmłodszych, 
jak dziesięciodniowy Leon, który na festyn przybył ze star-
szym bratem, pięcioletnim Antosiem i rodzicami – Urszulą 
i hubertem Stańczuk, aż po najstarszych. Wszyscy bawili 
się znakomicie. - Myślę, że inicjatywa pikników rodzinnych 
jest bardzo dobra. Osobiście bardzo się cieszę, ponieważ 
doskonałą zabawę łączymy z tym, co duchowe, bo fes-
tyn poprzedza msza święta i błogosławieństwo dzieci. 
Spotykają się tu całe rodziny. Jest wspaniała zabawa, inte-

gracja, możemy bardziej się poznać i zbliży. Uważam, że jest 
to z korzyścią dla całej wspólnoty i parafialnej i gminnej – 
zaznaczył ks. kanonik Józef Kubicza, proboszcz parafii pw. 
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach 
 Z roku na rok festyn organizowany jest z coraz większym 
rozmachem. Trzeba przyznać, że w tym roku organiza-
torzy postawili sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Toteż  
z niecierpliwością czekamy na kolejne tego typu wydarzenie.   

Agnieszka Olech

Festyn rodzinny w Nowinach 
ze Zbójem Madejem
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	 Propagowanie	 bezpieczeństwa	 –	 to	 główny	 cel,	 jaki	
przyświecał	 Festynowi	 Bezpieczeństwa,	 zorganizowane-
mu	przez	Kopalnię	Lafarge	w	Brzezinach.	W	imprezę	włą-
czyły	 się	władze	 gminy	 Sitkówka-Nowiny,	władze	 gminy	
Morawica	oraz	strażacy	z	jednostek	w	Kowali	i	Brzezinach.

Impreza odbywa się cyklicznie już od 2009 roku. - Pracując 
w różnych częściach świata miałem przyjemność zobaczyć 
tego typu wydarzenia i inicjatywy we wszystkich jed-
nostkach biznesowych – mówi Mariusz Adamek, dyrek-
tor Kopalni Lafarge. -  Celem takiej imprezy jest wyjście 
poza kadr codziennej pracy i wspólne celebrowanie 
sukcesów, które udało nam się uzyskać jeśli chodzi 
o podniesienie stopnia bezpieczeństwa. Zależy nam 
na tym, żeby pracownicy przebywali w bezpiecznym 
środowisku i zdrowo wracali do domu, do swoich rodzin. 
Dlatego Lafarge czuje się zobowiązany do budowania 
świadomości i kultury bezpieczeństwa. Celem dzisiej- 
szego spotkania jest wyjście naprzeciw społeczności 
lokalnej i udowodnienie, że jesteśmy godnymi ambasado-
rami bezpieczeństwa, że bezpieczeństwo i zdrowie są dla 
nas niezwykle ważne. Mam nadzieję, że pomimo mało 

sprzyjającej aury, będziemy się tu dobrze bawili – dodaje.
Warto podkreślić, że firma Lafarge od lat wspiera różne 
inicjatywy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. 
Wspiera także jednostki OSP z gminy Sitkówka-Nowiny 
i Morawica. Podczas imprezy dyrektor Kopalni Lafarge 
Mariusz Adamek został odznaczony złotym medalem za 
zasług dla pożarnictwa. - To bardzo miłe wyróżnienie i duże 
zaskoczenie – mówi. – Po raz pierwszy życiu otrzymałem 
medal, tak więc na pewno ta chwila na długo zapadnie  

w mojej pamięci. Oczywiście nie mam zamiaru spocząć 
na laurach, tylko nadal kontynuować to, co już tak dobrze 
rozpoczęliśmy – deklaruje. 
 Podczas imprezy przybyli goście mogli obejrzeć 
niezwykle spektakularny pokaz ratowania osoby 
uwięzionej w samochodzie z wykorzystaniem sprzętu ra-
towniczego, w wykonaniu druhów z OSP w Kowali i Brzezi-
nach. – Nasi strażacy uwalniali poszkodowanych z zaklesz- 
czonego samochodu, który był bardzo mocno uszkodzony 
– mówi Czesław Bentkowski, Prezes OSP Kowala. - To była 
najdłuższa wersja wydobywania, ponieważ osoby w środku 
były zakleszczone, zablokowane były nogi kierowcy samo-
chodu. Strażacy musieli zdjąć dach i uwolnić poszkodowane-
go przygniecionego kierownicą. Zaprezentowali się bardzo 
dobrze, co świadczy o tym, że są doskonale wyszkoleni. 
Oczywiście niezmiernie ważny jest tu także nowy sprzęt 
wysokiej klasy, który posiadają i którym się posługiwali. 
Taki sprzęt jest teraz konieczny, gdyż samochody są produ-
kowane z twardej stali i bez niego ciężko byłoby wydostać 
ze środka poszkodowanych. Po uwolnieniu zakleszczonych 
osób strażacy przekazali je karetce pogotowia. Akcja była 
przeprowadzona w pełni profesjonalnie i można się uczyć 
na ich pokazie – dodaje.
 Druhowie z Kowali to jedni z najlepszych strażaków. 

