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Szanowni Państwo!

Gmina zmienia się dla Was. Mieszkańcy są i zawsze 
będą dla mnie najważniejsi i to właśnie z myślą 
o nich podejmuję wraz z moimi współpracownikami 
działania, które mają spełnić ich oczekiwania wobec 
administracji samorządowej.

Wielkie inwestycje - oczywiście są ważne. Rozbudo-
wa Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, 
budowa dróg czy modernizacja stadionu zmieniają 
otoczenie.  Niemniej jednak warto nie zapominać 
o „drobnych” sprawach, które mają znaczenie w co-
dziennym życiu.
Ot, choćby, godziny pracy Urzędu Gminy wydłużają 
się. W każdy poniedziałek zapraszamy Państwa do 
Urzędu do godziny 17.00. Mam nadzieję, że uspraw-
ni to komunikację i umożliwi bezproblemowe zała-
twianie spraw. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, by 
Państwu służyć i rozwiązywać Państwa problemy.
Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić mieszkań-
com gminy Sitkówka-Nowiny jak najwyższy poziom 
obsługi. Jesteśmy do Państwa dyspozycji nie tylko 
w godzinach pracy Urzędu, ale takze, praktycznie 
24h na dobę za pośrednictwem Systemu Zgłaszania 
Obywatelskich Potrzeb czy poprzez media społeczno-
ściowe.
 

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Oświadczenie pracowników Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie wynagrodzeń
Mamy dość!

My, pracownicy samorządowi oraz pracownicy obsłu-
gi wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec niszczących 
działań niektórych radnych, stanowiących walkę poli-
tyczną wymierzoną w obecnego wójta gminy Sebastia-
na Nowaczkiewicza, a uderzającą bezpośrednio w nas.

Jako pracownicy samorządowi traktujemy naszą pracę 
jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach 
służymy Państwu i społeczności lokalnej, przestrzega-
jąc porządku prawnego i wykonując powierzone nam 
zadania z niezwykłą starannością i zaangażowaniem. 
Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak ktoś, kto na co 
dzień korzysta w dużej mierze z naszej pracy, zarówno 
jako mieszkaniec, jak i radny, może dopuścić się takich 
działań. Trudno pojąć, jaki cel przyświeca osobom, 
które, rozpowszechniając zmanipulowane informacje 
na temat wynagrodzeń pracowników samorządowych 
wyzwalają w lokalnej społeczności najniższe ludzkie 
uczucia: zawiść, pogardę, nienawiść.

Pracownicy samorządowi z najdłuższym stażem nie 
przypominają sobie takiej sytuacji, aby w tzw. walce 
politycznej posuwać się do niszczenia sumiennie wyko-
nujących swoje obowiązki pracowników, do rujnowania 
międzyludzkich relacji.

Żaden pracownik za swoją pracę nie chciałby być ka-
rany, zwłaszcza, jeśli wykonuje ją sumiennie. Wszyscy 
chcemy, aby nasza praca, poświęcenie dla niej, niejed-
nokrotnie kosztem czasu swojego i rodziny, była god-
nie wynagradzana i doceniana. To nie jest powód do 
wstydu, że otrzymujemy za swoją pracę wynagrodze-
nie. Należycie, sumiennie, z pełnym zaangażowaniem 
i poświęceniem wykonujemy obowiązki przewidziane 
zakresem czynności, ale też dodatkowe obowiązki na-
łożone przez przełożonego, a wynikające z ciągle ro-
snących zadań samorządu terytorialnego czy też z nie-
przewidzianych zdarzeń. Podnosimy nasze kwalifikacje, 
dokształcamy się w zakresie zmieniających się przepi-
sów prawa. Skończmy w końcu z pokutującym od cza-
sów PRL-u przekonaniem, że praca urzędnika niewiele 
znaczy, a oni sami nie mają zbyt wielkich umiejętności. 
To dyskredytuje zarówno nas samych jak i naszą pracę, 
a odmawianie nam godnego wynagrodzenia za jej wy-
konywanie jest niesprawiedliwe.

Podkreślić należy, że to wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 
pełni jednocześnie funkcję kierownika Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny i jest pracodawcą dla zatrudnionych 
w tym urzędzie pracowników, a także osobą wykonują-
cą czynności z zakresu prawa wobec kierowników i dy-
rektorów gminnych jednostek organizacyjnych. To na 
nim spoczywa obowiązek motywowania i wynagradza-
nia pracowników. To narzędzie, które pozostaje w ge-
stii pracodawcy, który w tym zakresie  działa w opar-
ciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa 
i w granicach uchwalonego każdego roku przez radnych 
budżetu. To nie kto inny, jak radni uchwalają budżet, 
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Oświadczenie pracowników Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie wynagrodzeń
którego składnikiem jest utrzymanie administracji sa-
morządowej. Wydatki na administrację w uchwala-
nych przez kolejne lata budżetach gminy pozostawały 
praktycznie na tym samym poziomie.
Nie należało nigdy i nie należy do kompetencji Rady 
Gminy wynagradzanie pracowników Urzędu Gminy. To 
wyłączna kompetencja, prawo i obowiązek wójta, który 
może nie tylko od pracowników wymagać, ale też nale-
życie ich za pracę wynagradzać.

To, co niektórzy radni zrobili w tej sprawie, uderza 
bezpośrednio w nas. Doprowadziliście do sytuacji, 
w której pracownicy Urzędu Gminy czują się zastra-
szeni, są wytykani palcami, stresują się: nie tylko przy-
chodząc do pracy, ale również poza nią. Wielu z nas jest 
mieszkańcami gminy. Jesteśmy zaczepiani nawet robiąc 
w sklepie zakupy. Środowisko gminy nie jest duże, pra-
cownicy, nie tylko Urzędu, ale także jednostek organi-
zacyjnych są rozpoznawalni. Czy ktokolwiek z radnych 
jako pracownik, niezależnie gdzie i w jakim charakterze  
pracuje, chciałby być szykanowany? Czy życzylibyście 
sobie takiej sytuacji i atmosfery, że czulibyście się winni 
temu, że dobrze wykonujecie swoją pracę i nałożone 
nią obowiązki, otrzymując za tę pracę wynagrodzenie?
  
Jesteśmy pracownikami Urzędu Gminy. Nie - wójta 
Sebastiana Nowaczkiewicza, jego poprzednika czy ko-

gokolwiek innego. Wielu z nas pracuje w tym Urzędzie 
niemal całe swoje zawodowe życie. Każdego dnia słu-
żymy gminie i jej mieszkańcom. Pragniemy, by nasza 
praca i zaangażowanie były doceniane, byśmy byli sza-
nowani i poważani. Bezpardonowy atak na nas wszyst-
kich trwający od wielu tygodni dyskredytuje nas 
w oczach innych, a my sami czujemy się szykanowani. 
Nas jako urzędników samorządowych nie interesuje 
walka polityczna, jaka ma miejsce w ostatnim czasie 
w gminie Sitkówka-Nowiny. Obowiązkiem pracownika 
samorządowego jest bezstronność, w tym neutralność 
polityczna. Urzędnik musi się kierować przede wszyst-
kim  przepisami prawa i interesem publicznym. Wyra-
zem tego jest rota przysięgi, którą składa obejmując 
stanowisko, w której zobowiązuje się do służenia pań-
stwu polskiemu i wspólnocie samorządowej. Wymaga 
się więc od urzędników zachowania dystansu do poli-
tyki i polityków, również tych, którzy sprawują w samo-
rządzie funkcję z wyboru.

Apelujemy do radnych, do mieszkańców, do mediów 
o zaprzestanie szukania taniej sensacji i podjęcie 
wspólnych działań, dzięki którym w gminie Sitkówka-
-Nowiny będzie żyło się lepiej.

Pracownicy Gminy Sitkówka-Nowiny
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Inwestycje drogowe w gminie Sitkówka-Nowiny 

drogach gminnych, a także na drodze wojewódzkiej nr 
762. Gmina Sitkówka-Nowiny uzyskała na jej realizację 
środki finansowe w wysokości 85% kosztów kwalifiko-
wanych, tj. 1.297.929,41 zł w ramach ZIT KOF.
Również w tym roku prowadzone będą roboty zwią-
zane z budową oświetlenia ulicznego. Powstanie ono 
m.in. na drogach gminnych w miejscowościach: Zgór-
sko (ul. Jaśminowa, Malinowa, Dębowa, Wiosenna, 
Lawendowa), Zagrody, Wola Murowana, Szewce (ul. 
Dolomitowa, Wapieniowa, Marmurowa, Kwarcytowa, 
Miedziana, Pirytowa), Bolechowice, a także na placu 
zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko i na placu 
zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody.

Modernizacji ulegnie nie tylko oświetlenie, ale także 
same drogi.  Przebudowane zostanie wiele dróg gmin-
nych, wybudowane będą ścieżki rowerowe. Jedną z ta-
kich dróg jest ul. Wspólna w miejscowości Wola Mu-
rowana. - To jedyna droga w tej miejscowości, która 
dotychczas miała nawierzchnię tłuczniową - wyjaśnia 
wicewójt Łukasz Barwinek - Teraz powstaje tu na-
wierzchnia asfaltowa, chodniki, odwodnienie i oświe-
tlenie - wylicza.

Wola Murowana, ul. Wspólna.

Kowala, ul. Diamentowa.

