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Zacięta rywalizacja sportowa z poszanowaniem zasad „fair play”, miła atmosfera 
i mnóstwo świetnej zabawy - tak 25 czerwca wyglądały zawody pływackie 
zorganizowane w pływalni „Perła” w Nowinach.
Zwycięzcy w swoich kategoriach zostali nagrodzeni pucharami i nagrodami rzeczowymi. 
Każdy z uczestników zawodów otrzymał medal i słodki upominek. Organizatorem 
zawodów było Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem” we współpracy z Urzędem 
Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury „Perła” w Nowinach.
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	 Zacięta	rywalizacja	sportowa	z	poszanowaniem	zasad	
„fair	play”,	miła	atmosfera	 i	mnóstwo	świetnej	zabawy	 -	
tak	25	czerwca	wyglądały	zawody	pływackie	zorganizowa-
ne	w	pływalni	„Perła”	w	Nowinach.

	 Zawody	 odbyły	 się	 w	 podziale	 na	 następujące	 kate-
gorie:	przedszkola,	klasy	 I	–	 III,	klasy	 IV	–	VI	 i	gimnazjum.	
Wszystkie	 grupy	 zostały	 podzielone	 na	 dziewczęce	 
i	chłopięce.	-	To	jest	już	druga	edycja	zawodów	–	mówi	Ko-
rnelia	Bem-Kozieł.	–	Pierwsza	edycja	była	zorganizowana	 
w	 ubiegłym	 roku	 ze	 środków	 pozyskanych	 za	
pośrednictwem	 Lokalnej	 Grupy	 Działania	 „Perły	 Czarnej	
Nidy”.	Wzięło	w	nich	udział	ok.	100	osób,	a	więc	cieszyły	
się	ogromnym	zainteresowaniem	wśród	dzieci	i	młodzieży.	
Dlatego	zdecydowaliśmy	się	kontynuować	pomysł,	pomi-
mo,	że	środków	z	LGD	w	tym	roku	nie	było.	Na	szczęście	 
z	 pomocą	 pośpieszył	 Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 wójt	
gminy	 Sitkówka	 –	 Nowiny	 oraz	 Jacek	 Kania,	 dyrektor	
Gminnego	Ośrodka	Kultury.	Gmina	ufundowała	zakup	me-
dali,	pucharów	i	nagród	dla	dzieci,	a	GOK	udostępnił	nam	
swój	piękny	obiekt	do	przeprowadzenia	zawodów.	Gdyby	
nie	partnerstwo	zarówno	z	Urzędem	Gminy,	jak	i	z	Gmin-
nym	Ośrodkiem	Kultury,	nie	udałoby	nam	się	doprowadzić	
do	 skutku	 tegorocznej	 edycji.	 Dlatego	 z	 tego	 miejsca	
chciałabym	 serdecznie	 podziękować	 za	 okazaną	 pomoc	
i	 mam	 szczerą	 nadzieję,	 że	 zmagania	 pływackie	 dzieci	 
i	młodzieży	wpiszą	się	w	coroczny	cykl	imprez	gminy	i	będą	
odbywały	się	każdego	roku	–	dodaje.
	 Zwycięzcy	 w	 swoich	 kategoriach	 zostali	 nagrodzeni	
pucharami	 i	 nagrodami	 rzeczowymi.	 Każdy	 z	 uczest-
ników	zawodów	otrzymał	medal	 i	słodki	upominek.	 -	Nie	
spodziewałam	 się,	 że	 dzisiaj	 wygram,	 bo	 konkurencja	
była	 ogromna	 –	mówi	Weronika	 Jaworska,	 zdobywczyni	
pierwszego	miejsca	w	klasach	 I-III.	 -	Ale	 cieszę	 się,	 że	 się	
udało	 i	 mam	 z	 tego	 ogromną	 satysfakcję,	 ponieważ	 na	
ten	sukces	pracuję	 już	od	trzech	 lat,	uczęszczając	do	sek-
cji	 pływackiej	 na	 basenie	 „Perła”	w	Nowinach	 –	 dodaje.	
Współzawodnictwo	rzeczywiście	było	na	bardzo	wysokim	
poziomie	co	potwierdza	Lidia	Jędrocha,	sędzia	główny	za-
wodów.	–	Umiejętności	pływackie	dzieci	z	roku	na	rok	są	
coraz	lepsze	–	podkreśla.	-	Ja	wyjdę	od	takiego	stwierdze-
nia:	„ruch	zastąpi	każdy	 lek,	ale	żaden	 lek	nie	zastąpi	 ru-
chu”.	 Dlatego	 wszystkie	 akcje,	 które	 zachęcają	 młodych	
ludzi	do	jakiejkolwiek	aktywności	fizycznej	są	bardzo,	bar- 
dzo	ważne.	W	dobie	bylejakości	języka	i	mierności	pewnych	
wartości	 każda	 akcja,	 w	 której	 biorą	 udział	 dzieci,	 która	
wpływa	na	korekcję	wad	postawy	i	zachęca	do	uprawiania	
sportu,	jest	nieoceniona	–	dodaje.
	 Organizatorem	spotkania	było	Stowarzyszenie	„Między	
Rajem	a	Piekłem”	we	współpracy	z	Urzędem	Gminy	i	Gmin-
nym	 Ośrodkiem	 Kultury.	 –	 Jest	 bardzo	 duże	 zaintereso- 
wanie	tego	typu	imprezami,	co	widać	po	frekwencji	na	dz-
isiejszych	zawodach,	dlatego	chcielibyśmy,	aby	odbywały	

się	one	cykliczne,	każdego	roku	–	mówi	Sebastian	Nowacz-
kiewicz,	wójt	Gminy	Sitkówka	–	Nowiny.	–	Dołożymy	wszel-
kich	starań,	abyśmy	za	rok	mogli	się	tu	ponownie	spotkać	
i	 oglądać	 zmagania	 pływackie	 naszych	 podopiecznych,	

ponieważ	 inicjatywy	 tego	 typu	mają	ogromne	znaczenie.	
Przy	 tej	 okazji	 warto	 wspomnieć,	 że	 w	 GOK-U	 istnieje	
prężnie	 działająca	 sekcja	 pływacka.	 Serdecznie	 zapra- 
szam	wszystkich	 zainteresowanych	 tą	 formą	 aktywnego	
spędzania	czasu	do	zapisów	i	treningów,	które	z	pewnością	
będą	bardzo	owocne	–	dodaje.
Wszystkim	uczestnikom	dziękujemy	za	udział	w	zawodach,	
a	zwycięzcom	serdecznie	gratulujemy!

Agnieszka Olech
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	 Ślubowanie	 nowego	 radnego,	 zatwierdzenie	 planu	
pracy	Rady	Gminy	oraz	zmiany	w	budżecie	i	wybór	nowe-
go	wiceprzewodniczącego	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny	–	
to	najważniejsze	punkty	ostatniego	posiedzenia	sesji	Rady	
Gminy	Sitkówka-Nowiny.

ZAPRZySIężONy	NOWy	RADNy
	 Sesja	 Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowi-
ny	 rozpoczęła	 się	 od	 zaprzysiężenia	 no-
wego	 radnego	miejscowości	Wola	Muro-
wana,	 wybranego	 w	 wyborach	 uzupeł-
niających.	Nowym	 radnym	 został	 58-letni	
Andrzej	Kasperek,	który	pełni	także	funk-
cję	Prezesa	OSP	w	Woli	Murowanej.	War-
to	 przypomnieć,	 że	 nie	 jest	 to	 pierwsza	
kadencja	 radnego	 Andrzeja	 Kasperka.	 Tę	
funkcję	pełnił	już	w	Radzie	Gminy	Sitków-
ka-Nowiny	jedenaście	lat	temu	przez	dwie	
i	pół	kadencji.		

MIChAł	KURTeK	NOWyM	WICePRZeWODNICZąCyM	
RADy	GMINy	SITKóWKA-NOWINy
	 Jednym	 z	 punktów	 obrad	 był	wybór	 nowego	wiceprze-
wodniczącego	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny,	 jako	 że	pełnią-
ca	 do	 tej	 pory	 tę	 funkcję	 radna	 Zofia	 Duchniak	 podczas	 po-
przedniej	sesji	objęła	stanowisko	Przewodniczącej	Rady.	Na	tę	

funkcję	 zgłoszo-
no	 jedną	 kandy-
daturę.	Mimo	to,	
radni	musieli	 od-
dać	 swoje	 głosy	
w	 tajnym	 głoso-
waniu.	 Po	 podli-
czeniu	 kart	 oka-
zało	 się,	 że	 kan-
dydatura	 Micha-
ła	 Kurtka	 na	 tę	
funkcję	 została	
zaakceptowana	

większością	głosów.	–	Jestem	wdzięczny	wszystkim	tym,	któ-
rzy	poparli	moją	osobę.	Nie	zawiodę	 ich	zaufania	–	zapewnił	
Michał	Kurtek,	nowy	wiceprzewodniczący	Rady	Gminy	Sitków-
ka-Nowiny.	–	Samo	powołanie	na	funkcję	wiceprzewodniczą-
cego	jest	dla	mnie	ogromnym	wyróżnieniem.	Ta	nominacja	sta-
nowi	dla	mnie	dużą	motywację	do	jeszcze	bardziej	wytężonej	
pracy	na	rzecz	mieszkańców	gminy	Sitkówka-Nowiny	–	zapo-
wiedział	nowy	wiceprzewodniczący.
Przypomnijmy,	że	nowy	wiceprzewodniczący	ma	38	lat.	W	Ra-
dzie	Gminy	Sitkówka-Nowiny	zasiada	po	raz	pierwszy.	Ma	wy-
kształcenie	wyższe	 i	prowadzi	własną	Działalność	Gospodar-
czą.	
JUż	ZATWIeRDZONO	PLAN	PRACy	RADy	GMINy	
I	POSZCZeGóLNyCh	KOMISJI
	 Podczas	sesji	radni	podjęli	uchwałę	w	sprawie	zatwierdze-
nia	planu	pracy	Rady	Gminy	na	II	półrocze	2015	roku.	Zgodnie	
z	 przyjętymi	 założeniami	 zaplanowano	przeprowadzenie	 po-
siedzeń	sesyjnych.	Określone	zostały	 też	podstawowe	tema-
ty	obrad.	W	czasie	sesji	zatwierdzono	również	plany	pracy	po-
szczególnych	komisji	na	II	półrocze	2015	roku.	-	Analizowałam	
bardzo	 szczegółowo	 wszystkie	 plany	 poszczególnych	 komi-
sji.	Porównywałam	je	także	z	planami	z	lat	ubiegłych	i	musze	

przyznać,	że	są	one	bardzo	ambitne	-	podkreśliła	Zofia	Duch-
niak,	Przewodnicząca	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny.	 -	Przed-
stawione	plany	niejednokrotnie	wybiegają	poza	ramy	poszcze-
gólnych	 komisji.	Widać,	 że	 radni	 są	 ambitni	 i	 chcą	wiele	 zro-
bić.	Członkowie	komisji	 stawiają	przed	 sobą	duże	wyzwania.	
To	bardzo	dobra	prognoza	-	przyznała	Przewodnicząca,	Zofia	
Duchniak.	

ROZBUDUJą	PRZeDSZKOLe	I	ZAGOSPODARUJą	PLAC	W	
CeNTRUM	NOWIN
	 Podczas	sesji	dyskutowano	również	na	temat	planów	roz-
budowy	przedszkola	i	zagospodarowanie	placu	w	centrum	No-
win.	Radni	 już	przesunęli	na	 ten	cel	 środki	w	budżecie.	Dzię-
ki	 temu,	 już	 niebawem	 będą	 mogły	 rozpocząć	 się	 procedu-
ry	 związane	 z	 projektowaniem	obu	 inwestycji.	 -	 Przedszkole	
w	Nowinach	wymaga	 rozbudowania	o	dwie,	może	 trzy	 sale.	
Obecnie	 nie	 spełnia	wymaganych	 potrzeb.	 Poza	 tym,	 nieba-
wem	 ruszą	 dofinansowania	 unijne	 na	 budowę	 i	 rozbudowę	
przedszkoli.	 Będziemy	 chcieli	 pozyskać	 dofinansowanie	 na	
ten	cel	-	zapowiedział	wójt	gminy	Sitkówka-Nowiny,	Sebastian	
Nowaczkiewicz.	 Nowa	 część	 stanie	 pomiędzy	 przedszkolem	 
a	wiatą	śmietnikową	na	placu,	gdzie	obecnie	znajduje	się	par-
king.	-	W	ciągu	najbliższych	miesięcy	planujemy	zrobić	projekt	 
i	uzyskać	pozwolenie	na	budowę,	a	następnie	ruszyć	z	inwesty-
cją.	Mamy	nadzieję,	że	uda	nam	się	pozyskać	dofinansowanie	
na	ten	cel	-	dodał	wójt	Nowaczkiewicz.
	 -	Drugi	pomysł,	 jaki	zaproponowałem	radnym	to	ten	do-
tyczący	 zagospodarowania	 działki	 po	 dawnym	 przedszkolu.	
Przez	długi	 czas	 straszyła	ona	 swoim	wyglądem.	Postanowi-
liśmy	ją	uprzątnąć,	a	teraz	chcemy	ją	zagospodarować	-	poin-
formował	wójt	Sebastian	Nowaczkiewicz.	-	Chcemy,	żeby	po-
wstał	tu	plac	otwarty	dla	mieszkańców	z	ławeczkami,	alejka-
mi,	trawnikami	i	fontanną.	Jestem	też	po	rozmowach	z	preze-
sem	 Dyckerhoff	 Polska,	 Krzysztofem	 Kocikiem,	 który	 zapro-
ponował	możliwość	sfinansowania	przez	spółkę	placu	do	gry	 
w	szachy	z	dużymi	figurami,	wykonanie	stołu	do	tenisa	stoło-
wego,	czy	małej	architektury.	Jak	ta	przestrzeń	będzie	wyglą-
dać	będziemy	wiedzieć	po	wykonaniu	projektu.	Chcemy,	aby	
powstała	 tu	 przestrzeń,	 gdzie	 będzie	 można	 pospacerować	 
i	odpocząć	-	dodał.
	 Obecnie,	po	przesunięciach,	jakie	radni	dokonali	w	budże-
cie,	pracownicy	Urzędu	Gminy	będą	mogli	wystąpić	z	zapyta-
niem	ofertowym	do	firm	specjalizujących	się	w	architekturze	
krajobrazu.	Rozpoczną	 się	 także	prace	związane	z	przygoto-
waniem	projektu	przedszkola.	