Dbając o bezpieczeństwo działania straży mocno wspie- 
ra ich gmina Sitkówka - Nowiny. - O bezpieczeństwo 
naszej gminy dbają specjalne służby, przede wszystkim 

straż pożarna – mówi Sebastian Nowaczkiewicz, wójt 
Gminy Sitkówka – Nowiny. – Inwestujemy w nią duże 
pieniądze, a wszystko po to, aby bezpieczeństwo było 
na jak najwyższym poziomie. Nasze straże pożarne są 
świetnie wyposażone, bardzo dobrze wyszkolone i cały 
czas podnoszą swoje kwalifikacje. To jest niewątpliwie 
wymierny znak i świadectwo dbania o bezpieczeństwo. 
Ponad to, zapewniamy również bezpieczeństwo pub-
liczne. Jako gmina dofinansowujemy  np. policję i jej 

wyposażenie. Należy również wspomnieć o obronie cy-
wilnej, bo tu też kładziemy nacisk na jej rozwój. Obecnie 
mamy zabezpieczone np. worki z piaskiem, czy plandeki, 
ponieważ nasza gmina była już wielokrotnie dotyka-
na różnymi klęskami żywiołowymi. Cały czas mamy to  
w pamięci i staramy się być jak najlepiej przygotowa- 
ni na ewentualne, nieszczęśliwe zdarzenia.  Musimy 
minimalizować ich skutki i dbać o to, żeby wyrządzały jak 
najmniejsze szkody – dodaje.

 Podczas festynu bez wątpienia każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Szereg ciekawostek dla dzieci oraz 
szkoleń w zakresie bezpieczeństwa dla dorosłych – to 
tylko niektóre z atrakcji tego popołudnia. Jak zgodnie 
podkreślano, o bezpieczeństwie trzeba mówić, a tego 
typu imprezy powinny na stałe zagościć w kalendarzu 
wydarzeń gminnych.

Agnieszka Olech

Piknik bezpieczeństwa
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	 Rekordowa	liczba	160	najlepszych	zawodników	z	całej	
Polski	oraz	z	zagranicy	wzięło	udział	w	XIII	Międzynarodo-
wym	Turnieju	Szachowym	o	Puchar	Wójta	Gminy	Sitków-
ka-Nowiny. 
 - Organizacja turniejów szachowych ma u nas długą 
tradycję, ponieważ pomysł zrodził się już trzynaście lat 

temu - mówi Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny. - Myślę, że to bardzo dobra forma promocji tej 
gry i świetny pomysł na spędzanie wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież. Bardzo cieszę się, że wybierają nasz turniej 
zamiast bezproduktywne zjadacze czasu, jak gry kompute-
rowe czy telewizor. W przeciwieństwie do nich gra w sza-
chy rozwija umysł i inteligencję młodych ludzi. Jestem dum-
ny, że mamy taką młodzież – chwali wójt. – Niewątpliwie 
jest to także świetna promocja naszej gminy. Muszę się tu 
pochwalić, że uczestniczymy w programie nauki gry „Sza-
chy w szkole” skierowanym do naszych uczniów – dodaje.
Zawodnicy rywalizowali ze sobą w wodzie, a także w hali 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Tu-

taj też miało miejsce uroczyste otwarcie. Jak zgodnie 
podkreślano, szachy to piękna i niezwykle emocjonująca 
gra, wyrabiająca refleks, ale przede wszystkim ucząca szyb-
kiego podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia. - Sza-
chy generalnie uczą życia – mówi Tomasz Stefaniuk, sędzia 
główny. – Wyrabiają umiejętność  logicznego myślenia 