Kiedy wieczorem wjeżdżamy do gminy Sitkówka-No-
winy drogą wojewódzką nr 762, uderza nas jasność. 
Wzdłuż drogi gmina Sitkówka-Nowiny wymieniła 119 
słupów oświetleniowych wraz z zasilaniem kablo-
wym. Zadanie „Modernizacja oświetlenia uliczne-
go na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” jest jednym 
z wielu, realizowanych obecnie zadań mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

- To jedno z naszych priorytetowych działań. Budowa 
i modernizacja dróg oraz oświetlenia ulicznego stano-
wią istotny element w budżecie gminy - wyjaśnia wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. - W 2017 r. na same drogi 
przeznaczyliśmy 2,9 mln zł, a na oświetlenie uliczne 2,3 
mln. W tym roku na realizację inwestycji drogowych 
gmina zamierza przeznaczyć 4,3 mln zł, zaś na oświe-
tlenie ulic, dróg i placów - 615 tys. zł - wylicza.

W ramach wspomnianego wcześniej zadania zaplano-
wano kwotę niemal 2 mln zł na wymianę 521 punk-
tów świetlnych oraz 119 słupów oświetlenia ulicznego, 
a także montaż 18 szaf sterujących. Inwestycja zakoń-
czy się w kwietniu tego roku i została zrealizowana 
we wszystkich sołectwach gminy Sitkówka-Nowiny na 

Szewce, ul. Wapieniowa.

Bolechowice, droga na działce nr 521.
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Pod znakiem zapytania stoją inwestycje drogowe 
w miejscowości Bolechowice (drugi etap inwestycji 
polegający na budowie kanalizacji deszczowej), Wola 
Murowana oraz Kowala. Te dwie ostatnie realizowane 
są we współpracy z powiatem kieleckim i jeżeli w naj-
bliższym czasie nie  zostaną zabezpieczone środki na ich 
realizację, mogą nie zostać zrealizowane.
W ubiegłym roku opracowano również szereg doku-
mentacji projektowej na budowę i rozbudowę dróg, 
m.in. ul. Ołowianej i Wapieniowej w Szewcach, których 
realizacja już trwa. Wartość dokumentacji projektowej 

Kowala, ul. Bursztynowa.

wyniosła ponad 350 tys. zł, a drogi będą sukcesywnie 
rozbudowywane i modernizowane w 2018 r. i latach 
kolejnych. Istotne dla mieszkańców są również remon-
ty nawierzchni dróg tłuczniowych w ramach wydatków 
bieżących, które prowadzone są sukcesywnie na tere-
nie całej gminy.

Marta Herbergier

Kowala, ul. Diamentowa.

Inwestycje w skrócie
Gmina Sitkówka-Nowiny to wielki plac budowy. Szko-
ły, drogi, place zabaw… w każdej miejscowości coś się 
dzieje. O tym, na jakim etapie są najważniejsze inwe-
stycje w gminie dowiecie się Państwo z poniższego 
zestawienia.

Sołectwo Szewce-Zawada
- wylano asfalt na ul. Wapieniowej,
- powstały główne konstrukcje rozbudowanego budyn-
ku remizy OSP Szewce-Zawada, część budynku jest już 
zadaszona;

Sołectwo Zgórsko-Zagrody
- trwają prace budowlane na ul. Malinowej, Jaśmino-
wej i Dębowej;

Sołectwo Bolechowice
- trwa realizacja pierwszego etapu budowy drogi gminnej;
- trwa przebudowa dachu i pomieszczeń ZPO w Bole-
chowicach na cele edukacyjne;

Sołectwo Kowala
- utwardzono drogi tłuczniowe: ul. Bursztynowa, Dia-
mentowa, Grafitowa;

Sołectwo Wola Murowana
- trwa budowa ul. Wspólnej;

Pozostałe miejscowości:
- zakończono modernizację boiska wielofunkcyjnego 
w Sitkówce;
- na stadionie w Nowinach kładziona jest nawierzchnia 
trawiasta;
- trwa rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” 
w Nowinach;
-  wykonano oświetlenie led przy garażach w msc. No-
winy;
- wyburzono większość konstrukcji betonowych po 
dawnej Fabryce Tlenku Glinu, trwa budowa parkingu 
i dróg wewnętrznych.

Andrzej Waśko
kierownik Referatu

organizacyjnego i spraw społecznych

Trwa rozbudowa remizy OSP Szewce-Zawada.
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Nie będzie dróg w Bolechowicach, Szewcach
i Kowali?
Podczas marcowej sesji Rady Gminy doszło do nie-
spotykanej sytuacji. Radni tzw. „opozycji”, odrzucając 
zmiany w budżecie, zablokowali ważne dla mieszkań-
ców inwestycje. Jak napisali w oświadczeniu wyda-
nym już po sesji: - Radni Rady Gminy Sitkówka-Nowi-
ny wyrażają swój sprzeciw wobec zmian w budżecie. 
Byli to radni: Marcin Wojcieszyński, Zofia Duchniak, 
Michał Kurtek, Małgorzata Wójtowicz, Eugeniusz 
Czerwiak, Łukasz Gryń, Andrzej Kasperek, Waldemar 
Kasprzyk.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie na 2018 r. zakładał takie przesunięcie środków 
finansowych, które umożliwi rozpoczęcie przygotowa-
nych już inwestycji, m.in. przebudowę dróg gminnych 
w ul. Ołowianej i Pirytowej w Szewcach, budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki, prze-
budowę drogi powiatowej w miejscowościach Kowala 
i Wola Murowana, a także realizację drugiego etapu 
kanalizacji deszczowej w Bolechowicach. Niedokona-
nie zmian w budżecie uniemożliwia również realizację 
zadania „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy 
Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”, a tym samym 
wsparcie finansowe mieszkańców w instalacji eko-
logicznych źródeł ciepła w swoich domach. - Nieste-
ty, w tym momencie nie możemy ogłosić przetargów         
na realizację ważnych dla społeczności lokalnej inwe-
stycji. Część z nich realizujemy we współpracy z innymi 
podmiotami i szansa na ich realizację może przepaść 
bezpowrotnie - mówi Andrzej Waśko kierownik refera-
tu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 
Środowiska.

Radni, którzy odrzucili zmiany w budżecie argumento-
wali, że w ich opinii budżet jest „napompowany” i nie 
da się zrealizować inwestycji w tym roku, dlatego doko-
nywane są w nim zmiany. Z opinią tą nie zgadza się wi-
cewójt Łukasz Barwinek. - W ubiegłym roku zrealizowa-
liśmy inwestycje na kwotę 27 mln zł, w tym roku środki 
finansowe przeznaczone na inwestycje są mniejsze, to 

kwota około 20 mln zł - wyjaśnia. - Gdyby było tak, jak 
twierdzą radni, to tym bardziej powinni dążyć oni do 
dokonania zmian w budżecie. Jeżeli bowiem przyjąć, 
że budżet jest faktycznie przeszacowany i nierealny, to 
właśnie dlatego winien być zmieniony. Tak jednak nie 
jest. Nie może tu być mowy o żadnym błędzie czy nie-
prawidłowości w planowaniu. Zmiany w budżecie są 
podyktowane wyłącznie merytorycznymi przesłanka-
mi, a w projekcie przedłożonym do głosowania w dniu 
23.03.2018r  dotyczyły w znacznej mierze przesunięcia 
środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwesty-
cyjnymi - wyjaśnia.

- W przygotowanej na ostatniej sesji Rady Gminy Sit-
kówka - Nowiny w dniu 23 marca 2018 roku, przez Pana 
Wójta uchwale, proponuje się dokonać zmian w fi-
nansowaniu zadań majątkowych. Zmiany te zawierają 
17 pozycji, z czego aż 10 dotyczy zmniejszenia plano-
wanych w 2018 roku nakładów na zaplanowane i bar-
dzo ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje 
- argumentują w swym oświadczeniu radni przeciwni 
dokonaniu zmian w budżecie. Co na to wójt gminy Se-
bastian Nowaczkiewicz? - Warto wiedzieć o czym się 
mówi. Poszczególne inwestycje w budżecie gminy pla-
nuje się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych na podstawie kosztorysów inwestorskich. 
Zmiany przepisów o zamówieniach publicznych oraz 
dynamicznie zmieniający się rynek zamówień publicz-
nych spowodowały, że w 2018 roku wykonawcy robót 
oferują ceny znacznie przewyższające zaplanowane 
wydatki na realizację zadań przyjęte w budżecie Gmi-
ny. Zatem - aby podpisać umowy z wykonawcami roz-
począć realizację inwestycji, konieczne jest częściowe 
przesunięcie środków z innych zadań na 2019 rok, któ-
rych jeszcze nie rozpoczęto z uwagi na trwające proce-
dury formalno-prawne, polegające na dokonaniu nie-
zbędnych uzgodnień i uzyskaniu wymaganych opinii 
i pozwoleń. Zatem nie dokonanie zmian w budżecie 
faktycznie blokuje i opóźnia realizację niektórych zadań 
inwestycyjnych - wyjaśnia wójt.

Jednocześnie radni głosujący przeciwko zmianom w bu-
dżecie nie przedstawili żadnych własnych propozycji ani 
konkretnych uwag, czy to podczas posiedzenia komisji 
Rady Gminy czy też podczas samej sesji. - Mam świa-
domość, że jest to zagranie wyłącznie polityczne, moi 
przeciwnicy kierują się jedynie własnym interesem, zu-
pełnie nie licząc się z wolą mieszkańców. Maja do tego 
prawo, ja natomiast zrobię wszystko, co w mojej mocy, 
by móc zrealizować inwestycje przewidziane w tym 
roku - mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Marta Herbergier

Bolechowice, pierwszy etap realizacji drogi gminnej.
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Będzie tyrolka i „bocianie gniazdo"
W dniu 26 marca 2018 r. wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz zawarł umowę na budowę placu zabaw 
w Zagrodach. Wykonawcą jest firma COLOR-SPORT S.C. 
Adam Wilk Waldemar Kosiorowski, która do 31 maja 
2018 r. wybuduje go za kwotę 533.295,52 zł.