ROZWóJ	GMINy	ZMIeRZA	W	DOBRyM	KIeRUNKU
	 Obradom	 sesji	 bacznie	 przyglądał	 się	 wicestarosta	 Po-
wiatu	Kieleckiego,	Zenon	Janus,	który	pracę	radnych	 i	władz	
gminy,	a	także	plany	jej	rozwoju	określił	jako	bardzo	ambitne.	
-	Sprawdza	się	 staropolskie	powiedzenie,	które	mówi	o	 tym,	
że	zgoda	buduje.	Widzę,	że	zarówno	radni,	jak	i	władze	gminy	
otwarcie	mówią	o	planach	i	inwestycjach,	do	których	podcho-
dzą	bardzo	ambitnie.	Cieszy	fakt,	że	gmina	nie	popada	w	ma-
razm,	ma	pomysł	na	rozwój	i	chce	się	rozwijać	-	podkreślał	wi-
cestarosta	Powiatu	Kieleckiego,	Zenon	Janus.
	 Ostatnim	punktem	obrad	były	tradycyjnie	już	interpelacje,	
zapytania	i	wolne	wnioski	obradujących.

Agnieszka	Olech		

Z posiedzenia Sesji Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny
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ZADANIA	ZAKOŃCZONe	:

1.	 Budowa	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej	 w	 miejscowości	
Trzcianki	 w	 gminie	 Sitkówka-Nowiny	 –	 wykonanie	
dokumentacji	projektowej.
-	 Wykonawca:	 Pracownia	 Projektowa	 „SANIT”	 Urszula	
Lamch-Kołacz,	
-	wartość	brutto	zł:	50.430,00

2.	 Budowa	 kanalizacji	 sanitarnej	 na	 działkach	 nr	 ewid.	
733/4,	 732/7,731/12	 w	 msc.	 Kowala,	 Gmina	 Sitkówka-
Nowiny	 –	 IV	 etap	 -	w	 ramach	Grup	 Inicjatywy	 Lokalnej.	
(145,90	m).
-	Wykonawca:	SOBBUD	BUDOWNICTWO	Spółka	z	o.o.,	
-	wartość	brutto	zł:	134.810,40

3.	 Budowa	 sieci	 wodociągowej	 na	 działkach	 nr	 ewid.	
729/2,	728/17,	727/1,	724/8,	723/1,	720/4,	719/4,	718/4,	717/4,	
715/5,	714/4,	713/2,	710/9	w	msc.	Kowala,	Gmina	Sitkówka-
Nowiny	 –	 V	 etap	 -	 w	 ramach	 Grup	 Inicjatywy	 Lokalnej.	
(410,10	m)
-	Wykonawca:	SOBBUD	BUDOWNICTWO	Spółka	z	o.o.,	
-	wartość	brutto	zł:	155.974,99.
4.	Doposażenie	Świetlicy	w	remizie	OSP	Wola	Murowana,	
Gmina	 Sitkówka-Nowiny.	 (zakup	 zmywarki	 do	 naczyń	 
i	zestawu	do	zmywania).
-	wartość	brutto	zł:	9.866,20.
5.	Remont	nawierzchni	tłuczniowej	drogi	gminnej	działki	
nr	ewid.	733/7,	733/11,	732/19,	731/13	w	msc.	Kowala,	Gmina	
Sitkówka-Nowiny.	(210,0	m).
-	Wykonawca:	PPB	„INS-BUD”	Wojciech	Jędrzejczyk,	
-	wartość	brutto	zł:	84.200,02.
6.	Remont	nawierzchni	tłuczniowej	drogi	gminnej	działka	
nr	ewid.	296/3	w	msc.	Zgórsko,	Gmina	Sitkówka-Nowiny.	
(140,0	m).
-	 Wykonawca:	 PPB	 „INS-BUD”	 Wojciech	 Jędrzejczyk,	
Bilcza,	
-	wartość	brutto	zł:	56.069,55.
7.	Remont	nawierzchni	tłuczniowej	drogi	gminnej	działka	
nr	ewid.	476/15	w	msc.	Zgórsko,Gmina	Sitkówka-Nowiny.	
(110,0	m).
-	Wykonawca:	SOBBUD	BUDOWNICTWO	Spółka	z	o.o.,	
-	wartość	brutto	zł:	46.948,49.
8.	Remont	nawierzchni	tłuczniowej	drogi	gminnej	działka	
nr	ewid.	402,	ul.	Rajska	w	msc,	Szewce,	Gmina	Sitkówka-
Nowiny.	(200,0	m).
-	Wykonawca:	SOBBUD	BUDOWNICTWO	Spółka	z	o,o.,	
-	wartość	brutto	zł:	89.402,38

9.	Dostawa	i	montaż	na	terenie	gminy	znaków	drogowych,	
luster	drogowych	i
tabliczek	z	nazwą	miejscowości	(Sitkówka,	Bolechowice,	
Zgórsko,	Nowiny,
Szewce).
-	Wykonawca:	M-ZNAK	Marek	Stróżyk

-	wartość	brutto	zł:	3.135,27.

10.	Dostawa	i	montaż	na	terenie	gminy	znaków	drogowych	
i	tabliczek	z	nazwą
miejscowości	 i	 ulic,	 oraz	 wykonanie	 oznakowania	
poziomego	dróg	gminnych
(Nowiny,	Trzcianki,	Kowala).
-	Wykonawca:	M-ZNAK	Marek	Stróżyk,	
-	wartość	brutto	zł:	5.875,71

ZADANIA	W	TRAKCIe	ReALIZACJI:
11.	 Przebudowa	 dróg	 gminnych	 ul.	 Grabowa	 (w	 części),	 
ul.	Bukowa,	ul.	Klonowa,	ul.
Wrzosowa,	 dróg	gminnych	w	Osiedlu	 Pod	 Lasem,	wraz	 
z	oświetleniem	ulicznym	dróg
gminnych	ul.	Bukowa,	w	Osiedlu	Pod	Lasem	i	kanalizacją	
deszczową	dróg	gminnych	w
Osiedlu	 Pod	 Lasem,	 w	 msc.	 Zgórsko,	 Gmina	 Sitkówka-
Nowiny.
-	 Wykonawca:	 Przedsiębiorstwo	 Robót	 Inżynieryjnych	
„FART”	Spółka	z	o.o.,	
-	umowny	termin	zakończenia:	do	dnia	16.10.2015r.
-	wartość	brutto	zł:	2.380.877,57.

12.	 Zadanie	 będzie	 dofinansowane	 z	 Narodowego	
Programu	Przebudowy	Dróg	Lokalnych	w	2015r.
Budowa	 oświetlenia	 ulicznego	 w	 msc.	 Szewce,	 ul.	
Ołowiana,	Gmina	Sitkówka-Nowiny.
-	 Wykonawca:	 Zakład	 Usług	 elektroinstalacyjnych	
Zbigniew	Góralski,	
-	umowny	termin	zakończenia:	do	dnia	31.08.2015r.
-	wartość	brutto	zł:	92.540,00

13.	 Rozbudowa	 i	 przebudowa	 kotłowni	 CO	 w	 Osiedlu	
Nowiny,	gmina	Sitkówka-Nowiny	-	opracowanie	koncepcji	
wariantowej.
-	Wykonawca:	PPh	„SAWOX”	Sp.	J.
-	umowny	termin	zakończenia:	do	dnia	30.09.2015r.
-	wartość	brutto	zł:	9.800,00

14.	Budowa	wodociągu	rozdzielczego	i	kanału	sanitarnego	
w	msc.	Zgórsko,	Gmina

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 
NA TERENIE GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2015r.
REALIZOWANYCH w okresie od 01.01.2015r. do 14.07.2015r.
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Sitkówka-Nowiny,	 na	 działkach	 nr	 ewid.	 252/60,	 296/3,	
281/3,	306/15	-	w	ramach
Grup	 Inicjatywy	 Lokalnej.	 (wodociąg	 –	 177,0	 m,	 kanał	
sanit.-	661,50	m).
-	 Wykonawca:	 Przedsiębiorstwo	 Robót	 Inżynieryjnych	
„KANRyD”	Sp.	j.,	
-	umowny	termin	zakończenia:	do	dnia	31.08.2015r.
-	wartość	brutto	zł:	238.275,60

15.	 Wykonanie	 drogi	 gminnej	 na	 działce	 nr	 307/14	 
(ul.	Wiosenna)	w	msc.	Zgórsko,	Gmina	Sitkówka-Nowiny	-	
opracowanie	dokumentacji	projektowej.
-	 Wykonawca:	 Przedsiębiorstwo	 Budowlano-Drogowe	
„MAGBUD”	Wojciech	Czub,	-	umowny	termin	zakończenia:	
do	dnia	30.10.2015r.
-	wartość	brutto	zł:	18.450,00.

16.	 Wykonanie	 drogi	 gminnej	 ul.	 Dolomitowa	 w	 msc.	
Szewce,	 Gmina	 Sitkówka-	 Nowiny	 -	 opracowanie	
dokumentacji	projektowej.
-	 Wykonawca:	 Przedsiębiorstwo	 Budowlano-Drogowe	
„MAGBUD”	Wojciech	Czub,	
-	umowny	termin	zakończenia:	do	dnia	30.10.2015r.
-	wartość	brutto	zł:	33.825,00.

17	 Modernizacja	 2	 sztuk	 przystanków	 autobusowych	 
w	msc.	Szewce,	Gmina	Sitkówka-Nowiny.
Wykonawca:	 Zakład	 Usług	 Budowlanych	 inż.	 Mirosław	
Kędzior,	
-	umowny	termin	zakończenia:	do	dnia	31.08.2015r.
-	wartość	brutto	zł:	17.958,00

18.	Modernizacja	bram	w	budynku	OSP	Wola	Murowana,	
Gmina	Sitkówka-Nowiny.
-	Wykonawca:	TOTMAN	Robert	Sasor,	
-	umowny	termin	zakończenia:	do	dnia	31.08.2015r.
-	wartość	brutto	zł:	10.996,20.

19.	 Budowa	 oświetlenia	 terenu	 osiedla	 mieszkań	
socjalnych	przy	ul.	Perłowej	w	msc.
Nowiny,	 Gmina	 Sitkówka-Nowiny.	 -opracowanie	
dokumentacji	projektowej.
-	 Wykonawca:	 Pracownia	 Usług	 Inwestycyjnych	 
i	Projektowych	„WeKTOR”	Andrzej	Jezierski,
-	umowny	termin	zakończenia:	do	dnia	30.09.2015r.
-	wartość	brutto	zł:	19.680,00.

20.	 Budowa	 oświetlenia	 ul.	 Wrzosowej	 i	 ul.	 Klonowej	 
w	msc.	Zgórsko,	Gmina	Sitkówka-
Nowiny	-	opracowanie	dokumentacji	projektowej.

-	 Wykonawca:	 Pracownia	 Usług	 Inwestycyjnych	 
i	Projektowych	„WeKTOR”	Andrzej	Jezierski,	
-	umowny	termin	zakończenia:	do	dnia	31.07.2015r.
-	wartość	brutto	zł:	14.883,00.

III.	ZADANIA	W	TRAKCIe	PRZyGOTOWANIA:

21.	 Budowa	 boiska	 wielofunkcyjnego	 na	 terenie	 Szkoły	
Podstawowej	w	msc.	Kowala,	Gmina	Sitkówka-Nowiny.
-	 przewidywany	 termin	 ogłoszenia	 przetargu:	 do	 dnia	
23.07.2015r.

22.	 Modernizacja	 pokrycia	 dachowego	 nad	
pomieszczeniami	Schroniska	Młodzieżowego
w	 budynku	 Zespołu	 Szkół	 Ponadpodstawowych	 
w	Nowinach,	Gmina	Sitkówka-
Nowiny.
-	przetarg	nieograniczony	ogłoszony	dnia	14.07.2015r.
-	planowany	termin	zakończenia	robót:	do	dnia	31.10.2015r.

