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W numerze:
• Plac zabaw w Zagrodach już działa

• Strażacy ochotnicy rywalizowali w Kowali

• Razem chronimy pszczoły

• Wakacje na rowerze
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Witamy w gminie Sitkówka-Nowiny
Gmina Sitkówka-Nowiny powitała kolejnych miesz-
kańców. To Henryk, Inga, Tymon, Kacper, Emilia, 
Ksawery, Leon, Marcel, Nikola, Filip, Krzysztof, Nela 
i Marcelina.

Małych mieszkańców przybywa i to cieszy. 12 czerw-
ca wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz spotkał się ze 
świeżo upieczonymi rodzicami, by osobiście pogratu-
lowac narodzin ich pociech. Towarzyszyła mu znana 
wszystkim kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria 
Turczyn. - Od wielu lat mieszkańcy przychodzą do 
mnie, by zameldować swoje dzieci w gminie. Za każ-
dym razem cieszy mnie to równie mocno. Jesteśmy 
jedną z nielicznych gminy, w których ludzi wciaż przy-
bywa, mam nadzieję, żee tak będzie zawsze - mówiła.

Podczas spotkania młodzi rodzice wymieniali poglądy 
na temat systemu edukacji, opieki zdrowotnej, a tak-
że dostępności w gminie miejsc przyjaznych małym 
dzieciom, w szczególności o nowopowstałych placach 
zabaw oraz planowanej budowie żłobka samorządo-
wego.

Nie obyło się bez drobnych upominków dla najmłod-
szych i kwiatów dla mam oraz... dyskusji o zbliżającym 
się mundialu. 

Raz jeszcze składamy serdeczne życzenia na ręce Rodzi-
ców, życząc im i ich Pociechom wszystkiego najlepszego. •
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Szanowni Państwo!

    Po wielu miesiącach ciężkiej pracy pora na odpoczynek. Uczniowie odbierają swe świadec-
twa, które pokazują, ile tak naprawdę osiągnęli przez ostatni rok. Nie tak łatwo ocenić codzien-
ną urzędniczą pracę… z pewnością jakimś punktem odniesienia są zrealizowane inwestycje. 
Żeby nie zanudzać Państwa ich wyliczaniem, wspomnę tylko, że w tym miesiącu zakończymy 
dwie niezwykle dla mnie ważne: przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysło-
wej w Nowinach oraz modernizację stadionu przy Gminnym Ośrodku Kultury „Perła”. O pozo-
stałych inwestycjach, zrealizowanych na terenie poszczególnych sołectw, możecie przeczytać 
w bieżącym wydaniu „Głosu Nowin”.

Wracając do wakacji - w gminie dużo się dzieje, nie tylko, jeżeli chodzi o inwestycje, ale rów-
nież wydarzenia kulturalne. Od pewnego czasu odeszliśmy od formuły organizowania dużych 
imprez, skupiając się na bardziej kameralnych spotkaniach w poszczególnych sołectwach i miej-
scowościach. W ten sposób właśnie zaplanowaliśmy tegoroczne wakacje. Będzie mi niezmiernie 
miło, jeśli znajdziecie trochę czasu i dołączycie do nas podczas pokazów kina letniego, karaoke 
czy któregoś z rajdów. Mam nadzieję, że się spotkamy!

A tymczasem - życzę wszystkim udanego wypoczynku, zaś uczniom gratuluję wyników osiągnię-
tych w nauce. • 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Tyrolka, ścianka wspinaczkowa i karuzele
Wspaniały prezent na Dzień Dziecka otrzymały dzieci nie 
tylko ze Zgórska, ale i okolicznych miejscowości. Z placu 
zabaw w Zgórsku można już korzystać od końca maja.

Radość dla najmłodszych
Na placu zabaw w Zagrodach w gminie Sitkówka-No-
winy każdy znajdzie coś dla siebie. Inwestycja za nie-
bagatelną kwotę ponad 530 tys. zł trwała niespełna 
dwa miesiące. Na ogrodzonym terenie zamontowano 
zestaw wielofunkcyjny do zabawy, linarium widokowe 
oraz karuzele i huśtawki. Powstała tu także altana re-
kreacyjna. Wcześniej teren działki został uporządkowa-
ny i wyrównany oraz zaopatrzony w niezbędną infra-
strukturę: chodniki, schody czy ogrodzenie. Największa 
atrakcję stanowi tzw. „tyrolka”, czyli zjazd na linie o dłu-
gości 20 metrów, który cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród najmłodszych. Można również skorzystać 
między innymi ze ścianki wspinaczkowej, stołu do ping-
-ponga czy „bocianiego gniazda”.

- To nie koniec inwestycji. W najbliższym czasie planu-
jemy zagospodarować do końca teren przy placu tak, 
aby bezpiecznie można było tu parkować - mówi wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Nie tylko w Zgórsku
Już wkrótce ruszy budowa placu zabaw w Woli Muro-
wanej. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na jego realiza-
cję. - Staramy się zapewnić najmłodszym mieszkańcom 
dostęp do miejsc, w których będą mogli bezpiecznie się 
bawić - mówi wicewójt Łukasz Barwinek. - Również nie-
co starsi znajdą tu coś dla siebie, bowiem zostanie tu 
zlokalizowana siłownia zewnętrzna - dodaje. Powstanie 
tu również boisko rekreacyjne o wymiarach 17×30 me-
trów o nawierzchni z poliuretanu.

Na części przeznaczonej dla dzieci stanie między innymi 
piramida wspinaczkowa, wielofunkcyjny zestaw zaba-
wowy, huśtawki czy karuzele.

Na terenie siłowni zewnętrznej powstanie 7 stanowisk 
do ćwiczeń, między innymi urządzenia do crossfitu. 
W obrębie trenu rekreacyjnego znajdzie się altana, któ-
ra będzie chronić przed deszczem, umieszczone zosta-
ną także ławeczki, na których będzie można odpocząć. 
Wraz z placem zabaw wykonane zostaną dodatkowe 
inwestycje - droga dojazdowa, chodniki, odwodnienie 
oraz parking. •

• Z placu zabaw chętnie korzystają zarówno dzieci...

• ...jak i dorośli.
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Nasza gmina się zmienia
W okresie wakacyjnym wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz odbył spotkania z mieszkańcami po-
szczególnych sołectw i miejscowości, aby omówić 
z nimi bieżące problemy i przekazać informację na 
temat realizowanych inwestycji. Kolejne spotkania 
odbędą się na przełomie sierpnia i września podczas 
podziału funduszów: sołeckiego i obywatelskiego.

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych 
inwestycji zrealizowanych w 2017 r.

Bolechowice
- Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń 
poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu 
Placówek Oświatowych w m. Bolechowice;
- Budowa altany rekreacyjnej wraz z grilowiskiem na 
terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bole-
chowice;
- Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek 
Oświatowych w m. Bolechowice - modernizacja ko-
tłowni olejowej na gazową.
Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych 
w 2017 r.: 1.035.923,34 zł

Kowala
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach 
Grup Inicjatywy Lokalnej - 1058,12 m;
- Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach Grup Ini-
cjatywy Lokalnej - 886,54 m;
- Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek In-
tegracyjnych w m. Kowala - modernizacja kotłowni 
olejowej na gazową;
- Remonty nawierzchni dróg tłuczniowy na terenie 
Sołectwa Kowala - 510,00 m.
Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych 
w 2017 r.: 949.345,48 zł

Szewce-Zawada
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na 
działce nr 2013/12 (ul. Cynkowa) w m. Szewce;
- Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na 
działce nr 2013/12 (ul. Cynkowa) w m. Szewce;
- Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 w 
m. Szewce - przedłużenie ul. Marmurowej - wykona-
nie dokumentacji projektowej.
Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych 
w 2017 r.: 1.952.118,10 zł

Wola Murowana
- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 
460/13, 524 w m. Wola Murowana (ul. Wspólna);
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na 
działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Muro-
wana (ul. Wspólna);
- Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w bu-
dynku Remizy OSP Wola Murowana.
Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych 
w 2017 r.: 476.646,92 zł

Zgórsko-Zagrody
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświe-
tlenia ulicznego na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. 
Malinowa) w m. Zgórsko;
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświe-
tlenia ulicznego i sieci kanalizacji sanitarnej  na dział-
ce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) m. Zagrody;
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświe-
tlenia ulicznego na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) 
w m. Zgórsko;
- Przebudowa drogi gminnej wraz z rozbudową oświe-
tlenia ulicznego na działkach nr 246/25, 246/33 (ul. 
Jaśminowa) w m. Zgórsko.
Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych 
w 2017 r.: 2.493.593,47 zł

Nowiny
W przypadku Nowin część inwestycji dotyczy miesz-
kańców całej gminy. Tak jest z budową GOK „Perła” 
w Nowinach, modernizacją stadionu czy utworze-
niem terenów inwestycyjnych. Pozostałe, najważ-
niejsze, inwestycje to:
- Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Nowinach;
- Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze 
źródeł energii odnawialnej - budynek Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach;
- Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na 
terenie działki nr 533/181 w Nowinach.
Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych 
w 2017 r.: 18.740.302,64 zł

Trzcianki
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 
Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie 
msc. Trzcianki;
Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych 
w 2017 r.: 29.520,50 zł

Słowik
- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu za-
baw w msc. Słowik;
- Zakup i montaż lustra bezpieczeństwa drogowego;
Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych 
w 2017 r.: 27.999,00 zł

Sitkówka
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Sit-
kówka
Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej poprzez inwestycje w energię pochodzących ze 
źródeł energii odnawialnej - budynek komunalny nr 
16 w msc. Sitkówka.
- Doposażenie placu zabaw.
Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych 
w 2017 r.: 264.126,69 zł •
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Co dalej z chodnikiem w Sitkówce?
Problem braku chodnika w Sitkówce, zarówno w jej 
kieleckiej, jak i gminnej części, ciągnie się od lat. Miesz-
kańcy muszą na pobliski przystanek chodzić poboczem, 
które po opadach jest trudne do sforsowania.