Na ogrodzonym terenie zostanie zamontowany zestaw 
wielofunkcyjny do zabawy, linarium widokowe czy ka-
ruzele i huśtawki, powstanie także altana rekreacyjna. 
Zanim jednak to nastąpi, teren działki zostanie upo-
rządkowany i wyrównany oraz zaopatrzony w niezbęd-

ną infrastrukturę: chodniki, schody czy ogrodzenie. 
- Jestem przekonany, że jedną z atrakcji będzie tzw. „ty-
rolka”, czyli zjazd na linie o długości 20 m, który cieszy 
się ogromna popularnością wśród najmłodszych - mówi 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Będzie można 
również skorzystać m.in. ze ścianki wspinaczkowej, sto-
łu do ping-ponga czy „bocianiego gniazda” - wylicza.

To niejedyny plac zabaw, który w tym roku powstanie 
lub zostanie rozbudowany w gminie Sitkówka-Nowiny. 
Rozbudowa infrastruktury sportowej pochłonie znacz-
ną część budżetu przeznaczoną na inwestycje.

Kwota 3.059.707,02 zł zostanie wydatkowana m.in. na 
trwającą już inwestycję polegającą na przebudowie pły-
ty boiska sportowego na terenie GOK „Perła”. Równie 
istotne są jednak zadania realizowane na terenie po-
szczególnych sołectw, które będą służyły mieszkańcom 
na co dzień. Wśród nich należy wymienić rozpoczęcie 
budowy placu zabaw w m. Wola Murowana, rozbudo-
wę i przebudowę placów zabaw w miejscowościach 
Nowiny, Sitkówka i Szewce, budowę boiska wielofunk-
cyjnego i placu zabaw w m. Słowik,  wykonanie siłowni 
zewnętrznej w Sitkówce.

Marta Herbergier

Podpisanie umowy na budowę placu zabaw w Zagrodach.

Posprzątaj po swoim pupilu
Wiosną nieprzyjemny problem staje się jeszcze więk-
szy. Pod topniejącym śniegiem pojawiają się nie tylko 
pierwsze kwiaty, ale psie odchody.

Każdy właściciel psa powinien sobie zdawać sprawę, na 
jakie niebezpieczeństwo naraża np. dzieci, które mają 
kontakt z niesprzątniętymi psimi i kocimi odchodami. 
W odchodach psów występują drobnoustroje, które 
mogą być przyczyną chorób zakaźnych i pasożytniczych 
u ludzi. W psim kale stwierdzono m.in. występowanie 
drobnoustrojów będących przyczyną toksokarozy i ta-
siemczycy oraz bakterii chorobotwórczych. Koty mogą 
przenosić liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pier-
wotniaki i inne pasożyty w tym glistę kocią, toksopla-
zmę czy lamblię. Zachowanie podstawowych zasad hi-
gieny, jak choćby mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami 
i ich odchodami, pomaga zapobiegać zakażeniom. Rów-
nie ważną kwestią jest sprzątanie po czworonogach. 
I chodzi tu już nie tylko o zdrowie, ale również estetykę.
Zieleń jest bardzo ważnym elementem w naszym  ży-
ciu. Umożliwia kontakt z naturą oraz łagodzi uciążliwo-
ści związane z życiem w skupiskach miejskich. Dziś tam, 
gdzie jest zieleń problemem są zanieczyszczenia, wśród 
których dominują psie nieczystości. Zmieniajmy swe 
nawyki, sprzątajmy po naszych pupilach.

Mieszkańcy osiedla Nowiny mogą teraz wyrzucać od-
chody swoich pupilów do specjalnych koszy, które 

w drugiej połowie kwietnia zostały rozmieszczone na 
terenie całego osiedla. - Póki co, koszy jest sześć, ale 
jeśli nasza akcja spotka się z aprobatą ze strony miesz-
kańców, z pewnością ich przybędzie - mówi dyrektor 
ZGKiM Tomasz Błaszczyk. Kosze zostały rozmieszczone 
m.in. między ogródkami działkowymi a placem zabawa, 
przy miasteczku ruchu drogowego, w tzw. „lasku” przy 
Urzędzie Gminy oraz przy siłowni.

Marta Herbergier

Kosz na psie odchody na osiedlu Nowiny.
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Aleksander, Patrycja, Krzysztof Franciszek, Julia Anna, 
Szymon, Anna, Aleksander Michał, Jakub Miłosz, Ksa-
wery Franciszek oraz Oliwier - oto nowi mieszkańcy 
gminy Sitkówka-Nowiny, którzy urodzili się na począt-
ku 2018 r.

9 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitków-
ka-Nowiny szczęśliwe i uśmiechnięte mamy spotkały 
się z wójtem gminy Sebastianem Nowaczkiewiczem 
oraz dyrektorem Przychodni Nowiny Jackiem Chudzic-
kim, by przyjąć serdeczne gratulacje z okazji narodzin 

Witamy w gminie Sitkówka-Nowiny
ich pociech. - Do tej pory wysyłaliśmy rodzicom listy 
gratulacyjne, jednak wydaje mi się, że możliwość bez-
pośredniego spotkania z rodzicami jest o wiele milszym 
rozwiązaniem - mówił wójt wręczając mamom listy 
gratulacyjne, kwiaty oraz pamiątkowe kocyki z herbem 
gminy.

Gminę Sitkówka-Nowiny zamieszkuje 7638 mieszkań-
ców, a ich liczba z roku na rok rośnie.

Marta Herbergier

Serdecznie zachęcamy Państwa do zameldowania się w gminie Sitkówka-Nowiny. W innym przypadku gmina Sitków-
ka-Nowiny nie ma możliwości dowiedzieć się, kto właśnie się narodził, a kto obchodzi 18-te urodziny.

Jednocześnie zachęcamy pary małżeńskie, które przeżyły nie mniej niż 50 lat w jednym związku małżeńskim, a chcia-
łyby otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, uprzejmie proszone są o składanie pisemnych wniosków 
o ich przyznanie.
Odznaczenia można otrzymać raz w życiu jako podziękowanie i wyraz uznania za staż małżeński. Nie są one obligato-
ryjne, stąd małżonkowie, którzy mają miejsce zameldowania na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, a chcieliby zostać 
uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanymi przez Prezydenta RP, proszeni są o zgło-
szenie się do USC w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
W imieniu Jubilatów pisemnego zgłoszenia mogą również dokonać inni członkowie najbliższej rodziny.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 41 345 50 55.

Nowi mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny.
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Wydłużamy pracę Urzędu Gminy
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny zmienia godziny pracy. 
Od 1 maja 2018 r. w poniedziałki urzędnicy będą przyj-
mować interesantów w godzinach 8.00-17.00

Dłuższy czas pracy urzędników
- Zdaję sobie sprawę, że wielu mieszkańców naszej gmi-
ny pracuje w Kielcach i mogą mieć problem z załatwie-
niem spraw administracyjnych. Dlatego zdecydowałem 
o wydłużeniu czasu pracy Urzędu. Niemal od początku 
mojej kadencji w poniedziałki Urząd pracował do godzi-
ny 16.00. Teraz się to zmienia, wydłużamy naszą pracę 
o kolejną godzinę. Jesteśmy dla Państwa w każdy po-
niedziałek od godziny ósmej do godziny siedemnastej 
- mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.
Wydłużenie czasu pracy było poprzedzone konsultacja-
mi z mieszkańcami. Na fejsbukowym profilu gminy przez 
tydzień można było wziąć udział w głosowaniu. 71% 
ankietowanych opowiedziało się za wydłużeniem czasu 
pracy Urzędu, 29% - przeciwko. - Liczymy się z głosem 
naszych mieszkańców. Dlatego staramy się wychodzić 
naprzeciw ich oczekiwaniom, realizując ich potrzeby 
-wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Jeśli 
pomysł się sprawdzi, nie wykluczam przedłużenia czasu 
pracy Urzędu o kolejną godzinę - wyjaśnia.

Zgłaszaj obywatelskie potrzeby
To nie pierwszy przypadek, kiedy gmina Sitkówka-No-
winy jest pionierem, jeżeli chodzi o obsługę interesan-
tów. Od sierpnia ubiegłego roku w gminie działa Sys-
tem Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb. To bezpłatna 
aplikacja, dzięki której można wysłać do działającego 
pod adresem systemu krótkiej wiadomości dotyczącej 
istniejącej na terenie gminy potrzeby, awarii, szkody, 
usterki itp. Dostępne kategorie spraw to: dewastacja, 
drogowe, zieleń, porządek i bezpieczeństwo, uszkodze-
nie, odśnieżanie, inne. W przypadku, kiedy sprawa do-
tyczy bezpośrednio działania Urzędu Gminy zgłoszenia 
są kierowane odpowiednio do pracowników meryto-
rycznych. Sprawy z zakresu działania jednostek organi-
zacyjnych gminy czy też innych instytucji są natomiast 
przekazywane według właściwości. Dzięki wprowadze-
niu SZOP mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny mogą sy-
gnalizować swoje potrzeby i zgłaszać uwagi do Urzędu 
o każdej porze bez konieczności zgłaszania problemu 
osobiście lub telefonicznie, co skraca czas oczekiwania 
na realizację interwencji.

Płać telefonem w Urzędzie
W Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny mieszkańcy za 
opłaty administracyjne mogą zapłacić telefonem. 
Nie ma konieczności, by udawali się do kasy czy robili 
przelew online. Bezpośrednio u urzędnika mogą uiścić 
opłatę m.in. za wypis i wyrys z rejestru gruntów, po-
twierdzenie zameldowania czy jakąkolwiek inną opłatę 
skarbową. Akceptacja zapłaty następuje poprzez poda-
nie kodu wygenerowanego na telefonie płatnika. Jeże-
li ktoś korzysta z usługi BLIK w swoim telefonie, może 
uiścić opłaty za pomocą systemu również u sołtysa.