i podejmowania trafnych decyzji. Uczą też wybierania  
i tworzenia konstruktywnych planów. Są więc uniwersalną 
dyscypliną, która ma niesamowity wpływ na samodoskon-
alenie – podsumowuje. 
 W XIII Międzynarodowym Turnieju Szachowym w tym 
roku wystartowało aż 160 zawodników. – Mamy tu zawod-

ników grających amatorsko, ale i prawdziwych arcymis-
trzów, np. przedstawiciela Ukrainy, który pretendował do 
tytułu mistrza świata – informuje Tomasz Stefaniuk. 
 Wszyscy byli zgodni, że szachy uczą przewidywania, 
logicznego myślenia, sportowego współzawodnictwa  
i cierpliwości. To także sport pozbawiony barier pokolen-
iowych, a jego upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 
stanowi ważny element wychowawczy. – Zachęcam do gry 
w szachy wszystkich, od najmłodszych do najstarszych – 
mówi ośmioletnia Sandra Papierz, zawodniczka turnieju. 
– Dzięki nim rozwinęłam w sobie umiejętność logicznego 
myślenia, która bardzo przydaje mi się w szkole. Myślę, że 
gdybym nie trenowała, nie miałabym tak dobrych ocen  

z matematyki – dodaje. – Poza tym, szachy są po prostu 
fajne.
 Na zakończenie XIII Międzynarodowego Turnieju Sza-
chowego dla najlepszych wręczono puchary, dyplomy i na-
grody.

Agnieszka Olech

XIII Międzynarodowy 
Turniej Szachowy za nami
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	 Pod	 takim	 hasłem,	 wczoraj,	 w	 Szkole	 Podstawowej	 
w	Bolechowicach	odbył	się	 II	Gminny	Turniej	Bezpieczeń-
stwa	w	Ruchu	Drogowym.	Uczestniczyły	w	nim	drużyny	ze	
szkół	podstawowych	z	terenu	Gminy	Sitkówka	–	Nowiny.

Drużyny ze szkół z Kowali, Nowin i Bolechowic składały 
się z czterech wytypowanych w eliminacjach szkolnych 
uczniów. Turniej miał trzy części. Pierwszą z nich  był test 
ze znajomości przepisów ruchu drogowego i zagadnień 
związanych z ruchem drogowym. Druga część była częścią 
praktyczną, w której uczniowie musieli pokonać tor przesz-
kód i przejechać przez  miasteczko ruchu drogowego,  
a w części trzeciej drużyny musiały wykazać się wiedzą  
i praktyką związaną z udzielaniem pomocy przedmedy- 
cznej. - Konkurencje polegały przede wszystkim na poko-
naniu toru przeszkód przez dzieciaki. Tor został przygoto- 
wany przez komisję sędziowską, a drużyny musiały między 
innymi wykonać slalom wokół pachołków, przejechać przez 
równoważnię, czy ominąć pojazd. Wszystko z zachowa- 
niem przepisów ruchu drogowego – podkreślał komisarz 
Krzysztof Tosnowiec z Komisariatu Policji w Chęcinach, 
który przypomniał, o jakich najważniejszych zasadach  
w ruchu drogowym dzieci powinny pamiętać. - Przede 
wszystkim należy pamiętać o tym, żeby być widocznym, 

chodzić lewą stroną ulicy tak, żeby widzieć nadjeżdżający 
pojazd, a poruszając się rowerem jeździć jak najbliżej prawej 
krawędzi jezdni, zachowując szczególną ostrożność w cza-
sie wykonywania manewrów – podkreślał komisarz Krzysz-
tof Tosnowiec, który był pod wrażeniem umiejętności ucze- 
stników Turnieju. – Oceniam ich bardzo wysoko. Wiedza, 
jaką zdobyły podczas szkoleń w szkołach jest bardzo wys-
oka. Imponuje mi ich odwaga i brak oporu przed udzie-
laniem pierwszej pomocy, przed podejściem do osoby  
i rozpoczęciem resuscytacji – wymieniał komisarz Tosno- 
wiec. Podobnego zdania był także radny gminy Sitkówka-
Nowiny, a zarazem przedstawiciel OSP Wola Murowana, 