Teraz ta sytuacja się zmieniła, ale tylko w części doty-
czącej gminy Sitkówka-Nowiny. Od ponad miesiąca 
trwają tam prace związane z budową chodnika.

Zgodnie z deklaracjami poczynionymi podczas spotka-
nia z mieszkańcami na początku roku, Trzuskawica SA 
podjęła działania i rozpoczęła inwestycję. - Tak jak za-
deklarowałem na spotkaniu, gmina Sitkówka-Nowiny 
niezwłocznie podjęła działania, aby dopełnić wszel-
kich formalności umożliwiających Trzuskawicy budowę 
chodnika na jej gruncie - mówi wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Chodnik w gminnej części jest już niemal gotowy. Pod 
znakiem zapytania jest natomiast dalsza realizacja in-
westycji - w części kieleckiej. Pomimo deklaracji pra-
cowników Urzędu Miasta Kielce na czele z prezydentem 
Lubawskim, Miejski Zarząd Dróg odmówił Trzuskawicy 
SA udzielenia zgody na dysponowanie nieruchomością 
na cele budowlane. Tym samym budowa dalszej części 
chodnika pozostaje pod znakiem zapytania. •

ZIT KOF w Nowinach
W dniu 30 maja 2018  br. w Zespole  Szkół  Ponadpod-
stawowych w Nowinach odbyło się kolejne, wspólne 
posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programo-
wej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kielec-
kiego Obszaru Funkcjonalnego.

Gospodarzem spotkania był wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz, a posiedzeniu przewodniczył prezydent 
Miasta Kielce Wojciech Lubawski. W spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele gmin należących do Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego, Biuro ZIT Urzędu Miasta Kielce 
oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPOWŚ.

Spotkanie rozpoczęto podjęciem Uchwały dotyczą-
cej  powołania czterech grup tematycznych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020. Następnie 
szczegółowo omówiono stan wdrażania instrumentu 
ZIT KOF, w tym w zakresie realizacji celów rzeczowo-fi-
nansowych, a także przedstawiono informacje o pla-
nowanych inicjatywach i działaniach, m.in w zakresie 
projektów partnerskich czy szkoleń i doradztwa dla be-
neficjentów.

Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania udali się na 
tereny po dawnej Fabryce Tlenku Glinu, by obejrzeć po-
stępy trwających tam prac.

W ramach ZIT KOF w gminie Sitkówka-Nowiny realizo-
wane są zadania:
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-

nej poprzez inwestycje w energie pochodzącą ze źródeł 
energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka-Nowi-
ny,
- Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny,
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sit-
kówka-Nowiny,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Sitkówka-Nowiny. •

źródło: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl
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Czy przedsiębiorca naruszył warunki zezwolenia?
Od niedawna w Nowinach w okolicach ulicy Perłowej 
jedna z firm tam działających magazynuje na swojej 
posesji odpady. Niepokoi to mieszkańców, którzy swe 
wątpliwości przekazali do Urzędu Gminy.

- Czuć tu nieprzyjemny zapach, chemikaliów, a pojem-
ników przybywa. Nie wiemy, co w nich jest, są przykryte 
folią. Jesteśmy zaniepokojeni - mówi jedna z mieszka-
nek. - Zgłaszaliśmy sprawę do gminy, która natychmiast 
zareagowała - dodaje.
Słowa te potwierdza Urszula Antoniak zajmująca się 
w gminie gospodarką odpadami. - Przeprowadziliśmy 
wizję lokalną. Wniosek o przeprowadzenie kontroli 
wraz z dokumentacją fotograficzną skierowaliśmy do 

Starostwa Powiatowego oraz Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska - wyjaśnia.
Na magazynowanie odpadów wydawana jest decyzja 
przez Starostwo Powiatowe. Określa ona, na jakich 
warunkach określony rodzaj odpadów może być ma-
gazynowany. – W ostatnich dniach wpłynęło do nas 
pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny z wnioskiem 
o przeprowadzenie kontroli. W przypadku wykrycia 
nieprawidłowości przedsiębiorca zostanie wezwany do 
ich usunięcia w określonym, a  gdy tego nie zrobi zosta-
nie wszczęta procedura cofnięcia zezwolenia - wyjaśnia 
Magdalena Kumor z Wydziały Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska. •

Razem chronimy pszczoły
Klony, jaśminy, pigwowce i forsycje – było w czym wy-
bierać. Mieszkańcy gminy otrzymali bezpłatne drzewa 
i krzewy miododajne.

Rośliny do przydomowego ogródka
- Pragniemy zachęcić mieszkańców naszej gminy do 
wspólnego dbania o środowisko naturalne. Dlatego 
postanowiliśmy zorganizować w pięciu sołectwach spo-
tkania, podczas których można było otrzymać bezpłat-
nie drzewa i krzewy miododajne - wyjaśnia wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz.

Każdego roku Starostwo Powiatowe w Kielcach przezna-
cza określoną kwotę dla zainteresowanych gmin na zakup 
drzew i krzewów miododajnych. Dotychczas w gminie 
Sitkówka-Nowiny nasadzenia były robione na gruntach 
gminnych. W tym roku postanowiono zmienić to i przeka-
zać drzewka mieszkańcom. 
Pierwsze ze spotkań odbyło się w sołectwie Szewce-Zawa-
da. - Tak to jest, że coraz więcej osób przycina krótko tra-
wę, sadzi drzewa iglaste, przez co pszczoły nie mają moż-
liwości zapylania, a  tym samym - produkowania miodu. 
W gminie Sitkówka-Nowiny powoli będziemy starali się to 
zmienić - mówiła podczas spotkania radna Edyta Giemza.

Zbudujemy dom… dla owadów
Podczas spotkań pracownice Urzędu Gminy prowadziły 
warsztaty dla najmłodszych, ucząc ich budować domki 
dla owadów. - Wystarczy cegła dziurawka, patyki, tro-
ciny czy sklejka - domek dla owadów naprawdę łatwo 
jest zrobić, a umieszczając je w naszych ogrodach mamy 
świadomość że nieco pomagamy naszemu środowisku 
- wyjaśniał Sławomir Sobczyk zastępca kierownika Re-
feratu Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Dlaczego to takie ważne?
Pszczoły to nie tylko miód. Prawie 80 proc. roślin wy-
stępujących w Polsce jest zapylana przez owady. Co 
więcej, spośród 100 gatunków roślin uprawnych, które 
zapewniają 90 proc. żywności na świecie, aż 71 jest za-
pylanych przez pszczoły.  Ale od pszczół zależne są nie 
tylko rośliny, ale i zwierzęta, bo przecież żywią się one 
nasionami i owocami roślin owadopylnych. W Polsce 
żyje 470 gatunków owadów pszczołowatych, niemal 
połowa z nich zagrożona jest wyginięciem. Pszczołom 
brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, roz-
mnażać się i zdobywać pokarm. Dlatego tak ważne jest, 
by im pomóc, sadząc rośliny miododajne. •

• Rośliny rozdano w pięciu sołectwach.

• Dzieci budowały domki dla owadów.
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Poczuć dziecięcą radość
„Jedenastka” myśliwiec z września 1939 r. zainaugu-
rował działalność lotniska modelarstwa sportowego 
w Kowali.

Oficjalne otwarcie odbyło się 26 maja, jednak przy-
gotowania trwały od wielu tygodni. To pierwszy tego 
typu obiekt w Polsce. To jedyne takie lotnisko w Polsce. 
Zbudowane od podstaw z przeznaczeniem dla mode-
larstwa sportowego. Słońce znajduje się za plecami pi-
lota, a odległość od dróg publicznych jest dużo większa, 
niż wymagają tego przepisy. Klub dysponuje 6-hektaro-
wym terenem z utwardzonym pasem startowym o wy-
miarach 185x21m. Teren lotniska został podzielony na 
strefy dla pilotów, widzów oraz samochodów, został on 
też częściowo ogrodzony.

