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Szanowni Państwo!

Jesień powoli odchodzi. Wieczory stały się coraz dłuż-
sze, w ulewnym deszczu wieczorami na drogach nie-
wiele widać. Niewiele potrzeba, by przydarzył się wy-
padek. Po raz kolejny apeluję do osób poruszających 
się pieszo po drogach, by nosiły odblaski.
Człowiek mający na sobie elementy odblaskowe sta-
je się widoczny nawet z odległości 150 metrów. Dzię-
ki nim jesteście widoczni dla kierowców. Odblaski 
mogą uratować Wasze życie. Jeśli nie macie w domu 
elementów odblaskowych, wystarczy, że wstąpicie 
do Urzędu Gminy - czekają tu na Was - oczywiście 
bezpłatnie.
Gmina Sitkówka-Nowiny podejmuje ogromny trud, 
by zapewnić Państwu bezpieczeństwo na drogach  
- właśnie rozpoczęliśmy realizacje inwestycji pole-
gającą na wymianie ponad 500 punktów świetlnych 
na oprawy LED, w najbliższym czasie złożymy wnio-
sek o dofinansowanie kolejnych 500. Trwają prace          
na wielu gminnych drogach - modernizujemy i bu-
dujemy je, by poprawić jakość przemieszczania 
się po nich. O innych, realizowanych obecnie, inwe-
stycjach dowiecie się Państwo z lektury tego numeru 
„Głosu Nowin”.

Jednak nie tylko inwestycjami żyjemy w gminie Sit-
kówka-Nowiny. Kilka dni temu cała społeczność 
naszej gminy obchodziła wspaniały jubileusz. Uro-
czystość 50-lecia Szkoły Podstawowej Nowinach 
zgromadziła wielu znakomitych gości, którzy jednym 
głosem podkreślali wyjątkowość tej placówki. Raz 
jeszcze na ręce Pani Dyrektor pragnę złożyć serdecz-
ne podziękowania dla kadry nauczycielskiej za co-
dzienny trud w wychowaniu młodego pokolenia.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Gmina się zmienia - inwestycje 
Rok zmierza ku końcowi. Powoli zaczynamy podsumo-
wanie naszych całorocznych działań. Co udało się zre-
alizować w gminie Sitkówka-Nowiny pod względem 
inwestycyjnym w tym roku? Zapraszam do lektury.

W trosce o środowisko
Choć gmina Sitkówka-Nowiny kojarzy się głównie 
z przemysłem, to od pewnego czasu podejmowanych 
jest tu wiele inicjatyw proekologicznych. W oparciu 
o „Program gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-
2020” realizowane są tutaj inwestycje, które służą po-
prawie jakości powietrza i są wyrazem troski o środo-
wisko naturalne.

Najważniejszą z nich jest modernizacja kotłowni wę-
glowej. Dotychczas funkcjonującą kotłownię wybudo-
wano na początku lat 60-tych XX wieku. Od wielu lat 
doraźne remonty okazywały się niewystarczajace do jej 
sprawnego działania. Zastąpi ją nowa kotłownia węglo-
wo-pelletowa o mocy grzewczej wynoszącej 4,5 MW. 
Została ona wyposażona w nowoczesne urządzenia 
o wysokiej sprawności, które pozwolą zapewnić po-
ziom emisji zgodny z najnowszymi standardami. Umoż-
liwią one zminimalizowanie wpływu kotłowni na jakość 
powietrza w jej obrębie, pozwalając jednocześnie na 
ekonomiczne eksploatowanie w stosunku np. do ko-
tłowni gazowej.

Niezwykle ważną inwestycją jest modernizacja oświe-
tlenia ulicznego na terenie całej gminy. Wartość in-
westycji wyniesie 1,8 mln zł, a kwotę 1,1 mln zł 
na realizację projektu pozyskano z RPO Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Wymianie podlegać będzie 521 
punktów oświetleniowych we wszystkich miejscowo-
ściach gminy, co pozwoli zaoszczędzić nawet 53% ener-
gii. Dodatkowo projekt obejmie wymianę 119 słupów 
oświetleniowych wraz z zasilaniem kablowym przy dro-
dze wojewódzkiej nr 762 oraz modernizację szaf ste-
rujących oświetleniem. Realizacja inwestycji pozwoli 
na redukcję wydatków na energię elektryczną i konser-
wację punktów świetlnych, a także zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń wynikających z produkcji energii elek-

Rozbudowa osiedlowej kotłowni.
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Gmina się zmienia - inwestycje 
trycznej oraz ograniczenie zużycia paliw pierwotnych. 
Nie należy zapominać o poprawie bezpieczeństwa pie-
szych i kierowców.

W ostatnim czasie gmina uzyskała niemal 1,2 mln zł do-
finansowania na termomodernizację budynków szkół 
w Bolechowicach i Kowali. Zostaną tam przeprowadzo-
ne kompleksowe prace termomodernizacyjne mające 
na celu zwiększenie efektywności energetycznej po-
przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (insta-
lacji fotowoltaicznej), modernizację c.o., docieplenie 
dachu i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej. W ciągu ostatniego roku uzyskano dofinansowa-
nie na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych w Nowinach oraz budynku ośrodka 
zdrowia w Sitkówce. Łączna wartość dofinansowania 
wyniosła przeszło 1,2 mln zł.