23.	 Budowa	 sieci	 wodociągu	 rozdzielczego	 i	 kanału	
sanitarnego	w	msc.	Zgórsko,	Gmina
Sitkówka-Nowiny.	 -	w	 ramach	Grup	 Inicjatywy	Lokalnej.	
(wodociąg	–	174,50	m,
kanalizacja	sanit.	-	324,50	m).
-	planowany	termin	podpisania	umowy	po	rozstrzygnięciu	
przetargu	–	do	dnia
23.07.2015r.
-	planowany	termin	zakończenia	robót:	do	dnia	31.08.2015r.

24.	 Wykonanie	 drogi	 na	 działce	 nr	 ewid.	 468	 w	 msc.	
Zgórsko,	Gmina	Sitkówka-Nowiny.
-	 planowany	 termin	 ogłoszenia	 przetargu:	 do	 dnia	
31.07.2015r.
-	planowany	termin	zakończenia	robót:	do	dnia	15.09.2015r.

25.	 Budowa	 altany	 śmietnikowej	 na	 terenie	 budynków	
mieszkalnych	wielorodzinnych	nr	33	i	38	w	msc.	Sitkówka,	
Gmina	Sitkówka-Nowiny.
-	 planowany	 termin	 wykonania	 projektu	
zagospodarowania	terenu:	do	dnia	31.08.2015r.
-	 planowany	 termin	 zakończenia	 robót:	 do	 dnia	
30.09.2015r.

26.	 Wykonanie	 placu	 zabaw	 na	 terenie	 budynków	
mieszkalnych	wielorodzinnych	nr	33	i
38	wmsc.	Sitkówka,	Gmina	Sitkówka-Nowiny.
-	 planowany	 termin	 wykonania	 projektu	
zagospodarowania	terenu:	do	dnia	31.08.2015r.
-	 planowany	 termin	 zakończenia	 robót:	 do	 dnia	
30.09.2015r.

27.	Wykonanie	 siłowni	 zewnętrznej	 na	 działce	 nr	 ewid.	
202	w	msc.	Szewce,	Gmina	Sitkówka-Nowiny.
-	 planowany	 termin	 wykonania	 projektu	
zagospodarowania	terenu:	do	dnia	31.08.2015r.
-	 planowany	 termin	 zakończenia	 robót:	 do	 dnia	
30.09.2015r.

28.	 Modernizacja	 placu	 zabaw	 na	 Osiedlu	 Pod	 Lasem	 
w	msc.	Zgórsko,	Gmina	Sitkówka-Nowiny.
-	planowany	termin	wykonania:	do	dnia	31.08.2015r.
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 Komisariat	Policji	w	Chę-
cinach,	 pod	 który	 należy	
teren	 gminy	 Sitkówka-No-
winy,	ma	 nowego	 komen-
danta.	 Został	 nim	 podko-
misarz	 Łukasz	 Sarna.	 Do-
tychczasowy	 komendant	
Michał	 Lipiec	 został	 na-
czelnikiem	 wydziału	 ds.	
Przestępstw	 i	 Wykroczeń	
w	 Ruchu	 Drogowym	 Ko-
mendy	 Miejskiej	 Policji	 
w	Kielcach.
	 Nowy	 komendant	
Komisariatu	 Policji	 
w	Chęcinach,	podkomisarz	

łukasz	Sarna	ma	38	lat.	W	policji	pełni	służbę	od	piętnastu	
lat.	Przez	dwanaście	lat	pracował	w	Komisariacie	I	Komendy	

Miejskiej	Policji	w	Kielcach	w	wydziale	prewencji.	Przez	trzy	
i	pół	roku	był	dzielnicowym.	Ostatnie	dwa	lata	sprawował	
funkcję	 kierownika	 Referatu	 Kryminalnego	 Komisaria- 
tu	 Policji	 w	 Strawczynie.	 -	 Przede	 mną	 dużo	 wyzwań	 -	
przyznał	 komendant	 łukasz	 Sarna.	 -	 Komisariat	 Policji	 
w	Chęcinach	pracuje	na	wysokim	poziomie.	Dołożę	wszel-
kich	 starań,	 aby	 dalsza	 dobra	 praca	 funkcjonariuszy	 oraz	
dobre	współdziałanie	 z	 innymi	 instytucjami	 i	współpraca	
ze	społeczeństwem,	pozwoli	na	uzyskanie	jeszcze	lepszych	
wyników	w	procesie	zapobiegania	przestępstwom	oraz	ich	
wykrywaniu	-	zapewnił	komendant	łukasz	Sarna.

Agnieszka Olech

	 Wybory	sołtysów	roku	 i	pełne	emocji	 zmagania	 tur-
niejowe	 –	 tak	 sołtysi	 z	 województwa	 świętokrzyskiego	
spędzili	 trzydniowy	 XXI	 Zjazd	 Stowarzyszenia	 Sołtysów	
Ziemi	Kieleckiej,	 któremu	 towarzyszył	XVIII	 Krajowy	Tur-
niej	Sołtysów.

		 27	czerwca,	w	hali	sportowej	wąchockiego	gimnazjum	
zostały	ogłoszone	wyniki	plebiscytu	„Sołtys	Roku”.	Kryte-
ria,	 jakie	podlegają	ocenie	podczas	wyboru	do	 tego	zasz- 
czytnego	tytułu,	to	przede	wszystkim	działania	integracyjne	
podejmowane	na	rzecz	lokalnej	społeczności	oraz	działania	
poprawiające	infrastrukturę	sołectwa	i	gminy.	W	konkursie	
wyróżniono	52	sołtysów	i	do	ich	rąk	powędrowały	nagro-
dy	 i	statuetki.	Jedna	z	nich	trafiła	do	Władysława	Zapały,	
sołtysa	Woli	Murowanej.	–	Sołtysi	odgrywają	niezmiernie	
ważną	 rolę	 w	 komunikacji	 samorządu	 z	 mieszkańcami	
gminy,	 bo	 przecież	 nikt	 inny	 nie	 zna	 ich	 problemów	 tak	
dobrze	 jak	 oni	 –	 mówi	 Sebastian	 Nowaczkiewicz,	 wójt	
gminy	Sitkówka	–	Nowiny.	–	To	sołtysi	są	przedstawicielami	
lokalnej	społeczności	i	jej	bolączek,	dlatego	zależy	nam,	aby	
potrafili	dobrze	organizować	swoją	pracę.	Jestem	dumny,	
że	wśród	wyróżnionych	 sołtysów	znalazł	 się	 także	 sołtys	 
z	naszej	gminy	–	dodaje.

Po	części	oficjalnej	został	uroczyście	otwarty	XVIII	Krajowy	
Turniej	Sołtysów,	w	którym	wzięło	udział	40	zawodników.	
Sołtysi	próbowali	swoich	sił	w	wielu	konkurencjach,	między	
innymi:	 maratonie	 wąchockim	 na	 spostrzegawczość,	
przejściu	wierzchem	przez	płoty,	rzucie	widłami	do	sąsiada	

czy	zwijaniu	asfaltu	na	noc.		28	czerwca	odbył	się	finał	turnie- 
jowych	zmagań.	
	 Zjazd	 obfitował	 w	 szereg	 przygotowanych	 przez	 or-
ganizatorów	 atrakcji,	 którymi	 były	 kiermasze,	 wystawy	 
i	wiele	innych.	O	oprawę	muzyczną	imprezy	zadbały	zespoły	
folkowe	z	gminy	Masłów,	Miedziana	Góra	i	Wąchock
Organizatorami	tegorocznego	zjazdu	byli:	gmina	Wąchock,	
Stowarzyszenie	Sołtysów	Ziemi	Kieleckiej,	Miejsko-Gminny	
Ośrodek	 Kultury	 oraz	 Towarzystwo	 Przyjaciół	Wąchocka.	
Patronat	honorowy	sprawowali:	Marszałek	Województwa	
Świętokrzyskiego	 –	 Adam	 Jarubas	 oraz	 Burmistrz	Miasta	
i	Gminy	Wąchock	 -	 	 Jarosław	Samela.	Turniej	wsparli:	Wo-
jewoda	 Świętokrzyski	 –	 Bożentyna	 Pałka	 -	 Koruba	 i	 Ko-
mendant	 Wojewódzki	 Świętokrzyskiej	 Policji	 -	 mł.	 Insp.	
Rafał	Kochańczyk.

Agnieszka Olech

Podkomisarz Łukasz Sarna 
nowym komendantem

Tłum sołtysów odwiedził Wąchock!
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	 Boisko	wielofunkcyjne	o	sztucznej	nawierzchni	wraz	ze	
ścieżką	zdrowia	i	terenowymi	urządzeniami	do	kinezytera-
pii	oraz	dostosowanie	wewnętrznych	ciągów	komunikacyj-
nych	na	terenie	Domu	Pomocy	Społecznej	w	Zgórsku	–	to	
właśnie	 tu	 już	uroczyście	oddano	do	użytku	kompleks	 re-
habilitacyjno	–	rekreacyjny.	Przy	tej	okazji	odbyła	się	także	
XXIII	Olimpiada	Lekkoatletyczna	Osób	Niepełnosprawnych	
zorganizowana	po	raz	pierwszy	na	tym	obiekcie.

	 W	 oficjalnym	 otwarciu	 kompleksu	 w	 Zgórsku	 wzięli	
udział:	 wojewoda	 świętokrzyski	 Bożentyna	 Pałka-Koruba,	
starosta	 kielecki	 Michał	 Godowski,	 wicestarosta	 kielecki		
Zenon	Janus	wraz	z	członkami	Zarządu	Powiatu	w	Kielcach		
Bogdanem	 Gieradą	 i	 Markiem	 Kwietniem,	 zastępca	 wójta	

gminy	Sitkówka	–	Nowiny	łukasz	Barwinek,	przewodnicząca	
Rady	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Zofia	 Duchniak,	 a	 także	
zaproszeni	goście.	Podczas	uroczystości	dokonano	uroczys- 
tego	 przecięcia	 wstęgi.	 –	 Jesteśmy	 dumni,	 że	 udało	 nam	
się	stworzyć	tak	świetnie	wyposażony	kompleks	sportowy	
–	 mówi	 Michał	 Godowski,	 starosta	 kielecki.	 -	 Mieszkańcy	
DPS	są	dla	nas	niezmiernie	ważni	i	chcemy	zapewnić	im	jak	
najlepsze	warunki	do	spędzania	czasu	na	świeżym	powiet- 
rzu.	 Jesteśmy	 przekonani,	 że	 dzięki	 sprzętom,	 jakie	 się	 tu	
znajdują	 będą	 mogli	 zadbać	 o	 swoją	 kondycję	 fizyczną,	 
a	zarazem	dobrze	się	bawić	–	dodaje.
	 W	 obiekcie	 rehabilitacyjno	 –	 rekreacyjnym	 powstały	
między	innymi:	boisko	wielofunkcyjne	z	trybunami,	na	którym	
można	grać	w	piłkę	nożną,	koszykówkę	oraz	siatkówkę,	60	
metrowa	bieżnia,	 stanowisko	do	 skoku	w	dal,	 zewnętrzna	
ścieżka	zdrowia,	terenowe	urządzenia	do	kinezyterapii,	czyli	
siłownia	 zewnętrzna,	 tzn.	 orbitrek,	 narty	 biegowe,	 rowe- 
rek,	wioślarz,	stepper,	koła	 tai	chi.	Ponadto	znalazły	się	 tu	

też	 urządzenia	 do	 ćwiczeń	 dla	 dzieci	 niepełnosprawnych	
ruchowo,	a	także	place	do	zajęć	ruchowych	 i	umysłowych.	
Powstała	 również	 zadaszona	 scena	 i	 ciągi	 komunika-
cyjne	 dostosowane	 do	 osób	 niepełnosprawnych.	 –	 Dzięki	
różnorodności	 zainstalowanych	 sprzętów	 w	 powstałym	
kompleksie	mogą	 odbywać	 się	 zarówno	 zajęcia	 indywidu-
alne,	jak	i	grupowe	–	mówi	łukasz	Barwinek,	zastępca	wójta	
gminy	Sitkówka	-	Nowiny.	-	Jest	to	także	świetna	baza	do	or-
ganizacji	imprez	sportowych.	Jesteśmy	dumni,	że	taki	obiekt	