Podczas dni otwartych widzowie mogli obejrzeć za-
równo statyczne, jak i dynamiczne prezentacje modeli 
samolotów, od odrzutowców po samoloty myśliwskie. 
Wśród nich m. in. modele klasy gigant mające ponad 3 
metry rozpiętości, które wyglądają niemal jak prawdzi-
we samoloty. - To przede wszystkim modele polskich 
samolotów, w tym takich legend jak: RWD 5bis, na któ-

rym 85 lat temu, kpt. Stanisław Skarżyński, przeleciał 
samotnie Atlantyk, PZL-11 oraz model odrzutowy TS-11 
Iskra - mówi Piotr Gołacki prezes Klubu Modelarstwa 
Sportowego w Kielcach.

W otwarciu lotniska uczestniczyli modelarze z całej 
Polski. - Nie ma drugiego takiego lotniska w Polsce. 
Jest doskonale przygotowana na potrzeby modelarzy 
- mówi Pan Jacek ze Szczawnicy, który modelarstwem 
zajmuje się od najmłodszych lat.

To właśnie pasja i dziecięce marzenia o lataniu spra-
wiają, że coraz więcej osób zajmuje się modelarstwem. 
- To niezwykłe uczucie - móc zrealizować to, o czym 
się marzy od małego. Wymagało to ogromnego wysił-
ku i determinacji z naszej strony, ale udało się - mamy 
wspaniałe lotnisko dla modeli- wyjaśnia Adrian Dale-
szak członek Klubu Modelarstwa Sportowego, a na co 
dzień mieszkaniec Kowali.

Z lotniska w Kowali mogą korzystać członkowie Klu-
bu Modelarstwa Sportowego. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do kontaktu z Klubem: www.
kmskielce.tk.

Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania 
na ręce oficjalnych Sponsorów Dni Otwartych Lotniska 
Klubu Modelarstwa Sportowego. - Składam je na ręce 
wyjątkowych ludzi, którzy ich reprezentują. Dziękuję 
Panu Sebastianowi Nowaczkiewiczowi Wójtowi Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny oraz Panu Tomaszowi Zbrógowi 
Dyrektorowi Świętokrzyskiego Oddziału Totalizatora 
Sportowego sp. z o.o, za wsparcie finansowe oraz wi-
zerunkowe. Dziękuję naszemu największemu Sprzy-
mierzeńcowi, Panu Przemysławowi Podsiedlikowi, Dy-
rektorowi Kopalni Lafarge Radkowice, za nieocenioną 
pomoc w rozbudowie Lotniska, a na Jego ręce podzię-
kowania dla Pracowników Kopalni Lafarge Radkowice 
za zaangażowanie w prace nad rozbudową lotniska - 
mówi Piotr Gołacki prezes Stowarzyszenia. •

• Wójt gminy z organizatorami wydarzenia.

• Na dni otwarte przybyło wielu modelarzy.

• Podniebne akrobacje.
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Strażacy ochotnicy rywalizowali w Kowali
10 czerwca w Kowali druhowie z Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w gminie Sitkówka-Nowiny zmierzyli się 
podczas zawodów pożarniczych.

Zawody sportowo-pożarnicze to forma intensywnego 
szkolenia pożarniczego służącego przygotowaniu do 
działań ratowniczych. Ich celem jest w szczególności 
mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności 
obsługi sprzętu i ocena stanu wyszkolenia pożarnicze-
go. W niedzielne przedpołudnie w szranki stanęli dru-
howie z OSP Szewce-Zawada, OSP Wola Murowana 
oraz gospodarze spotkania z OSP Kowala. Zawody od-
były się w tak zwanym dwuboju.
OSP Kowala najlepsza
Strażacy startowali w dwóch kategoriach: sztafecie oraz 
ćwiczeniu bojowym. W przypadku sztafety drużyny po-
konywały dystans 7×50 metrów. Na poszczególnych 
odcinkach toru umiejscowione zostały przeszkody. 
Podczas ćwiczeń bojowych drużyny miały za zadanie 
dobiec do miejsca ułożenia sprzętu (podestu), zbu-
dować linię ssawną, zbudować linię główną z dwóch 
odcinków, zbudować dwie linie gaśnicze, uruchomić 
motopompę i zassać wodę, podać 2 prądy wody ze sta-
nowisk gaśniczych, obrócić lub złamać tarczę prądem 
wody, przewrócić pachołki.

W zawodach rywalizowano w czterech kategoriach: 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt, Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza Chłopców, Kobieca Drużyna 
Pożarnicza oraz seniorzy. We wszystkich kategoriach 
najlepsza okazała się reprezentacja Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Kowali. - To wyjątkowe, że szeregi Waszej 
OSP zasilają nowi druhowie i potraficie, nie dość, że 
zorganizować zawody, to jeszcze zwyciężyć we wszyst-
kich kategoriach. Jestem pełen podziwu wobec tego, 
co robicie - mówił wójt Sebastian Nowaczkiewicz wrę-
czając nagrody.

Oldboje skradli show
Nie lada atrakcją okazało się wystąpienie drużyny old-
bojów, którzy w strojach z minionej epoki zaprezen-
towali swoje możliwości w poszczególnych konkuren-
cjach. - Nasza drużyna składa się z osób, której kiedyś 
brały udział w zawodach pożarniczych. Chcieliśmy w 
ten sposób nie tylko pokazać, że seniorzy też jeszcze są 
sprawni fizycznie, ale przede wszystkim - powrócić do 
minionych lat i pokazać mieszkańcom historię ochotni-
czych straży pożarnych - mówił Marcin Głogowski wice-
prezes OSP Kowala i komendant gminny OSP.

W ćwiczeniu bojowym została wykorzystana moto-
pompa z lat 70-tych ubiegłego wieku, która została 
wiele lat temu wycofana. Wynik oldbojów był znakomi-
ty - ćwiczenie bojowe zdołali zrealizować w 50 sekund! 
Drużyna oldbojów składała się z druhów: Czesław Bent-
kowski, Marcin Głogowski, Janusz Szymkiewicz, Sylwe-
ster Bentkowski, Damian Grzegorczyk, Krzysztof Kubic-
ki, Tomasz Bentkowski, Tomasz Gruszczyński, Marcin 
Piotrowski. - To historyczny model, jaki rzadko można 
już spotkać. Mamy szczęście, że mamy taki na stanie - 
mówił Marcin Głogowski.

Sprzęt dla jednostek
Podczas zawodów przekazano sprzęt ratowniczy dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków pochodzą-
cych z Funduszu Sprawiedliwości ustanowionego przez 
Ministerstw Sprawiedliwości. Jednostki z Woli Muro-
wanej i Szewc-Zawady otrzymały defibrylatory, zestawy 
ratownictwa medycznego oraz deski ortopedyczne, zaś 
jednostka z Kowali - detektor wielogazowy. Tej jedno-
stce przekazano również traktor - kosiarkę, który został 
zakupiony ze środków funduszu sołeckiego. •
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Pieszo po zdrowie
W piątkowe popołudnie, 8 czerwca, grupa niemal 20 osób 
zebrała się, by odbyć pierwszy w tym roku rajd pieszy po 
gminie Sitkówka-Nowiny. Trasa rajdu wiodła z basenu 
Perła do jaskini Raj, a stamtąd przez Szewce do wiaty przy 
miasteczku ruchu drogowego w Nowinach.

- Zainaugurowane w ubiegłym roku rajdy piesze spotkały 
się z dużą sympatią ze strony mieszkańców. Dlatego posta-
nowiliśmy kontynuować je w tym roku - wyjaśniał wójt gmi-
ny Sebastian Nowaczkiewicz.
- Ten sport daje ogromne korzyści zdrowotne i nie wyma-
ga specjalnych nakładów finansowych: wystarczą kije i wy-
godne obuwie sportowe - mówiła Anita Dziwoń inicjatorka 
pieszych rajdów w gminie. - Nordic walking to samo zdro-
wie: korzystnie wpływa na nasze samopoczucie i kondycję. 
Zapraszamy wszystkich na kolejne rajdy w okresie wakacyj-
nym - zachęcała. •

Rowerem na szczyt Śnieżki
Już po raz 28 odbyły się zawody Uphill Race Śnieżka. 
W tym roku wziął w nich udział mieszkaniec naszej 
gminy - Adrian Daleszak z Kowali.

Uphill Race Śnieżka to możliwość wjechania na rowerze 
na najwyższy szczyt Sudetów. Możliwość ta zdarza się 
tylko raz w roku. Już same zapisy na te zawody są nie 
lada wyzwaniem. W marcu lista startowa zapełniła się 
już po… 30 sekundach. 
Sama trasa to prawdziwa katorga: 13,5 km z centrum 
Karpacza na najwyższą górą Karkonoszy przy przewyż-
szeniach ponad 1000 m. W tegorocznym wyścigu na 
starcie stanęło zaledwie 378 zawodników. Wśród nich 
- Adrian Daleszak. - Ci, którym opowiadałem jak było 
w Bodzentynie na maratonie MTB wiedzą ,że to był mój 
maraton życia ale Uphill Race to było jeszcze gorsze wy-
zwanie. Niesamowity interwał trasy... długo i 90% wspi-
naczki... - relacjonował tuż po ukończeniu wyścigu. Tra-
sę pokonał w 1 godz. 58 s, uzyskując średnią prędkość 
6,68 km/h. Serdecznie gratulujemy! • • Przed startem. Autorem zdjęcia jest Iwona Daleszak.
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Wakacje na rowerze
Już za kilka dni rozpoczną się wakacje. Z myślą o naj-
młodszych gmina Sitkówka-Nowiny przygotowała pik-
nik „Bezpieczne wakacje”.