Dziś rządzi Facebook
- Mieszkańcy gminy są najbardziej aktywni w późnych 
godzinach wieczornych, zwłaszcza w weekendy - mówi 
Sebastian Nowaczkiewicz. Mimo to staramy się spro-
stać ich oczekiwaniom i na bieżąco rozwiązywać ich 
problemy - wyjaśnia. 
Facebook, ale także Instagram, to świetny sposób na 
docieranie do mieszkańców. Na profilu gminy można 
dowiedzieć się o nadchodzących wydarzeniach, obej-
rzeć fotorelacje, zdobyć informacje o realizacji inwesty-
cji, prowadzonych szkoleniach, podejmowanych inicja-
tywach społecznych, a nawet - o brakach w dostawie 
prądu.

Zapytaj wójta
Dla tych, którzy nie chcą korzystać z Facebooka, pozo-
staje strona internetowa i … spotkania z wójtem. Po-
dając swój adres email można zadać dowolne pytanie, 
odpowiedź na nie z pewnością zostanie udzielona. A je-
śli ktoś ma czas, wójt zaprasza do siebie. - Przyjmuję 
mieszkańców dwa razy w tygodniu. Czasem rozmawia-
my o ich potrzebach, pomysłach na rozwój gminy, a cza-
sem - po prostu o życiu, wiele osób odwiedza mnie, bo 
nie ma z kim porozmawiać - mówi wójt.

ePUAP
Platforma ePUAP służy komunikacji pomiędzy obywa-
telami a urzędem. Wystarczy założyć konto i potwier-
dzić profil zaufany w jednej z upoważnionych instytucji, 
aby móc odbierać i wysyłać urzędową korespondencję 
elektronicznie. Poprzez ePUAP można załatwić każdą 
sprawę urzędową - nawet jeżeli dany urząd nie ma kon-
kretnej usługi, można wysłać pismo ogólne z załączni-
kiem, który trafi do Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
Urzędu.

Marta Herbergier

System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb
S Z O P

www.e-potrzeby.pl/Nowiny
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Gmina Sitkówka-Nowiny znów najlepsza
W raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 
2017” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gmina 
Sitkówka-Nowiny uzyskała najwyższą ocenę wszyst-
kich analizowanych sekcji gospodarczych, przemysłu 
przetwórczego, handlu i napraw, zakwaterowania 
i gastronomii, działalności profesjonalnej, naukowej 
i technicznej, a także gospodarki narodowej. To naj-
wyższa ocena spośród wszystkich gmin wiejskich wo-
jewództwa świętokrzyskiego.

Efekty tego są mierzalne: We wrześniu 2017 r. w gminie 
Sitkówka-Nowiny było 235 bezrobotnych. W analogicz-
nym okresie 2014 roku - 377. Każdego roku działalność 
gospodarczą w gminie Sitkówka-Nowiny rozpoczyna 
kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, gmina wspie-
ra ich działania oferując m.in.:
- zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsię-
biorców - pomoc de minimis (225.046,00 zł w 2017 r.);
- utrzymanie podatku od nieruchomości na najniższym 
poziomie w powiecie kieleckim;

- działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
w ramach PROW realizowane przez LGD „Perły Czarnej 
Nidy” (w 2017 r. przedsiębiorcom z  terenu gminy przy-
znano wsparcie w wysokości 555.200,00 zł;
- promocję podejmowanych działań gospodarczych 
i wsparcie przedsiębiorców.
Raport został przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raporty te są 
corocznie publikowane od 2008, co jest efektem wyko-
rzystania w praktyce gospodarczej badań naukowych 
prowadzonych od 2002 roku, pod kierunkiem prof. dr 
hab. H. Godlewskiej-Majkowskiej w Szkole Głównej 
Handlowej.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. działa na rzecz 
zwiększenia napływu inwestycji do Polski, rozwoju pol-
skich inwestycji zagranicznych oraz intensyfikacji pol-
skiego eksportu.

Marta Herbergier

Zaufaj swojej kobiecości. Zrób badania!
Zapraszamy wszystkie kobiety do wzięcia udziału 
w programie poświęconym profilaktyce raka. Program 
„Zaufaj swojej kobiecości. Zbadaj się” już w maju 
w gminie Sitkówka-Nowiny.

W diagnostyce laboratoryjnej złośliwych chorób nowo-
tworowych, wykorzystywane są testy opierające się na 
oznaczeniach markerów nowotworowych. Są nimi sub-
stancje stwierdzane u osoby chorej na nowotwór złośli-
wy (głównie we krwi) w stężeniach wyższych niż u osoby 
zdrowej, chorej na nowotwór łagodny lub na choroby 
nienowotworowe (np. stan zapalny). Marker nowotwo-
rowy powinien wykazywać specyfikę narządową, czyli 
jego wzrost powinien być maksymalnie ograniczony do 
choroby w określonym narządzie. W sobotę, 12 maja 
2018 r., w godzinach 9-14, kobiety będące pacjentka-
mi Przychodni Nowiny SPZOZ będą mogły bezpłatnie 
wykonać badania umożlwiające wykrycie raka. W pro-
ponowanym pakiecie onkologicznym zawarto markery 
nowotworowe charakteryzujące się stosunkowo silnym 
związkiem z określonymi narządami i istotną tzw. czu-
łością diagnostyczną dla nowotworów złośliwych. Będą 
to badania: OB, morfologia krwi (pełna), CEA - anty-
gen karcynoembrionalny, CA 125 - marker raka jajni-
ka, CA 15-3 - marker raka piersi, CA 19-9 -  marker raka 
trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita  gru-
bego i odbytnicy.

Morfologia krwi jest podstawowym badaniem dia-
gnostycznym pozwalającym na ocenę ogólnego sta-
nu zdrowia, w tym rozpoznanie stanu zapalnego, nie-
dokrwistości i innych procesów chorobowych. Znacznie 
podniesiony wynik uniwersalnego badania: OB, stano-
wi silną przesłankę podejrzenia choroby nowotworo-
wej. CA-125 jest markerem nowotworowym istotnym 
przy podejrzeniu raka jajnika, zwłaszcza w grupie kobiet 

z grupy wysokiego ryzyka, czyli przypadkami nowotwo-
ru jajnika w rodzinie lub mutacjami w obrębie genów 
BRCA1 lub BRCA2. Wzrost stężenia CA-125 stwierdzany 
jest również w przypadku raka macicy i innych nowo-
tworów jamy brzusznej. Pewien wzrost towarzyszy tak-
że m.in. łagodnym nowotworom, endometriozie; ob-
serwowany jest w ciąży, menstruacji i po menopauzie. 
Wzrost CA 15-3 wiązany jest przede wszystkim z rakiem 
piersi. Podniesione stężenie obserwowane jest ponad-
to m.in. u części chorych na nowotwory jelita grubego 
oraz m.in. u znacznego odsetka chorych na łagodne 
choroby wątroby.  CA 19-9 jest głównie markerem raka 
trzustki i przewodów żółciowych. Jego wzrost obserwo-
wany jest także w przypadkach raka i łagodnych chorób 
narządów układu pokarmowego (m.in. marskości wą-
troby, zapaleniu trzustki, wirusowemu zapaleniu wątro-
by). Wzrost stężenia CEA - antygenu karcinoembrional-
nego (rakowo-płodowy) wiąże się z gruczolakorakami, 
głównie rakiem jelita grubego i odbytu. Podniesione 
stężenie CEA towarzyszy łagodnym chorobom wątroby: 
m.in. marskości i zapaleniu wirusowemu. Poziom CEA 
jest zawsze wyższy u palaczy.

Z uwagi na konieczność wcześniejszego przygotowania 
pakietów obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nu-
merem telefonu 41 347 56 30 lub bezpośrednio w Przy-
chodni.
Podczas spotkania będzie można również skorzystać 
z porad specjalistów mammograficznego i cytologicz-
nego punktu konsultacyjnego.
Organizatorami programu są wójt gminy Sitkówka-No-
winy Sebastian Nowaczkiewicz oraz Przychodnia Nowi-
ny SPZOZ, a partnerami: Diagnostyka Laboratoria Me-
dyczne oraz Stowarzyszenie „Prorew”.

Redakcja
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„Rak to Twój biznes” - Dyckerhoff Polska wspiera 
profilaktykę raka wśród kobiet
Każdego dnia rak szyjki macicy zabija pięć Polek. Cho-
roba, która jest uleczalna zbiera swoje żniwo wśród 
kobiet niezależnie od ich wieku. W przypadku raka 
piersi ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. 
Czy jest sposób, by temu zapobiec?

Wystarczy regularnie wykonywać badania: cytologię 
i mammografię. Te badania mogą uratować nam życie. 
Akcja „Rak to Twój biznes. Firmy przeciw nowotwo-
rom” organizowana przez stowarzyszenie „PROREW” 
wraz z partnerami w ramach projektów „Jestem kobie-
tą, więc idę. Mammografia”, „Jestem kobietą, więc idę. 
Cytologia”, skierowana jest do pracodawców z Kielc 
i okolicznych miejscowości. Inicjatywa ta ma na celu 
zwiększenie świadomości kobiet o potrzebie wykony-
wania regularnych badań piersi oraz szyjki macicy.
W dniu 23 marca 2018 r. edukatorzy onkologiczni od-
wiedzili zakład Dyckerhoff Polska w Nowinach, by po-
rozmawiać z jego pracownicami o groźnych, choć ule-
czalnych chorobach i ich profilaktyce.
Kobiety miały również możliwość zapisania się na bez-
płatne badania mammograficzne i cytologiczne.
- Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Niezwykle 
ważną dla nas kwestią jest zdrowie naszych pracow-
ników i umożliwienie im dostępu do badań, dlatego 
zdecydowaliśmy się na włączenie do akcji „Rak to Twój 
biznes” - wyjaśnia dyrektor generalny Krzysztof Kieres.