Marcin Wojcieszyński, który z zawodu jest ratownikiem 
medycznym. - Krzewienie idei udzielania pierwszej pomocy 
jest bardzo ważne z tego względu, że każdy z nas w życiu 
codziennym może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie musiał 

udzielić pierwszej pomocy. My, jako obywatele powinniśmy 
umieć tej pomocy udzielać. Dzieci poradziły sobie z tym zna-
komicie. Ich umiejętności są na bardzo wysokim poziomie 
– ocenił radny Marcin Wojcieszyński, zawodowy ratownik 
medyczny. 
 Głównym celem Turnieju było popularyzowanie roweru 
w ruchu drogowym jako jednego z ważniejszych środków 
lokomocji, poszerzenie wiedzy z zakresu kształtowania 
zachowań w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, 
utrwalenie wiedzy dotyczącej znajomości podstawowych 
zasad ruchu drogowego, wdrażanie do działań profilak-
tycznych na rzecz ochrony zdrowia i życia,  zachęcenie do 
udziału w zabawach na zasadzie rywalizacji, rozwijanie 
umiejętności efektywnego współdziałania w grupie, upo- 
wszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi dzieci 
mogą się spotkać w codziennym życiu, rozwijanie postaw 
umożliwiających zapobieganie niebezpieczeństwom, 
unikanie ich oraz pokonywanie, zapoznanie dzieci  
z działaniami służb i instytucji niosących pomoc w sytuac-
jach zagrożenia życia i zdrowia, a także integracja dzieci.
 Umiejętności uczestników oceniała komisja sędziowska 
w składzie: przedstawiciel policji – komisarz Krzysztof 
Tosnowiec, Ratownik medyczny - hubert Szczechla, radny 
gminy Sitkówka – Nowiny, a zarazem przedstawiciel OSP 
Wola Murowana - Marcin Wojcieszyńśki, dyrektor SP w Bole-
chowicach Tomasz Gruszczyński, nauczyciel SP w Nowinach 
- Małgorzata Kościelecka oraz Nauczyciel SP w Kowali - Jan 
Stefański. Prowadzącymi byli Marta Czwartosz – Mołas 
oraz Michał Wcisło.
 Po długich zmaganiach w II Gminnym Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pt. „Wakacje z Rowe- 
rem” miejsce pierwsze zajęła Szkoła Podstawowa w Bole-
chowicach. Na miejscu drugim znalazła się Szkoła Podsta-
wowa z Nowin, a miejsce trzecie zajęła Szkoła Podstawowa 
w Kowali. – Wiedza, jaką posiedliśmy przygotowując się do 
tego Turnieju pozwoli nam w przyszłości na szybkie reagowa- 
nie i niesienie pomocy potrzebującym. To bardzo ważna 
umiejętność. Dzięki temu, wiemy jak należy zachowywać 
się w sytuacjach zagrożenia – zgodnie mówiły uczennice 
zwycięskiej szkoły. 
Na zakończenie II Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym pt. „Wakacje z Rowerem” uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz gratulacje.

Agnieszka Olech

„Wakacje z Rowerem”
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	 13	czerwca,	na	stadionie	w	Nowinach	odbyły	się	Gmin-
ne	Zawody	Sportowo	–	Pożarnicze	„Nowiny	2015”.	Rywa-
lizowało	ze	sobą	siedem	drużyn	damskich	 i	męskich.	Jed-
nostka	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	z	Kowali	odniosła	bez-
dyskusyjne	zwycięstwo	i	zajęła	wszystkie	cztery	pierwsze	
miejsca	w	każdej	z	kategorii.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizatorami spotkania był Zarząd Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP oraz Wójt Gminy Sitkówka – Nowiny. 
W zawodach wzięły udział jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy. Wśród nich znalazła się jed-
na drużyna kobiet   z OSP Kowala i trzy drużyny męskie:  
z OSP Kowala, OSP Szewce-Zawada i OSP Wola Murowana. 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze reprezentowała jedna 
grupa dziewcząt z MDP Kowala i trzy drużyny chłopców:  
z MDP Kowala, MDP Wola Murowana i MDP Szewce-Zawa-
da.
 Przed rozpoczęciem rywalizacji odbyła się zbiórka, 
meldunki gotowości i odprawa drużyn. Współzawodnictwo 
toczyło się w formule dwuboju pożarniczego. Pierwszą 

konkurencją była sztafeta z przeszkodami, a drugą 
ćwiczenia bojowe. – Wszystkie jednostki były świetnie przy-
gotowane i dały niesamowity pokaz swoich umiejętności 
– mówi Marek Dyk z PSP Kielce, sędzia główny zawodów. 
– Rywalizacja była zacięta i wyrównana, bo każda jed-
nostka chciała wygrać. Dlatego tegoroczne zmagania były 
na bardzo wysokim poziomie – podsumowuje. Druhowie  
z niecierpliwością oczekiwali na odczytanie wyników.
Finalnie Kowala bezdyskusyjnie zdeklasowała swoją 
konkurencję. Wśród drużyn kobiecych miejsce pierwsze 
zajęła jedyna startująca w tej kategorii drużyna z OSP Kowala. 
W kategorii seniorów również bezapelacyjnie triumfowała 