W wydarzeniu, jakie odbyło się na terenie miasteczka 
ruchu drogowego wzięli udział policjanci, funkcjonariu-
sze Straży Granicznej, ratownik medyczny Przemysław 
Giełżecki oraz druhowie z OSP Szewce-Zawada oraz 
OSP Kowala. Wszyscy, którzy ukończyli dziesięć lat mieli 
możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową. Przy-
stąpiło do niego 40 osób. Policjanci z Komendy Miej-
skiej Policji w Kielcach sprawdzali praktyczną znajo-
mość przepisów ruchu drogowego na miasteczku ruchu 
drogowego. Wszystkim udało się zdać egzamin.
Funkcjonariusze Straży Granicznej wyrabiali pamiątko-
we paszporty, a druhowie z OSP opowiadali o sprzęcie 
ratowniczo-gaśniczym. Ci sami druhowie sprawili naj-
młodszym nie lada frajdę uruchamiając kurtynę wod-
ną, w której można było się ochłodzić. Podczas pikniku 
wystąpiły podopieczne Studia Piosenki Miniaturka: Au-
relia Gogół, Sylwia Lasota, Anna Ogonowska, Wiktoria 
Basiak, Aleksandra Wójcik. Na zakończenie spotkania 
pokaz karate zaprezentował Klub Karate Kyokushin 
„Chikara" sekcja Nowiny. •

Aktywni seniorzy
pielęgniarki z Przychodni Nowiny, opiekunowie z Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Strażacy z OSP Kowala udzielali praktycznych in-
formacji w jaki sposób należy udzielić pierwszej pomo-
cy. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele 
stowarzyszenia „Projekt Świętokrzyskie”, którzy zachę-
cali do prowadzenia zdrowego trybu życia. Poczęstunek 
zapewniły nieocenione gminne zespoły.

Podczas wydarzenia radny sejmiku województwa świę-
tokrzyskiego Grzegorz Gałuszka wraz z wójtem gminy 
Sebastianem Nowaczkiewiczem wręczyli księdzu pro-
boszczowi Józefowi Kubiczy medal za zasługi na rzecz 
lokalnej społeczności w dwudziestolecie istnienia wo-
jewództwa świętokrzyskiego. •

Nie od dziś wiadomo, że życie zaczyna się po sześć-
dziesiątce. Mieli okazję przekonać się o tym ci, którzy 
postanowili skorzystać z zaproszenia gminy Sitkówka-
-Nowiny i wziąć udział w pikniku „Bezpieczny Senior”.

W niedzielne popołudnie, 17 czerwca, na placu przy 
kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach zebrali 
się seniorzy, by, przy dobrej muzyce i smacznym poczę-
stunku, porozmawiać na ważne dla nich tematy. Spo-
tkanie rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w 
intencji seniorów. Po chwili refleksji i zadumy przyszedł 
czas na wspólną zabawę. Uczestników wydarzenia za-
chwycił występ zespołu działającego przy kieleckim 
klubie seniora „Pasjonata”, który zaprezentował uroz-
maicony repertuar artystyczny.
Na scenie i poza nią pojawili się również eksperci: po-
licjanci, fizjoterapeuta, instruktorki nordic walking, 

• Seniorzy chętnie wykonywali ćwiczenia.

• Zespół Pasjonata.
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Ostatnie pożegnanie Józefy Życińskiej
W Bliżynie odbył się pogrzeb major Józefy Życińskiej 
ps. „Zośka”. Była łączniczką Armii Krajowej, nale-
żała do oddziału Jana Piwnika „Ponurego”. Uroczy-
stościom towarzyszyła wojskowa asysta oraz poczty 
sztandarowe m.in. policji, organizacji kombatanckich, 
strzeleckich i szkół. Do kościoła św. Ludwika przybyli 
także parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji 
niepodległościowych.

W homilii proboszcz parafii Stanisława Wlazło mówił, 
że Józefa Życińska swoją postawą, swoimi życiowymi 
wyborami dawała nam szansę, byśmy dalej mogli być 
Polakami i żyć w wolnym kraju.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli także 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława 
Maczka w Bliżynie. Weronika Dulęba przyznała, że dla 
niej i jej kolegów to patriotyczny obowiązek. - Panią 
Józefę pamiętamy z różnych uroczystości szkolnych. 
Mimo przeciwności losu nie poddawała się, była kobie-
tą bardzo pogodną - mówiła.

Józefa Życińska przez 68 lat poszukiwała grobu zamor-
dowanego przez komunistów męża. Szczątki Aleksan-
dra Życińskiego oraz innych partyzantów odnaleziono, 
ekshumowano i zidentyfikowano dzięki Fundacji Nie-
złomni im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

- Józefa Życińska mimo ciężkich doświadczeń nigdy nie 
złożyła broni. Przetrwała dzięki miłości rodziny i szacunko-
wi rodaków - podkreślił prezes Fundacji  Wojciech Łuczak.
Zdaniem senatora Krzysztofa Słonia pożegnaliśmy wiel-
ką patriotkę osobę niezwykle skromną, ale jednocze-
śnie o bardzo silnym charakterze.

- Prosta, niepozorna cicha kobieta. Dla wielu może być 
wzorem, że jeśli się wierzy w jakieś ideały warto dla 
nich poświęcić życie. Będę ją pamiętał jako osobę, któ-
ra niezależnie od okoliczności zawsze mówiła abyśmy 
dbali o nasza ojczyznę ponieważ jest to dla nas najwięk-
sza wartość - powiedział senator Słoń.

Mjr Józefa Życińska urodziła się w 1930 roku we wsi 
Wołów w gminie Bliżyn. W czasie wojny była łączniczką 
Armii Krajowej. W październiku 1943 roku złożyła przy-
sięgę i dostała pseudonim „Zośka”. W oddziale poznała 

przyszłego męża, Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur". 
W 1948 r. wzięła ślub z Aleksandrem Życińskim, ale nie-
stety niedługo później dostała się wraz z mężem i inny-
mi partyzantami do niewoli. Jolanta Białek z Ośrodka 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach przy-
znaje, że ten okres i kolejne lata nie były łatwe. Mimo 
ciąży, nie uniknęła katowania ze strony funkcjonariuszy. 
W więzieniu urodziła córkę Aleksandrę. Ze względu na 
stan zdrowia zwolniono ją w 1950 roku, jednak każdego 
dnia musiała się meldować na posterunku MO. Przez 
13 lat nie mogła znaleźć pracy ze względu na przeszłość.
Józefa Życińska spoczęła w grobowcu rodzinnym na 
cmentarzu parafialnym w Bliżynie. Miała 88 lat. •

źródło: Radio Kielce
zdjęcia: Jarosław Kubalski, Marta Herbergier

• Uroczystość pogrzebowa.

• Uroczystość pogrzebowa.



GŁOS NOWIN • CZERWIEC 2018

13

Nagrody i wyróżnienia dla zespołów ludowych
Zespoły ludowe z gminy Sitkówka-Nowiny są często 
doceniane podczas regionalnych i ogólnopolskich 
konkursów. W ostatnim czasie wzięły udział w waż-
nych wydarzeniach kulturalnych.

Wielkie święto piosenki ludowej
W niedzielę, 10 czerwca w Parku Miejskim w Kielcach 
nagrodzono laureatów Buskich Spotkań z Folklorem. 
Wśród laureatów konkursu znalazł się zespół ludowy 
Szewczanki.

Finał tegorocznych Buskich Spotkań z Folklorem odbył 
się 19 i 20 maja w Busku-Zdroju. Na scenie zaprezen-
towało się ponad 60 wykonawców z całego wojewódz-
twa, w tym Bolechowiczanie, Kowalanki i Szewczanki 
z gminy Sitkówka-Nowiny. Natomiast 10 czerwca w Par-
ku Miejskim w Kielcach na scenie zaprezentowały się 
kapele ludowe, zespoły śpiewacze oraz soliści. W kon-
kursie laureatów wystąpiły Szewczanki śpiewając „Łoj, 
zeby nie kapusta”, „Jaśku ja na Ciebie czekałam”.  
Grand Prix imienia Piotra Gana, czyli główna nagroda 
42. Buskich Spotkań z Folklorem trafiła do Rodzinnej 
Kapeli Całków z Zielonek, nagroda imienia Haliny Szele-
stowej powędrowała do Zespołu Pieśni Ludowej z Ma-
rzysza w gminie Daleszyce. 

