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Szanowni Państwo!

Nadszedł upragniony dla wszystkich czas wakacji. 
Spowalniamy nasze działania, relaksując się nad 
wodą czy w górach. Jednak w gminie Sitkówka-No-
winy nie spowalniamy tempa.Jak zapewne zauważa-
cie przejeżdżając przez Nowiny, z dnia na dzień ściany 
nowej części budynku GOKu są coraz wyższe, na te-
renie kotłowni stanęły konstrukcje metalowe, a teren 
przy basenie „Perła” w  niczym nie przypomina daw-
nego boiska. Zaledwie kilka dni temu ruszyła również 
budowa Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie 
przy Przedszkolu Samorządowym.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na nowe, funkcjo-
nalne rozwiazania, jakie wprowadziliśmy w ostatnim 
czasie w gminie. Zarówno w Urzedzię, jaki i u sołty-
sów możecie Państwo dokonywać płatności za po-
mocą terminala lub telefonu komórkowego. Z dniem       
1 sierpnia ruszy System Zgłaszania Obywatelskich Po-
trzeb, za pomocą którego w prosty sposób będziecie 
mogli poinformować nas o swoich uwagach. Więcej 
na ten temat przeczytacie na łamach "Głosu Nowin".

W czasie wakacji dzieci się nie nudzą – przynajmniej 
nie w gminie Sitkówka-Nowiny. Najmodsi mogą 
uczestnictniczyć w zajęciach organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie „Mię-
dzy Rajem a Piekłem”. Podopieczni klubów sporto-
wych przebywają na obozach dofinansowywanych 
przez gminę. Ale to nie wszystko – przygotowaliśmy 
również wiele atrakcji dla nieco starszych. W waka-
cyjne weekendy możecie Państwo wziąć udział w raj-
dach pieszych i rowerowych na terenie naszej gminy 
czy obejrzeć seans filmowy w kinie „pod chmurką”. 
W sierpniu czeka nas również jedna z najważniej-
szych uroczystości w roku – Dożynki Gminy Sitków-
ka-Nowiny, na które już teraz Państwa serdecznie 
zapraszam.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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„Rozwijam się i chronię 
– mam to w naturze”
Gmina Sitkówka-Nowiny rozpoczyna kampanię infor-
macyjno-edukacyjną „Rozwijam się i chronię – mam 
to w naturze”.

Gmina Sitkówka-Nowiny jest w całej kampanii trakto-
wana jako przykładowy, uniwersalny obszar, ze spo-
łecznością lokalną, bogactwami naturalnymi, przemy-
słem i przedsiębiorczością, współwystępującymi tutaj 
i współoddziałującymi na siebie. Jest to w miniaturze 
pokazany świat przeciwstawnych sił i potrzeb, które 
muszą pozostawać w stanie równowagi. Gmina Sitków-
ka-Nowiny stanowi dobry przykład terenu, na którym 
współistnieją obiekty przemysłowe oraz obszary cenne 
przyrodniczo. Uzasadniona jest więc zatem problema-
tyka korzystania z zasobów naturalnych. Na tym terenie 
podejmowane są inicjatywy zmierzające do obniżenia 
negatywnego odziaływania człowieka na środowisko 
naturalne. Istnieje też wiele dobrych praktyk i pozytyw-
nych wzorców, które należy promować.
Głównym celem kampanii jest promowanie zasad zrów-
noważonego rozwoju oraz podnoszenie poziomu świa-
domości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Bę-
dzie on realizowany m.in. poprzez propagowanie zasad 
racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, 
podnoszenie świadomości społecznej w odniesieniu do 
zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, 
gleby i wód,  kształtowanie postaw proekologicznych 
dzieci i młodzieży w odniesieniu do znaczenia i ochrony 
środowiska w Polsce - także w życiu codziennym każ-
dego człowieka, budowanie świadomości odnośnie 
wpływu jednostek na środowisko naturalne i warunki 
życia ludzi, ukazywanie korzyści ekonomicznych, spo-
łecznych wynikających z proekologicznych zachowań.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Mieszkańców gminy 
Sitkówka-Nowiny do udziału w projekcie. Jeżeli chcieli-
byście Państwo opowiedzieć nam, w jaki sposób chro-
nicie środowisko naturalne lub wystąpić w filmie dot. 
edukacji ekologicznej, prosimy o kontakt emailowy: 
redakcja@nowiny.com.pl lub nowiny@nowiny.com.pl.

Redakcja

Warsztaty ekologiczne w ZPI w Kowali.
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Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na II półrocze 
2017 r., zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, zmiana kategorii dróg, wyrażenie zgody    
na współdziałanie z gminą Piekoszów - radni Rady 
Gminy Sitkówka-Nowiny podjęli szereg uchwał pod-
czas czerwcowego posiedzenia.

Inwestycje rozpoczęte
Wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował 
o zaawansowaniu najważniejszych inwestycji: rozbu-
dowie kotłowni CO w Osiedlu Nowiny, rozbudowie bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach 
oraz przebudowie płyty boiska sportowego na terenie 
GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach. Inwestycje prze-
biegają bezproblemowo, a w chwili obecnej nie wystę-
pują żadne zagrożenia związane z dotrzymaniem termi-
nu ich realizacji.
22 czerwca 2017 r. podpisana została umowa na re-
alizację modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach 
Zintegrowanych Iniwestycji Terytorialnych Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego. W ramach zadania wymianie 
ulegną istniejące oprawy z sodowymi źródłami światła 
na energooszczędne, ledowe. Zakres inwestycji obej-
mie 30% całego oświetlenia na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny. Będzie to łącznie 521 punktów świetlnych 
- zarówno   na drogach gminnych, powiatowych, jak 
i na drodze krajowej nr 762. Całkowity koszt projektu 
wyniesie 1.341.465,16 zł, natomiast wartość dofinan-
sowania 1.103.240,00 zł.

Czysta energia
Podczas czerwcowej sesji radni wyrazili zgodę                          
na współdziałanie z gminą Piekoszów i przystąpienie 
gminy Sitkówka-Nowiny do projektu „Czysta energia 
z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gmi-
ny Piekoszów”. Będzie on realizowany w ramach Osi 
Priorytetowej III Czysta Energia RPO Województwa 
Świętokrzyskiego – działanie 3.1 Odnawialne Źródła 
Energii. Kwalifikowana maksymalna wartość całkowita 
projektu to 5,4 mln zł, zaś maksymalne dofinansowa-
nie wyniesie 3 mln zł. Do udziału w projekcie zgłosiło 
się ponad 130 mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny. 

Czerwcowe obrady Rady Gminy
Obecnie zawierane są umowy  z mieszkańcami na reali-
zację zadania. Termin realizacji projektu to 2018 r.

Poparcie dla budowy drogi S-74
Choć droga krajowa S-74 nie przebiega przez teren 
gminy Sitkówka-Nowiny, radni Rady Gminy, podobnie 
jak samorządowcy w  całym województwie świętokrzy-
skim, wyrazili poparcie dla petycji w sprawie budowy 
drogi ekspresowej S-74. Petycja zostanie skierowa-
na  do Rządu RP w celu zainteresowania go realiza-
cją inwestycji, która zwiększy możliwości rozwojowe                              
oraz dostępność komunikacyjną regionu świętokrzy-
skiego, w tym gminy Sitkówka-Nowiny.

Nowe drogi gminne
Podczas sesji radni zadecydowali o zmianie klasyfikacji 
dróg na terenie gminy. Dotychczasowe drogi wewnętrz-
ne zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Są to 
drogi w miejscowości Zgórsko: ul. Kalinowa na dział-
kach nr ewid. 248/22, 248/24, 249/16, ul. Azaliowa     
na działkach nr ewid. 247/24, 248/23, ul. Berberysowa 
w miejscowości Zgórsko na działce nr ewid. 247/27, ul. 
Magnoliowa na działce nr ewid. 247/25.

Pozostałe uchwały
Ponadto podczas czerwcowej sesji radni zatwierdzili 
Statut Stowarzyszenia Gmin ”Geoland Świętokrzyski” 
w wersji zmienionej, ustalili sposób i tryb umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, zwolnili Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych       
za rok 2016 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, przy-
jęli „Regulamin udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na tere-
nie Gminy Sitkówka-Nowiny”.
Uległ zmianie Gminny Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania 
Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017, 
a także budżet gminy na 2017 oraz WPF na lata 2017-
2023 oraz zatwierdzili pan pracy Rady Gminy na drugie 
półrocze 2017 r.

W sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny uczestniczyli: 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz, zastępca wójta Łukasz 
Barwinek, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz dy-
rektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi z te-
renu gminy Sitkówka-Nowiny. Gościem podczas czerw-
cowej sesji byli radni powiatu kieleckiego: Bogumiła 
Kowalczyk oraz Ryszard Barwinek.

Marta Herbergier

Treść podjętych uchwał dostępna jest  na stronie in-
ternetowej: bip.nowiny.com.pl w zakładce: Rada Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny 2014-2018 >>> Uchwały.

Sesja Rady Gminy.
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Dofinansowanie do OZE dla mieszkańców 
Gmina Sitkówka-Nowiny prowadzi działania mające 
na celu złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego 2014-2020 - działanie 3.1 pn. „Wy-
twarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE”.

W ramach tych działań odbyły się już inspekcje tereno-
we u naszych mieszkańców którzy zgłosili chęć udziału 
w projekcie- złożyli ankietę informacyjną w Urzędzie 
Gminy Sitkówka-Nowiny i zawarli umowy z firmą DO-
EKO GROUP SP. Z O.O. Kontynuując działania mające 
na celu pozyskanie dofinansowania do OZE  w miesią-
cu lipcu 2017r. będziemy się indywidualnie zwracać          
do mieszkańców naszej gminy biorących udział w pro-

jekcie, aby pisemnie wyrazili zgodę na montaż instalacji 
OZE na swoich nieruchomościach - podpisali umowę. 
Umowa ta konieczna jest do tego, aby Gmina Sitków-
ka-Nowiny mogła złożyć wniosek o dofinansowanie.  
Dodatkowo informujemy, że są do odbioru raporty z in-
spekcji terenowych  dla mieszkańców naszej gminy któ-
rzy podpisali umowy z firmą DOEKO GROUP SP. Z O.O.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 
41 347 50 85 – p. Witold Mroczek, email: w.mroczek@
nowiny.com.pl lub bezpośrednio w  pok. 38 w Urzędzie 
Gminy.