został	wybudowany	na	terenie	naszej	gminy	–	dodaje.			
	 Inwestycja	 powstała	 dzięki	 Szwajcarsko	 –	 Polskiemu	
Programowi	 Współpracy,	 które	 udzieliło	 bezzwrotną	 po-
moc	 finansową	 na	 ten	 cel.	 Całkowita	 wartość	 inwestycji	
wyniosła	2	mln	675	tys.	zł.	Kwota	dotacji	to	2	mln	274	tys.	zł.	
Pozostałą	część	w	wysokości	401	tys.	zł	sfinansowało	Staros- 
two	 Powiatowe	 w	 Kielcach.	 Ogromnym	 zaangażowaniem	
wykazał	 się	Zenon	Janus,	który	był	 inicjatorem	projektu.	–	
To	była	ogromna	inwestycja,	ale	warta	wysiłku	włożonego	
w	 jej	 realizację,	 ponieważ	 obiekt	 prezentuje	 się	 naprawdę	
wspaniale	–	mówi	Zenon	Janus,	wicestarosta.	–	Udało	nam	
się	 pozyskać	 ogromne	 pieniądze,	 bo	 dotacja	 pokryła	 80	 %	
wszystkich	kosztów.	To	osiągnięcie	cieszy	podwójnie,	kiedy	
już	widać	efekty	i	tyle	zadowolonych	osób.	Mam	nadzieję,	że	
obiekt	będzie	dobrze	służył	wszystkim	mieszkańcom	Zgór-
ska	–	podkreślał	wicestarosta,	Zenon	Janus.	
	 Przy	okazji	otwarcia	nowego	obiektu	odbyła	się	XXIII- 
Olimpiada	 Lekkoatletyczna	 Osób	 Niepełnosprawnych.	
Gmina	Sitkówka	–	Nowiny	przekazała	na	ten	cel	7	tys.	zł	do-
tacji	 w	 ramach	 otwartego	 konkursu	 ofert.	 W	 zmaganiach	
sportowych	 wzięło	 udział	 13	 Domów	 Pomocy	 Społecznej	 
i	 6	Warsztatów	Terapii	 Zajęciowej	 z	 całego	województwa,	
w	 sumie	 140	 zawodników.	 Rywalizacja	 przebiegła	 w	 kilku	
konkurencjach:	biegu	na	60	metrów,	torze	przeszkód,	rzucie	
piłką	lekarską,	rzucie	do	kosza	kobiet,	skoku	w	dal	oraz	sla-
lomie	z	piłką	nożną.	Zwycięzcom	puchary	wręczyła	między	
innymi	Zofia	Duchniak,	przewodnicząca	Rady	Gminy	Sitków-
ka-Nowiny.	 –	 To	 dla	 mnie	 ogromny	 zaszczyt	 otwierać	 tak	
świetny	obiekt	i	 jednocześnie	wręczać	wyróżnienia	dla	lau-
reatów	Olimpiady	–	zaznaczyła	przewodnicząca	Zofia	Duch-
niak.	–	Wszyscy	jesteśmy	niezmiernie	dumni,	że	mieszkańcy	
Zgórska	 otrzymali	 do	 dyspozycji	 doskonale	 wyposażony	
kompleks,	 gdzie	mogą	 ćwiczyć	 i	miło	 spędzać	wolny	 czas.	
Ponadto	możemy	się	wreszcie	chwalić,	że	powstało	miejsce	
godne	organizacji	 tak	wspaniałych	 imprez,	 jaką	 jest	dzisie-
jsza	Olimpiada	–	dodała.	
	 Organizatorem	olimpiady	był	Dom	Pomocy	Społecznej	
w	 Zgórsku	 oraz	 Zrzeszenie	 Ludowych	 Zespołów	 Spor-
towych.

Kompleks rehabilitacyjno – rekreacyjny 
w Zgórsku już działa!
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	 28	 czerwca,	 na	 torze	 w	 Kowali	 odbyła	 się	 IV	 Runda	
Mistrzostw	 Strefy	 Polski	 Południowej	 w	 Motocrossie.	
Przyjechało	 liczne	 grono	 uczestników	 kochających	
adrenalinę	 i	 prawdziwy	 tłum	 kibiców	 lubiących	 mocne	
wrażenia.		
	 Na	 sprawdzonym	 i	 dobrze	 przygotowanym	 torze	 
w	Kowali	 zostało	 rozegranych	 12	wyścigów	w	 dwóch	 se-

riach.	 Sympatycy	 tego	 sportu	 mogli	 oglądać	 zmagania	 
w	 specjalnie	 do	 tego	 celu	 przygotowanych,	 bezpiecznych	
miejscach.	Do	 ich	 dyspozycji	 były	 również	 stoiska	 gastro-
nomiczne,	 gdzie	 po	 dużej	 dawce	 mocnych	 emocji	 mogli	
się	 pożywić	 –	 Dołożyliśmy	 wszelkich	 starań,	 aby	 zawody	
przebiegły	w	bezpiecznej	atmosferze	–	mówi	Marcin	Zno-
jek	członek	klubu	Moto-Max	Kielce.	–	Ponieważ	jest	to	sport	
kolizyjny,	zadbaliśmy,	aby	kibice	oglądali	zmagania	ze	spec-
jalnie	do	tego	wyznaczonych	miejsc,	co	pozwoliło	uniknąć	
niebezpiecznych	 sytuacji	 i	 groźnych	 wypadków.	 Nasz	 tor	
jest	świetnie	przygotowany	do	spotkań	tego	typu,	dlatego	
cieszymy	 się,	 że	 jest	 aż	 tylu	 jego	 sympatyków	 chętnych	
do	 aktywnego	 udziału	 i	 kibicowania	 –	 dodaje.	 Słowa	 te	

potwierdził	jeden	z	czołowych	zawodników	krajowych	To-
masz	 Wysocki,	 dwukrotny	 Mistrz	 Polski,	 który	 uplasowa	
się	 na	 piątym	 miejscu	 Mistrzostw	 Niemiec	 ADAC.	 –	 Tor	 
w	Kowali	jest	wymagający,	ale	to	jeden	z	lepszych	torów,	na	
jakich	miałem	okazję	jeździć	–	zapewnił	Tomasz	Wysocki.	
	 W	 ramach	 zawodów	 odbyły	 się	 dwie	 serie	wyścigów	 
w	klasach	MX	65,	MX	85,	MX	2J,	MX	2C,	MX	1C	+	MX	MASTeRS	

i	MX	OPeN.	Dla	pierwszych	trzech	zawodników	w	klasie	MX	
OPeN	została	przyznana	 	nagroda	pieniężna	w	wysokości	
3000	zł	oraz	po	300	zł	za	każdy	zwycięski	start.	Zawodnik,	
który	 uzyskał	 najlepszy	 czas	 okrążenia	 podczas	 całych	
zawodów	 został	 wyróżniony	 nagrodą	 specjalną.	 Sędzią	
głównym	 zawodów	 był	 Grzegorz	 Rybus.	 –	 Umiejętności	
zawodników	podczas	dzisiejszych	rund	są	naprawdę	na	wy- 
sokim	poziomie.	Na	tor	do	Kowali	zjechała	dzisiaj	czołówka	
polskich	zawodników.	Kibice	mają	na	co	popatrzeć	–	mówił	
Grzegorz	Rybus,	sędzia	główny	zawodów.
	 Organizatorem	spotkania	było	Świętokrzyskie	Towarz-
ystwo	Motorowe	Moto	–	Max.

Agnieszka Olech

	 Już	po	raz	jedenasty	wędkarze	z	naszej	gminy	walczyli	
o	Puchar	Wójta	Gminy	Sitkówka	–	Nowiny.	W	zmaganiach	
wzięło	 udział	 26	 zawodników.	 Najlepszy	 wynik	 osiągnął	
Sławomir	Milner,	podobnie	jak	w	roku	ubiegłym.  
	 W	 sobotę	 rano,	w	 „blokach	 startowych”	w	malowni- 
czym	kamieniołomie,	od	lat	znajdującym	się	pod	opieką	To-
warzystwa	Wędkarskiego	„Nowiny”,	ustawili	się	wędkarze	
gotowi	zawalczyć	o	nagrodę	wójta.	–	Te	zawody	mają	już	
długoletnią	tradycję,	ponieważ	odbywają	się	od	2004	roku	
–	mówi	Sebastian	Nowaczkiewicz,	wójt	gminy	Sitkówka	–	
Nowiny.	–	Cieszę	się,	że	zainteresowanie	zmaganiami	nie	
maleje,	a	wręcz	przeciwnie,	jest	coraz	większe	i	każdego	
roku	 przybywają	 tu	 chętni	 do	 zmierzenia	 się	 na	 tle	 in-
nych.	Szczególne	podziękowania	chciałem	skierować	do	
Towarzystwa	 Wędkarskiego	 „Nowiny”,	 które	 sprawuje	
opiekę	nad	 kamieniołomem	 i	 zarybia	 zbiornik.	 To	dzięki	
tym	działaniom	możemy	się	dzisiaj	spotkać	 i	cieszyć	oko	
złowionymi	sztukami	ryb	–	dodaje.
	 Po	 wielogodzinnych	 zawodach	 okazało	 się,	 że	 bez-
konkurencyjny	jest	Sławomir	Milner,	podobnie	jak	w	roku	
ubiegłym.	Zwycięzca	odebrał	z	rąk	wójta	Sebastiana	No- 
waczkiewicza	Puchar	i	gratulacje.	Nie	był	to	jednak	jedyny	
puchar	 przyznany	 tego	 dnia	 Panu	 Sławkowi.	 Otrzymał	
on	 również	puchar	przechodni.	 Jak	podkreślano,	prawo	
do	jego	zachowania	ma	ten,	kto	trzy	razy	z	rzędu	wygra	

nowińskie	zawody	wędkarskie.
	 Miejsce	 drugie	 zajął	 łukasz	 Robak.	 Na	 miejscu	 trze- 
cim	 uplasował	 się	 Krzysztof	 Nowocień.	 Miejsce	 czwarte	
zdobył	Przemysław	Piwowarczyk,	miejsce	piąte	–	Mariusz	
Piotrowski,	a	miejsce	szóste	ex	aequo	zajęli:	Paweł	Nosek	 
i	Rafał	Piwowarczyk.	Wszyscy	otrzymali	nagrody	rzeczowe.

Agnieszka Olech

Kolejne zawody w motocrossie za nami

XI Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
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	 Gry	i	zabawy	rodzinne,	występy	artystyczne	uczniów,	
dmuchane	place	zabaw,	darmowa	jazda	konna,	a	nawet	naj- 
prawdziwsza	puma	–	te	i	wiele	innych	atrakcji	czekało	na	
gości	VII	Festynu	Rodzinnego,	który	odbył	się	28	czerwca	
w	Bolechowicach	pod	hasłem	„Festyn	zdrowia	–	rodzinne	

i	bezpieczne	wakacje”.	
	 Program	spotkania	obfitował	w	wiele	atrakcji	zarówno	
dla	małych,	 jak	 i	dużych	 jej	uczestników.	Odbył	się	szereg	
rozgrywek	 i	 rodzinnych	 rywalizacji	 rekreacyjno	 –	 spor-
towych.	Ochotnicy	mogli	wziąć	udział	w	treningu	z	siatka- 
rzami	 effectora	 Kielce	 oraz	 profesjonalnym	 instruktorem	
karate,	a	także	z	instruktorami	Piłkarskiej	Akademii	Sportu.	
Na	specjalnych	stoiskach	był	prowadzony	program	profilak-

tyki	 zdrowia,	 w	 ramach	 którego	 odbywało	 się	 darmowe	
mierzenie	ciśnienia	 i	poziomu	cukru	we	krwi.	Można	było	
także	skorzystać	z	nieodpłatnej	porady	dietetyka.	
	 W	trakcie	imprezy	odbyło	się	wiele	efektownych	poka-
zów	akcji	ratowniczych.	Swoje	umiejętności	zaprezentowała	
Straż	Pożarna,	WOPR,	Policja,	a	także	Świętokrzyskie	Cen-
trum	Ratownictwa	Medycznego.	–	Dzisiejszy	festyn	ma	na	
celu	 promowanie	 zdrowego	 i	 bezpiecznego	 stylu	 życia	 –	
mówi	dyrektor	SP	w	Bolechowicach,	Tomasz	Gruszczyński.	
–	 Zbliżający	 się	 czas	 wakacji	 będzie	 sprzyjał	 wycieczkom	 
i	aktywnemu	spędzaniu	wolnego	czasu	na	świeżym	powie- 
trzu,	 dlatego	 chcemy	 zachęcić	 do	 uprawiania	 sportów	 

i	pokazać	jak	robić	to	w	bezpieczny	sposób.	Ponad	to	dzisiej- 
sze	spotkanie	jest	świetną	okazją		do	wspólnej	zabawy,	szcze- 
gólnie	 dla	 naszych	 najmłodszych	milusińskich,	 na	 których	
czeka	mnóstwo	niespodzianek	i	atrakcji	–	dodaje.
	 Dzieci	 mogły	 bawić	 się	 na	 dmuchanych	 placach	 za-

baw,	karuzelach	i	zajadać	watę	cukrową.	Do	ich	dyspozycji	
zostało	 oddane	 także	 stoisko	 „Planeta	 klocków”.	 Chętni	
mogli	 pomalować	 twarz	 specjalnymi,	 zmywalnymi	 far-
bami.	 Uczniowie	 szkoły	 przygotowali	 dla	 gości	 spotkania	
szereg	występów	artystycznych,	 jak	 również	gier	 i	 zabaw	
rodzinnych,	w		których	udział	mógł	wziąć	każdy.	Odbyło	się	
także	znakowanie	rowerów.	Tłumy	chętnych	przyciągnęła	
bezpłatna	nauka	jazdy	konnej	przygotowana	przez	Szkołę	

Jazdy	MAG.	Gościem	specjalnym	spotkania	była	„Nuba”	–	
przepiękna	Puma	Concolor.
	 Organizatorem	 imprezy	 była	 Szkoła	 Podstawowa	
w	 Bolechowicach,	 a	 patronat	 honorowy	 sprawowali:	
Bożentyna	Pałka	–	Koruba	–	Wojewoda	Świętokrzyski,	Adam	
Jarubas	 –	 Marszałek	 Województwa	 Świętokrzyskiego,	
Michał	Godowski	–	Starosta	Powiatowy,	Małgorzata	Muzoł	
–	Świętokrzyski	Kurator	Oświaty,	Sebastian	Nowaczkiewicz	
–	Wójt	Gminy	Sitkówka	–	Nowiny,	Agencja	Rynku	Rolnego	
oraz	Wodociągi.