Uczta dla podniebienia
Tego samego dnia odbyła się 18. edycja konkursu „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”, które 
były zakończeniem trwających od kilku dni obchodów 
20-lecia województwa świętokrzyskiego. W konkursie 
tym zespół obrzędowy Kowalanki zaprezentował aż 
pięć autorskich potraw: syrop sosnowy Stefanii Golenii, 
nalewkę z dzikiej róży Barbary Misztal, konfiturę z ro-
binii Wiesławy Kulińskiej, podpłominie Jadwigi Brzozy 
oraz chlebek żytni z ziołami przygotowany przez zespół.

Moc ziół od Bolechowiczan
3 czerwca w  Parku Etnograficznym w Tokarni odbył 
się 13. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Na sce-
nie zaprezentowali się Bolechowiczanie. Oni też wzię-
li udział i zostali wyróżnieni w konkursie kulinarnym 

„Ziółka i zioła ze świętokrzyskiego sioła”. Ich potrawa: 
gołąbki z pieczarkami i lubczykiem zajęła trzecie miej-
sce wśród wystawców z powiatu kieleckiego.

Pieśni Maryjne w Nowinach
W niedzielne popołudnie, 20 maja w parafii p.w. Chry-
stusa Odkupiciela w Nowinach już po raz dwunasty od-
był się  Wojewódzki Przegląd Pieśni Maryjnej. Jak co 
roku, tak i tym razem uczestnicy przeglądu spotkali się, 
by wspólnie wielbić Matkę Boską. 
W XII Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Maryjnych 
wzięło udział 26 zespołów, chórów i solistów.  Wśród 
wykonawców znalazły się również zespoły z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny: Bolechowiczanie, Szewczanki, 
Kowalanki oraz chór Nowina. 

Kulinarna Biblia
Pani Jadwiga Brzoza bierze udział w konkursie zorgani-
zowanym przez czasopismo „ Moja Wieś. Wieś Polska".  
Pani Jadwiga zakwalifikowała się do trzeciego etapu 
konkursu, dzięki czemu jej przepis zostanie opublikowa-
ny w „ Kulinarnej Biblii Polskich Potraw Tradycyjnych", 
która będzie dostępna w całej Polsce. Trzymamy kciuki 
za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu! •

• Występ Szewczanek w Parku Miejskim w Kielcach.

• Kowalanki przygotowały zachwycające potrawy.

• Chór Nowina podczas Przeglądu Pieśni Maryjnej.
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Radosny Dzień Dziecka
Przełom maja i czerwca to, tradycyjnie, wspólne świę-
towanie Dnia Dziecka. Z tej okazji w gminie Sitków-
ka-Nowiny zorganizowano festyny dla całych rodzin.

Wesoło na placu kościelnym
Tradycyjnie już gmina Sitkówka-Nowiny wraz z pro-
boszczem parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowi-
nach zorganizowała festyn rodzinny na placu kościel-
nym. Wśród licznych atrakcji ogromnym powodzeniem 
cieszyły się dmuchańce, karuzela, wata cukrowa i lody. 
Najmłodsi mogli wziąć udział w licznych zabawach zor-
ganizowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury „Perła” w Nowinach. Czas umilały piosenkarki 
ze studia wokalnego działającego przy klubie „Minia-
turka”: Sylwia Lasota oraz Wiktoria Basiak. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszył się pokaz karate w wykona-
niu podopiecznych Klubu Karate Kyokushin Chikara 
z sekcji w Nowinach.

Kowalowy Zawrót Głowy
Dokładnie 1 czerwca odbył się festyn rodzinny przy 
Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali. Nie lada 
atrakcją okazał się pokaz przygotowany przez OSP Ko-

wala - WrakAttack. Druhowie zaprezentowali, w jaki 
sposób ratują osoby poszkodowane w wypadkach sa-
mochodowych oraz uczyli udzielania pierwszej pomo-
cy. Nie zabrakło niespodzianki - kurtyna wodna przy-
gotowana przez nich skutecznie chłodziła w piątkowe 
popołudnie.

Na scenie zaprezentowali się aktorzy szkolnego koła te-
atralnego, którzy próbowali skłonić widzów do dbania 
o środowisko naturalne. Nie zabrakło stoisk z rozmaito-
ściami - zdrowych koktajli owocowo-warzywnych, ma-
lowania twarzy, wielkich baniek mydlanych, pompowa-
nia balonów, a także uwielbianych przez najmłodszych 
dmuchańców.

Zdrowo w Bolechowicach
Jak co roku nie zawiedli organizatorzy pikniku rodzin-
nego w Zespole Placówek Oświatowych w Bolecho-
wicach. Tym razem odbył się on pod hasłem „Trzymaj 
formę”. Program o takiej nazwie realizowany był w tym 
roku szkolnym wśród uczniów klas 6-8. - Chcieliśmy, 
by o zdrowym trybie życia informacje zdobili również 
pozostali uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice - wy-
jaśnia dyrektor Urszula Wierzbicka. Z tego powodu 
wśród przekąsek pojawiły się szaszłyki owocowe, mar-
chewka do przegryzania, wyśmienite orzeźwiające le-
moniady, a  także zdrowe kebaby według autorskiego 
przepisu Pań Nauczycielek. Nie zabrakło jednak słody-
czy - w pysznej czekoladowej fontannie z własnoręcznie 
przygotowanej czekolady można było zatapiać owoce.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się „dmuchań-
ce” i karuzela. Uczestnicy zabawy mieli okazję wziąć 
udział w grach i zabawach zespołowych, pomalować 
buzie, zagrać w szachy z Ludowym Uczniowskim Kato-
lickim Klubem Sportowym, a także wysłuchać i obej-
rzeć artystyczne prezentacje uczniów. • 

• Dzień Dziecka w Nowinach

• Dzień Dziecka w Kowali.

• Dzień Dziecka w Bolechowicach.
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Rywalizowało ponad 150 pływaków
8 czerwca odbyły się V Gminne Zawody Pływackie. 
Frekwencja zaskoczyła nas pozytywnie. W tym roku 
w zawodach udział wzięło ponad 150 osób w wieku 
od 6 do 15 lat. Cieszymy się bardzo, że coraz więcej 
naszych młodych mieszkańców lubi i chce pływać.

 Rozgrywki odbyły się w 5 kategoriach wiekowych w po-
dziale na chłopców i dziewczynki. Przedszkolaki pływa-
ły na małym basenie z deską pod ścisłą opieką ratowni-
ka, Podobnie klasy I i II z tym, że na dużym basenie. Kto 
posiadał odpowiednie umiejętności mógł płynąć sam. 
W niektórych kategoriach różnice pomiędzy miejscami 
wynosiły setne sekundy, rywalizacja była zaciekła.
Wśród przedszkolaków wśród dziewcząt najlepsza oka-
zała się Aleksandra Kędracka, a wśród chłopców Jan 
Prędota. W klasach I-II triumfowali: Ala Wawrzycka 

i Wojciech Szot, wśród klas III-IV: Gabriela Kozieł i Filip 
Odziemek. W klasach V-VI najlepsi okazali się Weronika 
Jaworska oraz Konrad Misztal, a w klasach VII i gimna-
zjum: Zuzanna Leś i Kacper Majchrzyk.
Wszyscy zawodnicy dostali medale za udział w zawo-

dach a zwycięzcy atrakcyjne nagrody. Organizacja za-
wodów możliwa była dzięki przychylności i dofinan-
sowania wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana 
Nowaczkiewicza oraz przychylności dyrektora GOK Per-
ła Jacka Kani. Jak co roku w czołówce znajdowały się 
osoby uczęszczające na sekcje pływacką prowadzoną 
przez GOK Perła. Gratulujemy wszystkim i zapraszamy 
za rok. •

tekst i zdjęcia:
stowarzyszenie „ Między Rajem a Piekłem"

• Zwycięzcy z pucharami. • Zawody pływackie odbyły się już po raz piąty.

Nowa odsłona programu Zdrowa ja
Tym razem uczestniczki programu wzięły udział w konkur-
sie na najciekawszą dekoracje koszulki promującej pro-
jekt. Pomysły nas zachwyciły. W konkursie udział wzięło 
17 uczennic ZSP.

Dziewczyny popisały się ogromną kreatywnością i talen-
tem. Jury w składzie: dyrektor Kornelia Bem-Kozieł, wice-
dyrektor Anna Woźniak oraz przewodniczący Samorządu 
Uczniowskiego Mikołaj oceniało koszulki pod względem 
oryginalności, pomysłowości, ogólnego wyglądu oraz 
nakładu pracy na ich wykonanie. Wybór był niezmiernie 
trudny. Przyznano nagrody dla pięciu dziewcząt oraz 1 wy-
różnienie. - Na szczególną uwagę zasługuje koszulka, na 
której znalazł się napis Zdrowa ja w tłumaczeniu na wiele 
języków. Choć każda z nagrodzonych koszulek miała cos 
w sobie i przyciągała wzrok - mówi Kornelia Bem-Kozieł  
Wszystkim gratulujemy zaangażowania i mamy nadzieję, 
że udział w projekcie jest dla was ciekawym doświadcze-
niem. •

tekst i zdjęcia: Jury Konkursu

• Laureatki konkursu Zdrowa ja.
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Ruszyła Mania Działania!
Wystawa fotograficzna, Bolechowicki Masterchef, in-
tegracja rodzin oraz kawiarenka - w gminie Sitkówka-
-Nowiny rozpoczęto realizację projektu Mania Działa-
nia.