Wiktor Mroczek

U sołtysa zapłacisz kartą!
Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do programu 
upowszechniania płatności bezgotówkowych realizo-
wanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy 
z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. Programem są obję-
te płatności bezgotówkowe w terminalach płatniczych 
POS (z użyciem kart płatniczych oraz telefonu/smart-
fonu) oraz płatności mobilne (z użyciem telefonu).

Realizacja programu rozpoczęto 1 kwietnia 2017 r. Do-
tychczas przystąpiło do niego ok. 150 gmin na terenie 
całej Polski. W województwie świętokrzyskim gmina 
Sitkówka-Nowiny jest jedną z pierwszych gmin, które 
będą realizowały ten program.

Bezgotówkowo w urzędzie …
W kasie Urzędu Gminy terminal jest już wykorzystywa-
ny. Opłata za odpady komunalne czy skarbowa -  bez 
pieniędzy w portfelu można zapłacić również w kasie 
Urzędu. - Pierwsze płatności bezgotówkowe za nami. 
Mieszkańcy są zadowoleni, że mają taką możliwość 
i cieszą się, że gmina przystąpiła do programu - mówi 
Magdalena Pala zajmująca się obsługą kasową w Urzę-
dzie.

 … i u sołtysa
Terminal będzie dostępny w wyznaczone dni u każde-
go z sołtysów oraz osób zajmujących się zbieraniem 
opłat na terenie gminy. W ten sposób, nie wychodząc 
z domu, będzie można uiścić opłatę za odpady komu-
nalne czy zapłacić podatek od nieruchomości, rolny i le-
śny. - To mieszkańcy zasygnalizowali potrzebę wprowa-
dzenia płatności bezgotówkowych - mówi Ewa Fudali 
sołtys sołectw Szewce-Zawada. - Bardzo podoba mi się 
ten pomysł, jestem przekonana, że wielu mieszkańców 
skorzysta z możliwości płacenia kartą – dodaje.

Płatność przy wykorzystaniu terminali płatniczych u soł-
tysów oraz na terenie osiedla Nowiny będzie dostępna 
w drugiej połowie sierpnia.

Wystarczy mieć telefon
W Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny mieszkańcy mogą 
zapłacić również telefonem. Akceptacja zapłaty nastąpi 
poprzez podanie kodu wygenerowanego na telefonie 
płatnika. W ten sposób będzie można uiścić opłatę bez-
pośrednio u urzędnika m.in. za wypis i wyrys z rejestru 
gruntów, potwierdzenie zameldowania czy jakąkolwiek 
inną opłatę skarbową. Jeżeli ktoś korzysta z usługi BLIK 
w swoim telefonie, może zapłacić nim również u sołty-
sa.
- Problem płatności bezgotówkowych występuje nadal 
i w urzędach, i w sklepach. Zaledwie w co dziesiątym 
urzędzie w kraju można zapłacić kartą, o płatnościach 
mobilnych nie wspominając - mówi wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz. - Chcemy, by nasi mieszkańcy 
mieli możliwość korzystania z nowoczesnych instru-
mentów finansowych, tak, by było to dla nich wygodne 
i bezproblemowe. Mam nadzieję, że szybko się do tego 
przekonają - dodaje.
Warto podkreślić, że udział w programie jest dla urzędu 
bezpłatny. Również klienci urzędu, dokonujący płatno-
ści z wykorzystaniem systemu nie będą obciążani opła-
tami za dokonywane transakcje.

Marta Herbergier

Terminale już wkrótce dostępne u sołtysów.
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Zgłoś uwagi on-line
W gminie Sitkówka-Nowiny rusza System Zgłaszania 
Obywatelskich Potrzeb. To program, który umożliwia 
kontakt mieszkańcom z urzędem za pomocą specjal-
nej aplikacji. Wystarczy wejść na stronę internetową 
www.e-potrzeby.pl/Nowiny.

Już od 1 sierpnia mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi 
poprzez aplikację - bez wychodzenia z domu, 24 h na 
dobę, 7 dni w  tygodniu. Specjalna strona www i aplika-
cja umożliwią zgłaszanie i śledzenie zgłoszeń od miesz-
kańców. Zgłoszenie trafi do odpowiednich służb, gdzie 
zostanie zweryfikowane i przekazywane do realizacji.

Jak to działa?
Wystarczy wskazać na mapie miejsce zgłoszenia, opisać 
problem i wysłać informację. Do zgłoszenia można do-
dawać zdjęcia. Każda zmiana statusu dla zgłoszenia jest 
widoczna na liście zgłoszeń, a dodatkowo, po zaznacze-
niu odpowiedniego pola, mieszkaniec będzie o zmia-
nach powiadamiany e-mailem. Wszystkie zgłoszenia są 
widoczne na mapie w aplikacji. Pozwoli to uniknąć po-
wielania zgłoszeń. Dzięki aplikacji można utworzyć zgło-
szenie wraz z jednoczesnym wysyłaniem do centralnej 
bazy potrzeb zgłaszanych przez obywateli, obserwować 
stan realizacji zgłoszenia, otrzymać informację o zała-
twieniu problemu.
Wprowadzenie nowoczesnej platformy e-Usług               
do komunikacji z mieszkańcami umożliwi przyspiesze-
nie sposobu załatwiania spraw poprzez automatyczne 
przekazywanie ich do właściwych komórek i wydziałów 
z jednocześnie sprawnym sposobem powiadamiania 
obywateli o stanie ich realizacji. To doskonały sposób, 
by mieszkańcy natychmiast - wyłącznie za pomocą 
smartphona poinformowali urząd o tym, co się dzieje 
w gminie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii - cyfrowych map, urządzeń przenośnych, lokaliza-
cji GPS oraz Internet  oraz powszechności dostępu do 
usługi Urząd Gminy staje się dla mieszkańców dosłow-
nie na wyciągnięcie ręki.

Aby skorzystać z aplikacji wystarczy komputer z Inter-
netem i przeglądarką WWW oraz smartfon lub tablet 
z dostępem do Internetu. Jest ona niezwykle prosta 
w obsłudze - współczesny, przejrzysty i intuicyjny inter-
fejs został oparty o zasady dostępności do platformy 
dla osób niepełnosprawnych zgodne z regułami WCAG 
2.0 AA.

Jak zgłosić problem?
Problem można zgłosić bez tworzenia konta w syste-
mie lub tworząc konto użytkownika w systemie (dzięki 
temu jako pełnoprawny użytkownik można korzystać ze 
wszystkich funkcji systemu).
Należy użyć funkcji „Nowe zgłoszenie” lub mapy uzu-
pełniając dane zgłoszenia. Można też załączyć zdjęcie, 
które zobrazuje problem. Aby zakończyć proces reje-
stracji wystarczy już tylko podać dane osoby tworzącej 
zgłoszenie, swój adres e-mail i/lub numer telefonu. Aby 
móc śledzić swoje zgłoszenie , konieczne jest podanie 
adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiedniego pola. 

Teraz już pozostaje wysłać zgłoszenie. O prawidłowym 
zakończeniu procesu świadczy komunikat z potwierdze-
niem wysłania nowego zgłoszenia.

Obserwowanie zgłoszenia
Każdy z użytkowników ma możliwość obserwowania 
statusu swojego zgłoszenia.
O zmianie statusu zgłoszenia użytkownik zostanie po-
informowany e-mailowo, jeśli zaznaczył flagę „Wysyłaj 
powiadomienia na wskazany adres”. W każdym mo-
mencie można wejść na stronę internetową i sprawdzić 
na mapie lub na liście zgłoszeń czy zgłoszenie zostało 
podjęte do realizacji. Dla użytkowników niezalogowa-
nych widoczne są tylko zdarzenia o statusie „w trak-
cie”. Po zarejestrowaniu w systemie mamy możliwość 
śledzenia swoich zgłoszeń, przeglądania trwających 
zgłoszeń oraz odczytywania załączanych do zgłoszenia 
notatek. Warto podkreślić, że dzięki temu nie jesteśmy 
anonimowi, w razie potrzeby odpowiednie służby mają 
możliwość skontaktowania się z nami.
Aby sprawdzić, na jakim etapie znajduje się nasze zgło-
szenie, wystarczy po zalogowaniu do systemu wybrać 
menu „Zgłoszenia” i i odczytać status wybranego przez 
nas zgłoszenia lub dołączonej do niego notatki. Oczy-
wiście o każdej zmianie statusu lub o dodaniu notatki 
do zgłoszonych problemów użytkownik zostanie poin-
formowany przez system e-mailowo. Wszystkie trwają-
ce zgłoszenia także te od innych użytkowników można 
obserwować na mapie. 

W aplikacji mobilnej
Na tej samej zasadzie można zgłaszać uwagi w aplikacji 
mobilnej. SZOP działa na telefonie z Androidem. Należy 
ściągnąć i zainstalować aplikację ze sklepu PLAY. Aplika-
cja dzięki instalacji na twoim telefonie zawsze i w każ-
dym miejscu jest gotowa by zgłosić problemy do od-
powiedniej służby. Dzięki lokalizacji GPS aplikacja wie 
w którym miejscu znajduje się użytkownik i sama uzu-
pełnia dane adresowe zgłoszenia. Ponadto za pomocą 
aparatu fotograficznego urządzenia można bezpośred-
nio załączać zdjęcia z miejsca zgłoszenie.