OSP Kowala.  Na miejscu drugim uplasowała się drużyna  
z OSP Szewce-Zawada, a miejsce trzecie należało do jed-
nostki OSP Wola Murowana. Wśród Młodzieżowych Drużyn 
Kobiecych najlepsza okazała się drużyna MDP Kowala,  
a wśród juniorów na miejscu pierwszym znaleźli się ich  
koledzy z jednostki – MDP Kowala. W tej kategorii miejsce 
pierwsze przypadło jednostce MDP z Woli Murowanej, 

a miejsce trzecie zajęła drużyna OSP Szewca-Zawada. – 
Kowala w tym roku udowodniła, że jest bezkonkurencyjna 
– mówi Sebastian Nowaczkiewicz, wójt Gminy Sitkówka 
– Nowiny. – Ale wszystkie jednostki zaprezentowały się 
świetnie i pokazały umiejętności na bardzo wysokim pozio- 
mie. To mnie niezmiernie cieszy, bo te zawody to swoisty 
sprawdzian wyszkolenia i możliwości naszych strażaków – 
dodaje. – Zrobimy wszystko, aby jak najlepiej zaprezentować 
naszą gminę podczas powiatowych zawodów sportowo-
pożarniczych, które odbędą się już we wrześniu, a także na 
zawodach ratownictwa wodnego.
Podczas uroczystości wręczono także nagrody i specjalne 
podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do rozwoju 

i sukcesów jednostek OSP z Gminy Sitkówka-Nowiny. I tak, 
brązowym medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa” odzna- 
czony został Zbigniew Pyk, radny Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny, a Damian Grzegorczyk i Jakub Olejarczyk dostali 
odznaczenie „Wzorowy Strażak” za szczególne krzewienie 
idei waleczności wśród strażaków.
 Zmagania zakończyły się wręczeniem pucharów i dy-
plomów. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali cenne na-
grody.

Agnieszka Olech

OSP Kowala zdeklasowała rywali podczas 
gminnych zawodów pożarniczych!
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Ogłoszenie o pracę

Zakładka KOMUNIKATY – 
zapraszamy do czytania

Uwaga! Ogłaszamy konkurs na 
fotografie z wakacji w naszej gminie

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.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach ul. Parkowa 3 przyjmie do pracy na sezon  
grzewczy 2015/2016 palaczy c.o. z uprawnieniami (kurs palaczy c.o oraz aktualne świadectwo kwalifikacyjne).

Podania prosimy składać do dnia 10-09-2015 r. w siedzibie ZGKiM ul. Parkowa 3
Telefon kontaktowy: 41  346 51 59 lub 41366 73 42

Mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny zachęcamy do zaglądania do zakładki KOMUNIKATY znajdującej się na 
oficjalnej stronie gminy. Tutaj można m.in. zapoznać się ze wszystkimi obwieszczenia wydanymi przez wojewodę, 
czy marszałka województwa świętokrzyskiego. Znajdziemy tu także informacje o przerwach w dostawach prądu, 
ostrzeżenia meteorologiczne, zmianach kursów autobusów, zbliżających się terminach składania różnego rodzaju 

wniosków, czy informacje z działających na terenie gminy kopalni. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony Gminy Sitkówka-Nowiny
 i do zaglądania w zakładkę KOMUNIKATY.

Ogłaszamy konkurs na najlepszą fotografię z wakacji w naszej gminie. 
Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

Zdjęcia należy nadsyłać mailem na jeden z adresów: nowiny@nowiny.com.pl, redakcja@nowiny.com.pl, sekre-
tariat@nowiny.com.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Zdjęcia należy 

przysyłać do dnia 1 września. Zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, a także zawierać dokładny adres 
i numer kontaktowy. Do zdjęć należy dołączyć zgodę na ich publikację.