W tym roku zakończono również kolejny etap termo-
modernizacji budynku ZSP w Nowinach. Tam zrealizo-
wana została także  wymiana części pokrycia dacho-
wego budynku ZSP w Nowinach wraz z modernizacją 
kominów wentylacyjnych w sąsiedztwie hali sportowej. 
Łączna wartość tych inwestycji wynosi niemal 2,5 mln 
zł, przy czym na ich realizację gmina uzyskała dofinan-
sowanie od zarządu województwa świętokrzyskiego 
przekraczające 2 mln zł.

Inwestycje w placówkach edukacyjnych
Wspomniane wcześniej inwestycje w placówkach edu-
kacyjnych nie są jedynymi, na jakie gmina uzyskała 
dofinansowanie zewnętrzne. Ubiegłoroczna rozbudo-
wa Przedszkola Samorządowego w Nowinach uzyska-
ła dofinansowanie 790 tys. zł  z RPO Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie 
„Między Rajem a Piekłem” w ramach Lokalnej Strate-
gii Rozwoju z uzyskanego, w kwocie ponad 250 tys. zł, 
dofinansowania LGD „Perły Czarnej Nidy” zmodernizo-
wało boiska przy Szkole Podstawowej w Nowinach oraz 
przy Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach. 
Tam również powstaje altana rekreacyjna wraz z grilo-
wiskiem. W tym roku rozpoczęto także modernizację 

dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele 
edukacyjne.

Ośrodek kultury i stadion na miarę XXI wieku
Z pewnością niejednego mieszkańca cieszy fakt, że już  
wkrótce nasza gmina doczeka się budynku ośrodka 
kultury. Jego powierzchnia użytkowa wyniesie niemal 
2500 metrów kwadratowych. Będzie tu sala widowi-
skowa na 200 osób, sale konferencyjne, sale sportowe 
oraz kawiarnia, zaplecze piłkarskie, biblioteka gminna, 
świetlica i wiele innych pomieszczeń. Projekt przewi-
duje szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
i proekologicznych.
Nowy obiekt będzie swym wyglądem nawiązywał          
do istniejącego budynku pływalni.

Tuż obok powstanie pełnowymiarowa płyta boiska        
do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach 
pola gry 67x105 m, a także pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wy-
miarach pola gry 60x100m, bieżnia lekkoatletyczna, 
skocznia poliuretanowa do skoku w dal wraz z zesko-
kiem oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Dzięki zainstalo-
waniu nowego oświetlenia obu boisk możliwe będzie 
trenowanie do późnych godzin wieczornych oraz roz-
grywanie meczów przy sztucznym oświetleniu.

W sołectwach
Inwestycje prowadzone są nie tylko w centrum gminy. 
Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców w 2017 r. gmi-
na Sitkówka-Nowiny przeznaczy przeszło 6,3 mln zł na 
budowę i modernizację dróg wraz z realizacją oświetle-
nia ulicznego.

Wśród najważniejszych inwestycji w tym zakresie wy-
mienić należy wymienić chociażby przebudowę drogi 
gminnej wraz z budową oświetlenia i budową sieci ka-
nalizacji sanitarnej w ulicy Jałowcowej w miejscowości 
Zagrody. Inwestycja obejmuje roboty drogowe, w tym 
budowę jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych 
oraz odwodnienia w ul. Jałowcowej oraz części ulic: 
Leszczynowej i Jagodowej, a także budowę oświetlenia 

ZSP w Nowinach po zakończeniu termomodernizacji.

Trwa budowa stadionu w Nowinach.
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i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej. Wartość inwe-
stycji wynosi 966 tys. zł.
Na 2017 r. zaplanowano przebudow dróg gminnych 
w wielu miejscowościach: Kowali Małej, Bolechowi-
cach, Sitkówce, Zgórsku, Zagrodach czy w Szewcach. 
Wiele tych inwestycji już zakończono lub jest w trakcie 
realizacji.

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie robót 
we współpracy z powiatem kieleckim: przebudowa 
dróg w miejscowościach Kowala, a także skrzyżowa-
nia ulic Perłowej i Białe Zagłębie w Nowinach. Ze stro-
ny gminy będzie to koszt 800 000 zł, taką samą kwotę 
przeznaczy powiat kielecki.
Nie bez znaczenia pozostają inwestycje wodno-kanali-
zacyjne o wartości przeszło 1,2 mln zł zaplanowane do 
wydatkowania w tegorocznym budżecie. Wspominana 
wcześniej budowa kanalizacji w ul. Jałowcowej to tyl-
ko jedna z takich inwestycji. Jak co roku realizowane są 
odcinki sieci wod-kan w ramach grup inicjatywnych - 
w tym przypadku kwota 800 000 zł zostanie przeznaczo-
na ze środków Międzygminnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji w Kielcach. Oczekiwana przez mieszkań-
ców przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Kowala została przekazana do realizacji „Wodociągom 
Kieleckim” i najprawdopodobniej w pierwszej połowie 
przyszłego roku Spółka przystąpi do rozpoczęcia proce-
dur przetargowych.