Bliżej mieszkańca
Choć na początku system może wydawać się skom-
plikowany, tak naprawdę jego obsługa jest intuicyjna 
i niezwykle prosta. - Czasem, będąc na spacerze czy 
wracając z pracy, widzimy dziurę w drodze czy nieświe-
cącą latarnię. Będąc w domu zapominamy, by udać się 
do Urzędu czy do niego zadzwonić. Teraz wystarczy, ze 
w swoim telefonie zalogujemy się do systemu, opisze-
my zaistniały problem, zrobimy zdjęci i wyślemy zgło-
szenie - odpowiednie służby wszystkim się zajmą-mówi 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.
Dzięki wprowadzeniu SZOP mieszkańcy gminy Sitków-
ka-Nowiny będą mogli sygnalizować swoje potrzeby 
i zgłaszać uwagi do Urzędu o każdej porze bez koniecz-
ności zgłaszania problemu osobiście lub telefonicznie. 
Dzięki temu zostanie również skrócony czas oczekiwa-
nia na realizację interwencji.

Marta Herbergier
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Ruszyła budowa Miasteczka Ruchu Drogowego
Już wkrótce mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny będą 
mogli poznawać zasady ruchu drogowego na specjal-
nie do tego przygotowanym terenie.

Właśnie rozpoczęto prace budowlane, które potrwają 
do końca wakacji. Miasteczko Ruchu Drogowego po-
wstanie nieopodal Przedszkola Samorządowego im. 
Pluszowego Misia w Nowinach.

Układ miasteczka będzie przypominał teren, z jakim 
można spotkać się na co dzień na drogach. Realizacja 
zadania obejmuje przygotowanie terenu pod budowę, 
budowę jezdni o szerokości 2,5 metra, budowę ścieżek 
rowerowych i chodnika, budowę przejazdu kolejowe-
go w ciągu jezdni oraz odwodnienie terenu. Na tere-
nie miasteczka zostaną zamontowane znaki drogowe:  
ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, a także 
progi zwalniające. Rowerzyści będą mogli pozostawić 
swoje rowery w stojakach i odpocząć na ławeczkach. 
Jednocześnie z realizacją tej inwestycji wykonana zo-

stanie nawierzchnia tartanowa siłowni zewnętrznej, 
która znajduje się w pobliżu.
Dzięki miasteczku, uczniowie w ramach zajęć będą 
mogli nie tylko w teorii, ale również w praktyce zdoby-
wać wiedzę na temat zasad prawidłowego poruszania 
się po jezdni. Nowopowstały obiekt umożliwi nie tylko 
naukę bezpiecznej jazdy rowerem, ale też zdawanie 
części praktycznej egzaminów na kartę rowerową i mo-
torowerową. Będzie przy tym dostępny dla wszystkich 
mieszkańców gminy, którzy będą chcieli z niego skorzy-
stać. - Nie wszyscy na co dzień zwracamy uwagę na pro-
mocję bezpiecznych zachowań na drodze  wśród dzieci 
i młodzieży. Często jest tak, że wozimy je wszędzie sa-
mochodami, przez co nie poruszają się samodzielnie po 
drogach i nie zawsze znają one zasady ruchu drogowe-
go - mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.
- Dzięki miasteczku ruchu drogowego zadbamy nie tyl-
ko o edukację najmłodszych w tym zakresie, ale i sami 
czegoś się nauczymy. Mam nadzieję, że tym samym na-
uka zasad ruchu drogowego stanie się prawdziwą przy-
jemnością - dodał wójt.
Tego samego zdania jest jego zastępca Łukasz Barwi-
nek - Latem regularnie organizujemy rajdy rowerowe, 
w których bierze udział naprawdę duża grupa miesz-
kańców naszej gminy. Wśród nich jest zawsze sporo 
młodzieży w wieku gimnazjalnym, lecz chcielibyśmy, by 
było ich jeszcze więcej. Miasteczko ruchu drogowego 
jest jednym z elementów mających zachęcić do aktyw-
nego spędzania czasu w bezpieczny sposób - mówił wi-
cewójt.
Wykonawcą robót jest Zakład Usług Budowlanych Mi-
rosław Kędzior, ul. Przemysłowa, 26-052 Nowiny Bu-
dowa miasteczka ruchu drogowego opiewa na kwotę 
463.907,86 zł, natomiast wykonanie nawierzchni tarta-
nowej będzie kosztować 22.271,08 zł. Termin realizacji 
inwestycji to 31 sierpnia 2017 r. 

Marta Herbergier

Jaśniej i bezpieczniej w gminie Sitkówka-Nowiny
Gmina Sitkówka-Nowiny przystępuje do realizacji pro-
jektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny”.

Zakres działań obejmuje wszystkie miejscowości gmi-
ny: Nowiny, Zagrody, Zgórsko, Kowala, Kowala Mała, 
Wola Murowana, Bolechowice, Szewce, Zawada, a tak-
że oświetlenie na drodze krajowej nr 762.

Konieczność modernizacji oświetlenia ulic w gminie 
Sitkówka-Nowiny wynika przede wszystkim ze stanu 
technicznego i awaryjności oświetlenia. Obecnie na te-
renie gminy przeważająca ilość opraw jest wyposażona 
w wysokoprężne lampy sodowe, jest ich ok 90%. W ten 
rodzaj opraw są wyposażone nowe słupy oświetlenio-
we i starsze konstrukcje w których wymieniono oprawy 
ze względu na ich zużycie lub uszkodzenie. Na terenie 
gminy jest niewielka ilość opraw LED, stanowią one 4 % 
ogólnej liczby opraw.

Dzięki realizacji zadania zwiększeniu ulegnie efektyw-
ność energetyczna na obszarze gminy Sitkówka-No-
winy poprzez obniżenie mocy zainstalowanych urzą-
dzeń oświetleniowych. Wdrożenie energooszczędnego 
sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach 
użytkowych doprowadzi do redukcji wydatków
na energię elektryczną i konserwację punktów świetl-
nych. Nie bez znaczenia jest również istotne zmniej-
szenie emisji zanieczyszczeń, wynikających z produkcji 
energii elektrycznej oraz ograniczenie zużycia paliw 
pierwotnych.
Jednocześnie znacznej poprawie ulegnie jakość oświe-
tlenia dróg, zwiększy się komfort użytkowania i bez-
pieczeństwo korzystania z dróg, a tym samym nastąpi 
zmniejszenie ilości wypadków komunikacyjnych.

W ramach zadania wymianie ulegną istniejące opra-
wy z sodowymi źródłami światła na energooszczędne, 
ledowe. Zakres inwestycji obejmie 30% całego oświe-

Ruszyła budowa miasteczka ruchu drogowego.
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tlenia na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Będzie to 
łącznie 521 punktów świetlnych - zarówno na drogach 
gminnych, powiatowych, jak i na drodze krajowej nr 
762.
Projekt znajduje się na liście projektów zaplanowa-
nych do realizacji w ramach Strategii ZIT KOF na lata 

2014-2020 w ramach działania 6.2 „Promowanie stra-
tegii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność 
miejska - ZIT KOF”. Całkowity koszt projektu wyniesie 
1.341.465,16 zł, natomiast wartość dofinansowania 
1.103.240,00 zł.

Marta Herbergier

Trwają największe inwestycje
grywanie meczów przy sztucznym oświetleniu.
Obecnie gmina Sitkówka-Nowiny stara się o dofinan-
sowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Ponadlokal-
nej Infrastruktury Sportowej”. Całkowita wartość in-
westycji wyniesie 5.000.000 zł, wnioskowana kwota to 
1.650.000 zł. O efektach podjętych działań poinformu-
jemy już niebawem.

Miejsce spotkań kulturalnych
Najbardziej zauważalna w gminie jest inwestycja po-
legająca na rozbudowie Gminnego Ośrodka Kultury. 
Dźwigi, koparki, ciężki sprzęt zwracają uwagę prze-
chodniów. I choć budowa jest obecnie nieco uciążliwa, 
to w przyszłości powstanie tu sala widowiskowa na 200 
osób, sale konferencyjne, sale sportowe oraz kawiar-
nia. Projekt zakłada umiejscowienie w nim zaplecza pił-
karskiego i biblioteki gminnej. Powierzchnia użytkowa 
nowego ośrodka kultury wyniesie niemal 2500 metrów 

kwadratowych na czterech kondygnacjach. Projekt 
przewiduje szereg nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych i proekologicznych.
Został on opracowany jako nowoczesna bryła z ele-
mentami fasady alumiowo- szklanej oraz z cegły klin-
kierowej. Nowy obiekt będzie swym wyglądem nawią-
zywał do istniejącego budynku pływalni. Razem będą 
stanowić jednolitą bryłę pod względem wizualnym, jak 
i funkcjonalnym. Zakończenie rozbudowy przewidziano 
na październik 2019 roku.

Gmina Sitkówka-Nowiny zmienia się. Realizujemy in-
westycje na miarę naszych możliwości i zgodnie z ocze-
kiwaniami mieszkańców. Wszytko po to, by żyło się tu 
lepiej.

Sebastian Nowaczkiewicz

Okres wakacyjny to czas, kiedy w gminie Sitkówka-
-Nowiny inwestycje idą pełną parą.

Przede wszystkim ekologia
Usytuowana w samym środku osiedla Nowiny kotłow-
nia jest w trakcie gruntownej modernizacji. Nowopow-
stała kotłownia węglowo-pelletowa będzie wyposażo-
na w urządzenia o wysokiej sprawności, które pozwolą 
zapewnić poziom emisji zgodny z najnowszymi standar-
dami. Nowoczesne urządzenia o wysokiej sprawności 
pozwolą zminimalizować wpływ kotłowni na jakość po-
wietrza w jej obrębie, pozwalając jednocześnie na eko-
nomiczne eksploatowanie w stosunku np. do kotłowni 
gazowej. Realizowana kotłownia pozwoli również zna-
cząco zwiększyć sprawność wytwarzanego ciepła w sto-
sunku do istniejącego przestarzałego obiektu. Obecnie 
trwają prace związane ze wznoszeniem konstrukcji me-
talowych pod budynek kotłowni, a już wkrótce zosta-
ną zamontowane kotły. Zakończenie pierwszego etapu 
realizacji inwestycji planowane jest na koniec września 
2017 r., a drugiego - na listopad 2017 r.