Po upływie terminu nadsyłania wakacyjnych zdjęć z terenu gminy Sitkówka-Nowiny zbierze się specjalna komisja, 
która wyłoni najlepsze fotografie. Na zwycięzców czekają cenne nagrody. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.
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	 Zapraszamy	 do	 zapoznania	 się	 z	 wierszami	 naszych	
lokalnych	 twórców.	 Zachęcamy	 również	wszystkich	 tych,	
którzy	 tworzą	 do	 podzielenia	 się	 ze	 swoją	 twórczością	 

z	czytelnikami	„Głosu	Nowiny”.	Wiersze	prosimy	wysyłać	
na	adres	Redakcji.

Wierszem pisane 

JAKA CUDNA OKOLICA
DO MELODII PIOSENKI ACh KIEL-
CECKIE JAKIE CUDNE

Kieleckie jest takie piękne, cudne
Nowiny też piękne są.
Zmienia się nasza Ojczyzna,
Bo wszyscy dziś tego chcą.

REF:    Jak to wszystko tu się zmienia?
To przynosi radość nam.
Wspólna praca i nadzieja.
Każdy swój wkład wnosi sam.
Bo pięknieje okolica.
Wszystkie miasta, także wsie.
Nawet jodły świętokrzyskie.
Dziś piękniejsze, każdy wie.
Jak wszystko się odbuduje.
Będzie nam łatwiej tu żyć.
Ludziom się serce raduje.
W Nowinach chcą zawsze być.

REF:    Jak to wszystko tu się zmienia?
To przynosi radość nam.
Wspólna praca i nadzieja.
Każdy swój wkład wnosi sam.
Bo pięknieje okolica.
Wszystkie miasta, także wsie.
Nawet jodły świętokrzyskie.
Dziś piękniejsze, każdy wie.
Nigdzie już stąd nie wyjeżdżasz.
Stąd patrzysz w przyszłość i w dal.
Tu zapuściłeś korzenie.
Nowin opuścić ci żal.

REF:    Jak to wszystko tu się zmienia?
To przynosi radość nam.
Wspólna praca i nadzieja.
Każdy swój wkład wnosi sam.
Bo pięknieje okolica.
Wszystkie miasta, także wsie.
Nawet jodły świętokrzyskie.
Dziś piękniejsze, każdy wie.

Henryk Skowerski

POWRóT DO KORZENI

Jest takie miejsce na ziemi
do którego chętnie wracamy myślami;
jest to dziecięcy świat
coraz bardziej wyblakły 
z upływem lat

Widzę wciąż ;
rodzinny dom z małym gankiem
piecyk z krzywym kolankiem
kolorowe kwiaty w ogrodzie
kaczki puszczane na wodzie
łany dojrzałych zbóż
na drodze unoszący się kurz
stogi pachnącego siana
leśna, słoneczna polana

Woda po deszczu płynąca strumieniem
silny zapach kapusty w beczce
przyciśniętej kamieniem
kogut co piał o czwartej rano
to wszystko nas budziło  mamo
 
Niepowtarzalny był;
majowy śpiew pod figurą Najświętszej Panienki
krakowskie ubranko małej Jagienki
Mikołaj z brodą co spełniał dziecięce marzenia
składane mu obietnice, przyrzeczenia
długie wieczory i siarczyste mrozy
z konnym zaprzęgiem pędzące wozy
opłatek przy wigilijnym stole i życzenia
takie zwykłe, łatwe do spełnienia
koszyczek do święcenia pięknie przystrojony
śmigus dyngus wymarzony
wspólne msze w niedzielne poranki
potem wizyta u cioci hanki
jasne słońce, błękit nieba
wtedy do szczęścia 
nic więcej nie było potrzeba

– Nasz pies mamo, to na wszystkich szczekał
nawet listonosz przed nim zawsze uciekał
 
To twoje oczy mamo 
wesołe lub zapłakane
radosne lub zatroskane
sprawiły, że dom rodzinny 
żyje wciąż w sercu i w pamięci
Spędzone w nim lata były najpiękniejsze
podobnie jak te kwiaty w kolorowym dzbanku
które zrywałaś zawsze o poranku

Lidia Jędrocha

          GWIAZDKA Z NIEBA

Patrząc w niebo się zachwycasz
Pięknymi gwiazdami
Chciałbyś jedną z nich dostać
Lecz jej nie dostaniesz

Już od dziecka podziwiałaś
Te cuda na niebie
Wiedziałaś, że jedna gwiazdka
Należy do Ciebie