“Mania Działania” to jedyny w województwie święto-
krzyskim projekt, który finansuje działania lokalnych, 
nieformalnych grup młodzieżowych. Młodzież ze świę-
tokrzyskich gmin pozyskała granty w wysokości 1000 zł 
na realizację swoich pomysłów, działań adresowanych 
do lokalnej społeczności. Głównym założeniem pro-
gramu „Mania Działania” jest aktywizacja społeczna 
młodzieży województwa świętokrzyskiego, promocja 
wolontariatu młodzieży poprzez udzielenie młodzieży 
finansowego i merytorycznego wsparcia przy realizacji 
ich lokalnych inicjatyw. Projekt jest prowadzony przez 
Regionalne Centrum Wolontariatu przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego.

Poszukiwacze skarbów
Uczniowie z Kowali postanowili stworzyć galerię zdjęć, 
miejsc w Kowali, które chcą ocalić od zapomnienia. Za-
mierzają odnaleźć stare zdjęcia okolicy - miejsc w Ko-
wali, a następnie wykonać zdjęcia tych samych miejsc 
obecnie, by je porównać, zobaczyć jak wiele się zmie-
niło. Wykonane fotografie zostaną zaprezentowane 
we wrześniu podczas wspólnej wystawy prac. Póki co, 
młodzi poszukiwacze skarbów odwiedzili Panią Jadwigę 
Brzozę z koła Gospodyń wiejskich „Kowalanki”, z którą 
wspólnie wertowali kronikę zespołu.

Bo my to My
W Bolechowicach uczniowie wyjątkowo dbają o zdro-
wie, nic więc dziwnego, że zdecydowali się na realiza-
cję projektu kulinarnego. Celem projektu jest poznanie 
zasad zdrowego żywienia oraz wykorzystanie ich przy 
przygotowywaniu posiłków. Podczas warsztatów „Zo-
stań kucharzem” uczniowie będą samodzielnie przygo-

towywać posiłki pod nadzorem profesjonalnego kucha-
rza tak, aby mogli nauczyć się kucharskich trików które 
nie każdy zna. Posiłki będą wyłącznie z naturalnych 
składników bez użycia polepszaczy i konserwantów. 
Uczestnicy będą brali udział w konkursie ,,Masterchef 
Bolechowic’’.

Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocne Orlęta”
O sile rodziny zamierzają przekonać uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Nowinach. Stworzyli bowiem projekt, 
którego celem jest integracja rodziny, propagowanie 
wartości rodzinnych i międzypokoleniowe spotkanie, 
gdzie młodzi wraz z dorosłymi będą mogli wymienić 
się swoimi  doświadczeniami, zaprezentować własne 
umiejętności, poszerzyć wiedzę dotyczącą budowania 
szczęśliwej rodziny. Podczas projektu zostaną zorgani-
zowane warsztaty fotograficzne, konkurs fotograficzny, 
rajd rowerowy, spotkanie  z seniorami,  zawody sporto-
we, a  także wspólne recytowanie Tuwima.

Pierniczki
Aromatycznie brzmiąca nazwa projektu Kawiarnia „Ho-
use of Coffee” to pomysł uczniów Gimnazjum w Nowi-
nach na stworzenie przyjaznego miejsca spotkań dla 
młodzieży. Projekt będzie skierowany do młodzieży 
z terenu gminy. Z kawiarni będą mogli korzystać po-
zostali mieszkańcy. Pomysłodawcy w ramach projektu 
chcą utworzyć kawiarnię, wypromować ją oraz zorga-
nizować w niej spotkania tematyczne, tj. wieczorki po-
święcone konkretnym seriom filmowym i książkowym. •

na zdjęciach: uczestnicy Manii Działania w Kowali 

 



GŁOS NOWIN • CZERWIEC 2018

17

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i był skierowany do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy.

Konkurs jest elementem Gminnej Kampanii na Rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy realizowanej w okresie od 
kwietnia do czerwca 2018 r. Jej celem jest ograniczanie 
skutków przemocy m.in. poprzez zwiększenie społecz-
nego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdzia-
łaniem przemocy przez pracowników oświaty i służby 
zdrowia, podniesienie społecznej wrażliwości w odnie-
sieniu do zjawiska przemocy oraz poszerzenie poziomu 
wiedzy mieszkańców na temat przemocy.

- Chcieliśmy zwrócić uwagę nie tylko dzieci, ale również 
ich rodziców, na zagrożenia, z jakimi wiąże sie korzysta-
nie z Internetu. To wspaniałe źródło wiedzy, ale nieroz-
ważnie używane może być przyczyną wielu zagrożeń - 
mówi Marcin Król kierownik GOPS.
Prace można obejrzeć na wystawie w Urzedzie Gminy 
Sitkówka-Nowiny.

W konkursie zostali nagrodzeni:
Kategoria: klasy I-III
1. Wiktor Skrzyniarz z kl 1a SP Nowiny
2. Hubert Pękalski z kl 3c SP Nowiny
3. Wiktor Adach z kl II ZPI w Kowali

 Kategoria: klasy IV-VII
1. Jakub Przeniosło z kl VII SP Nowiny
2. Tymoteusz Kwiecień z kl VI ZPI w Kowali
3. Maciej Niziołek z kl Vd SP Nowiny.

Nagrodę specjalną otrzymała uczennica III klasy gimna-
zjum Magdalena Rajkiewicz. •

Całą Polska czyta... przedszkolakom

Rozstrzygnięto konkurs „Bezpieczny Internet”

Przedszkolaki z grup: Biedronki i Leśne Skrzaty Przed-
szkole Kowala odwiedziły Wojewódzką Bibliotekę Pu-
bliczną im W. Gombrowicza w Kielcach. Dzieci przywi-
tał specjalnie zaproszony gość - aktorka Teatru Lalki 
i Aktora Kubuś Ewa Lubacz.

W ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom" aktorka 
przeczytała trzy bajki, sprawdziła znajomość słuchane-
go tekstu oraz przeprowadziła gimnastykę buzi i języka 
jaką wykonują prawdziwi aktorzy przed występem, aby 
poprawnie i czysto wymawiać słowa. Na zakończenie 
spotkania dzieci wręczyły p. Lubacz piękne kwiaty i po-
dziękowanie z czego aktorka była bardzo zadowolona. 
Również laurkę dostała od przedszkolaków pani biblio-
tekarka, która nas gościła.
Następnie dzieci udały się do Mediateki - działu z książ-
kami, czasopismami, grami planszowymi, płytami CD, 
DVD, konsolami Play Station, Xbox przeznaczonymi dla 
dzieci i młodzieży. Pani bibliotekarka zachęcała dzieci, 
aby odwiedziły bibliotekę z rodzicami w celu założenia 
karty czytelnika i wypożyczenia ulubionych bajek, gier. 
Z Mediateki udaliśmy się do Działu Zbiorów Zabytko-
wych i Regionalnych, gdzie przedszkolaki zobaczyły bar-
dzo stare książki, które mogły dotknąć oraz stare gazety 
na mikrofilmach. Pani bibliotekarka opowiedziała o re-
nowacji bardzo starych książek. •

tekst i zdjęcie: ZPI w Kowali
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,,Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa
z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"
Kartezjusz

4 czerwca w Szkole Podstawowej w Bolechowicach odbył 
się uroczysty apel z okazji Dnia Książki. To międzynarodo-
we święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1995 
r., w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa, a tak-
że ochrony własności intelektualnej. O tym, że książ-
ki są skarbnicą wiedzy i że można w nich znaleźć wiele 
ciekawostek przekonywali nas uczniowie z klasy I i VI. 

Przygotowali oni program artystyczny, w którym starali 
się rozstrzygnąć problem dotyczący miejsca książki we 
współczesnym świecie. Na zakończenie w krótką historię 
książki wprowadziła nas nasza koleżanka z klasy VI. 
Przypomnieliśmy sobie o tym, że pierwsze książki po-
wstawały już w starożytności, a posiadanie ich w swojej 
domowej bibliotece świadczyło o zamożności człowieka. 
Dziś książki są dostępne nie tylko w formie drukowa-
nej, ale również elektronicznej i słuchanej, dzięki czemu 
wszyscy, niezależnie od wieku, możemy czytać. •

tekst: Sylwia Skrzyniarz

Dzień Książki w ZPO w Bolechowicach

Dni otwarte przedszkola w Bolechowicach
W dniach 14 i 15 czerwca w Przedszkolu Samorządo-
wym w ZPO w Bolechowicach odbyły się Dni Otwarte 
dla Rodziców i przyszłych przedszkolaków.