Spełniając oczekiwania swoich mieszkańców w gminie 
budowane są również place zabaw, siłownie, wyposa-
żane remizy i świetlice na terenie sołectw. Jedną z naj-
większych inwestycji jest rozbudowa budynku remizy 
OSP Szewce-Zawada, która ruszy jeszcze w tym roku. 
Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 1,5 mln zł. 
Kiedy ten numer „Głosu Nowin” trafi do Państwa rąk, 
najprawdopodobniej będziemy wiedzieli już, kto zosta-
nie wykonawcą tej inwestycji.

Rekreacja dla młodych i nieco starszych
Mówiąc o placach zabaw należy podkreślić, że  niemal 
w każdej miejscowości naszej gminy dzieci mają moż-
liwość spędzania wolnego czasu w terenie bezpiecz-
nym i specjalnie dla nich dostosowanym. Place zabaw 
każdego roku są modernizowane, a wyeksploatowane 

urządzenia zastępowane nowymi. Na terenie szkół 
funkcjonują nowoczesne boiska sportowe, a w samych 
Nowinach do dyspozycji mieszkańców jest także „Or-
lik”.

Ogromnie cieszy fakt, że w tym roku w samym centrum 
Nowin powstało miasteczko ruchu drogowego. To jedy-
ne takie miasteczko w całym powiecie kieleckim. Układ 
miasteczka przypomina teren, z jakim można spotkać 
się na co dzień na drogach. Na terenie miasteczka za-
montowano znaki drogowe: ostrzegawcze, zakazu, na-
kazu, informacyjne, a także progi zwalniające. Budowa 
miasteczka ruchu drogowego kosztowała ponad 460 
tys. zł.

Dla rozwoju przemysłu
Lada dzień rozpoczną się prace związane z utworze-
niem nowych terenów inwestycyjnych przy ul. Przemy-
słowej w Nowinach. Na terenie o powierzchni niemal 
8 ha zostaną wyburzone istniejące konstrukcje beto-
nowe, powstanie sieć wod-kan oraz drogi wewnętrz-
ne. Na zadanie „Nowe tereny inwestycyjne w gminie 
Sitkówka-Nowiny szansą na rozwój gminy i regionu” 
gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 4,5 mln zł 
z RPOWŚ 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wy-
niesie 9 mln zł.

Wybór mieszkańców
Co roku w gminie Sitkówka-Nowiny mieszkańcy decy-
dują o tym, na co chcieliby przeznaczyć środki finan-
sowe. Fundusz sołecki w roku 2017 wyniósł 270 tys. 
zł i poza zakupami na potrzeby sołectw, znalazły się 
w nim taki inwestycje jak np. wymiana bram garażo-
wych w budynku OSP Kowala, wykonanie dokumenta-
cji projektowej na przebudowę dróg gminnych i wyko-
nanie oświetlenia ulicznego w ul. Kwarcytowej w msc. 
Szewce.

Gmina Sitkówka-Nowiny zmienia się każdego dnia. 
Mam nadzieję, że dzięki realizowanym przez gminę in-
westycjom żyje się tu Państwu lepiej.

Sebastian Nowaczkiewicz

Trwa budowa ul. Jałowcowej w Zagrodach.

Niebawem takiego widoku już nie będzie można zobaczyć.
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Miasteczko ruchu drogowego w Nowinach
Miasteczko ruchu drogowego powstało nieopodal 
Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia 
w Nowinach. Dzięki miasteczku, uczniowie w ramach 
zajęć będą mogli nie tylko w teorii, ale również w prak-
tyce zdobywać wiedzę na temat zasad prawidłowego 
poruszania się po jezdni.

Układ miasteczka przypomina teren, z jakim można 
spotkać się na co dzień na drogach. Realizacja zadania 
objęła przygotowanie terenu pod budowę, budowę 
jezdni o szerokości 2,5 metra, budowę ścieżek rowero-
wych i chodnika, budowę przejazdu kolejowego w ciągu 

jezdni oraz odwodnienie terenu. Na terenie miasteczka 
zamontowano znaki drogowe: ostrzegawcze, zakazu, 
nakazu, informacyjne, a także progi zwalniające. Ro-
werzyści mogą pozostawić swoje rowery w stojakach 
i odpocząć na ławeczkach. Jednocześnie z realizacją tej 
inwestycji wykonano nawierzchnię tartanową siłowni 
zewnętrznej, która znajduje się w pobliżu.