Nowy stadion z dofinansowaniem?
Po boisku, na którym GKS Nowiny zapewnił sobie 
awans do IV ligi, nie został nawet ślad. Choć w najbliż-
szym czasie nie będzie można z niego korzystać, to już 
w przyszłym roku powstanie tu pełnowymiarowa płyta 
boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wy-
miarach pola gry 67x105 m, a także pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy 
o wymiarach pola gry 60x100m, bieżnia lekkoatletycz-
na, skocznia poliuretanowa do skoku w dal wraz z ze-
skokiem oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Dzięki zainsta-
lowaniu nowego oświetlenia obu boisk możliwe będzie 
trenowanie do późnych godzin wieczornych oraz roz-

Modernizacja kotłowni na osiedlu Nowiny.

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach.
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Arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda odprawił 
mszę świętą w swej rodzinnej miejscowości
Poniedziałkowe popołudnie dla mieszkańców Kowali 
okazało się nad wyraz wzniosłe i wyjątkowe. Do swej 
rodzinnej miejscowości zawitał ksiądz arcybiskup Ta-
deusz Wojda, by odprawić uroczystą mszę świętą. Za-
równo on sam, jak i zgormadzeni na placu OSP wierni, 
nie kryli wzruszenia.

Arcybiskupowi towarzyszyli jego młodszy brat Krzysz-
tof, który również jest księdzem oraz starsza siostra 
Maria, która należy do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek 
Cieszyńskich.

W służbie Bogu
Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda urodził się 29 stycz-
nia 1957 r. w Kowali jako czwarte dziecko Władysława 
i Anieli z domu Pietrzyk. 

Uczęszczał do szkoły podstawowej w Kowali, a w latach 
1972-1976 do liceum ogólnokształcącego. W 1976 r. 
wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
(Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filo-
zofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarze-
wie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 
studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra. 
W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzysze-
niu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święce-
nia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach 
przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii 
Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współ-
pracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego 
w Ząbkach.

W 1984 r. rozpoczął studia misjologii na Papieskim Uni-
wersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył 
doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę dok-
torską nt. "Nurty teologii misji z Münster i Louvain". 
Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

w 2001 r.
W 1990 r. ks. Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papie-
skim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów, a od 2007 r. pełnił tam funk-
cję kierownika biura. Pięć lat później został mianowany 
przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewan-
gelizacji Narodów. Jednocześnie od 1991 r. ks. Wojda 
jest kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzy-
mie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej 
dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego.
 
12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował 
go arcybiskupem metropolitą białostockim. Zastąpił 
on na tym stanowisku arcybiskupa Edwarda Ozorow-
skiego. Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjął 
10 czerwca 2017 r. Podczas tej uroczystości odbył się 
ingres nowego arcybiskupa metropolity do archikate-
dry białostockiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
mieszkańców Kowali. Arcybiskup otrzymał od nich pek-
torał, a rodzina Kubickich przekazała łańcuch.

Msza prymicyjna w Brzezinach
W niedzielę, 16 lipca, arcybiskup odprawił mszę pry-
micyjną w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świę-
tych w Brzezinach. W nabożeństwie wzięły udział tłumy 
wiernych parafian, również mieszkańcy Kowali. W ich 
w imieniu sołtys Renata Posłowska przekazała arcybi-
skupowi srebrny obraz Jezusa Miłosiernego. Homilię 
wygłosił biskup Marian Florczyk.

W rodzinnej Kowali
Choć arcybiskup swą rodzinną miejscowość opuścił 
wiele lat temu, mieszkańcy nie zapomnieli o nim. Po-
mimo niesprzyjającej aury na placu OSP w Kowali zgro-
madzili się, by wziąć udział we mszy świętej i przyjąć 
Eucharystię z rąk arcybiskupa.
Mszę świętą prowadzoną przez ks. Tadeusza Wojdę 
koncelebrowali ks. Krzysztof Wojda, ks. Zygmunt Kwie-
ciński oraz ks. Marek Jędrocha. - Moja wiara jest czę-
ścią Waszej wiary - mówił podczas kazania arcybiskup. 
- Dziękuję Wam za to, że jesteście, za Waszą obecność, 
świadectwo i uczestnictwo - dodał już na zakończenie.

Przedstawiciele gminy Sitkówka-Nowiny wicewójt 
Łukasz Barwinek, przewodnicząca Rady Gminy Zofia 
Duchniak oraz radna Renata Posłowska złożyli na ręce 
arcybiskupa podziękowania i gratulacje. Przyłączył się 
do nich zespół obrzędowy Kowalanki, który specjalnie 
na te okoliczność zaśpiewał pieśń pod przewodnictwem 
Feliksa Korbana. Małżeństwo Edwarda i Teresy Bugaj-
skich podarowało arcybiskupowi krzyż i świeczniki.
Mieszkańcy gminy nie ukrywali wzruszenia i dumy. - 
Kowala jest dumna ze „swojego” arcybiskupa, zróbmy 
wszystko, by arcybiskup był dumny z Kowali - mówiła 
sołtys Renata Posłowska.

Marta Herbergier

Wierni przybyli, by przyjąć Eucharystię z rąk arcybiskupa.
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sa Tumlina w gminie Zagnańsk w powiecie kieleckim, 
natomiast starostowie województwa świętokrzyskiego 
docenili Tomasza Tofila sołtysa z Górna w powiecie kie-
leckim.
Nagrody otrzymali również sołtysi z poszczególnych 
gmin województwa świętokrzyskiego. Z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny uhonorowana została Ewa Fudali - 
sołtys sołectwa Szewce-Zawada.

Ewa Fudali pełni funkcję sołtysa sołectwa Szewce-Za-
wada już od 18 lat. - Cieszę się, że mieszkańcy od tylu 
lat obdarzają mnie zaufaniem. Jestem im wdzięczna, że 
mogę ich reprezentować i przedstawiać ich problemy 
Radzie Gminy i wójtowi, starając się je rozwiązywać - 
mówiła Ewa Fudali. - Mamy tę niezwykłą możliwość 
działać na rzecz rozwoju gminy: współpraca, wymiana 
poglądów, korzystanie z funduszy sołeckich - to wszyst-
ko sprawia, że mieszkańcy mają realny wpływ na to, co 
dzieje się w ich miejscowościach - dodała.

Pani Ewa Fudali nie ukrywała radości z nagrody wrę-
czonej jej osobiście przez wójta gminy Sebastiana No-
waczkiewicza, ale cieszyła się również z tego, że sołtysi 
są doceniani i mają swoje święto: - To ogromna zasługa 
prezesa Stowarzyszenia Ziemi Kieleckiej Pana Feliksa 
Januchty, że co roku odbywa się Zjazd Sołtysów, na któ-
rym doceniany jest nasz codzienny trud. To wyjątkowe 
wyróżnienie, że znalazłam się w gronie najlepszych soł-
tysów - skomentowała Ewa Fudali.

W XXIII Zjeździe Sołtysów wzięli udział przedstawiciele 
gminy Sitkówka-Nowiny: Ewa Fudali, Renata Posłow-
ska, Władysław Zapała, Stanisław Kobiec, a także wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz, jego zastępca Łukasz 
Barwinek oraz przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duch-
niak.

Marta Herbergier

Jak co roku w Wąchocku odbył się Zjazd Sołtysów.
Podczas zjazdu nagrodzono 62 sołtysów z wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Sołtysem Roku została Jadwiga 
Szewczyk, sołtys Siedlec w gminie Chęciny w powiecie 
kieleckim. 

Obrady i sportowa rywalizacja
Zjazd odbył się już po raz dwudziesty trzeci. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Sołtysów 
Ziemi Kieleckiej, Gminę Wąchock, Miejsko-Gminny 
Dom Kultury w Wąchocku i Towarzystwo Przyjaciół 
Wąchocka. Zjazd sołtysów odbył się w hali sportowej 
Gimnazjum Publicznego w Wąchocku. Towarzyszyły 
mu zawody sportowe - XXI Krajowy Turniej Sołtysów.

Obrady poświęcone były bieżącym zagadnieniom do-
tyczącym tematyki samorządowej i sołeckiej. Uczest-
nicy poruszali najważniejsze dla nich kwestie zwiazane            
z funkcjonowaniem samorządów i codziennymi proble-
mami mieszkańców. W czasie ich trwania zaprezento-
wano także filmy z poprzednich edycji turnieju. A ten, 
zarówno we wcześniejszych latach, jak i w tym roku, był 
niezwykle widowiskowy. Wśród konkurencji, w których 
rywalizowali ochotnicy z całego województwa znalazły 
się m.in. maraton na spostrzegawczość, wyścigi na nar-
tach po trawie czy siatkówka przy użyciu balonów wy-
pełnionych wodą.   

Na zakończenie pierwszego dnia zmagań uczestnikom 
spotkania przygrywała Kapela Sołtysa z Wąchocka. 

Nagrody dla najlepszych
W trakcie obrad wyróżniono najbardziej aktywnych 
sołtysów w województwie. Kandydatury do tego tytu-
łu zgłaszane są co roku przez wójtów poszczególnych 
gmin. Trzy pierwsze nagrody ufundowali: marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, staro-
stowie oraz wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Tytuł Sołtysa Roku otrzymała Jadwiga Szewczyk, sołtys 
Siedlec w gminie Chęciny w powiecie kieleckim, wy-
różnienie od wojewody trafiło do Zofii Korskiej, sołty-

Ewa Fudali najlepszym sołtysem

Przedstawiciele gminy na Zjeździe Sołtysów.

Ewa Fudali tuż po otrzymaniu wyróżnienia.
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Szewczanki i Nowinianki zachwyciły podniebienia
Filet z kurczaka nadziewany kaszą gryczaną najsmacz-
niejszą potrawą „X Konkursu na Najsmaczniejszą Po-
trawę Powiatu Kieleckiego”. Danie przygotowały pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej.