W tych dniach było mnóstwo zabawy. Panie - Ewa, 
Ania, Aneta, Renata i Sylwia - przygotowały dla dzieci 
mnóstwo atrakcji. Był tor przeszkód, ćwiczenia rucho-
we na sali gimnastycznej, zabawy integracyjne, za-
bawy muzyczne z chustą animacyjną, a także zabawy 
na świeżym powietrzu i w sali przedszkolnej. Ponadto 
dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone do bajkowej 
krainy na krótkie przedstawienie teatralne. Nasi goście 
mogli obejrzeć całe przedszkole, plac zabaw i zapoznać 
się z paniami. Te dni były bardzo radosne. Czas płynął 
szybko.
Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. 
Mamy nadzieję, że dla każdego z naszych gości - dzieci 
oraz ich rodziców był to mile spędzony czas. •

tekst: Nauczyciele Przedszkola

• Dzień otwarty Przedszkola w Bolechowicach.

Geokrzyżówki w Kowali
W ramach działań realizowanych podczas innowacji 
geologicznej „ABC młodego geologa” został przepro-
wadzony Turniej Krzyżówek Geologicznych.

Uczniowie samodzielnie wymyślali zapytania do haseł 
związanych z geologią i wykonywali tematyczną krzy-
żówkę. Dzieci musiały wykazać się znajomością skamie-
niałości i skał z naszego regionu, okresów geologicz-
nych. Pojawiały się również zapytania o prehistoryczne 
zwierzęta, zjawiska wulkaniczne. 
Na podsumowanie turnieju drużyny prezentowały swo-
je krzyżówki, a pozostali uczestnicy musieli odgadywać 
hasła. Najciekawszą pracę wykonali: Emilia Mastalerz i 
Tymoteusz Kwiecień, którzy otrzymali dyplom MISTRZA 
GEOKRZYŻÓWEK. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali 
nagrodzeni drobnymi upominkami. •

tekst: Katarzyna Pabian



GŁOS NOWIN • CZERWIEC 2018

19

Najlepsi matematycy na wycieczce
W dniu 4 czerwca 2018 r. uczniowie szkół podstawo-
wych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny uczestniczyli 
w wycieczce do Krakowa. Uczestnikami wycieczki byli 
laureaci XIX Gminnego Konkursu Matematycznego 
klas IV-VII.

Taka forma nagradzania uczniów stała się tradycją dla 
najlepszych matematyków z gminnych szkół podstawo-
wych. W tym roku uczniowie brali udział w warsztatach 
„Matematyka dźwiękiem” oraz w wystawie interaktyw-
nej „Nauki dawne i niedawne” zorganizowane przez 
Uniwersytet Jagielloński. Zajęcia oprócz wspaniałej za-
bawy, rozwijały spostrzegawczość i logiczne myślenie. 
Wyróżnieni zwiedzili  również muzeum uniwersyteckie 
podziwiając m.in. medal Nagrody Nobla czy statuetkę 
Oscara. Wyjazd na zajęcia edukacyjne połączony był  ze 
zwiedzaniem najważniejszych zabytków Krakowa: Wa-
welu, Sukiennic czy Kościoła Mariackiego. Wycieczka 
jest najlepszą formą motywowania uczniów do uczenia 
się matematyki oraz ich nagradzania; w szczególno-
ści wycieczka edukacyjna. Ponadto w trakcie wyjazdu 
uczniowie ze wszystkich szkół mieli okazję do zapozna-
nia się, wspólnej pracy i integracji w grupach. Zajęcia 
edukacyjne sprzyjały ukazywaniu praktycznego zastoso-
wania zarówno matematyki, jak i innych przedmiotów 
ścisłych w otaczającej nas rzeczywistości.  Opiekunami 
wycieczki były: Marzena Janaszek, Ewa Frączek-Osuch 
- nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nowinach, Bogna 
Kuźmuk - nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych 
w Bolechowicach i Anna Łukasiewicz - dyrektor Zespo-

łu Placówek  Integracyjnych w Kowali. Współorgani-
zatorem i sponsorem wycieczki był organ prowadzący 
szkołę - Gmina Sitkówka-Nowiny. Tradycja organizo-
wania wyjazdów edukacyjnych jako formy nagradzania 
uczniów jest ciekawą propozycją dla zdolnych uczniów, 
pobudzającą ich do dalszej pracy i rozwoju własnych za-
interesowań. •

tekst i zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Nowinach

Doskonałe wyniki gimnazjalistów
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach po-
nownie powyżej średniej w egzaminach gimnazjal-
nych.

Całoroczny wysiłek nie poszedł na marne. W ogło-
szonych właśnie wynikach egzaminów gimnazjalnych 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w No-
winach uzyskali wynik przewyższajacy średnią krajową 
i wojewódzką. - To wspólny wysiłek kadry pedagogicz-
nej i uczniów. Cieszę się, że uzyskujemy tak dobre wyni-
ki. Mam nadzieję, że dobrze przygotowaliśmy naszych 
obecnych już absolwentów do nauki na dalszych szcze-
blach edukacji - mówi dyrektor placówki Kornelia Bem-
-Kozieł.

Jak co roku widać wysoki poziom nauczania języków 
obcych. Na szczególne uznanie zasługuje wynik z języ-
ka niemieckiego. Uczniowie nowińskiej szkoły na po-
ziomie podstawowym uzyskali średnią 90,8 pkt przy 
średniej województwa wynoszącej 52 pkt, natomiast 
w przypadku języka niemieckiego rozszerzonego liczby 
te wynosiły odpowiednio 83,1 i 42 punkty.

Dobrze wypadła też część humanistyczna z języka pol-
skiego (o ponad 4 pkt % wyżej niż średnia dla kraju i wo-

jewództwa) i matematyczna (o prawie 4 pkt % wyżej niż 
średnia dla kraju i o prawie  5 pkt. % niż dla wojewódz-
twa).

To nie jedyne osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych. Uczniów, których średnia ocen prze-
kracza 5,0 jest ponad trzydziestu. Prymusem szkoły, 
czyli osobą z najwyższa średnią, jest Julia Kałuzińska. 

Uczniowie są również  finalistami i laureatami konkur-
sów przedmiotowych o zasięgu regionalnym i ogólno-
polskim.
W XVI Wojewódzkim Konkursie  z Języka Niemieckiego 
laureatką została Maja Libera, a finalistami: Magdalena 
Wcisło, Jakub Łuczak, Michał Milcarz, Klaudia Malesa, 
Aleksandra Cęcek, Natalia Raszeja, Klaudia Król, Bartło-
miej Pierzak, Wiktoria Bafia. Z kolei w XVI Wojewódz-
kim Konkursie  z Języka Angielskiego do finału dostali 
się: Kacper Kubicki oraz Zuzanna Zielińska.

Gratulujemy! •
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Trampkarze świętowali Dzień Dziecka z rodzicami

Trampkarze awansowali do Ligi Świętokrzyskiej! 
Bardzo dobry sezon mają za sobą trampkarze GKS Nowiny. Piłkarze zajęli 1 miejsce w swojej lidze, co oznacza, że wy-
walczyli awans do Świętokrzyskiej Ligi Trampkarzy. W następnym sezonie będą rywalizować z najlepszymi drużynami 
w naszym województwie.

Bardzo cieszy mnie sukces moich podopiecznych, pracowaliśmy na to 2 lata. Na uwagę zasługuje jednak to, w jakim stylu 
udało nam się zająć 1 miejsce. Moim zdaniem byliśmy drużyną, która najlepiej operowała piłką. Na 10 spotkań wygraliśmy 8, 
a tylko w jednym straciliśmy bramki. To potwierdzenie, że ciężka praca przynosi efekty, czasami potrzeba trochę czasu i cier-
pliwości. Chciałbym pogratulować zawodnikom, a ich rodzicom bardzo podziękować za ponoć w sprawach organizacyjnych. 
Sezon w krótkiej statystyce: 10 meczów - 8 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka; 25 z 30 możliwych do zdobycia punktów; 
37 zdobytych bramek, tylko 4 stracone bramki. •

       tekst i zdjęcie: trener Łukasz Góral

To był wyjątkowy mecz dla młodych zawodników GKS, którzy mogli zmierzyć się ze swoimi rodzicami na boisku.