W uroczystym otwarciu miasteczka ruchu drogowe-
go, jakie miało miejsce 26 października, wzięli udział 
nie tylko przedstawiciele władz samorządowych, ale 
przede wszystkim dzieci z Przedszkola Samorządowe-
go i Szkoły Podstawowej w Nowinach. Przedskolaki za-
śpiewały piosenki o ruchu drogowym, a później wraz 
ze wszystkimi uczestnikami spotkania przeszły uliczka-
mi miasteczka. Towarzyszyli im policjanci z posterunku 
w Nowinach, którzy poprowadzili rowerzystów ścieżką 
rowerową. - Nowopowstały obiekt umożliwi nie tylko 
naukę bezpiecznej jazdy rowerem, ale też zdawanie 
części praktycznej egzaminów na kartę rowerową i mo-
torowerową - mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz. - Jest on dostępny dla wszystkich mieszkańców 
gminy, którzy będą chcieli z niego skorzystać. Serdecz-
nie zapraszam - dodał.
 
Budowa miasteczka ruchu drogowego kosztowała 
463.907,86 zł, natomiast wykonanie nawierzchni tarta-
nowej - 22.271,08 zł.

Marta Herbergier

Miasteczko ruchu drogowego w Nowinach.

Nowe boiska w Nowinach i Bolechowicach
Uczniowie szkół podstawowych w Nowinach i Bole-
chowicach mogą już korzystać ze zmodernizowanych 
boisk. Stowarzyszenie Między Rajem a Piekłem za-
kończyło realizację projektu pn. „Poprawa stanu in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej przy placówkach 
szkolnych w msc. Bolechowice i Nowiny w gminie Sit-
kówka-Nowiny”.

Projekt polegał na przeprowadzeniu gruntownego re-
montu boiska sportowego w Bolechowicach oraz kom-
pleksu boisk w Nowinach. W tym drugim przypadku 
zmodernizowano nie tylko boisko do piłki nożnej, ale 
także boisko do koszykówki oraz bieżnię.

Istniejąca infrastruktura sportowa w obu szkołach znaj-
dowała się w stanie ograniczającym jej maksymalne 
wykorzystanie. - Rok temu zobowiązałem się, że w obu 
szkołach powstaną nowe boiska i tak się stało. Będą 
one służyć mieszkańcom gminy, w szczególności dzie-
ciom i młodzieży - mówił podczas oficjalnego otwarcia 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Radości nie kry-
ły dyrektorki obu szkół. - Dzięki zaangażowaniu wójta 
i stowarzyszeń mamy szkołę doskonale wyposażoną 
w infrastrukturę sportową. To nie tylko oddane obec-
nie boiska, ale również siłownia zewnętrzna - mówiła 
Joanna Wojcieszyńska dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Nowinach. - Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 

się do powstania tego boiska, mam nadzieję, że będzie 
ono długo służyć naszym uczniom - podkreślała Urszu-
la Wierzbicka dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 
w Bolechowicach.

To niejedyne inwestycje związane z rozbudową infra-
struktury sportowej w gminie Sitkówka-Nowiny w tym 
roku. Najważneijszą z nich jest, oczywiście, przebudowa 
stadionu w Nowinach. W niemal wszystkich miejsco-
wościach doposażone są istniejące siłownie zewnętrz-
ne i place zabaw. W miejscowości Sitkówka zostanie 
zmodernizowanie boisko wielofunkcyjne.

Wartość inwestycji „Poprawa stanu infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej przy placówkach szkolnych w msc. 
Bolechowice i Nowiny w gminie Sitkówka-Nowiny” wy-
niosła ponad 240 tys. zł. Projekt finansowany jest z  Unii 
Europejskiej ze środków EFRROW  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Środki uzyska-
no za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły 
Czarnej Nidy”.

Marta Herbergier
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Gmina Sitkówka-Nowiny rozstrzygnęła przetarg               
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych.

W dniu 15 listopada 2017 r. wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz w imieniu gminy zawarł umowę z Andrze-
jem Szczukiewiczem  „FART BIS”. Kwota zawartej umowy 
jest wyższa, niż dotychczas obowiązującej. - Wpłynęło 
na to wiele czynników, m.in. to, że w maju tego roku 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku, 
do którego dostarczane są odpady, zmieniło taryfika-
tor opłat za przyjmowanie odpadów. Nie bez znaczenia 

pozostaje fakt, że liczba odpadów z roku na rok rośnie 
i tak, np. liczba odpadów zmieszanych w 2016 wzro-
sła w stosunku do roku 2014 aż o 22%, a w tym roku 
przewidujemy ten wzrost jeszcze większy, bo najpraw-
dopodobniej w odniesieniu do roku 2014 uzyska on 
poziom 37%. Na wysokość wartości zamówienia miał 
też wpływ planowany zakup dodatkowych pojemników 
1100 lub 2200 l. Na terenie gminy pojawią się również 
nowe punkty odbioru odpadów w zabudowie wielolo-
kalowej, zwiększa się także ilość nowo zamieszkałych 
domów - wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz. - Jednak mieszkańcy gminy nie mają powodów 
do zmartwień – nie przewiduję wzrostu stawek opłat 
za odbiór odpadów w najbliższym czasie - dodaje wójt.