Marta HerbergierSptkanie w Dyckerhoff Polska w Nowinach.

Wytwórnia Wędlin  „Szuster” z tytułem
„Łysogórski Tytan"
Wytwórnia Wędlin „SZUSTER" ze Zgórska w Sitkówce-
-Nowinach zdobyła Nagrodę Gospodarczą „Łysogórski 
Tytan” w kategorii mikroprzedsiębiorstwa przyznawa-
ną przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Kapituła Nagrody Gospodarczej „Łysogórski Tytan” 
wręczyła nagrody dla czterech najlepszych firm z tere-
nu powiatu kieleckiego. Wybrano ich spośród 20 no-
minowanych w czterech kategoriach, tj. mikroprzed-
siębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie i duże 

przedsiębiorstwa. Wyróżniono także ambasadora po-
wiatu kieleckiego - firmę działającą na rynku ogólno-
polskim oraz międzynarodowym. Wyboru zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach dokonała specjalnie 
w tym celu powołana Kapituła, złożona z przedstawi-
cieli Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Forum 
Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego.
- Jesteśmy zakładem z blisko 20-letnim doświadcze-
niem. Od początku istnienia firmy przywiązujemy 
ogromną wagę do jakości oferowanych wyrobów i ob-
sługi klientów zarówno detalicznych oraz hurtowych - 
mówi Magdalena Szuster właściciel Wytwórni Wędlin 
„Szuster”. - Początkowo prowadziłam zakład z mężem, 
od 2002 roku robię to razem z moim synem - wyjaśnia.
- Inspirację dla naszych wyrobów czerpiemy z tradycji 
i receptur przodków. Świadomie rezygnujemy z ma-
sowych sposobów produkcji wędlin, dzięki czemu na-
sze produkty pozostają aromatyczne, zdrowe i pyszne 
wędliny trafiają w gust naszych klientów – wyjaśnia 
właścicielka. - Nasza firma wciąż dynamicznie rozwija 
się, modernizuje oraz dokonuje poważnych inwestycji 
rezygnując z masowych sposobów produkcji wędlin 
a wszystko w trosce o wciąż ten sam, doskonały trady-
cyjny smak.

Marta Herbergier

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Uroczysta Gala Nagród Gospodarczych „Łysogórski Tytan”.
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Pop-oratorium w Nowinach
8 kwietnia w kościele parafialnym w Nowinach w ra-
mach corocznego przeglądu Pieśni Wielkanocnych 
i do Miłosierdzia Bożego REGNAVIT DOMINUS, odbył 
się koncert pop-oratorium „Miłosierdzie Boże". 

Wyboru tekstów do Oratorium z Dzienniczków św. sio-
stry Faustyny Kowalskiej dokonała siostra M. Elżbieta 
Siepak, zaś w dźwięki ubrał je wybitny kompozytor 
i aranżer - Zbigniew Małkowicz.
Solistami byli: Marzena Małkowicz, Aleksandra Mał-
kowicz-Figaj oraz Janusz Szrom. Artystom towarzyszył 
zespół Lumen z Poznania oraz Chór Parafii Wojskowo-
-Cywilnej w Kielcach pod dyrekcją Edyty Bobryk.
Koncert dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń 
wszystkim uczestniczącym, ktrych zachwyciły głębokie 
religijne treści, znakomite głosy solistów oraz wyjątko-
wa oprawa instrumentalna.
Koncertowi przyświecał szczytny cel - uczestnicy wspar-
li finansowo działalność Hospicjum im. Matki Teresy 
z Kalkuty Caritas Diecezji Kieleckiej. Wicedyrektor Cari-
tas ks. Krzysztof Banasik przybliżył wszystkim cel imprezy.
Dziękujemy Panu Sebastianowi Nowaczkiewiczowi - 
wójtowi gminy Sitkówka-Nowiny za zorganizowanie tej 
uczty duchowej, wszystkim za liczny udział, a ks. pro-
boszczowi Józefowi Kubiczy za życzliwość i gościnność.

Edyta Bobryk
GOK „Perła" w Nowinach

Pop-oratorium „Miłosierdzie Boże".

Ciasteczka, ciekawostki i odgłosy nocnych ptaków
Niecodzienny spacer szewczańskimi lasami odbyli 
uczestnicy Nocy Sów, która w naszej gminie została 
zorganizowana po raz pierwszy.

Sowy - wyjątkowe drapieżniki prowadzące nocny tryb 
życia. Fascynują i przerażają zarazem, są bohaterami  
wielu legend i wierzeń. Choć ich upierzenie nie jest tak 
barwne, jak ptaków dziennych, to i tak sowy mogą za-
chwycić  piórami w beżach, brązach i szarościach w ty-
siącach odmian i odcieni. A kiedy nadchodzi wiosna… 
o tej porze roku to bardzo aktywny czas dla większo-
ści naszych sów. Na ten okres przypadają gody, zatem 
nocny spacer lasem czy łąką może zakończyć się bli-
skim spotkaniem z sową. Pohukują, wabiąc partnerów 
i wprawiają w przerażenie innych mieszkańców lasu.

Od kilku lat pod koniec marca w całej Polsce odbywa 
się Noc Sów. Pomysłodawcą i Koordynatorem Ogólno-
polskim Nocy Sów jest stowarzyszenie Ptaki Polskie. Jej 
uczestnicy spacerują, nasłuchują i, oczywiście, zdoby-
wają informacje na temat tych nocnych ptaków. W tym 
roku po raz pierwszy Noc Sów odbyła się w gminie Sit-
kówka-Nowiny. Inicjatorem nocnego spaceru był leśnik 
z zamiłowania i wykształcenia, wójt z wyboru... miesz-
kańców Sebastian Nowaczkiewicz. - Ukończyłem Wy-
dział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie. Le-
śnictwo to moja pasja i, choć czasu coraz mniej, wciąż 
się jej poświęcam - wyjaśnia wójt.

Noc Sów odbyła się w piątek,  23 marca, tuż po godzi-
nie dwudziestej w Świetlicy w Szewcach. Spotkanie roz-
poczęło się przekazaniem krótkiej informacji o sowach 
oraz… zjedzeniem ciasteczek, w kształcie sów, rzecz ja-
sna. Następnie ponad dwudziestoosobowa grupa uda-
ła się w kierunku leśniczówki w Zawadzie. Z czołówkami 
na głowach, klucząc zarośniętymi ścieżkami w ciemno-
ściach, niejednokrotnie lądując w śnieżnych zaspach – 
wszyscy wsłuchiwali się w nocne odgłosy lasu. - Udało 
nam się spotkać i usłyszeć parę puszczyków - samca 
i samicę. Dzięki wabieniu z magnetofonu zaczęły się 
odzywać, a nawet latać nad naszymi głowami, żeby nas 
wystraszyć. Trwało to kilkanaście minut - relacjonował 
Sebastian Nowaczkiewicz.
Spacer zakończył w miejscowości Zawada na pętli au-
tobusowej. Po drodze jego uczestnikom się już usłyszeć 
odgłosów nocnych ptaków, jednak i tak wszyscy byli za-
dowoleni z przebiegu spotkania.

Marta Herbergier

Uczestnicy Nocy Sów.
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Wiosenny rajd rowerowy za nami
Nowiny - Zgórsko - Szewce - Zawada - Gałęzice - Zele-
jowa - Szewce - Nowiny. 22,8 km pokonane w czasie    
2 godziny 21 minut przez około 90-osobową grupę mi-
łośników rowerów.

W niedzielę, 15 kwietnia, zainaugurowaliśmy sezon ro-
werowy w naszej gminie. Tradycyjnie już zbiórka miała 
miejsce przy basenie „Perła” w Nowinach. - Sam nie 
wierzyłem w to, co widzę. Z każdą minutą przybywało 
rowerzystów. Nasze rajdy cieszą się popularnością, ale 
ten był rekordowy. Wystartowaliśmy około 90-osobo-
wą grupą – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.
Na rajd przybyli duzi i mali, czasami całe rodziny. Wie-
le osób jest stałymi uczestnikami rajdu, jak chociażby 
Pani Bogusia. – Uwielbiam przyrodę, zwłaszcza wiosną, 
gdy budzi się do życia. Moją miłością jest rower, dla-
tego z ogromną ochotą uczestniczę w organizowanych 
przez gminę rajdach. To świetna okazja, by móc kogoś 
poznać, porozmawiać i miło spędzić czas - wyjaśnia 
Pani Bogusia.- Będę z Wami jeździć, dopóki wystarczy 
mi sił - dodaje.

Wśród uczestników rajdu można było spotkać Piotra, 
którego przyjaciele w ubiegłym roku zorganizowali 
zbiórkę na zakup nowego roweru dla niego. Piotr jest 
niewidomy, jednak nie przeszkadza mu to w realizacji 
swoich pasji. Udziela się w wielu różnych miejscach, 
pracuje, śpiewa, stroi pianina, a także jeździ na rowe-

rze. A ten, dzięki hojności darczyńców, robi wrażenie. 
- Postanowiliśmy odwiedzić wszystkie miejsca, do któ-
rych udawaliśmy się w zeszłym roku organizując zbiór-
kę. Gmina Sitkówka-Nowiny jest jednym z pierwszych 
miejsc, które odwiedziliśmy. Pragniemy serdecznie 
podziękować wszystkim za okazane wsparcie – mówi 
Tomasz Gałek ze Stowarzyszenia „Rowerowe Święto-
krzyskie”.