Spotkanie Dzieci vs. Rodzice zostało zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. W ubiegłym roku wyszło bardzo fajnie więc 
postanowiliśmy to powtórzyć. Oprócz emocji związanych ze sportową rywalizacją było dużo śmiechu i dobrej zabawy. 
Rodzice mogli się przekonać, że na trybunach jest łatwiej niż na boisku i z pewnością na następnych meczach będą 
bardziej doceniać wysiłek swoich pociech. Najważniejsza jednak miała być dobra zabawa, której nie zabrakło. Cieszę się 
z zaangażowania rodziców w tym spotkaniu, ale również z pomocy jaką okazują mi w sprawach organizacyjnych naszej 
drużyny. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować! - mówił trener trampkarzy Łukasz Góral. 
Zarówno dzieci jak i dorośli po meczu nie kryli zadowolenia ze swojej postawy, ale widać było również niedosyt, ponie-
waż mecz zakończył się wynikiem 4:4. Tuż po spotkaniu obie drużyny dyskutowały, która zwycięży w następnym takim 
pojedynku. Czy można więc spodziewać się rewanżu?  •

tekst i zdjęcie: GKS Nowiny
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Półkolonie w gminie Sitkówka-Nowiny
Podczas wakacji nie można narzekać na nudę. Specjal-
nie dla najmłodszych gmina Sitkówka-Nowiny przy-
gotowała program zajęć wakacyjnych skierowany do 
tych, którzy podczas wakacji pozostają w miejscu swo-
jego zamieszkania.

Zajęcia z GOK „Perła"
Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu od-
bywać się będą w Szkole Podstawowej w Nowinach 
(świetlica szkolna) w godz. 7.00-16.00.
Projekt zakłada zorganizowanie atrakcyjnego, efektyw-
nego wypoczynku letniego dzięki realizowaniu tygo-
dniowych planów pracy. Wszystkie tygodniowe plany 
zajęć będą dostępne odpowiednio wcześniej na stronie 
internetowej oraz tablicach informacyjnych.
Projekt zakłada wyszczególnienie kilku tematycznych 
bloków programowych, w skład, którego wchodzą 
m.in.: wycieczki i rajdy krajoznawcze, turnieje sporto-
we, konkursy z nagrodami, wszelkiego rodzaju zajęcia 
plastyczno-techniczne, artystyczne, literacko-teatralne, 
fotograficzne, muzyczne, zajęcia profilaktyczno-wycho-
wawcze, ćwiczenia i zabawy z zakresu arteterapii, so-
cjoterapii, warsztaty oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne 
na basenie „Perła”.

Wakacje z Pasją
Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem” organizuje 
trzy turnusy półkolonii. W dniach 9-13 lipca odbędą się 
półkolonie sportowe i ogólnorozwojowej, w dniach 16 
-20 lipca półkolonie jeździeckie i ogólnorozwojowe, na-
tomiast w dniach 30 lipca-3 sierpnia półkolonie teniso-
we i ogólnorozwojowe.
W ramach zajęć organizator zapewnia opiekę nad 
dzieckiem od godziny 7:30 do 16:30, ciepły posiłek, 

wodę i drożdżówkę, zajęcia sportowe lub jeździeckie, 
gry i zabawy, warsztaty plastyczne. Uczestnicy I i III tur-
nusu mają zagwarantowane wyjście do kina.
Udział w zajęciach jest odpłatny. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy pod numerem telefonu 519-476-353 
lub mailowo: wypoczynek_nowiny@wp.pl. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Baseny letnie
Od 16 czerwca uruchomione zostały baseny letnie. Są 
to dwa baseny o charakterze rekreacyjno-wypoczyn-
kowym. Pierwszy z nich, ze zjeżdżalnią, ma szerokość 
7,78 m i długość 15,25 m, a wysokość 60 centymetrów. 
Drugi z basenów ma szerokość 6,60 m, długość 12,70 m, 
a wysokość 125 cm. Ceny biletów rozpoczynają się od 5 
zł za jednorazowe wejście na teren basenów letnich. •

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach uruchomiła 
dostęp do wybranej oferty beletrystycznej w ramach 
drugiego konsorcjum bibliotek publicznych woj. świę-
tokrzyskiego - „Świętokrzyska e-czytelnia - literatura 
piękna”. Dzięki temu czytelnicy zyskają dostęp do 1533 
publikacji na platformie IBUK Libra.

- Aby skorzystać z zasobów platformy, wystarczy być 
czytelnikiem naszej biblioteki - mówi dyrektor Julita Za-
jąc.  - Należy utworzyć konto myIBUK i dodać do niego 
kod PIN, który można otrzymać w bibliotece - wyjaśnia.

Dzięki nowej ofercie biblioteki czytelnicy mają możli-
wość czytania przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, 
na komputerze, laptopie czy tablecie, gdzie tylko ze-
chcą: w domu, pracy, bibliotece - wszędzie tam, gdzie 
jest dostęp do Internetu. W wirtualnej czytelni mogą: 
skorzystać z szybkiego podglądu pełnych tekstów lub 
stworzyć własną półkę z książkami, dodawać zakładki, 
robić własne notatki bezpośrednio w książce, wyszuki-

wać słowa i frazy, tagować ważne fragmenty i zaznaczać 
kolorami. sprawdzać znaczenia wyrazów w słownikach 
i encyklopediach PWN. •

Czytaj on-line za darmo

• Ubiegłoroczne Wakacje z Pasją.
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nowińskie centrum rozwoju

miejsce: pokój nr 12 parter Urzędu Gminy, 
ul. Białe Zagłębie 25, Nowiny

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z PRAWNIKIEM 

LIPIEC:  
04.07 .2018 -  15 .30-18 .00 
19 .07 .2018 -  15 .30-18 .00 
SIERPIEŃ :  
08.08.2018 -  15 .30-18 .00 
22.08.2018 -  15 .30 -18 .00 
WRZESIEŃ :  
05 .09.2018 -  15 .30 -  18 .00 
19 .09.2018 -  15 .30 -  18 .00 

Zapisów do prawnika dokonuje się 

w Urzędzie Gminy pokój 12 osobiście 

lub telefonicznie pod nr 41 347 50 54.

SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców
Przypominamy, że na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
działa SMS-owy System Powiadamiania Mieszkań-
ców. Mieszkańcy mogą na bieżąco dowiadywać się 
o ważnych sprawach dziejących się w ich sołectwach 
i na terenie gminy. Wystarczy wysłać jeden rejestrują-
cy SMS (opłata według stawek operatora), aby otrzy-
mywać darmowe informacje o wydarzeniach kultural-
nych, przerwach w dostawie prądu czy zagrożeniach 
pogodowych.

Jak prawidłowo zarejestrować się do systemu
Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci 
bezpłatnych wiadomości SMS są osoby, które prawidło-
wo zarejestrują się w systemie informatycznym Powia-
domienia SMS. Rejestracja w systemie informatycznym
i zgoda na powiadomienia SMS polega na wysłaniu 
przez osobę wiadomości SMS z nazwą miejscowości 
gminy Sitkówka-Nowiny na numer 799 599 522: Uwa-
ga! W treści sms nie używamy polskich znaków np. „ó”
czy „ł”!

Jak prawidłowo wyrejestrować się z systemu
W bardzo prosty sposób użytkownicy mogą też zrezy-
gnować z korzystania z usługi, dokonując prawidłowego
wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powia-
domienia SMS. Prawidłowe wyrejestrowanie się z sys-
temu informatycznego Powiadomienia SMS polega na 

wysłaniu wiadomości SMS o treści miejscowosc.stop 
np. Nowiny.stop na numer 799 599 522. System prześle 
SMS-em potwierdzenie poprawnego wyrejestrowania 
się.

Czego możemy się dowiedzieć
Dzięki systemowi informatycznemu Powiadomień SMS
mieszkańcy mogą otrzymywać treści dotyczące nastę-
pujących zagadnień:
Alarmy i zagrożenia - treści z dziedziny Alarmy i zagro-
żenia wysyłane są w przypadku wprowadzenia przez 
odpowiednie, uprawnione do tego władze, stanów 
alarmowych i stanów zagrożenia. W przypadku wystą-
pienia zagrożenia na danym terenie informacje zostaną
wysłane do wszystkich użytkowników przypisanych do
zagrożonych miejscowości bez względu na wybraną te-
matykę informowania prowadzoną w systemie Powia-
domienia SMS.
Wydarzenia kulturalne - treści z dziedziny Wydarzenia 
kulturalne dotyczą wydarzeń kulturalnych;
Komunikaty urzędowe - treści z dziedziny Komunikaty
urzędowe wysyłane są w razie potrzeb i przygotowy-
wane są na podstawie oficjalnych decyzji, zarządzeń 
i ogłoszeń;
Wydarzenia sportowe - treści z dziedziny Wydarzenia
sportowe, dotyczą wydarzeń sportowych. •
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ

Wakacje 2018
22 czerwca godz.  21.00:  kino letnie,  Nowiny

1 lipca godz. 14.00: rajd rowerowy, basen Perła

29 czerwca godz. 18.00: rajd pieszy, Szewce

2 września godz. 14.00: Patriotyczny Rajd Rowerowy

6 lipca godz. 18.00: karaoke,  Kowala

6 l ipca godz.  21.00:  kino letnie,  Szewce

23 l ipca godz.  20.30: kino letnie,  Bolechowice

24 sierpnia godz. 18.00: rajd pieszy

10 s ierpnia godz.  20.30: kino letnie,  Kowala

19 sierpnia godz. 14.00: dożynki, Bolechowice

25 sierpnia : Hip-hop Festiwal Nowiny

31 s ierpnia godz.  20.00: kino letnie,  Nowiny

Z a p r a s z a m y !