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. przedsię-
biorstwo „FART BIS” będzie świadczyć usługi polegające 
na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów  komunal-
nych  od  wszystkich  właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych położonych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Z początkiem roku wyposaży ona nieruchomości 
zamieszkałych w odpowiednie pojemniki do zbierania 
odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych, 
worki do zbierania odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie, worki do zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji i odpadów zielonych, oraz worki do zbie-
rania popiołu. Worki sukcesywnie będą dostarczane do 
mieszkańców przez cały czas trwania umowy. W ciągu 
roku odpady wielkogabarytowe będą odbierane z po-
sesji, a pojemniki myte i dezynfekowane dwukrotnie.

Marta Herbergier

Nocna i świąteczna opieka w gminie
Od kilku dni mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny 
mogą korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej. Codziennie w dni powszednie w godzinach 18.00 
- 8.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne 
od pracy w Przychodni Nowiny można uzyskać pomoc 
lekarsko-pielęgniarską.

- Cieszę się, że udało nam się wykorzystać nadarzającą 
się okazję, by w naszej gminie powstała poradnia opie-
ki nocnej i świątecznej - mówi Jacek Chudzicki dyrek-
tor Przychodni Nowiny. - Dotychczas nasi mieszkańcy 
w nagłych przypadkach musieli udawać się do szpitala 
na Czerwonej Górze lub do Kielc, teraz nie jest to już 
konieczne. To dla nich ogromne udogodnienie - dodaje.
Z powstania poradni cieszą się również mieszkańcy, 
którzy dzielą się swoimi opiniami na Facebooku. - Bar-
dzo dobra informacja. To było potrzebne dla wszystkich 
mieszkańców Nowin i okolic - pisze pani Edyta, a pani 
Małgorzata dodaje: - Mnie także cieszy ta wiadomość, 
nie raz jeździłam nocą po szpitalach i mnie odsyłali       
od jednego punktu do drugiego. Brawo za pomysł.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia 
realizowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 

udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub pogor-
szenia zdrowia poza godzinami pracy przychodni. W ra-
mach opieki lekarz dyżurujący może udzielać porad am-
bulatoryjnych, telefonicznych lub, w uzasadnionych 
medycznie przypadkach, odbyć wizytę domową. 

Poradnie działają w dni powszednie od godz. 18.00        
do godz. 8.00 dnia następnego, a w soboty, niedziele 
oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 
do 8.00 dnia następnego. W ramach NiŚOZ nie obowią-
zuje rejonizacja, a udzielane porady są bezpłatne.
- Należy pamiętać, że w  ramach nocnej i świątecznej 
opieki lekarskiej nie można uzyskać recepty na stoso-
wane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, 
skierowania do specjalisty, rutynowego zaświadcze-
nia o stanie zdrowia ani też odbyć wizyty kontrolnej 
w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem. To po-
moc udzielana w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu 
zdrowia - wyjaśnia Jacek Chudzicki.
Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
w gminie Sitkówka-Nowiny jest prowadzona 
przez NZOZ Transmed z Kielc. 

Marta Herbergier

„FART BIS” odbierze śmieci od mieszkańców gminy 

Od lewej: Sławomir Sobczyk zastępca kierownika Referatu 
Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Śro-
dowiska, Sebastian Nowaczkiewicz wójt gminy, Andrzej 
Szczukiewicz przedsiębiorstwo „FART BIS".
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Cyfrowa rewolucja w gminie Sitkówka-Nowiny
Od pewnego czasu w gminie Sitkówka-Nowiny do-
konuje się mała rewolucja. Rewolucja cyfrowa, która 
przenosi sposób załatwiania spraw pomiędzy miesz-
kańcem a urzędem z siedziby gminy do … Internetu. 

Korzystają na tym mieszkańcy, którzy nie muszą spe-
cjalnie udawać się do instytucji, by złożyć wniosek czy 
zgłosić uwagi. Wystarczy odpowiednia aplikacja, login 
i hasło, a już dziś wiele spraw można załatwić on-line.
- Mam świadomość, że potrzebujemy wiele czasu, by 
mieszkańcy, zwłaszcza starsi, przekonali się do kontak-
tu z urzędem w sieci. Z drugiej strony widzę akceptację 
dla podejmowanych przez nas działań, dlatego jestem 
przekonany, że zmierzamy w dobrym kierunku - mówi 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. O ile system ePU-
AP funkcjonuje w każdym urzędzie w kraju, o tyle uru-
chomiony niedawno System Zgłaszania Obywatelskich 
Potrzeb nie jest jeszcze tak popularny, ale w naszej gmi-
nie sprawdza się i dzięki interwencjom mieszkańców 
podjęliśmy już wiele interwencji. To dobry sposób na 
zwiększenie zaangażowania obywateli i wspólną troskę 
o miejsce, w którym mieszkamy - dodaje.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet 
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. - Nasi mieszkańcy korzystają z tej usługi naj-
częściej przy okazji wyrabiania lub wymiany dowodu 
osobistego, ale zdarzają się również przypadki przesyła-
nia potwierdzeń zapłaty czy korespondencji z Urzędem 
- mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - W nie-
dalekiej przyszłości planujemy zwiększenie dostępności 
naszych mieszkańców do usług cyfrowych. Wraz z mia-
stem i gminą Chęciny złożyliśmy wniosek o dofinanso-
wanie w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 
projektu mającego na celu rozwój e-usług na terenie 
obu gmin. Dzięki specjalnej platformie nasi mieszkańcy 
będą mogli korzystać nie tylko z usług obecnie oferowa-
nych w ramach ePUAP, ale również będą informowani 
o nadchodzących terminach płatności, dowiedzą się, 
na jakim etapie znajduje się ich sprawa i który z urzęd-
ników nią się zajmuje, a wszystkie powiadomienia będą 
otrzymywać za pośrednictwem SMS. Nie będzie trzeba 
żmudnie wypełnianiać danych osobowych, dzięki profi-
lowi zaufanemu po zalogowaniu do systemu będą one 
automatycznie uzupełniane. W przypadku konieczności 
dokonania płatności, mieszkaniec zostanie przekiero-
wany na stronę banku, aby jej dokonać – tłumaczy wójt.