Do konkursu zgłoszono 30 potraw z 18 gmin. Wśród 
nich swoje umiejętności kulinarne zaprezentowały pa-
nie z gminy Sitkówka-Nowiny. Nowinianki i Szewczan-
ki przygotowały swoje autorskie potrawy z kaszą: 
Szewczanki - krupniok w cieście, a Nowinianki pasztet 
z kaszy jaglanej i zielonej soczewicy na domowym cie-
ście z sosem chrzanowym.
Na rynku w Rakowie, gdzie odbywał sie konkurs, można 
było spróbować także m.in.: pierogów nadziewanych 
kaszą, kaszy jaglanej z suszonymi śliwkami, smalcu z ka-
szą czy „kaszy po chłopsku”. 
Konkursowi towarzyszył XIV Powiatowy Przegląd Kapel 
Ludowych. Konkurs został zorganizowany przez Staro-
stwo Powiatowe w Kielcach.

Marta Herbergier Zdjęcie: Echo dnia

Pierwszy seans kina letniego za nami!
W sobotni wieczór, 8 lipca, na terenie w pobliżu bo-
iska Orlik w Nowinach spotkali się miłośnicy kina, by 

wspólnie obejrzeć film „Lejdis” na świeżym powie-
trzu.
„Lejdis” to film produkcji polskiej zrealizowany przez 
Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza. Jego 
bohaterkami są cztery warszawianki, które już w dzie-
ciństwie ochrzciły się mianem „lejdis”. Łucja pracuje 
jako nauczycielka w szkole podstawowej i wychowu-
je syna, Szymona. Jest zdradzana i oszukiwana przez 
narzeczonego. Gośka, prawniczka, jest żoną polityka 
Artura. Nie wie, że mąż – w istocie homoseksualista – 
zdradza ją z portugalskim posłem. Najbogatsza z przyja-
ciółek, właścicielka fitness klubu Monia, żyje w związku 
z milionerem Tomkiem. Pomimo szczęścia materialne-
go, targają nią kompleksy na punkcie własnego ciała. 
Ostatnia z kobiet, rezolutna Karolina, zwana „Korbą”, 
prowadzi rozrywkowy tryb życia, lecz będzie musiała 

Kino letnie zgromadziło wielu widzów.

go zmienić – w jej życie wkroczy zapomniany, umiera-
jący ojciec.

Opowieść o prawdziwej przyjaźni, miłości i poświęceniu 
przyciągnęła wiele osób. Przy boisku Orlik w Nowinach 
na kocach, leżakach, krzesłach i ławach zgromadzili 
się mieszkańcy gminy, by wspólnie obejrzeć pierwszy 
z trzech seansów pod gołym niebem, jakie odbywać 
się będą podczas tegorocznych wakacji.  - Kino letnie 
to świetny, niecodzienny pomysł na spędzenie wolnego 
czasu - mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.
- Mam nadzieję, że organizowane przez nas wydarzenie 
spodoba się mieszkańcom i będą chętnie uczestniczyć 
w seansach - dodał.
Kolejny seans filmowy odbędzie się już 5 sierpnia. 
O tym, co zostanie wyświetlone, zadecydowali widzo-
wie. Będzie to kultowa polska komedia - "Seksmisja".

Marta Herbergier

Nowinianki przygotowały pyszny pasztet.

Film podobał sie wszystkim bez względu na wiek.
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Sianokosy z Kowalankami
Przełom czerwca i lipca był niegdyś czasem, kiedy tra-
dycyjnie odbywały się sianokosy. Oczywiście, wszyst-
ko zależało od pogody, jednak miały one miejsce jesz-
cze przed pierwszymi żniwami. Sianokosy były jednym 
z ważniejszych wydarzeń gospodarczych na wsi. Kto je 
jeszcze pamięta?

Sianokosy to wdzięczy temat malarstwa, chyba każdy 
z nas zna prace Pietera Bruegela, Camille Pissarro, Jó-
zefa Brandta czy Juliusza Kossaka. W szkole sianokosy 
poznawaliśmy dzięki Władysławowi Reymontowi i jego 
"Chłopom", być może część z nas z czasów dzieciństwa 
jeszcze sianokosy u dziadków, a ci nieco starsi - sami 
w nich uczestniczyli. Dziś proces ten został w  pełni zau-
tomatyzowany i tradycyjne koszenie możemy obejrzeć 
jedynie w skansenach podczas wydarzeń ludowych.

Kosy, orstwie i brogi
Sianokosy to nie tylko fizyczna praca, jaką wykonywano 
w polu. Procesowi koszenia i suszenia trawy na siano 
towarzyszyło wiele obrzędów i zwyczajów, które dziś, 
przy pełnej mechanizacji odchodzą w niepamięć.

Niegdyś łąki koszono przy użyciu kosy. Kosiarze wyru-
szali do pracy wcześnie rano, równo z pianiem koguta. 
Dzięki temu prace kończyły się tuż przed nastaniem 
najuciążliwszych upałów. Było to typowo męskie zaję-
cie - po wykonaniu znaku krzyża i uchyleniu kapelusza 

mężczyźni rozpoczynali koszenie. Praca ta wymagała 
nieco umiejętności – kosa musiała być odpowiednio 
naostrzona, a po kilku ostrzeniach należało ją odpo-
wiednio wyklepać przy pomocy tak zwanej babki, czyli 
małego żelaznego kowadełka. Kobiety nie kosiły, lecz 
zajmowały się grabieniem siana i przyrządzeniem po-
siłku kosiarzom. 
Po skoszeniu trawę zostawiano do obeschnięcia bez-
pośrednio na ziemi. W rejonach górskich rozwieszano 
ją na tzw. ostrwiach (nazwa ta jest różna w zależności      
od regionu), które można tam zobaczyć po dziś dzień. 
Po wysuszeniu siano zwożono do stodół lub przecho-
wywano je w brogach lub stogach.
Pracom przy sianie towarzyszył zazwyczaj śpiew.

Kto dziś jeszcze pamięta sianokosy?
Aby ocalić tradycję ludową od zapomnienia 2 lipca 
w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni zespół obrzędowy 
Kowalanki zaprezentował widzom pokaz kośby czyli 
koszenia trawy. Panie (oraz towarzyszący im panowie)
z koła gospodyń wiejskich zaprezentowały dawne zwy-
czaje i piosenki ludowe, nie zabrakło również tradycyj-
nego posiłku: zsiadłego mleka oraz kaszy ze skwarkami. 
Pokaz odbył się w ramach projektu „Rodzinna niedziela 
w skansenie”.

Marta Herbergier
fot.: Mariusz Łężniak
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Pieszo nowińskimi ścieżkami
Miłośników nordic walking w gminie Sitkówka-Nowi-
ny przybywa. Piesze rajdy organizowane przy udziale 
stowarzyszenia „Ekstremalni” już na stałe wpiszą się 
w kalendarz letnich imprez sportowych naszej gminy.

Zainaugurowany niespełna miesiąc temu rajd pieszy 
zyskał wielu zwolenników. Spotkali się oni po raz drugi, 
by wspólnie wyruszyć na wędrówkę nowińskimi ścież-
kami. Tym razem trasa wiodła od świetlicy w Szewcach 
poprzez Ołowianą, Gałęzice, jaskinię Piekło, Zawadę, 

by zakończyć się w Szewcach wspólnym ogniskiem. Jej 
długość wynosiła około 12 km. - Cieszy mnie aktywność 
naszych mieszkańców - mówił wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz, który dołączył do grona miłośników 
nordic walking - Ten sport daje ogromne korzyści zdro-
wotne, a  jednocześnie pozwala na świetną zabawę 
i relaks. Mam nadzieję, że z każdym rajdem będzie nas 
coraz więcej - dodał wójt.

O korzystnych właściwościach chodzenia mówiła Anita 
Dziwoń - propagatorka nordic walking w naszej gminie: 
- Do uprawiania nordic walking nie potrzeba specjalne-
go sprzętu – wystarczą kije i wygodne obuwie sporto-
we, można go uprawiać przez cały rok, gdziekolwiek je-
steśmy - argumentowała. - Uprawianie nordic walking 
korzystnie wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. 
Szybki marsz daje te same korzyści co bieganie, bez 
nadmiernego obciążania stawów i kręgosłupa. Pod-
nosi sprawność systemu krążeniowego oraz pomaga 
schudnąć. Jest idealny dla osób które mają problemy 
ortopedyczne, problemy z utrzymywaniem równowagi           
lub koordynacją ruchową – wyjaśniała przed marszem.

Kolejny rajd nordic walking już 18 sierpnia. Zapraszamy 
serdecznie!

Marta Herbergier

Miłośnicy nordic walking.
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II Gminny Rajd Rowerowy  za nami
Już po raz drugi w tym roku w gminie Sitkówka-Nowi-
ny odbył się Rajd Rowerowy.

Tym razem trasa liczyła dokładnie 20 km. Uczestni-
cy wycieczki wyruszyli w trzech grupach spod basenu 
"Perła" w Nowinach. Szlak wiódł przez Trzcianki, tor 
motocrossowy w Kowali, Wolę Murowaną, Bolechowi-
ce, w kierunku Jaskini Raj, aż do Świetlicy w Szewcach. 
Od samego początku urzekały piękne widoki - wjeżdża-
jąc do Trzcianek po raz pierwszy trudno sobie wyobra-
zić, że tuż nieopodal znajdują się wielkie zakłady prze-
mysłowe. Domki jednorodzinne usytuowane w środku 
lasu to niecodzienny widok, nie tylko w naszej gminie.
Pierwszy przystanek na tarasie widokowym w Kowali 
zaskoczył niejednego uczestnika wyprawy. Choć więk-
szość z nich to mieszkańcy gminy, to jednak ta jej część 
nie była im znana. Kolejny odcinek trasy był trochę 
trudniejszy:  wzniesienia na odcinku Wola Murowana 
- Bolechowice zmęczyły nieco młodszych rowerzystów. 
Tuż przy jaskini Raj uczestnicy wycieczki rozdzielili się 
na dwie grupy: pierwsza z nich, kierowana przez Łuka-
sza Barwinka, udała się drogą techniczną w kierunku 
Szewc, druga - na czele z Dariuszem Stępniem nieco 
krótszą drogą zmierzała w tym samym kierunku. Obie 
dotarły do Świetlicy w Szewcach, choć nieco różnymi 
drogami. Tutaj na wszystkich czekały kiełbaski z grilla. 
Pod dachem altanki można było nieco wypocząć i po-
dzielić się wrażeniami z mijającego dnia. - To świetny 
sposób na relaks i aktywny wypoczynek - mówił wi-

cewójt Łukasz Barwinek, który tego dnia poprowadził 
rajd. - Cieszę się, ze za każdym razem jest nas coraz wię-
cej, to oznacza, że nasi mieszkańcy lubią sport i takie 
wydarzenia - dodał.
Z każdym rajdem przybywa jego uczestników. Tym 
razem dopisali również młodsi uczestnicy wycieczki, 
dzielnie dotrzymując kroku swoim rodzicom. Wszyscy 
bawili się wyśmienicie, obiecując, że za miesiąc znów 
przybędą na kolejny rajd.