Trasa, choć wymagająca, nie sprawiła zbyt dużego pro-
blemu rajdowiczom. Jej zakończenie odbyło się w al-
tanie rekreacyjnej przy miasteczku ruchu drogowego 
w Nowinach. - To idealne miejsce, by wspólnie odpo-
cząć. Miasteczko ruchu drogowego robi wrażenie - mó-
wiła Pani Jola, która ze swoją córką na rajd przyjechała 
aż 
z Kielc.
Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali drobne 
upominki. Wszyscy mieli także okazje posilić się przy 
grillu.

Kolejny rajd rowerowy już 13 maja 2018 r.  Jego trasa 
zostanie wyznaczona w oparciu o sugestie mieszkań-
ców – śledźcie nas na Facebooku i przekażcie swoje 
wskazówki.

Marta Herbergier
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Pieniądze dla uczniów
Uczniowie szkół z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 
będą mieli swój budżet. Podobnie, jak w przypadku 
budżetu obywatelskiego czy sołeckiego, otrzymają 
określoną kwotę do rozdysponowania.

- Pomysł narodził się po ubiegłorocznym spotkaniu 
z młodzieżą w ramach projektu "Nowiny dla Młodych". 
Przyznam, że propozycje uczniów są przemyślane, cie-
kawe i warte rozpatrzenia. Dlatego, po chwili zastano-
wienia, postanowiłem zaproponować wprowadzenie 
funduszu uczniowskiego, w ramach którego w każdej 
szkole uczniowie mieliby określone środki finansowe 
do własnej dyspozycji - wyjaśnia wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz.
Na początku marca tego roku wójt spotkał się  z przed-
stawicielami samorządów uczniowskich z gminnych 

szkół, by porozmawiać na temat funduszu uczniow-
skiego, który będą mieli do rozdysponowania. - Zasy-
pali mnie masą pomysłów i przy okazji zwrócili uwagę 
na rzeczy, na które my, dorośli na co dzień nie zwraca-
my uwagi. Mamy już pierwsze propozycje: naklejki na 
schody pobudzające wyobraźnię, zakup szafek na książ-
ki, pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej 
czy podestu scenicznego. Gimnazjaliści chcą z pompą 
pożegnać szkołę w czerwcu, a uczniowie z Bolechowic - 
wydać szkolną gazetkę - wyliczał wójt.

Dyskusje  i głosowanie w szkołach trwały cały marzec. 
Ostatecznie uczniowie Zespołu Placówek Integracyjnych 
w Kowali zadecydowali, że chcą stworzyć salę lustrzaną 
do ćwiczeń, dzięki której będą doskonalić swoje umie-
jętności gimnastyczne. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Orląt Lwowskich w Nowinach postulują zakup tablic 
tzw. flipchartów oraz filmów DVD na świetlicę. Wśród 
tytułów znalazły się m.in. „Avatar”,  „Był sobie pies” czy 
„Piraci z Karaibów”. W Zespole Placówek Oświatowych 
w Bolechowicach uczniowie marzą o radiowęźle szkol-
nym. Ponadto chcieliby na korytarzach umieścić siedzi-
ska z palet, by móc odpoczywać w czasie przerw.
- Nasi uczniowie bardzo zaangażowali się w projekt - 
mówi Sylwia Skrzyniarz opiekun Samorządu Uczniow-
skiego ZPO w Bolechowicach. - O zaletach takiego 
rozwiązania nie trzeba chyba mówić: rozwijanie zaan-
gażowania, odpowiedzialności, samodzielności, umie-
jętności negocjacji czy kalkulacji. To świetny pomysł 
i mam nadzieję, że będzie kontynuowany w kolejnych 
latach - dodaje.

Marta Herbergier

Spotkanie z samorządami uczniowskimi.

Uczniowie z Kowali uczą się udzielać pomocy
6 kwietnia odbyło się szkolenie dla dzieci z Zespołu 
Placówek Integracyjnych w Kowali z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Każdy z nas wie, że udzielanie pierwszej pomocy może 
uratować czyjeś życie. Wypadek, uraz czy nagły atak 
choroby mogą przytrafić się każdemu. Dlatego my - 
nauczyciele i uczniowie ZPI w Kowali, ogromną wagę 
przywiązujemy do tej umiejętności, regularnie ćwicząc 
i powtarzając regularnie  nabyte wiadomości.
Szkolenie miało miejsce w remizie OSP Kowala i zostało 
zorganizowane w ramach programu ERASMUS+ 2015-
2018. W szkoleniu brali udział uczniowie klas V-VII, któ-
rzy mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wykorzysty-
wanym na co dzień przez strażaków, przypomnieli sobie 
podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz 
ćwiczyli na fantomach , w jaki sposób wykonać sku-
teczną resuscytację krążeniowo-oddechową. Do nauki 
wykorzystano fantomy i sprzęt ratowniczy OSP Kowala, 
a pokaz przeprowadzili druhny i druhowie z tej jednostki.

Anna Łukasiewicz
dyrektor ZPI w Kowali

Nauka pierwszej pomocy.
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W piątek 23 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach odbył się Szkolny Turniej 
Badmintona realizowany w ramach projektu eduka-
cyjnego przez uczniów klasy IIa z pomocą pani Beaty 
Woźniak i pana Michała Ziernika.

Uczestniczyli w nim uczniowie klas II i III gimnazjum. 
Celem turnieju było nie tylko zrealizowanie projektu 
edukacyjnego, ale również przyswojenie sobie zasad 
organizacji zawodów, sędziowania oraz nauka zasad 
i gry w badmintona. Do turnieju zgłosiło się 31 osób: 
14 dziewcząt i 17 chłopców. 
Zawodnicy rywalizowali w grze pojedynczej w kategorii 
dziewcząt i chłopców klas drugich i trzecich oraz w ka-
tegorii open dziewcząt i chłopców, do której awanso-
wało dwóch najlepszych zawodników z każdej katego-
rii. System rozgrywek - grupowy, gry - 2-setowe, każdy 
set rozgrywany był do 11 punktów.

Oto wyniki rywalizacji:
Dziewczęta klasa II:
1 miejsce - Kinga Banak kl. II C

2 miejsce - Zuzanna Boruch kl. II A
3 miejsce - Katarzyna Przygodzka kl. II B
4 miejsce - Gabriela Zwierzchowska kl. II B

Dziewczęta klasa III:
1 miejsce - Joanna Ludwicka kl. III B
2 miejsce - Dominika Król kl. III D
3 miejsce - Róża Mochocka kl. III D
4 miejsce - Eliza Janus kl. III C

Chłopcy klasa II:
1 miejsce - Szymon Krajewski kl. II C
2 miejsce - Kacper Kubicki kl. II A
3 miejsce - Jakub Malarczyk kl. II B
4 miejsce - Kacper Sieczkowski kl. IIB

Chłopcy klasa III:
1 miejsce - Bartosz Rękas kl. III B
2 miejsce - Oskar Olszewski kl. III B
3 miejsce - Kamil Kurp kl. III B
4 miejsce - Wiktor Hołda kl. IIIB

Kategoria open dziewcząt:
1 miejsce - Zuzanna Boruch kl. II A
2 miejsce - Joanna Ludwicka kl. III B
3 miejsce - Kinga Banak kl. II C
4 miejsce - Dominika Król kl. III D

Kategoria open chłopców:
1 miejsce - Bartosz Rękas kl. III B
2 miejsce - Szymon Krajewski kl. II C
3 miejsce - Kamil Kurp kl. III B
4 miejsce - Kacper Kubicki kl. II A

Wszyscy zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej 
strony, zdobyli kolejne doświadczenia w badmintonie, 
które pozwolą na podnoszenie umiejętności gry.

Ze sportowym pozdrowieniem 
uczniowie kl. IIA

Gimnazjaliści rozegrali Turniej Badmintona 

Szkolny Turniej Badmintona.

Maraton matematyczny
W tym maratonie kondycja miała znaczenie, ale jesz-
cze ważniejsze były: zdolności matematyczne, znajo-
mość języka angielskiego oraz umiejętność pracy ze-
społowej.

W marcu w VI LO im.  J. Słowackiego w Kielcach po raz 
ósmy odbył się „Maraton matematyczny dla gimnazja-
listów”. Osoby biorące udział w maratonie to przede 
wszystkim świetni matematycy, ale przynajmniej jedna 
osoba musi bardzo dobrze znać język angielski. Konkurs 
wymaga od uczniów logicznego myślenia, a także uczy 
pracy zespołowej. Każda z drużyn mierzyła się z takim 
samym zestawem zadań, napisanych w języku angiel-
skim. W czasie czterech godzin trzeba było rozwiązać 
ich jak najwięcej. Zadania, pod nadzorem swojego na-
uczyciela matematyki, ułożyli uczniowie z klasy, przygo-

towujący się do międzynarodowej matury. I choć po-
przeczka ustawiona była wysoko, chętnych do udziału 
w maratonie nie brakowało.
- Każdego roku konkurs cieszy się rosnącym zaintereso-
waniem ze strony gimnazjalistów - mówi dyrektor szko-
ły Kornelia Bem-Kozieł. W tym roku naszą szkołę repre-
zentowały w nim aż trzy zespoły: Anna Krajewska, Julia 
Kałuzińska i Natalia Dudek z kl. 3A,  Maja Libera, Natalia 
Raszeja i Róża Mochocka z klasy 3D oraz Magdalena 
Zwierzchowska, Michał Milcarz i Jakub Mochocki z kla-
sy 2A. - To świetny sposób nie tylko na sprawdzenie się 
z matematyki, ale i języka angielskiego. Zwłaszcza, że 
języki obce w naszej szkole są na najwyższym poziomie 
i naprawdę mamy się czym pochwalić - dodaje.