Zgłaszaj uwagi i potrzeby 
Od 1 sierpnia b.r. w gminie Sitkówka-Nowiny działa Sys-
tem Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb. Umożliwia on 
mieszkańcom kontakt z urzędem za pomocą specjal-
nej aplikacji. Wystarczy wejść na stronę internetową 

www.e-potrzeby.pl/Nowiny lub zainstalować aplika-
cję w telefonie, aby o każdej porze móc zgłosić swoje 
uwagi. W systemie można zgłaszać usterki dotyczące 
m. in. uszkodzeń i dewastacji, dróg, lokali, zieleni, po-
rządku i bezpieczeństwa czy też nieodśnieżony chodnik 
albo ulicę czy informacje o odpadach na ulicy lub w le-
sie. - Zgłoszenia mieszkańców dotyczą w szczególności 
uszkodzeń - niedziałającego oświetlenia ulicznego, ale 
także dziur w drogach czy konieczności uporządkowa-
nia terenów zielonych - wyjaśnia Izabela Lesik infor-
matyk Urzędu Gminy. - Takie zgłoszenie od razu trafia 
do pracownika merytorycznego, który podejmuje nie-
zbędne działania, o czym mieszkaniec jest informowa-
ny na bieżąco - tłumaczy.
W przypadku, kiedy sprawa dotyczy bezpośrednio dzia-
łania Urzędu Gminy zgłoszenia są kierowane odpowied-
nio do pracowników merytorycznych. Sprawy z zakresu 
działania jednostek organizacyjnych gminy czy też in-
nych instytucji są natomiast przekazywane według wła-
ściwości. Dzięki wprowadzeniu SZOP mieszkańcy gminy 
Sitkówka-Nowiny mogą sygnalizować swoje potrzeby 
i zgłaszać uwagi do Urzędu o każdej porze bez koniecz-
ności 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 muszę udawać się do kasy czy robić przelewu onli-
ne. Bezpośrednio u urzędnika mogą uiścić opłatę m.in.        
za wypis i wyrys z rejestru gruntów, potwierdzenie 
zameldowania czy jakąkolwiek inną opłatę skarbową. 
Akceptacja zapłaty następuje poprzez podanie kodu 
wygenerowanego na telefonie płatnika. Jeżeli ktoś 
korzysta z usługi BLIK w swoim telefonie, może uiścić 
opłaty za pomocą systemu również u sołtysa.

Spotkajmy się na Facebooku
Choć media społecznościowe nie służą formalnej ko-
munikacji pomiędzy Urzędem a mieszkańcami, to 
od pewnego czasu gmina Sitkówka-Nowiny postawiła 
właśnie na ten sposób docierania do nich. I to skutecz-
nie, bo w ciągu kilku miesięcy liczba osób lubiących 
profil gminy na Facebooku zwiększyła się niemal dwu-
krotnie i wciąż rośnie. Z facebookowego profilu gminy 
można dowiedzieć się o nadchodzących wydarzeniach, 
obejrzeć fotorelacje, zdobyć informacje o realizacji in-
westycji, prowadzonych szkoleniach, podejmowanych 
inicjatywach społecznych, a nawet - o brakach w do-
stawie prądu. - Mam świadomość tego, że wiele osób 
zaczyna i kończy dzień „skrolując Facebooka”, chcemy 
to wykorzystać, by przekazywać naszym mieszkańcom 
informacje o tym, co dzieje się w gminie - mówi Seba-
stian Nowaczkiewicz - Najważniejsze jest jednak to, że 
oni sami w komentarzach i prywatnych wiadomościach 
dzielą się z nami tym, co jest dla nich ważne, a my sta-
ramy się im pomóc - dodaje.

Marta Herbergier



GŁOS NOWIN  • LISTOPAD 2017  

8

Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Nowinach
Łzy wzruszenia i ogromne emocje towarzyszyły 
uczniom, gronu pedagogicznemu oraz zaproszonym 
gościom podczas jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawo-
wej im. Orląt Lwowskich w Nowinach.