Marta Herbergier

Wspólne zdjęcie to obowiązkowy element każdej wycieczki.
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Tłum ludzi, barwne samochody i tabuny kurzu - na 
specjalnym torze w Nowinach przy ul. Przemysłowej 
w Nowinach odbył się wyścig wraków.

Wzięło w nim udział około trzydzieści samochodów, 
głównie z województw świętokrzyskiego i śląskiego. 
Właściciele niektórych z nich od wielu lat startują w ta-
kich zawodach – ich samochody są specjalnie przygoto-
wane na tę okoliczność.
W zawodach mogli wziąć udział również amatorzy – 
aby wystartować w wyścigu, auto można było również 
wypożyczyć. – Idea zorganizowania wyścigów wraków 
narodziła się trzy lata temu. Dziś w Tarnowie, Zamościu 
i Nowinach tworzymy już ligę Wrak Race. Chcemy, aby 
niebawem przedstawiciele naszego rejonu startowali 
w zawodach ogólnopolskich – mówił Kazimierz Rędzina 
organizator Wrak Race Nowiny.

Do zawodów dopuszczono wszystkie samochody oso-
bowe, z wyjątkiem Fiata 126p oraz samochodów wypo-
sażonych w napęd na cztery koła, o wartości handlowej 
nie przekraczającej 1000 zł. Zawody zostały rozegrane 
w dwóch kategoriach – pro oraz seria. Zasady były pro-
ste - zawodnicy musieli w ciągu 8 minut przejechać jak 

najwięcej okrążeń na torze. A nie było to łatwe. Ostre 
zakręty, muldy, piach i … inni kierowcy, którzy spychali 
swoich przeciwników z torów.

Do zderzeń dochodziło często, a co i rusz któryś z wra-
ków tracił element swojego wyposażenia. Jednak nie o 
zwycięstwo chodziło, liczyła się dobra zabawa i sporto-
wa rywalizacja.

Nie tylko same wyścigi stanowiły atrakcję. Samochody, 
niekiedy wyjątkowo przyozdobione, można było podzi-
wiać w parku maszyn, a także przejechać się nimi po 
torze. Dzieci miały możliwość pomalować auta.  
Imprezę zabezpieczały zastępy druhów z OSP z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny, których auta polewały trasę 
wodą, a sami druhowie pilnowali na niej bezpieczeń-
stwa.

Organizatorem Wrak Race Nowiny był Kazimierz Rędzi-
na, a współorganizotorem  Auto Złom REMI-SERWIS. 
Impreza została objęta patronatem przez wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza.

Marta Herbergier

Wrak Race po raz pierwszy w Nowinach

Uczestnicy zawodów. Auta wzbijały tabuny kurzu.

Pozostałości po fabryce glinu nadawały klimatu. Organizatrzy zawodów.
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Do udziału w XXV Wojewódzkiej Olimpiadzie Lek-
koatletycznej Osób Niepełnosprawnych zgłosiło się           
18 drużyn z całego województwa świętokrzyskiego.

30 czerwca do rywalizacji na terenie Domu Opieki Spo-
łęcznej w Zgórsku stanęli oddzielnie kobiety i mężczyźni. 
Kobiety próbowały swoich sił w skoku w dal z miejsca, 
biegu na 40 m, torze przeszkód, rzucie piłka lekarską, 
rzucie do kosza. Mężczyźni konkurowali w skoku w dal 
z miejsca, biegu na 40 m, torze przeszkód, rzucie piłką 
lekarską oraz slalomie z piłką nożną.

- Podopieczni domów pomocy społecznej i warsztatów 
terapii zajęciowej czekają na tę olimpiadę – mówiła Ur-
szula Laskowska ze Stowarzyszenia „Amabilis. – Tutaj 
zawierane są nowe znajomości, tu wszyscy czują się jak 
jedna, wielka rodzina. Klimat tego wydarzenia jest wy-
jątkowy, tak samo, jak wyjątkowi są ludzie, którzy biorą 
w nim udział – dodała.

O tym, jak ważna jest integracja osób niepełnospraw-
nych mówił też wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 
– Całym sercem jestem za organizacją takich imprez. 
To doskonała okazja do tego, aby poprzez aktywność 
sportową rozwijać się, pokonywać swoje słabości, ale 
również poznawać nowych ludzi i miejsca. Gmina Sit-

kówka-Nowiny wspiera olimpiadę nie tylko finansowo 
– w jej organizacji pomagają również uczniowie z na-
szych szkół – argumentował.

Wśród kibicujących podczas XXV Wojewódzkiej Olim-
piady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych 
można było zobaczyć m.in. wicestarostę powiatu kie-
leckiego Zenona Janusa, radnego powiatu kieleckiego 
Ryszarda Barwinka, wójta gminy Sitkówka-Nowiny Se-
bastiana Nowaczkiewicza, zastępcę wójta gminy Sit-
kówka-Nowiny Łukasza Barwinka. Nagrody specjalne 
dla uczestników zostały ufundowane przez wojewodę 
świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek: nagroda fair-play 
trafiła do Witolda Ciorocha z DPS Łagiewniki, a nagrody 
dla najstarszych zawodników do Barbary Burzyńskiej 
i Bronisławy Bućko z DPS Kielce ul. Sobieskiego.

Organizatorami wydarzenia byli: Dom Pomocy Spo-
łecznej w Zgórsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „AMABILIS” w Zgórsku. Zadanie 
zostało współfinansowane z budżetu Gminy Sitkówka- 
Nowiny.

Marta Herbergier

Zdjęcie: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych „AMABILIS” w Zgórsku.

XXV Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna Osób 
Niepełnosprawnych
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Trampkarze GKS Nowiny drudzy na międzynarodo-
wym turnieju!
Trampkarze starsi GKS Nowiny zajęli drugie miejsce 
w turnieju piłkarskim Wrocław Trophy 2017.

Wydarzenie organizowane jest już po raz piąty. Odbywa 
się ono na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocła-
wiu i co roku gromadzi rzesze miłośników piłki nożnej. 
W tegorocznej, piątej już edycji, wzięło udział 179 dru-
żyn z 20 krajów, m.in. ze Słowacji, Węgier, Rosji, Szwe-
cji, Szkocji, Kosowa, USA i z Polski. Biorą w nim udział 
piłkarze w wieku od 8 do 19 lat. 
Trenowana przez Karola Wróbla drużyna trampkarzy 
starszych GKS Nowiny rywalizowała w kategorii U15 
w grupie C.

Choć początek turnieju nie zapowiadał spektakularne-
go zwycięstwa - nasi trampkarze przegrali z BFC Preus-
sen Berlin 0:2, to kolejne mecze wyglądały już obiecu-
jąco. Wygrana ze szwedzkim Matfors IF 11:0 oraz Forza 
Wrocław 2:0 zapewniły drugie miejsce w grupie i awans 
do turnieju Runner Up Cape.

Na tym etapie rozgrywek nowińscy zwodnicy zwyciężyli 
niemiecki Polizei SV Hagen 2:0 i zremisowali z francu-
skim F.S Suresnes, co dało im awans do finału imprezy.
W ostatnim meczu GKS Nowiny zmierzył się ze zwy-
cięzcą grupy B, słowackim SK Zolik Malatsky. Niestety, 
tym razem los sprzyjał przeciwnikowi - piłkarze z No-

win przegrali 0:4, zapewniając sobie ostatecznie drugie 
miejsce w turnieju.
Skład GKS Nowiny: Patryk Kołek, Dawid Kaczor, Tomasz 
Machulski, Maksym Petelicki, Oskar Olszewski, Jakub 
Picheta, Kacper Wysocki, Alek Balewicz, Sergiusz Lisak, 
Wiktor Wawrzeńczyk, Filip Kaczmarek, Alan Wilczyński, 
Jakub Malarczyk, Bartłomiej Szmalec, Igor Bartosze-
wicz.

Redakcja

Trampkarze GKS Nowiny.
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I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa OSP Kowala
8 lipca na boisku przy Zespole Placówek Integracyj-
nych w Kowali rozegrany został I Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa OSP Kowala.

W I Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa OSP Kowala 
turnieju wzięło udział siedem drużyn OSP z okolicznych 
gmin: OSP Brzeziny, OSP Morawica, OSP Wola Kopco-
wa, OSP Mąchocice Kapitulne, OSP Wolica, OSP Ryko-
szyn, OSP Kowala. Turniej rozgrywany były systemem 
pucharowym, w meczach trwających 2x5 minut. Druży-
ny zostały podzielone na dwie grupy, z których do pół-
finałów dostawały sie dwie najlepsze drużyny.  Każda 
z drużyn liczyła pięciu zawodników, na boisku obowią-
zywały zmiany hokejowe.