ZSP w Nowinach
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Szkolna zbiórka żywności
Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocne Orlęta" ze Szko-
ły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach zor-
ganizował zbiórkę żywności dla potrzebujących zwie-
rząt ze Schroniska w Nowinach.

Celem akcji była poprawa standardu pobytu zwierząt 
w schronisku i pomoc im w trudny, zimowy czas. Koor-
dynatorami akcji była panie: Magdalena Cedro, Ewelina 
Włodarska, Krystyna Banasik-Gajos przy pomocy Doro-
ty Świtowskiej. Karmę i niezbędne produkty do schro-
niska przekazały uczennice klasy Va: Julia Sobczyk, Pa-
trycja Dudek, Kasia Zwierzchowska, Natalia Różycka, 
Julia Wierzbicka oraz Maja Kij z klasy Vc.

Szkolny Klub Wolontariatu pragnie serdecznie po-
dziękować wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy 
wzięli udział w akcji. - Cieszę się, że los bezdomnych, 
porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom Szkoły 
Podstawowej w Nowinach. To niezwykle ważne, by od 
najmłodszych lat kształtować postawę przyjaciela zwie-
rząt oraz wdrażać dzieci i osoby dorosłe do aktywnej 
pomocy naszym braciom mniejszym - mówiła dyrektor 
szkoły Joanna Wojcieszyńska.

Marta Herbergier

Szkolna zbiórka żywności.

20 marca 2018 r.  spotkaliśmy się w ZPO Bolechowice 
z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej obcho-
dzonego pod hasłem „Polska mówi aaa…”.

W naszym spotkaniu wzięli również udział pan wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz, pan wicewójt Łukasz Barwi-
nek, pan dyrektor Ośrodka Zdrowia w Nowinach Jacek 
Chudzicki oraz pani pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia 
w Nowinach Jolanta Banak.

Ten dzień miał na celu przypomnieć znaczenie zdrowia 
jamy ustnej dla ogólnego zdrowia człowieka i jego kom-
fortu psychicznego. Zdrowe i białe zęby są naszą wizy-
tówką, dlatego tak ważne jest aby od najmłodszych 
lat uczyć się prawidłowych nawyków i zasad dbania 
o zęby. Uczniowie klasy VII przygotowali dla młodszych 
uczniów program artystyczny, podczas którego przeka-
zali swoim kolegom i koleżankom kilka rad i wskazówek, 

Dbamy o nasze ząbki

Z wizytą w przedszkolu.

jak dbać o nasz uśmiech, aby pozostał piękny jak naj-
dłużej. Nie zabrakło piosenek oraz super śmiesznego 
przedstawienia Baba Jaga u Dentysty. Niemałą niespo-
dzianką był konkurs przygotowany przez p. dyrektora 
Jacka Chudzickiego dla uczniów klas starszych! Udział 
w konkursie przy Liczydle stomatologicznym dostarczył 
wiele wrażeń oraz doskonale sprawdził naszą wiedzę 
na temat higieny jamy ustnej.

Dziękujemy Panie Dyrektorze za kreatywność i zaan-
gażowanie ! Zabawy było co niemiara! Głównym or-
ganizatorem spotkania był Samorząd Uczniowski oraz 
Szkolne Koło PCK.

Sylwia Skrzyniarz
nauczyciel ZPO w Bolechowicach

Dyrektor  Przychodni Nowiny Jacek Chudzicki wręcza nagrody.
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Urodziny marchewki w Bolechowicach
„Na marchewki urodziny
Wszystkie zeszły się jarzyny.
A marchewka gości wita
I o zdrowie grzecznie pyta.”

05.04.2018 r. w naszym przedszkolu odbyły się niezwy-
kłe urodziny- swoje święto obchodziła Marchewka!
Wszystkie dzieci w tym dniu ubrane były w kolorze 
pomarańczowym, a wychowawczyni grupy 3-latków 
p. Ewa Krzysztofek przygotowała dla wszystkich dzieci 

przedszkolnych mnóstwo „marchewkowych” konkur-
sów, prac , bajek edukacyjnych i zabaw ruchowych. Ce-
lem tego dnia było przedstawienie i promowanie spo-
żywania warzyw i owoców na przykładzie marchewki. 
Dzieci dowiedziały się jakie wartości odżywcze posiada 
marchewka oraz inne warzywa. Wszystkie nasze działa-
nia w tym dniu związane były tematycznie z marchew-
ką. Każda grupa wykonała „marchewkową” pracę pla-
styczną oraz nauczyła się na pamięć wiersza oczywiście 
o marchewce .Pani Ewa z Panią Pauliną obierały mar-
chewki, z których potem wspólnie z dziećmi wykonały 
pyszny marchewkowy soczek. 
Na zakończenie przyszedł czas na „marchewkowy me-
dal” i zabawy taneczne przy piosence „Urodziny mar-
chewki” w wykonaniu grupy 3-latków. W tym dniu 
w naszym przedszkolu było dużo śmiechu, ale chyba 
właśnie o to chodziło, aby ten dzień był wyjątkowy, 
zdrowy i marchewkowy. Po takiej dawce witamin, śmie-
chu i zabawy na pewno wszystkie przedszkolaki będą 
zdrowe, piękne i uśmiechnięte. Tak spędzony dzień 
w przedszkolu przyniósł dzieciom wiele radości, pozy-
tywnych wrażeń, a co najważniejsze przyczynił się do 
wzrostu świadomości dzieci na temat zdrowego odży-
wiania. Dziękujemy rodzicom za pomoc i zaangażowa-
nie.

Sylwia Skrzyniarz
nauczyciel ZPO w Bolechowicach

Urodziny marchewki w Bolechowicach.

Warsztaty z rodzicami
W dniu 28 marca 2018 r. w Bolechowicach w grupie 
3-latków odbyły się warsztaty z rodzicami ,,Metodą 
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Prowadziła 
je wychowawczyni grupy Pani Ewa Krzysztofek, która 
w pierwszej fazie zajęć przybliżyła wszystkim uczestni-
kom główny cel i założenia Metody Ruchu Rozwijającego.

Metoda Ruchu Rozwijającego to metoda opracowana 
przez Weronikę Sherborne. Metoda ta wykorzystuje ję-
zyk ciała, a więc ruch, który pozwala na porozumienie 
się pomimo różnicy języka mówionego, czy poziomu 

intelektualnego rozmówców. Główne założenia tej me-
tody to rozwijanie świadomości własnego ciała i oto-
czenia, usprawnienie sfery motorycznej, dzielenie prze-
strzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie bliskiego 
kontaktu za pomocą zarówno ruchu jak i dotyku. Po-
nadto zajęcia prowadzone tą metodą stymuluje rozwój 
emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

W dalszej części warsztatów Pani Ewa zaprezentowa-
ła ćwiczenia pozwalające: rozwinąć świadomość wła-
snego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązać bliski 
kontakt z innymi osobami za pomocą ruchu i dotyku, 
usprawnić się ruchowo, zwiększyć zaufanie do siebie 
i innych. Zajęcia miały także na celu uświadomienie 
rodzicom obopólnych korzyści płynących ze wspólnej 
zabawy ruchowej z dzieckiem.
Zajęcia zostały wzbogacone także o ćwiczenia z wyko-
rzystaniem koców oraz chusty animacyjnej. Uczestnicy 
spotkania dobrze się bawili chętnie brali udział w ćwi-
czeniach i zabawach.

Dziękuję bardzo rodzicom za przybycie, za pomoc 
w przygotowaniach do warsztatów oraz nagraniu filmu.

wychowawczyni grupy
Ewa Krzysztofek

Ćwiczena służą zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
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Dnia 9 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach spotkali się entuzjaści poezji Wisła-
wy Szymborskiej z całego powiatu kieleckiego.

Już od progu szkoły słychać było powtarzane wersy 
z wierszy noblistki. Prawdziwe atrakcje dopiero czekały 
słuchaczy w auli szkolnej. Wspaniała akustyka sali i mło-
dzieńcze głosy wydobyły czar utworów Szymborskiej. 
Recytatorzy  zachwycali  interpretacjami, wprawiali 

w zadumę, rozweselali i świetnie bawili publiczność. 
Jury w składzie: Małgorzata Szalińska-Skawińska (prze-
wodnicząca jury), Małgorzata Pronobis - Biblioteka Pe-
dagogiczna w Kielcach, Edyta Smolińska - Biblioteka Pe-
dagogiczna w Kielcach miało naprawdę twardy orzech 
do zgryzienia. Wytypowano laureatów w trzech katego-
riach: recytacja klasyczna, monodram, poezja śpiewa-
na. Oto zwycięzcy: 
Recytacja klasyczna: 
I miejsce – Daria Nowak (Wolica), II miejsce – Magda-
lena Wcisło (ZSP w Nowinach), III miejsce – Magdalena 
Rajkiewicz (ZSP w Nowinach)
Monodram:
I miejsce – Agata Kwas (Chęciny), Magdalena Garncza-
rek (ZSP w Nowinach), II miejsce – Wiktoria Świetlak 
(Chęciny)
Poezja śpiewana:
I miejsce- Wiktoria Szewczyk (Obice)
IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Bliżej Szymbor-
skiej” zakończył się sukcesem recytatorów i organiza-
torów. Ich praca spotkała się z aplauzem uczestników 
i słuchaczy. Zapraszamy w przyszłym roku.

Nauczyciele poloniści
i nauczyciel biblioteki ZSP w Nowinach

Zdjęcia: ZSP w Nowinach

IX Powiatowy Konkurs Recytatorski

Na zdjęciu: Magdalena Rajkiewicz.