Uroczysta msza święta
Wyjątkowy jubileusz rozpoczęto uroczystą mszą świę-
tą w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. 
Ksiądz proboszcz Józef Kubicza tłumaczył, jak ważna 
jest rola szkoły w życiu każdego człowieka. - Szkoła 
jest szczególnym miejscem, gdzie talenty trzeba wy-
chwycić i wyszlifować. Należy nauczyć dzieci mądrości 
i sprawiedliwości. Bez nich największe talenty można 
zmarnować - mówił podczas kazania. Dodał, że w Szko-
le Podstawowej w Nowinach wykształciło się wielu 
wartościowych ludzi zajmujących obecnie różne stano-
wiska i znajdujących się w różnych miejscach. Podkre-
ślając heroizm i odwagę Orląt Lwowskich, których imię 
nosi Szkoła, tego samego życzył obecnym i przyszłym 
pokoleniom uczącym się tutaj.

Po zakończeniu mszy świętej, w trakcie której oprawę 
muzyczną zapewniła Gminno-Szkolna Orkiestra-Dęta, 
uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przemasze-
rowali do budynku szkoły.

Dla Ojczyzny
- Wszyscy wiedzą, że nasza szkoła jest przesiąknięta 
patriotyzmem i tradycjami. W listopadzie świętujemy 
wielki jubileusz, ale to również miesiąc, w którym Pol-
ska 99 lat temu odzyskała niepodległość. Nie bez po-
wodu nasi uczniowie są dziś ubrani w szare mundury, 
które nosiły również Orlęta Lwowskie. Jesteśmy dumni 
z naszej historii. Słowa hymnu szkoły „Pragniemy podą-
żać śladami Obrońców naszej Ojczyzny” wskazują na to 
co w tej szkole najważniejsze - mówiła dyrektor szkoły 
Joanna Wojcieszyńska witając przybyłych gości. Z tej 
okazji uczniowie szkoły zaprezentowali montaż słow-
no-muzyczny nawiązujący do historii Orląt Lwowskich. 

Wszystkich zachwycił wspaniały układ choreograficzny 
zespołu tanecznego oraz pieśni patriotyczne w wyko-
naniu szkolnego chóru. Wzruszeń dostarczyły deklamo-
wane przez uczniów wiersze i wspomnienia młodych 
obrońcw Lwowa. Nie obyło się bez przedstawienia hi-
storii szkoły, którą zaprezentowali uczniowie. Byli dy-
rektorzy placówki: Elżbieta Obręcka-Błoniarz oraz Bar-
bara Cedro wspominały dawne czasy, bawiąc słuchaczy 
anegdotami i opowieściami z życia szkoły. 

Gratulacje i moc życzeń
Wśród uczestników uroczystości znaleźli się nie tyl-
ko obecni uczniowie i kadra nauczycielska, ale także 
dawni wychowankowie i pracownicy. Swą obecnością 
zaszczycili przedstawiciele administracji państwowej, 
instytucji oraz lokalnego przemysłu, a  także sympaty-
cy szkoły. Wszyscy zgodnie podkreślali ogromną rolę 
szkoły dla całej społeczności gminy Sitkówka-Nowiny                
na przestrzeni lat, doceniali osiągnięcia oraz życzyli 
wszelkiej pomyślności na kolejne lata. - Pani Dyrektor, 
Gronu Pedagogicznemu oraz Rodzicom składam życze-
nia wielu osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, 
dużo siły do dalszej pracy pełnej z niej satysfakcji. Moc 
ciepłych słów kieruję do tych, którzy przez te wszyst-
kie lata tworzyli życzliwą i przyjazną atmosferę, zaś 
uczniom i ich rodzicom oraz Szanownym Absolwentom 
życzę radości życia, zdrowia i tylko miłych wspomnień 
o swojej szkole – mówił wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz, przekazując na ręce Pani Dyrektor symboliczny 
dzwonek. Do życzeń dołączyli się pozostali goście.

Po zakończeniu uroczystości goście mieli okazję obej-
rzeć galerię zdjęć związanych z historią szkoły, które, 
wraz ze szkolnymi kronikami, zostały wyeksponowane 
na korytarzach.

Marta Herbergier

Pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego zachwyci-
ły zaproszonych gości.

Dyrektor szkoły Joanna Wojcieszyńska przymowała gratula-
cje i życzenia.
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Czytali Wyspiańskiego i Andersena
Nie od dziś wiadomo, że czytanie dzieciom dobrze 
wpływa na ich rozwój, kształtuje wyobraźnię i ułatwia 
naukę. Dlatego w gmine Sitkówka-Nowiny czytają 
wszyscy - nie tylko głośno. A na dodatek propagują 
czytelnictwo.