- Decyzja o organizacji turnieju była spontaniczna - mó-
wił druh Sylwester Bentkowski. - Rywalizacja sportowa 
to doskonały sposób nie tylko na porównanie swoich 
możliwości, ale przede wszystkim doskonała zabawa. 
Jak widać - wszystkim drużynom przypadła ona do gu-
stu - dodał.
Ostatecznie zwycięzcą turnieju okazał się zespół pił-
karzy z OSP Wolica, na drugim miejscu uplasowała się 
OSP Kowala, a na trzecim OSP Mąchocice Kapitulne. Na 

zakończenie turnieju zwycięzcy otrzymali puchar z rąk 
prezesa OSP Kowala Czesława Bentkowskiego, a  pozo-
stali uczestnicy - pamiątkowe dyplomy.

Wszyscy cieszyli się z możliwości spotkania w tak sze-
rokim gronie. Po turnieju wszyscy udali się na wspólne 
grillowanie.
Takie spotkania służą integracji, wymianie poglądów 
i doświadczeń. Naturalną koleją rzeczy druhowie oma-
wiali zatem codzienne problemy, z jakimi się spotykają 
podczas pełnienia służby, poruszali kwestie odpowie-
dzialności, jaka na nich ciąży oraz trudu bycia straża-
kiem, ale również - dzielili się swoimi małymi i większy-
mi sukcesami, których przecież jest niemało.

Formuła spotkania przypadła do gustu wszystkim jego 
uczestnikom, którzy podkreślali potrzebę regularności 
tego rodzaju wydarzeń sportowych. Możemy się zatem 
spodziewać, że kolejne turnieje zostaną rozegrane już 
niebawem, nie tylko w naszej gminie. 

Marta Herbergier

Uroczyste wręczenie pucharu. Mecze zgromadziły wiernych kibiców.

To nie były łatwe rozgrywki. Uczestnicy turnieju.
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Ciekawi ludzie
W cyklu „Ciekawi ludzie” prezentujemy sylwetki osób znanych i mniej znanych związanych z naszą gminą. Liczymy 
na podpowiedzi z Państwa strony - swoje propozycje możecie przesyłać na adres: redakcja@nowiny.com.pl.

Zofia Duchniak Uczestnicy Warsztatów 
Terapii ZajęciowejOd początku swojej kariery zawodowej miała do czy-

nienia z ludźmi. Przez wiele lat pracowała w Cemen-
towni Nowiny, gdzie na co dzień zajmowała się spra-
wami kadrowymi, płacami czy szkoleniami. Dzięki temu 
miała okazję poznać ich bardzo wielu. Dlatego uwielbia 
ludzi – mówi, że człowiek stanowi dla niej największą 
wartość. Zawsze znajdzie czas dla każdego i okaże mu 
wsparcie i pomoc.

Decyzję o działalności na rzecz społeczeństwa podjęła 
po zakończeniu pracy zawodowej. Brakowało jej co-
dziennego kontaktu z ludźmi, siedzenie w domu nie 
odpowiadało jej żywiołowej osobowości. Początkowo 
działała w stowarzyszeniu, jednak za namową bliskich 
wystartowała  w wyborach uzupełniających do Rady 
Gminy w 2012 r. Dwa lata później kandydowała w wy-
borach samorządowych z KWW „Wspólne Dobro”, zdo-
bywając mandat radnej i, wraz z koleżankami i kolegami 
z Klubu, uzyskując większość w Radzie. Po wyborach zo-
stała obdarzona zaufaniem przez pozostałych radnych 
i wybrana na przewodniczącą Rady Gminy. Podkreśla, 
że to dla niej szczególne wyróżnienie – bardzo lubi pra-
cę z radnymi i cieszy się, że układa się ona pomyślnie, 
bez względu na wiek, płeć czy przekonania polityczne, 
a jedynie w trosce o dobro mieszkańców gminy.
Prywatnie jest przede wszystkim szczęśliwą żoną, 
mamą i babcią. Kocha podróże. Każdego roku wybie-
ra się w najpiękniejsze polskie góry, zaszywając się 
w Bukowinie Tatrzańskiej, Zakopanem, Białce Tatrzań-
skiej lub Białym Dunajcu, by nieco odpocząć i nabrać 
sił do realizacji kolejnych wyzwań.  Z kolei w wakacje 
wypoczywa nad polskim morzem, gdzie z ukochaną 
wnuczką spaceruje jego brzegiem i podziwia zachody 
słońca. Jej fascynacją są również wyspy greckie, o któ-
rych mogłaby opowiadać godzinami.
Cieszy się każdym dniem i wierzy, że wszystko w jej ży-
ciu dobrze się ułoży.

Redakcja

Choć nie spotykamy ich na co dzień, tak naprawdę 
uczestniczą w życiu gminy Sitkówka-Nowiny bardzo ak-
tywnie. Ich prace plastyczne, w szczególności witraże, 
są popularne w całym województwie świętokrzyskim. 
Możecie je oglądać podczas akcji charytatywnych, licy-
tacji, są również przekazywane gościom odwiedzają-
cym naszą gminę.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgórsku uczestni-
czy 41 osób o umiarkowanym i znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia. 12 
osób to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zgór-
sku, a  pozostali to mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny, 
Chęciny, Piekoszów oraz miasta Kielce.

Codziennie spędzają kilka godzin w jednej z sześciu 
pracowni terapeutycznych: plastycznej, muzycznej, go-
spodarstwa domowego, przyrodniczo-środowiskowej, 
humanistycznej, stolarsko-ślusarskiej. zajęcia są dosto-
sowane do indywidualnych możliwości uczestników. 
Odbywają oni również zajęcia logopedyczne, rehabili-
tacyjne, mają spotkania z psychologiem. Biorą te czyn-
ny udział w wydarzeniach odbywających się na terenie 
całego powiatu, m.in. w Wójewódzkiej Olimpiadzie 
Osób  Niepełnosprawnych w Zgórsku.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Zgórsku działają już od 23 lat. Finansowane 
są ze środków PFRON. Ostatnio realizowany był tu pro-
jekt „Równi, lecz różni” zakładający  aktywizację zawo-
dową, zdrowotną i społeczną uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Zgórsku. W ramach programu zo-
stała urządzona pracownia witrażu, uczestnicy Warsz-
tatów mieli okazję skorzystać z porad doradcy zawodo-
wego, zajęć hipoterapii, terapii dźwiękiem czy turnusu 
rehabilitacyjnego.

Redakcja
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Wierszem pisane
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.

Chylę czoło Święć się imię Jego
 Ja chylę czoło przed każdym człowiekiem
 Nie ważne jest ile ma lat
 Szacunku nigdy nie mierzy się wiekiem
 Bo każdy człowiek to Twój brat
 
 Nie można ludzi mierzyć miarą
 Że ten jest biedny a ten bogaty
 To nie jest ważny młody czy stary
Życie funduje ciężkie baty
 
Czy  można powiedzieć że życie to bajka
Że nie ma w nim bólu ni łez
To tak jak byś zapytał grajka
Czy bez muzyki szczęśliwy jest
    
Więc nie bądź zapatrzony w siebie
Bo życie swoje prawa ma
Będziesz szczęśliwy tylko w niebie
A tu na ziemi jak Bóg da

Irena Kostrzewska

W niedzielnych maskach
odświętnej pobożności

w bielutkich szatach
w wiankach niewinności

Spełniamy rytuał ...
kościół, msza, kazanie

BEZ SZCZROŚCI DZIECKA
nic się w nas nie stanie!

niby się modlimy,
gorliwie klękamy

Słowa Bożego ... w skupieniu słuchamy
Bijąc się w piersi

bo tak tu wypada
Ściskamy na znak przebaczenia

obcą dłoń sąsiada
Ale tam gdzie, na prawdę

wybaczyć potrzeba
tam serca - utwardzamy

Czy dla chwały Nieba?
Wszystko  po staremu

Nie będzie dialogu?
Swoją hipokryzją

UWŁACZAMY  BOGU

Marzena Kasprowicz

Życie
Zanurzone w zmierzchu, nieśmiałości i zamęcie

ciężko oddycha. Zmęczone nie śpi, 
patrząc na wszystko z czystym sumieniem 

i czasami wkradającym się wyrzutem.
Wygięte w pałąk i o idealnym kształcie, 

w smokingu i podartej marynarce

odchodzi w sen przy wtórze wiolonczeli,
z muzyką, której prawie nikt nie słucha,

dla kogo więc jest przeznaczona? 
A ono zaciska się w sobie, z czasem pęka.

Szkoda, że życia nie da się przytulić
ani schować w ciepłe dłonie.

Lidia Jędrocha-Kubicka

Żyjmy w Przyjaźni
Co warte jest życie
Gdy brak jest miłości
A każde słowo
Przynosi przykrości
           Do kogo się zwrócić
 Gdzie szukać pociechy
 By szczęście wróciło
  Do rodzin pod strzechy
Niech każdy pomyśli
Co może uczynić
By miłość wróciła
Jak życie swe zmienić
           Mijają lata
 Przemija życie
           A miłość zginęła
           Gdzieś w ludziach
           W tym świecie
Zacznijmy żyć w wszyscy
W miłości i zgodzie
To więcej radości
W nas będzie w Narodzie
            Nie szukaj przyczyny
            W sąsiedzie czy bracie
            Sam uderz się w piersi
            Odmienisz swe życie
Życie tak krótkie
Niewiele radości
Gdy wszystko w około
Przynosi przykrości
             Tak łatwo oskarżać
             Jest w życiu każdego
             Więc zacznij poprawę
              Od siebie samego

Henryk Skowerski
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Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku 
później niż w październiku, prawo do świadczenia wy-
chowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia 
wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące 
w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.
 
Świadczenia z fuduszu alimentacyjnego
W razie złożenia wniosku o świadczenie z fundu-
szu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy                        
do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc październik następuje do 31 
października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie                       
od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik i listopad nastę-
puje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożo-
ny w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiące od października 
do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek 
zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, usta-
lenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące 
od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. 
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia
1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, usta-
lenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca 
złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 
następnego roku.