Agnieszka Olech

Rodzinny festyn zdrowia 
w Bolechowicach za nami
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	 Są	łatwo	dostępne	i	śmiertelnie	niebezpieczne.	Pomimo	
ogromnego	zagrożenia,	młodzi	ludzie	wciąż	po	nie	sięgają.	
Najczęściej	kończy	się	to	dramatem	–	„kolekcjonerzy”	szyb-
ko	się	uzależniają,	a	przy	stężeniach	substancji	psychoaktyw- 
nych,	 które	 zawierają	 i	 niezwykle	 silnie	 działają	 na	 układ	
nerwowy,	nawet	jedna	dawka	może	prowadzić	do	śmierci.	

	 Na	 opakowaniach	 dopalaczy	 widnieją	 wy- 
raźne	 ostrzeżenia:	 „Nie	 do	 spożycia	
przez	 ludzi”.	 Sprzedawane	 są	 jako	 pro- 
dukt	kolekcjonerski,	a	 ich	użytkownicy	nazywają	się	„kole-
kcjonerami”.	 Młodzi	 ludzie	 zażywają	 je,	 często	 nie	 mając	
świadomości,	 jak	 wielkie	 ryzyko	 ponoszą.	 Nieznane	 są	
krótko	 i	 długofalowe	 skutki	 zażycia	 choćby	 najmnie-
jszych	 dawek.	 -	 Pacjenci	 po	 spożyciu	 dopalaczy	 stanowią	
ogromne	wyzwanie	najpierw	dla	ratowników	medycznych	
udzielających	 pomocy,	 a	 później	 dla	 lekarzy	 leczących	 ich	 
w	 szpitalnych	 oddzia- 
łach	 –	 mówi	 Marcin	 Wojcieszyński,	 Ra-
townik	 Medyczny	 Świętokrzys- 
kiego	 Centrum	 Ratownictwa	 Medycznego	 
i	 Transportu	 Sanitarnego	 oraz	 radny	 Rady	 Gminy	
Sitkówka-Nowiny.	 -	 Dzieje	 się	 tak	 ze	 względu	
na	 nowe	 substancje,	 które	 co	 rusz	 pojawiają	 się	 
w	 składzie	 dopalaczy.	 Najwięcej	 zgłoszeń	 przypada	 na	
miesiące	letnie,	na	okres	wakacji.	Młodzież	sięga	po	dopala- 
cze	z	nudów,	myśli,	 że	po	zażyciu	będzie	bardziej	wesoło,	
kolorowo.	Skutek	niestety	jest	odwrotny	–	dodaje.	
	 Dopalacze	 to	 substancje,	 które	 są	 psychoaktywne,	
czyli	 mają	 wpływ	 na	 układ	 nerwowy	 i	 pod	 względem	
działania	 nie	 różnią	 się	 od	 narkotyków.	 Substancje	 te	
są	 stosunkowo	 nowe,	 więc	 nie	 są	 dobrze	 poznane.	
Co	 gorsza,	 nieznane	 są	 także	 metody	 terapii,	 przez	 co	
pacjenci	 leczeni	 są	objawowo.	 -	W	 tym	 roku	w	wojewódz-
twie	 świętokrzyskim	 do	 szpitali	 trafiło	 48	 osób	 zatrutych	
dopalaczami	-	mówi	Marcin	Wojcieszyński.	-	Wszyscy	wyka-
zywali	 bardzo	 rozległe	 objawy	 ze	 strony	 całego	 organ-
izmu,	byli	mocno	pobudzeni,	agresywni,	mieli	halucynacje,	
zaburzenia	 rytmu	 serca	 i	 odwodniony	 organizm	 –	 wy- 
licza.
	 W	 obrocie	 są	 środki	 o	 działaniu	 stymulującym,	
euforyzującym,	 relaksującym,	 psychodelicznym	 czy	 halu-
cynogennym.	Każdy	z	nas	słyszał	niektóre	z	nazw	dopala- 
czy:	 „Mocarz”,	 „Tajfun”,	 „Superman”.	W	 ich	mieszankach	
znajdowało	się	przynajmniej	kilka	syntetycznych	agonistów	
receptorów	kanabinoidowych	jednocześnie,	przede	wszyst-
kim:	BZP,	TFMPP,	kanabinoidy,	Mefedron.	W	różnych	dawkach	
i	połączeniach	mają	fatalny	wpływ	na	cały	organizm.	-	Miałem	
przypadki	 osób	 pod	 wpływem	 dopalaczy.	 Byli	 to	 młodzi	 
i	bardzo	agresywni	ludzie	–	mówi	Wojcieszyński.	-	Jednego,	
piętnastolatka	zastaliśmy	śpiącego	na	jednej	z	kieleckich	ulic.	
Po	obudzeniu	zaczął	krzyczeć	 i	 szarpać	członków	zespołu	
ratownictwa	medycznego.	Wykrzykiwał	opowieści	o	końcu	
świata,	 miał	 omamy.	 Drugi	 pacjent,	 dwudziestokilkuletni	
mężczyzna	biegał	 po	ulicy	 nago,	wbiegał	 pod	 samochody	 
i	 cudem	 uniknął	 śmierci.	 Bardzo	 ciężko	 udziela	 się	 tym	
pacjentom	 pomocy,	 ponieważ	 agresja	 słowna	 przeradza	
się	 często	 w	 agresję	 fizyczną.	 Obydwaj	 pacjenci	 zostali	
przetransportowani	 do	 Szpitalnego	Oddziału	 Ratunkowe-
go	w	 asyście	 policjantów,	 ze	względu	 na	 bezpieczeństwo	
członków	zespołu	ratownictwa	medycznego	–	dodaje.
	 U	 pacjentów	 po	 spożyciu	 dopalaczy	 mogą	
wystąpić	 różne	 objawy	 zarówno	 fizyczne,	 jak	 i	 psychic-
zne,	 ale	 najczęstsze	 z	 nich	 to:	 tachykardia	 (przyspie- 
szone	 bicie	 serca),	 podwyższenie	
ciśnienia	 tętniczego	 krwi,	 obniż- 
one	 ciśnienie,	 bóle	 

i	 zawroty	 głowy,	 bóle	 w	 klatce	 piersiowej,	 czy	 drżenie	
rąk.	 Ponad	 to	 mogą	 wystąpić	 nudności,	 wymio-
ty,	 drgawki,	 rozszerzenie	 źrenic,	 zgrzytanie	 zęba- 
mi,	 oczopląs,	 krwawienie	 
z	nosa,	zwiększone	pocenie	się	i	zaburzenia	równowagi.	Do	
bardzo	niebezpiecznych	objawów	należą	problemy	z	oddy-
chaniem,	które	często	prowadzą	do	utraty	przytomności,	a	
nawet	śmierci.	
	 Dopalacze	 powodują	 także	 występowanie	 szeregu	
objawów	 psychicznych,	 a	 wśród	 nich:	 bezsenność,	
rozdrażnienie	 i	 agresję,	 które	 mogą	 doprowadzić	 do	
samobójstwa	lub	zabójstwa.	Zażywający	substancje	psycho-
aktywne	może	 spodziewać	 się	 także	 spadku	 koncentracji,	
huśtawki	 nastrojów,	 gonitwy	 myśli,	 niepokoju	 mogącego	
przejść	 w	 stany	 paranoidalne,	 a	 nawet	 stanów	 depr-
esyjnych,	 halucynacji	 i	 omamów,	 które	 mogą	 być	 fatalne	 
w	skutkach.	-	Ważne	jest	uświadomienie	młodym	ludziom,	że	
dopalacze	to	trucizna	i	zażywanie	ich	wiąże	się	z	poważnym	
ryzykiem	–	przestrzega	Marcin	Wojcieszyński.	 -	 Stąd	 apel,	
szczególnie	do	 ludzi	młodych,	aby	nie	kupowali	 substancji	
niewiadomego	pochodzenia.	Apeluję	również	do	rozsądku	
i	czujności	dorosłych,	aby	zwrócili	szczególną	uwagę	na	o- 
soby	niepełnoletnie	i	młodzież.	Reagujmy,	jeśli	w	naszym	to-
warzystwie	ktoś	zamierza	zażyć	te	substancje	i	stanowczo	
odmawiajmy,	gdy	nas	do	tego	namawia.	Producenci	cały	czas	
modyfikują	skład	chemiczny	dopalaczy.	Często	mieszkanki	
te	okazują	się	śmiertelne	dla	organizmu.	Dlatego	zwracajmy	
uwagę	na	zachowanie	naszych	najbliższych,	na	środowisko,	 
w	jakim	przebywają.	Wystarczy	naprawdę	chwila,	by	doszło	
do	tragedii.	Ale	wystarczy	także	jedna	decyzja,	by	zapobiec,	
by	pomóc,	by	uratować	–	podkreśla	Wojcieszyński.
	 Dopalacze	 stają	 się	 prawdziwą	 plagą	 wśród	 ludzi	
młodych.	 Od	 początku	 wakacji	 w	 Polsce	 zatruło	 się	 nimi	
już	400	osób.	Kilka	z	nich	zmarło,	kilkanaście	wciąż	walczy	 
o	życie.	

Agnieszka Olech

Śmiercionośne dopalacze

 

Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów: 
800 060 800: bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Można uzyskać informacje na 
temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz 
o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona 
dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają 
dopalacze. 
116 111: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy 
on osobom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Telefon 
prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna 
codziennie w godzinach 12-20, pomoc online dostępna 
na www.116111.pl/napisz. 
800 100 100: telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach 
bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc 
telefoniczna i online. Linia dostępna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 12-18, pomoc online dostępna pod 
adresem pomoc@800100100.pl. 
800 12 12 12: Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka. Przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, 
którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20. Po 
godz. 20 oraz w dni wolne od pracy każdy może przedstawić 
problem i zostawić numer kontaktowy. 
112: jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie 
całej Unii Europejskiej. 
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Potrzebna pomoc dla Świetlicy 
Środowiskowej BARKA!

	 Wiele	 dzieci	w	wieku	 szkolnym	ma	 prawo	 do	 darmo-
wych	podręczników	 i	 ćwiczeń.	Zapraszamy	do	zapoznania	
się	z	informacją,	za	co	od	1	września	nie	trzeba	płacić.
Uczniowie	klas	I	i	II	szkoły	podstawowej	dostaną	przygoto- 
wany	przez	MeN	darmowy	podręcznik	„Nasz	elementarz”	 
(I	klasa)	lub	„Nasza	szkoła”	(II	klasa).	To	ten	sam	podręcznik,	
z	 którego	 w	 ubiegłym	 roku	 korzystali	 pierwszoklasiści	 
i	 drugoklasiści.	 Ponad	 to,	 każda	 szkoła	 dostanie	 po	 50	 zł	
na	 zakup	 ćwiczeń	dla	 każdego	ucznia	 klas	 I	 i	 II.	 Bezpłatny	
jest	 także	 podręcznik	 do	 nauki	 języka	 obcego,	 ponieważ	
szkoła	 dostanie	 na	 jego	 zakup	 po	 25	 zł	 na	 każde	 dziecko	 
z	I	i	II	klasy.	Płatne	będą	jedynie	podręczniki	do	przedmiotów	
nieobowiązkowych,	takich	jak:	religia	czy	etyka.
	 Uczniowie	 klasy	 IV	 szkoły	 podstawowej	 otrzymają	 od	
szkoły	komplet	podręczników	i	ćwiczeń.	Szkoły	dostaną	na	
ten	cel	po	140	zł	na	każdego	ucznia	klasy	IV.	Kwota	ta	posłuży	
do	zakupu	podręczników.	Każda	szkoła	podstawowa	otrzy-

ma	również	po	25	zł	na	zakup	ćwiczeń	dla	każdego	czwar-
toklasisty.	 Podręczniki	 będą	 nowe,	 kupione	 na	 rynku	 od	
wydawców.	 Będą	 to	 książki	 wieloletnie,	 niezawierające	 
miejsc	do	wypełniania,	wpisywania,	wycinania	 itp.	Posłużą	
one	trzem	kolejnym	rocznikom	uczniów.	
	 Rodzice	 dzieci	 z	 klas	 pierwszych	 gimnazjalnych	 nie	
muszą	nic	kupować,	ani	podręczników,	ani	ćwiczeń.	Każde	
gimnazjum	otrzyma	 po	 250	 zł	 na	 zakup	 podręczników	 dla	
każdego	 ucznia	 klasy	 I	 i	 kolejne	 25	 zł	 na	 zakup	 ćwiczeń.	
Podręczniki	 będą	 nowe,	 kupione	 na	 rynku	 wydawców	 
i	posłużą	kolejnym	trzem	rocznikom	uczniów.	
	 W	roku	szkolnym	2016/2017	planowane	jest	przekazanie	
darmowych	podręczników	i	ćwiczeń	dla	uczniów	III	i	IV	klas	
szkół	podstawowych	oraz	II	klas	gimnazjalnych.	W	roku	szkol- 
nym	2017/2018	bezpłatne	podręczniki	otrzymają	uczniowie	
VI	klas	szkół	podstawowych	oraz	III	klas	gimnazjalnych.