Przegląd Tetrzyków Szkolnych
12 kwietnia 2018 r. w auli Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach odbył się XVIII Przegląd Teatrzy-
ków Szkolnych. W konkursie wzięli udział uczniowie 
wszystkich szkół z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

Tradycyjnie wiosną odbywa się Przegląd Teatrzyków 
Szkolnych w gminie Sitkówka-Nowiny. Celem przeglą-
du jest kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie 
wyobraźni i wrażliwości, rozbudzanie zainteresowań 
teatrem, a także dbałość o kulturę słowa i promowanie 
literatury polskiej wśród dzieci oraz rozwijanie zdolno-
ści i talentów. Podczas przeglądu nie są przyznawane 

miejsca, a jury dokonuje oceny słownej. 
Młodzi aktorzy i ich opiekunowie włożyli ogromny trud 
w przygotowanie się do występów, zarówno, jeżeli cho-
dzi o grę aktorską, jak i przygotowanie inscenizacji. Każ-
de z przedstawień było wyjątkowe. – Niezwykły talent 
i odwaga uczniów zachwyciły dziś chyba każdego – mó-
wił Artur Podczasiak radny Rady Gminy. - Każdy występ 
jest godny polecenia: wzrusza, bawi i zmusza do prze-
myśleń - dodał. 

Marta Herbergier
Zdjęcia: ZPI w Kowali.

XVIII Przegląd Teatrzyków Szkolnych

XVIII Przegląd Teatrzyków Szkolnych.
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Młodzi futsalowcy zakończyli Ligę Mistrzów
W dniu 16 kwietnia 2018 r. dobiegły końca rozgrywki 
Małej Ligi Mistrzów Futsalu dla adeptów Nowińskiej 
Akademii Futsalu. Rozgrywki rozpoczęły się we wrze-
śniu 2017 r. i co miesiąc rozgrywane były cykliczne 
turnieje pod nazwą Liga Mistrzów. Za każdym razem 
uczestniczyło  niej ok. 60-70 dzieciaków z NAF.

Turnieje te mają na celu przede wszystkim umożliwie-
nie wykazania się w grze wszystkim zawodników, dzięki 
nim trenerzy mają okazje sprawdzić  ich wszystkich do-

kładnie przed kolejnym sezonem, gdy będą brali udział 
w  większej ilości turniejów i meczów z przeciwnikami 
z innych akademii  drużyn. To także integracja, zabawa, 
nauka gry fair play. Poprzez twórczą i aktywną zabawę 
dzieci rozwijają również pamięć, spostrzegawczość, 
uczą się koncentracji i wytrwałości, a także - rywalizacji.

Podczas finału Ligi Mistrzów wszyscy otrzymali pamiąt-
kowe medale, a zwycięzcy puchar, który jest pucharem 
przechodnim. Zwyciężyli piłkarze Arsenalu Londyn. 
Drużyny były dobierane bardzo losowo, w każdej z nich 
byli zawodnicy z różnych kategorii wiekowych. Nazwy 
zespołów wybrały same dzieci. Poza zwycięskim Arse-
nalem w Lidze uczestniczyły też: Barcelona, Juventus 
Turyn, Real Madryt, Korona Kielce, Legia Warszawa, 
Lech Poznań.

Ligę Mistrzów zorganizowała Nowińska Akademia Fut-
salu. Składamy serdecznie podziękowania za pomoc 
wójtowi Sebastianowi Nowaczkiewiczowi, który objął 
patronat nad imprezą, ufundował piękny, okazały pu-
char i pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników. 

Szymon Ubożak
Michał Ziernik

Mała Liga Mistrzów - finały.
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Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

Inny wymiar Kwiat czarnego bzu
 W powietrzu unosił się

wprawiający o zawrót głowy
      Zapach kwiatu czarnego bzu

      Księżyc już świecić był gotowy
      Obudził się właśnie z dziennego snu

     Odsunął chmury by nie przeszkadzały
     Rzucił na ziemię złoty blask

     Gwiazdy do siebie cicho szeptały
     Nadeszła pora świecić czas

    Ciepły wiatr twoje włosy rozwiewał
    Oczy blaskiem świeciły

    Wiatr ci do ucha cichutko śpiewał
    Ćmy nocne się obudziły

    Uniosłaś głowę spojrzałaś w niebo
Gwiazdy się uśmiechały

Tak przytulone do księżyca
Złoty pył rozsiewały

Zapach bzu przywoływał wspomnienia
na włosach osiadał złoty pył

Jak każdy masz swoje piękne marzenia
W tak piękny wieczór spełniają się sny

Irena Kostrzewska

Pustka
Dzień rozbiera się do snu:
światło schodzi  do podziemi,
rozciągając chłód,
osacza jeszcze rozgrzane ciała.
Noc w smolnych ubraniach 
straszy ciężkim, depresyjnym kolorem.

Cicho budzą się umarli, tupot
ciała o jedwabnej skórze już bez słów.
Tylko dzikie krzyki plączą się po ulicach,
im wszystko wolno,
dla nich nie ma Boga
jest nic. 

Lidia Jędrocha-Kubicka

Wierszem pisane

nie byłam tam nigdy wcześniej 
pachniało ciastem drożdżowym 
i ptasim mleczkiem 
pachniało poezją 
wisiała w powietrzu 
nie byłam tam nigdy wcześniej 
widziałam uśmiechy zrozumienia 
i wtedy pojawiła się 
iskierka nadziei 
że ten mały pokoik 
stanie się całym światem 
z oknem na codzienność 
i drzwiami do przyszłości 

Magdalena Rajkiewicz
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Gminna Kampania
na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy
Choć trudno o tym mówić, przemoc może dotknąć 
każdego z nas. W szkole, na podwórku, we własnym 
domu. Warto o niej mówić i warto jej zapobiegać, 
uwrażliwiając dzieci i dorosłych na krzywdę innych. 
Z tego powodu w gminie Sitkówka-Nowiny w okresie 
od kwietnia do czerwca 2018 r. prowadzona będzie 
Gminna Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Przemo-
cy. Jej inicjatorami są wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Kampania ma celu przeciwdziałanie przemocy i ogra-
niczanie jej skutków. Przemoc, zwłaszcza wobec dzieci, 
to ogromny problem społeczny. Pragniemy zwiększyć 
społeczne zaangażowanie w sprawy związane z prze-
ciwdziałaniem jej, zachęcając odbiorców do przyjmo-
wania właściwych postaw wobec zjawiska przemocy, 
stosowania odpowiednich metod wychowawczych oraz 
zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa za-
grażające zarówno na dzieciom, jak i osobom starszym 
- wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Nasz 
program kierujemy nie tylko do mieszkańców, ale także 
do pracowników oświaty i służby zdrowia, którzy często 
jako pierwsi reagują na krzywdę, jaka jest wyrządzana 
najmłodszym - dodaje.

W ramach kampanii zostanie przeprowadzone szkole-
nie „Szkolne procedury przeciwdziałania przemocy" 
dla pracowników oświaty, świetlic środowiskowych 
i służby zdrowia. Z kolei uczniowie z terenu gminy Sit-
kówka-Nowiny w maju będą uczestniczyli w zajęciach 
profilaktycznych o tematyce „Cyberprzemocy". - Cyber-
przemoc jest coraz bardziej powszechna i dotyka coraz 
młodsze dzieci, dlatego warto o niej mówić i zwracać 
uwagę na to, co nasze dzieci robią w sieci - mówi Anna 
Łukasiewicz dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych 
w Kowali. W czerwcu zaplanowano piknik „Bezpieczny 
Senior", który ma na celu zwrócenie uwagi na oszustwa 
i kradzieże, jakie często spotykają osoby starsze. Piknik 
zostanie poprowadzony przez policjantów z Posterunku 
w Nowinach.

Instytucjami realizującymi projekt są gmina Sitkówka-
-Nowiny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przychodnia Nowiny SPZOZ, Posterunek Policji w Nowi-
nach oraz Gminny Ośrodek Kultury „Perła”.

Redakcja
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Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 

informuje, że w dniach 

9 kwietnia 2018 r. – 18maja 2018 r. 
  na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny prowadzona będzie  

inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych  
i przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Spisu z natury będą dokonywać pracownicy firmy  

ADLER CONSULTING 
Zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości 

o współpracę z wykonawcą  
i udzielenie wszelkich możliwych informacji obejmujących przedmiot 

inwentaryzacji. 
 

Pracownicy firmy Adler Consulting będą wyposażeni w identyfikatory 
oraz upoważnienia wystawioneprzez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 
 

W związku z tym, że pracownicy firmy  
ADLER CONSULTING  

w czasie przeprowadzanego spisu będą 
odwiedzać nieruchomości na terenie gminy, prosimy o umożliwienie im 

bezpiecznego wejścia na posesję, za co z góry dziękujemy. 
 

 
Podstawa prawna przeprowadzanej inwentaryzacji: 

art. 3 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289). 

GMINNA INWENTARYZACJA 
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH   

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
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PROFILATYKA RAKA WŚRÓD KOBIET

1 2  m a j a  2 0 1 8  r .

przychodnia nowiny SPZOZ
godz. 9.00 - 14.00

bezpłatne badania/pakiet onkologiczny

mammograficzny punkt konsultacyjny 

cytologicny punkt konsultacyjny

• OB, morfologia krwi (pełna) 
• CEA - antygen karcynoembrionalny 
• CA 125 - marker raka jajnika 
• CA 15-3 - marker raka piersi 
• CA 19-9-  marker raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych 
oraz jelita  grubego i odbytnicy 

program skierowany jest do pacjentek przychodni nowiny spzoz.  
zapisy i informacje: tel. 41 347 56 30