Świadczenia rodzinne
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 
30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie             
od 1 września do 31 października, ustalenie prawa                   
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje 
do dnia 31 grudnia.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada           
do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługujących od mie-
siąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia 
lutego następnego roku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracowni-
cy GOPS zwracają się z prośbą o kontakt bezpośredni       
lub telefoniczny (41 347 50 42) w celu ich wyjaśnienia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Terminy składania wniosków
Terminy składania wniosków o ustalenie praw                   
do świadczeń: wychowawczych, funduszu alimenta-
cyjnego, rodzinnych i opiekuńczych. Prawo do zasił-
ków ustala się na okresy zasiłkowe.

Program "Rodzina 500+"
W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach 
rządowego Programu „Rodzina 500+”, prawo do tej 
formy wsparcia jest ustalane na okres roku - od 1 paź-
dziernika danego roku do 30 września kolejnego roku 
(jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy - 
rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 wrze-
śnia 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesie-
niu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei 
dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 
1 listopada i trwa do 31 października następnego roku 
kalendarzowego.
 
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo 
wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze               
na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie 
i wypłata świadczenia wychowawczego za październik 
nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie za-
chowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierw-
szego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we 
wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego i jego wypłata za październik i li-
stopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przy-
padku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, 
przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za 
październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż 
do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopa-
dzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca 
złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia na-
stępnego roku.
 
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grud-
nia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa          
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świad-
czeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, 
następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
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Podstawę gospodarki gminy Sitkówka-Nowiny stanowią działania mające na celu stworzenie przedsiębiorcom 
optymalnych warunków rowoju przedsiębiorczości. Dzięki pomocy de minimis mali i średni przedsiębiorcy są 
zwolnieni od podatku od nieruchomości na okres od jednego do trzech lat. Podatki te są najniższe w powiecie 
kieleckim od wielu lat. Gmina organizuje spotkania z przedsiębiorcami, a także bierze  udział w projektach umoż-
liwających uzyskanie przez nich dofinansowania na rozwój działalności. 
Tym razem wychodzimy do Państwa z nową inicjatywą: chcielibyśmy, by na łamach Głosu Nowin ukazywały się 
informacje na temat firm działających na terenie gminy. Informacje te będą publikowane nieodpłatnie, w oparciu 
o przekazane przez Państwa materiały.
Zapraszamy do kontaktu - e-mail: redakcja@nowiny.com.pl.

Nasi przedsiębiorcy

Ogłoszenia

Porady prawne
Jacek Adamczyk świadczy usługi prawne ze specjaliza-
cją zezwoleń na zbycie nieruchomości rolnych. 

Przez wiele lat był sędzią Sądu Rejonowego w Kielcach 
i w Busku-Zdroju. W ciągu wielu lat swojej pracy pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Wydziału Gospodarcze-
go, kierownika Sekcji ds. Upadłościowo-Układowych, 
a także pełnomocnika prezesa Sądu Okręgowego ds. 
utworzenia KRS. Ma wieloletnie doświadczenie w za-
kresie prawa gospodarczego i cywilnego. Obecnie zało-
żył kancelarię, w której specjalizuje się w szczególności 
uzyskiwaniem zezwoleń na zbycie nieruchomości rol-
nych.

Zapraszamy do kontaktu:

Kancelaria prawna Jacek Adamczyk

Zgórsko 27 26-052 Nowiny 

tel. 786 070 938

e-mail: jacekadamczyk101@interia.pl

Informujemy, że, zgodnie z Zarządzeniem Nr RSO.0050.77.2017 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 13 lipca 2017 r., ustala się 
dzień 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy, dla pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny w zamian     
za dzień 11 listopada 2017 r.

Akcja profilaktycznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie

Gabinet Weterynaryjny Usługi Zootechniczno-Weterynaryjne, z siedzibą w Chęcinach ul. Staszica 15 prowadzi akcję profilak-
tycznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Koszt szczepienia – dojazd, cena szczepionki, igły, strzykawki, szczepienie psa 
i wydanie zaświadczenia wynosić będzie 25 zł od sztuki.
 
Harmonogram szczepień
28. 07. 2017 r.:      05.08.2017 r.:
09:00 Bolechowice (Odpadki – krzyżowka)   10:00 Wola Murowana
10:00 Bolechowice (rondo MPK)    11:30 Kowala
11:00 Szewce (I krzyżówka)
11:30 Szewce (za mostem)
12:30 Szewce (obok szkoły)
13:00 Zawada
14:00 Szewce, ul. Marmurowa

Syndyk masy upadłości Bożeny Witeckiej ogłasza, że poszukuje nabywcy udziału 1/8 dłużnika Bożeny Witeckiej w spadkowej 
nieruchomości położonej w Kowala 68, gmina Sitkówka-Nowiny, niemającej urządzonej księgi wieczystej. Według uzyskanych 
danych spadek obejmuje:
(1) grunty rolne zabudowane działka 269/2 o pow. 0,88 ha, (2) pastwiska trwałe działka 325 o pow.0,01 ha, (3) grunty orne, 
działka 335 o pow. 0,05 ha, (4) lasy, działka 341 o pow. 0,01 ha, (5) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty 
orne, działka 808/2 o pow. 0,23 ha, razem o pow. 1,18 ha położone w Kowala 68, gmina Sitkówka-Nowiny, z zabudowaniami: 
dom jednorodzinny drewniano-murowany o pow. 61,02 m2, dom jednorodzinny murowany o pow. 72 m2, stodoła drewnia-
no-murowana o pow. 43,68 m2, obora murowana o pow.  31,36 m2. Wartość szacunkowa całej neiruchomości według opisu 
i oszacowania sporządzonego przez rzeczoznawcę wynosi 108 588 zł, a udziału 1/8 dłużnika 13 574 zł. Szczegółowy opis mienia 
dłuznika znajduje się w operacie rzeczoznawcy w aktach sprawy V GUp 99/16, z którymi chętni mogą się zapoznać w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach. Data przetargu i cena wywołania zostanie podana w terminie późniejszym.
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Zamierzasz rozpocząć samodzielną działalność gospo-
darczą ?
Skorzystaj z:
- bezzwrotnej dotacji w wysokości 24 750,00 zł,
- wsparcia finansowego w wysokości 2000,00 zł, wypła-
canego comiesięcznie przez okres do 12 miesięcy pro-
wadzenia firmy,
- wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Weź udział w projekcie „Twoja szansa na przedsiębior-
czość III edycja".
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza                 
Sp. z o.o. prowadzi nabór kandydatów do projektu bę-
dącymi osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, 
biernymi zawodowo lub odchodzącymi z rolnictwa pod 
warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szcze-

gólnej sytuacji na rynku pracy.
Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 29 
roku życia, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu 
KC w woj. świętokrzyskim na terenie Kieleckiego Obsza-
ru Funkcjonalnego (miasto Kielce i następujące gminy 
powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, 
Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, 
Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk).

Szczegółowe informacje w biurach projektu:
Biuro Partnera projektu: AGENCJI ROZWOJU PERSO-
NALNEGO S- KADRA S.C Kielce ul. Warszawska 34/618, 
tel: 508 030 704, czynne w godzinach 8.00 -15.00
Skarżysko-Kamienna ul. Fałata 18, tel: 510 931343; 
czynne w godzinach 8.00 -14.00
Dodatkowe informacje na stronie: www.tsp3.pakd.pl.

Rozpocznij działalność z dofinansowaniem

Sprzedaż nieruchomości gruntowych

Przedmiotem przetargów ustnych nieograniczonych 
jest sprzedaż 5 niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych, stanowiących własność Gminy Sitkówka-
-Nowiny.
Nieruchomości te są położone w miejscowości Zagrody, 
obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny, 
dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kiel-
cach księga wieczysta nr KI1L/00032057/4. Wszystkie 
w wymienione nieruchomości są wolne        od wszel-
kich obciążeń na rzecz osób trzecich. Dział IV księgi 
wieczystej (hipoteka), dotyczący przedmiotowych nie-
ruchomości, nie zawiera wpisów. 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych     
do sprzedaży w trybie przetargowym wraz z terminem 
jego przeprowadzenia:
1. działka nr 398/109 o pow. 0,0941 ha, cena wywoław-
cza brutto 99 527,91 złotych - 12.09.2017 r. 9.00;
2. działka nr 398/110 o pow. 0,0941 ha, cena wywoław-
cza brutto 99 527,91 złotych - 12.09.2017 r. 9.30;
3. działka nr 398/111 i 398/114 o pow. 0,0896 ha, cena 
wywoławcza brutto 94 767,81 złotych - 12.09.2017 r. 
10.00;
4. działka nr 398/112 i 398/115 o pow. 0,0897 ha, cena 
wywoławcza brutto 89 654,70 złotych - 12.09.2017 r. 
10.30;
5. działka nr 398/113 o pow. 0,0897 ha, cena wywoław-
cza brutto 89 654,70 złotych - 12.09.2017 r. 11.00.
Przetargi ustne nieograniczone zostaną przeprowadzo-
ne w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (sala 

konferencyjna) 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25.
Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest 
wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 7 000 zł      
na konto Gminy Sitkówka-Nowiny Nr 82-8493-0004-
0040-0429-2160-0006 do dnia 07.09.2017 r., z do-
kładnym opisem przedmiotu przetargu, którego doty-
czy oraz wpłacającego. Za termin wniesienia wadium 
uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu 
bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio 
wcześniej tak, aby w dniu 07.09.2017 roku wadium 
znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 

Z uwagi, iż sprzedaży podlega kilka nieruchomości 
gruntowych, wpłata wadium w określonej wysokości 
uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości, na którą 
dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy chcą brać udział 
w licytacji więcej niż jednej nieruchomości powinni do-
konać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.
Ogłoszenie o ww. przetargach zostało podane do pu-
blicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz na stro-
nach internetowych www.nowiny.com.pl oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej: www.bip.nowiny.com.pl. 
   
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat 
Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 
Środowiska, pokój 33 lub pod numerem tel. (0-41) 347 
50 70, (0-41) 347 50 71.

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. przetargów ustnych nieograniczonych
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