Agnieszka Olech

 W	 związku	 z	 pracami	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 nad	
dokumentem	 pod	 nazwą	 „Strategia	 Rozwoju	 Gminy	 Sit-
kówka-Nowiny	 do	 roku	 2025”	Wójt	 Gminy	 zwraca	 się	 do	
wszystkich	mieszkańców	Gminy	z	prośbą	o	włączenie	się	
w	proces	tworzenia	w/w	dokumentu.
	 Przez	najbliższe	kilka	lat	będzie	to	najważniejszy	doku-
ment	planistyczny	Gminy,	który	będzie	nie	tylko	wyznaczał	
kierunki	 rozwoju	 oraz	 cele,	 jakie	 chcemy	 osiągnąć,	 ale	
będzie	również	wyrazem	aspiracji,	jakie	mamy	jako	wspól-
nota	 samorządowa.	 Dokument	 ten	 pozwoli	 m.in.	 na	
identyfikację	mocnych	i	słabych	stron	oraz	szans	i	zagrożeń	
rozwoju	Gminy.
	 W	związku	z	powyższym	Wójt	Gminy	zaprasza	wszyst-
kie	 zainteresowane	 środowiska	 oraz	 osoby	 na	 spotkanie,	
które	 odbędzie	 się	 w	 Urzędzie	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 
w	Nowinach		(sala	konferencyjna	na	I	piętrze)	w	dniu	25	sier-

pnia	2015r.,	o	godzinie	18.00.
	 Głównym	 celem	 planowanego	 spotkania	 jest	 analiza	
uwarunkowań	 rozwojowych	 Gminy	 przy	 zastosowaniu	
analizy	SWOT.	Istotę	analizy	SWOT	oddaje	jej	nazwa,	która	
pochodzi	 od	 pierwszych	 liter	 analizowanych	 czynników:	 
S	(strenghts)	–	silne	strony,	W	(weaknesses)	–	słabe	strony,	
O	(opportunities)	–	szanse	oraz	T	(threats)	–	zagrożenia.
	 	 Licząc	 na	 Państwa	 obecność,	 prosimy	 jednocześnie	
o	potwierdzenie	 swojego	udziału	w	spotkaniu	do	dnia	 25	
sierpnia	 2015r.	 pod	 numerem	 telefonu	 41/347-50-85	 lub	 
e-mailem:	w.mroczek@nowiny.com.pl

Agnieszka Olech

	 Fundacja	Możesz	Więcej	zwraca	się	z	uprzejmą	prośbą	
do	wszystkich	chętnych	darczyńców	o	pomoc	w	wykończe-
niu	Świetlicy.	Niezbędny	jest	piec	grzewczy	i	dwa	komplety	
stelaży	podtynkowych	z	miskami	sedesowymi	i	deskami.
	 W	 związku	 z	 działaniami	 Fundacji	 w	 Gminie	 Sitków-
ka	 -	 Nowiny	 mającymi	 na	 celu	 prowadzenie	 Świetlicy	
Środowiskowej	BARKA	apelujemy	do	 sympatyków	 i	 obser-
watorów	 jej	 działalności	 o	 wsparcie	 w	 pozyskaniu	 dwóch	
kompletów	 stelaży	 podtynkowych	 z	miskami	 sedesowymi	
i	 deskami,	 które	 zostaną	 zamontowane	 w	 Świetlicy.	 Do-
datkowo	bardzo	potrzebny	 jest	piec,	który	w	zbliżającą	się	
zimę	 będzie	 ogrzewał	 dzieci	 i	 młodzież	 przebywające	 w	
Świetlicy.
	 Jeżeli	 ktoś	 z	 Was	 prowadzi	 firmę	 lub	 ma	 znajomych,	
którzy	 są	 właścicielami	 firmy	 zajmującej	 się	 produkcją	 lub	
dystrybucją	 potrzebnego	 nam	 wyposażenia	 i	 chciałby	
dokonać	 takiej	 darowizny,	 prosimy	 o	 kontakt	 (wszelkie	
informacje	 można	 uzyskać	 w	 Urzędzie	 Gminy	 Sitkówka	 –	

Nowiny).	 Każda	 po-
moc	 finansowa	 także	
będzie	na	wagę	złota.	
	 W	 ramach	
p o d z i ę k o w a ń	
darczyńcy	 zostaną	
wymienieni	na	tablicy	
pamiątkowej	 um-
ieszczonej	w	Świetlicy.	Ukaże	się	także	informacja	w	media-
ch	lokalnych	o	tych,	którzy	nas	wsparli.

 
Z	GóRy	DZIęKuJeMy	Za	WSZeLKą	POMOC

Agnieszka Olech

Ważna informacja dla rodziców dzieci szkolnych!

I Ty możesz zadecydować o kierunkach rozwoju gminy!
Warsztaty - analiza SWOT – ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE już 25 sierpnia



Głos Nowin • MARZEC 2015 • AKTUALNOŚCIGłos Nowin • LIPIEC 2015 • AKTUALNOŚCI

12

	 29	 lipca	podczas	 konferencji	 „Świętokrzyskie	w	geo-
przestrzeni	i	e	–	usługach”	wójt	Gminy	Sitkówka	–	Nowiny,	
Sebastian	Nowaczkiewicz	wraz	z	innymi	samorządowcami	
podpisał	porozumienie,	które	oznacza,	że	nasza	gmina	bę-
dzie	ściśle	współpracowała	z	powiatami	i	gminami	z	całe-
go	województwa	świętokrzyskiego	przy	tworzeniu	i	rozwi-
janiu	Systemu	Informacji	Przestrzennej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Projekt	 realizowany	 jest	 przez	 Biuro	 Społeczeństwa	
Informacyjnego	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 Wojewódz-
twa	 Świętokrzyskiego.	 Włączyły	 się	 do	 niego	 wszystkie	
jednostki	 samorządowe	 z	 regionu.	 Porozumienie	 ozna- 
cza,	 że	 będą	 one	 mogły	 wzajemnie	 udostępniać	 opra-
cowywane	 i	 zamieszczane	mapy,	 a	 także	 warstwy	 tema- 
tyczne	 prezentujące	 np.	 tereny	 inwestycyjne,	 warunki	
środowiskowe,	czy	zabytki.	–	To	nowy	sposób	współpracy,	
który	 z	 pewnością	 ułatwi	 nam	 wiele	 zadań	 –	 mówi	 Se-
bastian	 Nowaczkiewicz	 wójt	 gminy	 Sitkówka	 –	 Nowiny.	

–	 Dzięki	 porozumieniu	 będziemy	mogli	wspólnie	 tworzyć	
zasoby	 Regionalnej	 Infrastruktury	 Informacji	 Przestrzen-
nej.	 Wszystkie	 gminy	 i	 powiaty	 będą	 miały	 swój	 udział	 
w	utrzymaniu	i	rozwijaniu	bazy.	Docelowo	będą	z	niej	mogli	
korzystać	 także	użytkownicy	prywatni,	 co	będzie	ogrom-
nym	osiągnięciem	naszej	współpracy	–	dodaje	wójt.
	 Do	 czasu	 powstania	 systemu	 samorządy	 gmin	 
i	 powiatów	 miały	 dostęp	 tylko	 do	 zasobów	 mapowych,	
które	były	udostępniane	przez	Wojewódzki	Ośrodek	Doku-
mentacji	Geodezyjnej	i	Kartograficznej.	Podpisanie	porozu- 
mienia	jest	więc	krokiem	milowym	w	zakresie	geoprzestrzeni	 
i	 usług	 internetowych.	 –	 Z	mojej	 strony	mogę	 zapewnić,	
że	 samorząd	województwa	 dołoży	wszelkich	 starań,	 aby	
popularyzować	 System	 Informacji	 Przestrzennej	 –	 mówi	
Adam	Jarubas	marszałek	województwa	świętokrzyskiego.	
–	Będziemy	go	ciągle	udoskonalać,	modyfikować	
i	uzupełniać	o	kolejne	informacje	–	dodaje	marszałek.
	 Podczas	 konferencji	 uczestnicy	 zapoznali	 się	 również	 
z	bieżącymi	 informacjami	dotyczącymi	 realizacji	 kolejnych	
2	 projektów	 -	 powstającej	 sieci	 światłowodów,	 mającej	
umożliwić	szybki	i	tani	dostęp	do	Internetu	w	ramach	pro-
jektu	 „Sieć	 Szerokopasmowa	 Polski	 Wschodniej	 -	 Woje- 
wództwo	 Świętokrzyskie”	 oraz	 „e-świętokrzyskie	 Rozbu-
dowa	 Infrastruktury	 Informatycznej	 JST”,	 dzięki	 któremu	
można	będzie	docelowo,	przez	Internet,	za	pośrednictwem	
platform,	załatwiać	sprawy	w	urzędzie.

Agnieszka Olech

	 „Oszczędzam,	pożyczam,	oddaję,	płacę	–	konsekwen-
cje	prostych	działań	dla	 funkcjonowania	rodziny	 i	najbliż-
szych”	 -	 to	 tytuł	 projektu,	 jaki	 został	 zrealizowany	przez	
Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Sitkówce-Nowi-
nach	w	partnerstwie	z	Fundacją	„ambasada	edukacji	i	Kul-
tury”.	Projekt	był	dofinansowany	i	realizowany	z	Narodo-
wym	Bankiem	Polskim	w	ramach	programu	edukacji	eko-
nomicznej.

	 Trzydzieścioro	 dzieci	 i	 młodzieży	 z	 terenu	 gminy	
Sitkówka-Nowiny	w	wieku	od	16	do	19	lat	-	podopiecznych	
GOPS	Sitkówka	–	Nowiny	w	ramach	projektu	wzięła	udział	 
w	 ciekawych	 i	 bardzo	 przydatnych	 warsztatach.	 Młodzi	
ludzie	nie	tylko	uczyli	się	jak	oszczędzać,	ale	poznawali	także	
konsekwencje	 zaciągania	 kredytów.	 Warsztaty	 dotyczyły	
również	zasad	autoprezentacji,	czy	szukania	pracy.			
Podczas	 projektu,	 jego	 uczestnicy	 poznawali	 też	 alter-
natywne	 formy	 spędzania	 czasu.	 -	 Każdy	 uczestnik	 miał	
możliwość	 skorzystania	 z	 wyjścia	 do	 teatru	 i	 filharmonii.	
Chcieliśmy	 pokazać	 młodym	 ludziom,	 że	 czas	 również	
można	spędzać	obcując	z	kulturą	wyższą	 -	mówi	ewa	Ko-
polovets	kierownik	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	
w	Sitkówce	-	Nowinach.	

	 Ciekawym	 punktem	 projektu	 bez	 wątpienia	 była	 wy-
cieczka	 do	Warszawy,	 gdzie	 młodzież	 zwiedziła	Mennicę	
Polską	i	Centrum	Nauki	Kopernik.	-	Wycieczka	była	związana	
z	 tematyką	 projektu	 i	 jego	 głównym	 celem.	 Wizyta	 w	
Mennicy	 Polskiej	 była	 doskonałą	 okazją	 do	 poznania	 his-
torii	monet,	 pieniądza	polskiego	oraz	dziedzictwa	ekono- 
micznego.	Z	kolei	wizyta	w	Centrum	Nauki	Kopernik	odegrała	
istotną	rolę	w	procesie	stymulowania	rozwoju,	poszerzania	
horyzontów,	co	stanowi	podstawę	ukształtowania	się	 ta- 
kich	 cech	 jak	 niezależność,	 przedsiębiorczość,	 czy	
zaradność	 -	 wymienia	 ewa	 Kopolovets,	 kierownik	 GOPS	 
w	Sitkówce-Nowinach.	
	 Na	 zakończenie	 warsztatów	 uczestnicy	 projektu	
otrzymali	 nagrodę	 w	 postaci	 czytnika	 e-booka	 z	 wgraną	
publikacją	 pt.:	 „ekonomia	 przetrwania	 i	 podejmowania	
właściwych	 decyzji”	 Wojciecha	 Głąbińskiego.	 Czytniki	
umożliwią	 korzystanie	 z	 publikacji	 książkowych	 w	 wersji	
elektronicznej,	 a	 także	 ułatwią	 korzystanie	 z	 szeroko	 ro-
zumianych	 dóbr	 kultury.	 Dziękując	 wszystkim	 młodym	
i	 ambitnym	osobom	z	naszej	 gminy	 za	udział	w	projekcie	
życzono	im	wytrwałości	i	satysfakcji	w	dalszej	nauce.