Dni mijały oraz lata
Lecz niebo się nie zmieniało
Kiedy wieczór był już w pełni
Niebo lampy zapalało

Wciąż z zachwytem patrzę w niebo
Pełna wiary i radości 
Ta maleńka gwiazdka w górze
Daje tak wiele radości

To tak  jakby ktoś majętny 
Zgubił worek z diamentami
One się po całym niebie
Tak równiutko rozsypały

Lecz ta gwiazdka, która świeci 
Najpiękniej na niebie
Ta najbardziej mrugająca
Należy do Ciebie

Twoje serce mknie ku gwiazdce
Chce byś bardzo blisko była
Ona przecież w Twoim sercu
Miłość w gwiazdkę obudziła

Bo te gwiazdki to są dusze
Tam na niebie rozsypane
Które będąc tu na ziemi
Nie były zauważane

Mała gwiazdka teraz świeci
Najjaśniej na niebie
Teraz jest bardzo szczęśliwa
Bo znalazła Ciebie

Teraz obie świecą jaśniej 
I patrzą na Ciebie
Kiedyś też zostaniesz gwiazdką
Świecącą na niebie 

Irena Kostrzewska

F	R	A	S	Z	K	I                                                                 
N I E Z G O D A
Bieda z bogactwem,
dogadać się nie mogą.
Bo bieda się wiecznie użala,
bogactwo zaś ciągle przechwala.
P O Ż Y C Z K A
Gdy ją dostajesz,
Ogarnia Cię szaleństwo.
Gdy spłacasz,
Mówisz, że to przekleństwo.

Lidia Jędrocha

A T R Y B U T
Mój atrybut – karta kredytowa,
A co gdy się limit skończy?
Będzie nowa.

K O M P U T E R
Musi mieć w sobie moc,
Spędzasz z nim nie jedną noc.
Bez przytulania, 
Bez całowania.
Nie masz dość ciągłego klikania?

N I C 
Ludzie listów już nie piszą,
Teraz esemesują i mailują.
Bez ś, ć, ń, ą, ę.
Bąk to bak, sąd to sad.
Kąt ostry znaczy tyle co ostry kat?
Nić nadziei to NIC?

I N T E R N E T
Umówisz się na randkę,
Zapłacisz rachunki,
Przeczytasz prasę,
Poznasz prognozę pogody.
Może kiedyś Internet obiad ugotuje
i do pracy za nas powędruje?



Głos Nowin • CZERWIEC  2015 • AKTUALNOŚCI

18

	 W	 dniach	 26.05	 –	 01.06.2015	 w	 Świetlicy	 przy	 GOK	
„Perła”	w	Nowinach	odbywały	się	turnieje	 i	konkurencje	
sportowe	zorganizowane	i	przeprowadzone	w	ramach	Eu-
ropejskiego	Tygodnia	Sportu	2015. 
  Jak co roku, mnóstwo dzieci chętnie wzięło czynny 

udział w sportowych  zmaganiach.
 W tym roku program obfitował przede wszystkim  
w konkurencje skierowane do najmłodszych. I tak z wielkim 
zaangażowaniem dzieciaki rzucały do celu, biegały na czas 
przez wszelakie tory przeszkód, konkurowały w zawodach 
drużynowych – sztafetach, przechodzeniu piłki dołem  
i górą czy stonodze, sprawdzali umiejętność współpracy 
w konkurencjach parami, trenowali zręczność w zwijaniu 
na czas, balonowych skokach, oraz sprawność w szybkim 
wędkowaniu oraz Deszczu meteorytów.

 Jeden dzień poświeciliśmy na  zmagania wodne na 
pływalni „Perła”, gdzie zjeżdżaliśmy rurą oraz pływaliśmy 
na czas, a także rozegraliśmy mecz piłki wodnej.    
Niewątpliwie najwięcej śmiechu i zabawy przysporzył Bieg 
w spodniach XXXL, w którym najmłodsi ścigali się parami 

w ogromnych czerwonych spodniach oraz Płonące sto-
py, gdzie uczestnicy musieli biegać uważnie, by nie spaść  
w przepaść gorącej lawy.
 Ten aktywny i pełen wrażeń tydzień upłynął pod znak-
iem dobrej zabawy, mnóstwa śmiechu i pięknej pogody, 
która bez wątpienia sprzyjała zajęciom, odbywającym się 
na świeżym powietrzu.