Agnieszka Olech

Będzie współpraca gmin i powiatów 
przy rozwijaniu Systemu Informacji 

Uczyli się jak oszczędzać
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	 W	 czerwcu	 odbyło	 się	 II	 spotkanie	 projektowe	 kra-
jów	 uczestniczących	w	 projekcie	 eRaSMuS+.	 Tym	 razem	
delegacje	spotkały	się	w	Bułgarii,	gdzie	podsumowaliśmy	
pierwszy	rok	realizacji	projektu	i	ustaliliśmy	plan	pracy	na	
rok	2015/2016.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Jednym	 z	 celów	 spotkania	 było	 poznanie	 kultury	 
i	 tradycji	 kraju	goszczącego.	W	związku	z	 tym,	zostaliśmy	
zaproszeni	 do	 „Chaty	 tradycji”,	 gdzie	 mieliśmy	 okazję	
zobaczyć,	jak	wyglądało	codzienne	życie	w	typowej	wiosce	
bułgarskiej.	
	 Niezwykłym	przeżyciem	była	możliwość	uczestnictwa	 
w	Święcie	Róży.	Jest	to	jedna	z	największych	uroczystości	
obchodzonych	 w	 tym	 kraju,	 ukazująca	 i	 upamiętniająca	
ciężką	 pracę	 ludzi	 przy	 zbiorze	 tej	 rośliny.	 Święto	
rozpoczęło	się	od	wyboru	Królowej	Róż,	następnie	byliśmy	
świadkami,	 jak	w	rzeczywistości	wygląda	zbiór	tego	kwia-
tu,	 jak	 tworzy	 się	 olejki	 różane,	 czy	 potrawy	 z	 róży.	 Na	
specjalnie	 zorganizowanym	 festiwalu	 oglądaliśmy	 piękną	

inscenizację,	 przedstawiającą	 za	 pomocą	 tańca,	 legendę	
związaną	 z	 obchodami	 tego	 święta.	 Podziwiał	 ją	 z	 nami	
także	 prezydent	 Bułgarii.	 Zwieńczeniem	 obchodów	 była	
barwna,	 urozmaicona	 występami	 dzieci,	 sportowców,	
tancerzy	parada,	która	przeszła	główną	ulicą	miasta.	Dzięki	
tym	 uroczystościom,	 mogliśmy	 podziwiać	 stroje	 regio-
nalne,	spróbować	tradycyjnych	potraw	i	przekonać	się,	że	
róża	to	nie	tylko	ozdobny	kwiat	rosnący	w	ogrodzie.

	 Spotkanie	w	Bułgarii	to	także	praca	projektowa	z	kra-
jami	 partnerskimi.	 Na	 spotkaniu	 każdy	 kraj	 przedstawił	
prezentację	 dotyczącą	 zadań	 zrealizowanych	 w	 terminie	
od	 marca	 do	 czerwca.	 My	 również	 bardzo	 szczegółowo	
zaprezentowaliśmy	wszystkie	etapy	pracy	naszych	uczniów	
nad	projektem.	Pokazaliśmy,	 jak	sadziliśmy	nasz	„bajkowy	

las”,	 pochwaliliśmy	 się	 spotkaniami	 z	 leśnikiem,	 pszcze-
larzem,	opisaliśmy	drzewa	z	naszego	zagajnika.	To	 już	na- 
sza	druga	prezentacja,	która	została	nagrodzona	gromkimi	
brawami.	Na	końcu	spotkania	ustaliliśmy	cele	i	zadania	do	
realizacji	w	kolejnym	etapie	projektu.	
	 Wizyta	 ta	 przybliżyła	 nam	 również	 model	 systemu	
szkolnictwa	 w	 Bułgarii.	 Zaproszono	 nas	 do	 przedszkola,	
gdzie	 mogliśmy	 zobaczyć	 jego	 organizację	 i	 zwiedzić	 bu- 
dynek,	ale	chwile,	które	zapadną	nam	w	pamięci	to	te,	gdzie	
prezentowały	 się	 specjalnie	dla	nas	najmłodsze	pociechy.	
Następnie	zwiedziliśmy	szkołę	podstawową,	w	której	ucz- 
niowie	 uczą	 się	 od	 klasy	 I	 do	 VII.	 Szkoła	 liczy	 sobie	 już	
dwieście	lat	i	czuć	tam	niezwykłą	atmosferę.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Bułgaria	 to	 piękny,	 słoneczny	 kraj,	 pachnący	 różą,	
ludzie	 sympatyczni	 i	 życzliwi.	Warto	było	poznać	 tradycje	
i	 zwyczaje	bułgarskie,	 aby	później	 podzielić	 się	 tą	wiedzą	 
z	uczniami.	

SP w Nowinach

ERASMUS+ w Bułgarii podsumowano 
pierwszy rok projektu
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	 20	 czerwca	 w	 nowinach	 odbyły	 się	 XII	 Mistrzostwa	
Województwa	Świętokrzyskiego	w	Siatkówce	Plażowej	Na-
uczycieli	o	Puchar	Wójta	Gminy	Sitkówka	-	Nowiny.	Nasi	za-
wodnicy	spisali	się	na	medal	 i	zdobyli	dwa	pierwsze	miej-
sca!
	 Organizatorami	 spotkania	 byli	 nauczyciele	 Zespołu	
Szkół	 Podstawowych	 w	 Nowinach.	 W	 zawodach	 wzięło	
udział	sześć	par	męskich	i	trzy	pary	mikstowe.	Pary	męskie	
rozegramy	 mecze	 systemem	 „pucharowym”,	 natomiast	
miksty	systemem	„każdy	z	każdym”.	–	Jest	mi	niezmiernie	
miło,	że	to	właśnie	Nowinom	udało	się	zorganizować	Wo-
jewódzkie	 Mistrzostwa	 Siatkówki	 Plażowej	 –	 mówi	 Se-
bastian	 Nowaczkiewicz,	 wójt	 gminy	 Sitkówka	 –	 Nowiny.	 

-	Jestem	dumny	z	naszych	nauczycieli,	bo	dzięki	wspaniałej	
grze	zespołowej	stanęli	na	podium	i	zajęli	bardzo	wysokie	
miejsca.	 Wspaniale,	 że	 potrafią	 być	 tak	 świetnie	 zorgani-
zowani	i	chętnie	biorą	udział	w	inicjatywach	pozaszkolnych	
–	dodaje.	
	 Poniżej	prezentujemy	szczegółowe	wyniki	zawodów:
Pary	mikstowe:
1	miejsce:	Aneta	Gołuzd,	Krzysztof	Wanat-ZSP	w	Nowinach   
2	miejsce:	Dorota	Wójciak,	Aleksander	Wójciak	–	V	LO	Kielce
3	 miejsce:	 Anita	 Ligas-Skoneczna,	 Karol	 Wróbel-ZSP	 w	
Nowinach			
	Pary	męskie:
1	miejsce:	Krzysztof	Wanat,	Piotr	Nowak		-	ZSP	w	Nowinach			
2	 miejsce:	 Przemysław	 Czarnecki,	 Wojciech	 Zamojski	 -	
Chmielnik
3	miejsce:	Dariusz	Daszkiewicz,	Piotr	Borowicki	
4	miejsce:	Maciej	Ślusarczyk,	Robert	Kruk	-	ZSOI	nr	4	w	Kiel-
cach	Jarosław	Wójciak,	Piotr	Kotlarski	-	Gastronomik	Kielce			
Rafał	Latos,	Dariusz	Jamioł	-	ZSOI	nr	4	w	Kielcach
	 Zawodnicy	 zostali	 nagrodzeni	 pucharami,	 które	
wręczyli	Sebastian	Nowaczkiewicz,	wójt	gminy	Sitkówka	–	
Nowiny	oraz	Dominik	żyła,	wicedyrektor	ZSP	w	Nowinach.	
Dzięki	 uprzejmości	 sponsorów	 otrzymali	 także	 podarunki	
od	 firm:	 Trzuskawica	 S.A.	 i	 KCMB	Markowicz	oraz	Galeria	
Ciepła	P.	D.	Wanata.	
	 Wszystkim	uczestnikom	mistrzostw	serdecznie	gratu-
lujemy	wspaniałej	gry.

Agnieszka Olech

Siatkarze z Nowin zwycięzcami 
Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego!

Nowińska Liga Futbolu imienia Michała Panasa 
za nami. KCMB NOWINY Z PUCHAREM!
	 Dobiegły	 końca	 rozgrywki	 Nowińskiej	 Ligi	 Futbo-
lu	 imienia	Michała	Panasa.	W	 tegorocznych	 rozgrywkach	
wzięło	udział	trzynaście	drużyn,	w	tym	w	większości	z	tere-
nu	gminy	Sitkówka	–	Nowiny.	Pierwsze	miejsce	zajęła	dru-
żyna	KCMB	Nowiny.

	 Bezkonkurencyjna	okazała	się	drużyna	KCMB	Nowiny,	
która	doznała	tylko	 jednej	porażki	 i	 to	w	ostatniej	kolejce	
z	 drużyną	 FC	 Gniewce.	 Ze	 srebrnym	 medalem	 rozgrywki	
zakończył	 ubiegłoroczny	 zwycięzca	 Płomień	Niewachlów,	
a	 trzecie	 -	 co	 roku	 systematycznie	 poprawiająca	 swoje	
miejsce	-	drużyna	FC	Gniewce.	Z	tych	drużyn	organizatorzy	
wyróżnili:	 najlepszego	zawodnika	Dominika	Szymkiewicza	
(KCMB),	 najlepszego	 bramkarza	 –	 Marcina	 Jóźwika	 (FC	
Gniewce)	 i	 najlepszego	 strzelca	 –	Mateusza	 łukasiewicza	
(Płomień).	 Organizatorzy	 wybrali	 również	 Odkrycie	 Ligi,	 
a	został	nim	Grzegorz	Włosiński	z	drużyny	Canabinios.	
	 Liga	 rozgrywana	 była	 na	 Orliku	 przy	 ulicy	 Gimnazjal-
nej	 1,	 sędziowali	 jak	 co	 roku	 na	 najwyższym	 poziomie	
Szymon	 Ubożak	 i	 Rafał	 Kowalski,	 biuro	 i	 obsługa	 medy-
czna	 to	 Bożena	 Marzec	 w	 jednej	 osobie.	 W	 uroczystym	
zakończeniu	 ligi	 	 połączonym	 z	 wręczeniem	 pucharów	 
i	 nagród	 wzięli	 udział:	 Zofia	 Duchniak	 –	 Przewodnicząca	
Rady	Gminy	Sitkówka	-Nowiny,	łukasz	Barwinek	–	Zastępca	
Wójta	Gminy,	Artur	Podczasiak	–	Radny	Gminy	Sitkówka	–	

Nowiny,	Michał	Stawiak	z	firmy	Soccer	City	i	henryk	Panas,	
który	wręczył	zwycięskiej	drużynie	okazały	puchar.	
	 Organizatorzy	 składają	 podziękowania	 dla	 Wójta	
Gminy	Sitkówka	–	Nowiny,	Sebastiana	Nowaczkiewicza,	za	
Patronat	honorowy	NLF,	Jacka	Kani	Dyrektora	GOK	„Perła”	
za	 udostępnienie	 orlika	 i	 ufundowanie	 drugiej	 i	 trzeciej	
drużynie	w	 lidze	wejściówek	na	basen,	Michałowi	Stawia-
kowi	z	 firmy	Soccer	City	za	ufundowanie	nagrody	dla	Od-
krycia	Ligi	i	portalowi	www.kieleckapilka.pl	za	patronat	me-
dialny	tegorocznych	rozgrywek.

Opracował: Michał Ziernik
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  
z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny 

obowiązujący od 1 lipca 2015 roku 
 
 

Miejscowość/ulica 

Godzina 
rozpoczęcia 

odbioru odpadów 
w miejscowości 

 

Zmieszane odpady 
komunalne 

Odpady komunalne zbierane 
selektywnie 

 
Papier i tektura, tworzywa sztuczne, 

odpady wielomateriałowe i metal, szkło, 
odpady biodegradowalne i popiół 

Nowiny (zabudowa wieloblokowa) 
ul. Białe Zagłębie, 
ul. Parkowa, 
ul. Perłowa, 
ul. Przemysłowa, 
ul. Szkolna 

Sitkówka (zabudowa wieloblokowa) 

6:30 
Środa 

Sobota 
(co tydzień) 

raz w tygodniu 
środa 

Kowala 
Kowala Mała 
Wola Murowana 

7:00 
8:30 

11:00 

1-wszy poniedziałek 
każdego miesiąca 

 
3-ci poniedziałek każdego 

miesiąca 
3- cia środa 

każdego miesiąca 
 

Zagrody 
Słowik 
Trzcianki 
Nowiny (zabudowa jednorodzinna) 
Sitkówka (zabudowa jednorodzinna) 
Bolechowice 

7:00 
8:30 
9:00 
9:00 

12:00 
13:00 

1-wsza środa każdego 
miesiąca 

 
3-cia środa każdego 

miesiąca 

Zgórsko 
Zgórsko (ulice) 

ul. Azaliowa, 
ul. Berberysowa, 
ul. Cedrowa, 
ul. Cicha, 
ul. Cyprysowa, 
ul. Dębowa, 
ul. Grabowa, 
ul. Jaśminowa, 
ul. Kalinowa, 
ul. Klonowa, 
ul. Kwiatowa, 
ul. Leśna, 
ul. Magnoliowa, 
ul. Malinowa, 
ul. Ogrodowa, 
ul. Różana, 
ul. Salonowa, 
ul. Słoneczna, 
ul. Szewska, 
ul. Wiosenna, 
ul. Wrzosowa 

7:00 

1-wszy wtorek każdego 
miesiąca 

 
3-ci wtorek każdego 

miesiąca 1-wsza środa 
każdego miesiąca 

 

Zgórsko Osiedle Pod Lasem 
Szewce (wszystkie ulice) 

Zawada 

7:00 
8:00 

11:00 

1-wszy czwartek każdego 
miesiąca 

 
3-ci czwartek każdego 

miesiąca 
 

Opady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – termin odbioru: wrzesień 2015 i marzec 2016 
 

  
 
 
 
UWAGA! 

1. Powyższy harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracji o selektywnym 

zbieraniu odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o zbieraniu odpadów komunalnych jako odpady zmieszane, wyżej wymienione rodzaje 

odpadów obowiązani są składować w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane i wystawić do odbioru zgodnie z harmonogramem, 

w terminach odbioru odpadów zmieszanych 

3. Jeżeli dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (święto) odbiór odpadów nastąpi w pierwszy dzień pracy. 
 

Głos	Nowin:
miesięcznik,

Wydawca:
Urząd	Gminy	Sitkówka-Nowiny,
Nowiny,	ul.	Białe	Zagłębie	25,
26-052	Nowiny,
tel.	41	34	75	000,
www.nowiny.com.pl,

Redakcja:
e-mail:	redakcja@nowiny.com.pl.
Zespół	redakcyjny:
Agnieszka	Olech
(redaktor	naczelny,	tel.	534	665	285),

Skład	i	druk:
COLOR	PReSS	ART	Sp.	z	o.	o.
ul.	Mielczarskiego	153	
25-611	Kielce

Nakład:	2500	egz.
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Ogłoszenie o pracę

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.

Konserwatora oświetlenia  ulicznego -zatrudnię
MKKM	Firma	Usługowo-handlowa	Maciej	Król	oddział	w	Kielcach	zatrudni	doświadczonego	elektryka	

z	uprawnieniami.	Niezbędne	kwalifikacje:	-grupa	SeP	-prawo	jazdy	kat.B	-UDT	podnośnik	samojezdny	-brak	nałogów	
-dyspozycyjność	-chęć	do	pracy	-uczciwość	-wykształcenie	elektryczne	Oferujemy:	-umowa	o	pracę	

-praca	na	2	zmiany	-pensja	stała	-możliwość	zdobycia	wiedzy	i	rozwoju	zawodowego.	
Zgłoszenia	(cv)	proszę	przesyłać	na	adres	mailowy	biuro@mk-km.pl

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 

DOżyNKI

Zboże	w	polu	już	dojrzało
Już	niedługo	będą	żniwa
Będzie	piękna	biała	mąka
I	przepyszne	z	niej	pieczywa

żyto,	jęczmień	i	pszenica
Tego	roku	obrodziły	
Aby	zawsze	wszystkie	lata
Tak	dorodne	były

Wieniec	złotem	się	odbija
Bochen	chleba	upieczony
Przyjmij	bochen	gospodarzu
To	są	ziemi	piękne	plony

Przyjmij	więc	te	dary	ziemi	
Bo	to	jest	prawdziwy	cud
Tym	dorodnym	bochnem	chleba
Zaspokoić	ludzi	głód

Sprawiedliwie	dziel	te	dary	
By	wszystkim	starczyło
Aby,	nigdy	na	tej	ziemi
Już	głodu	nie	było

Więc	składamy	piękne	plony	
Gospodarzu	w	Twoje	ręce
Gdy	za	rok	się	znów	spotkamy
Darów	będzie	dużo	więcej.

                        Irena Kostrzewska

żyJę	W	NOWINACh

Nowiny	ta	Gmina	Nowiny
Do	Kielc	niedaleko	jest	stąd
Tu	są	najpiękniejsze	dziewczyny	(o	te)
Nie	ruszam	się	stąd	bez	przyczyny
Bo	po	co	mam	się	gdzieś	ruszać
Gdy	wszystko	pięknieje	tu	w	krąg
To	miejsce	raduje	me	serce	tak	jest
Bo	zmienia	się	wygląd	tej	gminy

Za	młodu	zwiedzałem	te	strony
Ciekawił	mnie	cały	ten	świat
Zagrody	czy	Szewce,	Kowalę
W	mym	sercu	utkwiły	się	trwale
Lecz	to	się	dziś	wszystko	zmieniło
I	wszystko	minęło	jak	sen
Dziś	tylko	wspomnienia	zostały	mi	te
To	wszystko	w	pamięci	utkwiło

Ja	mieszkam	na	stałe	w	Nowinach
Tu	jest	moje	miejsce,	mój	dom
I	cała	kochana	rodzina
To	wszystko	przy	życiu	mnie	trzyma
Ja	tutaj	zostaję	do	końca
Do	końca	swych	dni	mieszkam	tu
Bo	tutaj	przeżyłem	radości	i	łzy
Tu	szczęście	się	moje	zaczyna

Henryk Skowerski
na melodię piosenki : 

,,Warszawo, ty moja Warszawo’’

NASZA	ZIeMIA	KIeLeCKA

Nasza	Kielecczyzna,	to	piękna	Kraina
Kto	tędy	przejeżdża,
Każdy	się	zatrzyma
														mamy	łąki	lasy,
														urodzajne	pola
														wioski	i	wioseczki
														i	rzeczne	zakola
pięknie	położona
nasza	okolica
Świętokrzyski	Góry
i	piękna	Katedra
													a	i	w	tej	Katedrze
													Matka	Boża	Kielecka
													się	tu	objawiła,
widać	że	i	dla	Niej,
nasza	ziemia	Kielecka,
jest	bardzo	miła.
Sama	sobie	to	miejsce
Obrała	i	Kieleckiej	Katedrze	z	nami	pozostała

Henryka Brzoza
POCIąG	MOJeGO	żyCIA

Pociąg	życia	prędko	jedzie
lecz	na	stacjach	staje
zwykle	jeden	ktoś	wysiada
czasem	kilku	na	raz
													wszyscy	jadą	rozmawiają
														rodzą	się	przyjaźnie
														a	tu	nagle	pociąg	staje
														choć	daleko	stacja
Ktoś	zakończył	swoja	podróż	
choć	chciał	jechać	dalej.
szef	go	wezwał	do	wysiadki	
niema	odwołania
														coraz	bliżej	moja	stacja
														ale	jeszcze	jadę,	jeszcze	mi	nie
														powiedziano,	że	trzeba	wysiadać	
														przejdą	jednak	bliżej	wyjścia,	żeby	być	gotową
														bo	z	bagażem	który	wiczę,	jest	mi	komfortowo. 

Henryka Brzoza
FRaSZKI

LIDIA JĘDROCHA

MAłżeŃSTWO
Przed	ślubem	sielanka,
po	ślubie	przepychanka.

MężCZyźNI 
łatwiej	wyczują	dobre	danie
niż	zapach	perfum	drogie	Panie.

KOBIeTA 

Gdy	świat	kobiety	zaczyna	tracić	walory
zawartość	męskiego	portfela	
może	mu	nadać	nowe	walory.

LUSTRO
Piękno	i	brzydotę	pokaże
nic	nie	domaluje	i	nic	nie	zmaże
lustro	się	nie	starzeje
to	nasza	głowa	siwieje.

RóżA
To	miłość,	oddanie	i	kobiecość
piękno,	które	można	znaleźć	w	życiu
ale	również	kolce,	łzy	i	cierpienia
czasem	nie	do	zniesienia.	

WSPANIAły	Mąż 
Gorąco	całuje
kasy	nie	żałuje
zaprasza	na	kolację
wie,	że	ukochana	ma	zawsze	rację.

ZAPyTANIe 
Mówisz,	że	grzechów	nie	masz	za	wiele
czemu	więc	konfesjonał	oblegasz	w	każdą	niedzielę?
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PROGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINIE SITKÓWKA - 
NOWINY sierpień 2015

Rozpoczął	się	drugi	miesiąc	wakacji.	Serdecznie	zapraszamy	do	
zapoznania	 się	 z	 programem	 zajęć	wakacyjnych	 skierowanych	
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)	dostępnym	na	
stronie	 internetowej	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	 oraz	
GOK	„Perła”)
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”.	
7. Zaplanowane	wycieczki	 krajoznawcze	 oraz	 rajdy	 piesze	 

w	miesiącu	sierpniu:
8. ✓	13.08.2015	-	Muzeum	Regionalne	w	Wiślicy
9. ✓	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!
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

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  

 

„WAKACJE W GMINIE”
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	 Wręczenie	 upominków	dla	 najzdolniejszych	 uczniów,	
liczne	występy	artystyczne	i	uroczyste	rozdanie	świadectw	
–	w	ten	sposób	młodzież	z	terenu	gminy	Sitkówka-Nowiny	
pożegnała	 rok	 szkolny	 2014/2015	 i	 powitała	 upragnione	
wakacje.
	 Po	dziesięciu	miesiącach	wytężonej	nauki	i	wypełnianiu	
szeregu	obowiązków	szkolnych	uczniowie	z	wielką	radością	
przywitali	długo	wyczekiwany	czas	laby.	Nie	obyło	się	jed-
nak	 bez	 łez	wzruszenia,	 ponieważ	 tegoroczni	 absolwenci	
zostali	 pożegnani	 w	 szczególnie	 podniosły	 sposób.	 Se-
bastian	 Nowaczkiewicz,	 Wójt	 gminy	 Sitkówka	 –	 Nowiny	
podziękował	wszystkim	 	 uczniom	 za	wysiłek,	 jaki	włożyli	
w	zdobywanie	wiedzy,	 a	nauczycielom	za	 zaangażowanie	
w	 jej	 przekazywaniu.	 –	 Jestem	 dumny	 z	 naszych	 szós-
toklasistów,	 którzy	 okazali	 się	 być	 najlepsi	 w	 powiecie	 
w	sprawdzianie	szóstoklasistów.	Taki	sukces	jest	rezultatem	
wspólnej	pracy	nauczycieli,	rodziców	i	oczywiście	uczniów,	
których	mamy	naprawdę	zdolnych	–	podkreślał	wójt	gminy	
Sitkówka-Nowiny,	 Sebastian	 Nowaczkiewicz.	 –	 Gratuluję	
wszystkim	 zapału	 do	 nauki,	 a	 nauczycielom	 cierpliwości	 
i	 zaangażowania.	Mamy	wspaniałych	 nauczycieli,	 a	 szkol- 
nictwo	w	naszej	gminie	stoi	na	bardzo	wysokim	poziomie	–	
dodał	wójt	Nowaczkiewicz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 Podziękowania	 władze	 gminy	 skierowały	 również	
do	 osób,	 bez	 których	 funkcjonowanie	 szkół	 nie	 byłoby	
możliwie,	 czyli	 pracowników	 administracji	 i	 obsługi.	Wójt	
pokreślił	 jak	ważną	rolę	w	edukacji	młodzieży	pełni	więź,	
którą	 nauczyciele	 nawiązują	 z	 uczniami	 i	 przyznał,	 że	
naszym	 pedagogom	 świetnie	 się	 to	 udało.	 Na	 dowód	 tej	
niesamowitej	współpracy	wymienił	 inicjatywy,	w	 których	
z	 dużymi	 sukcesami	 brali	 udział	 nasi	 uczniowie.	 Były	 to:	
konkursy	edukacyjne,	literackie,	turnieje	sportowe,	koncer-
ty	muzyczne,	 przedstawienia	 teatralne	 i	wiele	 innych.	Na	
koniec	życzył	wszystkim	spokojnych,	bezpiecznych	i	owoc- 
nych	 wakacji,	 a	 następnie	 powrotu	 do	 szkoły	 z	 nowymi	
siłami	i	chęciami	do	dalszej	edukacji.
	 W	tym	uroczystym	dniu	akademie	szkolne	obfitowały	
w	liczne	występy	artystyczne	przygotowane	przez	uczniów	
poszczególnych	szkół.	Tym,	którzy	wypracowali	najwyższą	
średnią	 ocen	 zostały	 wręczone	 dyplomy	 i	 upominki.	 Po	
części	oficjalnej	nadszedł	czas	na	spotkania	z	wychowaw-
cami	w	klasach,	gdzie	zostały	rozdane	świadectwa.
	 Wszystkim	 uczniom,	 absolwentom	 i	 ich	 rodzicom,	
a	 także	 dyrektorom	 i	 całemu	 gronu	 pedagogicznemu	
dziękujemy	za	 zaangażowanie	w	edukację	 i	 życzymy	uda-
nych	wakacji!		

Rok szkolny zakończony. Witajcie wakacje!
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DOŻYNKI

Starosta Kielecki
Michał Godowski

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Sebastian Nowaczkiewicz

Nowiny

Powiatu Kieleckiego 
i Gminy Sitkówka-Nowiny

stadion sportowy 
Gminnego Ośrodka Kultury "Perła"

30 sierpnia 2015 r.

Program: Konkursy:

Msza Święta w Kościele Parafialnym 
p.w. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach,
Przemarsz korowodu dożynkowego 
na stadion sportowy Gminnego 
Ośrodka Kultury "Perła".

Część artystyczna:
Gminno - Szkolna Orkiestra Dęta 
"Sitkówka-Nowiny"
Zespół Ludowy Bolechowiczanie
Zespół Obrzędowy Kowalanki
Zespół Śpiewaczy Szewczanki
Zespół Śpiewaczy Chełmowianki
Zespół Ludowy Śladkowianki
Zespół Pieśni i Tańca Wierna Rzeka

12.30 - 

14.30 - 

- 

- Piękna i bezpieczna
zagroda – przyjazna środowisku

- Najpiękniejsze Gospodarstwo 
Agroturystyczne powiatu Kieleckiego 

Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
Powiatu Kieleckiego 

19.00 - Kapela „jędrusie”

20.30 -  ZaBAWA TANECZNAIMPREZA TOWARZYSZĄCA: PIKNIK MLECZNY