Magda Świąder
Joanna Plutka

Europejski Tydzień Sportu

„WAKACJE W GMINIE” 
PROJEKT PROGRAMU ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINIE SITKÓWKA – NOWINY

Lipiec – siepień 2015

 Projekt programu zajęć wakacyjnych skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Sitkówka - Nowiny, które 
podczas wakacji pozostają w miejscu swojego zamieszkania.
 Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywać się będą w placówkach podległych GOK „Perła” tzn.:

1. Klub Miniaturka (pn – pt w godz. 9.00 – 17.00)
2. Świetlica w Nowinach – 9.00 – 17.00
3. Świetlica w Szewcach 9.00 – 22.00
4. Świetlica w Woli Murowanej – 12:00 – 20:00
5. Basen „Perła” (poniedziałek – 9.00 – 10.00)
6. Obiekty spotrowe GOK „Perła” (zgodnie ze szczegółowym planem tygodniowym)

Projekt zakłada współpracę w/w placówek mającą na celu zorganizowanie atrakcyjnego, efektywnego 
wypoczynku letniego – przewiduje ciekawe zagospodarowanie czasu wolego dzieciom i młodzieży, dzięki 
realizowaniu tygodniowych	planów	pracy w poszczególnych placówkach (wszystkie tygodniowe plany zajęć 
będą dostępne odpowiednio wcześniej na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych).

 Projekt zakłada wyszczególnienie kilku tematycznych	bloków	programowych w skład, których wchodzą 
m.in.: wycieczki i rajdy krajoznawcze, turnieje sportowe, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, wszelkiego 
rodzaju zajęcia plastyczno – techniczne, artystyczne, literacko - teatralne, fotograficzne, muzyczne, zajęcia 
profilaktyczno – wychowawcze, ćwiczenia i zabawy z zakresu arteterapii, socjoterapii oraz zajęcia sportowo - 
rekreacyjne na basenie „Perła” i nie tylko. Warto podkreślić, że w	każdy	poniedziałek	w	godzinach	9.00	–	10.00	
–	bezpłatna	kąpiel	na	basenie	„Perła”.	

ü	 ✓ Zaplanowane wycieczki	krajoznawcze	oraz	rajdy	piesze:
ü	 ✓ 16.07.2015 - Magia Karmelu Maufaktura słodyczy warsztaty– Kielce
ü	 ✓ 30.07.2015 - Centrum nauki Leonardo – Podzamcze
ü	 ✓ 13.08.2015 - Muzeum Regionalne w Wiślicy
ü	 ✓ 27.08.2015 – Pszczeli Dworek

Wszystkie zajęcia wchodzące w skład projektu będą prowadzone w czasie wakacji od poniedziałku do 
piątku w godzinach otwarcia poszczególnych placówek.

SERDECZNIE	ZAPRASZAMY!
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REKLAMA E015004412A

Park Wodny Perła
Nowiny ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny

tel: 41 3459650 
zaprasza 

na basen Perła i baseny letnie
Już od 27 czerwca zapraszamy 

na baseny letnie od godziny 10.00. 

Całodzienne bilety wstępu
 już od 6 złotych.

Z tym kuponem taniej o 10%
Kupon ważny do 31.07.2015

3
3

5

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Stowarzyszenie Między Rajem a Piekłem  
wraz z Gminą Sitkówka Nowiny i GOK Perła 

 
 Zaprasza  
dzieci, młodzież i dorosłych na 

bezpłatne 

Wakacyjne warsztaty: 
SPORTOWE 

czwartki od godziny 17:00  
świetlica w Szewcach 

PLASTYCZNE  
wtorki od godziny 17:00 

świetlica w Szewcach 

ŁUCZNICZE 
środy od godziny 16:00 

klub sportowy STELLA 
 

Warsztaty będą trwały  

od 30 CZERWCA do 27 sierpnia raz w tygodniu  

W Szewcach na terenie świetlicy przy ul. Dewońskiej 91 
(z wyjątkiem warsztatów łuczniczych) 

Na zakończenie warsztatów, odbędzie się piknik rodzinny  
 

 

 

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca  

na adres mailowy raj_pieklo@vp.pl lub pod nr tel. 502 255 491  
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W	 ostatnim	 czasie	 na	 terenie	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 
wiele	 się	 działo.	 Zapraszamy	 do	 obejrzenia	 kalendarium	 
z	licznych	wydarzeń.

KALENDARIUM 
CZERWCOWYCH 
WYDARZEŃ 
GMINNYCH 