Wyspiański w Nowinach
20 września w czytelni biblioteki szkolnej ZSP w No-
winach odbyła się kolejna edycja Głośnego Czytania 
z okazji Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego, które  miało miejsce w Polsce 2 września. 
Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Nowi-
nach czytali wybrane fragmenty dzieła, wcielając się 
w odgrywane postaci. Organizatorzy zadbali o dekoracje 
oddające klimat autentycznego wesela w Bronowicach, 

dzięki temu wszyscy obecni na spotkaniu goście mogli 
choć na chwilę przenieść się w tamte realia. Dyrekcja 
obydwu szkół podziękowała nauczycielom i uczniom 
za przygotowanie spotkania. Poloniści i nauczyciel bi-
blioteki zaprosili na kolejną odsłonę  akcji propagującej 
czytelnictwo wśród młodzieży i dorosłych.

W Bibliotece w Nowinach uczczono urodziny Janiny 
Porazińskiej
29 września do Biblioteki Publicznej w Nowinach  
przybyli uczniowie kl. I wraz z wychowawczynią panią 
Marzeną Kordalską,  aby wysłuchać czytanego przez 
zastępcę wójta pana Łukasza Barwinka   opowiadania 
z „Pamiętnika Czarnego Noska” Janiny Porazińskiej. 
Dzieci dowiedziały się, że to właśnie data urodzin tej  
autorki książek dla dzieci i młodzieży - 29 września 
(1888 roku) - stała się dniem poświęconym głośnemu 
czytaniu.
Na zakończenie miłego spotkania w nagrodę, za udzie-
lenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania,  
Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny pan Łukasz 
Barwinek wręczył dzieciom kolorowe  książeczki.

Andersen w Kowali
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 10 listo-
pada 2017 roku w klasach „0” i III Bogumiła Kowalczyk 
radna powiatu kieleckiego przeczytała baśń „O boha-
terskim krawczyku” Hans Christian Andersena, nawią-
zując do wartości narodowej, jaką jest bohaterstwo 
w czasie wojny i pokoju.

Redakcja
Zdjęcie: Biblioteka w Nowinach.

Głośne Czytanie w Bibliotece w Nowinach.

Dla ratowania życia
16 października, w całej Polsce w samo południe    
przez pół godziny podejmowano próbę pobicia rekor-
du w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej. Akcja ta prowadzona jest od kilku 
lat z inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Co roku uczestniczą w niej uczniowie Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Bolechowicach.

W tym roku w próbie bicia rekordu wzięło udział oko-
ło 50 uczniów klas IV-VII. Wcześniej nauki udzielania 
pierwszej pomocy pod czujnym okiem szkolnej pielę-
gniarki Urszuli Stańczuk uczyli się uczniowie klas I-III 
i przedszkolaki. - To niezwykle ważne, by od najmłod-
szych lat przekazywać taką wiedzę dzieciom. Nigdy nie 
wiadomo, kiedy może się ona przydać - mówiła dyrek-
tor placówki Urszula Wierzbicka. Również ona oraz wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz przyłączyli się do akcji 
- Umiejętność prawidłowego wykonania 30 uciśnięć i 2 
wdechów może uratować komuś życie. Warto ją posia-
dać - podkreślał wójt.

Każdego roku w Polsce dochodzi do 40 tysięcy przypad-
ków nagłego zatrzymania akcji serca. Pomoc udzielona 
w ciągu kilku minut zwiększa szansę na przeżycie nawet 

o połowę. Dzięki sekwencji prostych czynności mamy 
szansę na podtrzymanie czynności życiowych poszko-
dowanego. Do czasu przyjazdu karetki warto prowadzić 
resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak należy 
nauczyć się umiejętnie ją wykonywać.

Marta Herbergier

Resuscytacji uczyły się nawet przedszkolaki.
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Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny świętowali 99. 
rocznicę odzyskania niepodległości.

W placówkach edukacyjnych na terenie całej gminy od-
były się uroczyste apele, w których wzięli udział ucznio-
wie, kadra nauczycielska oraz zaproszeni goście.

Uroczysta msza święta
11 listopada w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela 
w Nowinach odprawiona została uroczysta msza świę-
ta w intencji Ojczyzny. We mszy świętej wzięli udział 
mieszkańcy, wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian 
Nowaczkiewicz, przewodnicząca rady Zofia Duchniak 
oraz radni gminy, skarbnik Joanna Młynarczyk-Kusiń-
ska, kierownicy i dyrektorzy Urzędu Gminy oraz jedno-
stek organizacyjnych, przedstawiciele powiatu kielec-
kiego: wicestarosta Zenon Janus oraz radna Bogumiła 
Kowalczyk. Obecne były również poczty sztandarowe 
wszystkich szkół z terenu gminy. Oprawę muzyczną za-
pewniła Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta.

Wolność po 123 latach
W dniu 10 listopada 2017 r. w Zespole Placówek Oświa-
towych w Bolechowicach odbyły się uroczyste obchody 

99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie przygotowywani pod kierunkiem pani Alicji 
Lasoty i Hanny Krzysztofek przypomnieli moment jak 
po 123 latach Polska wróciła na mapy Europy i odzy-
skała niepodległość. Dzieci uświadomiły wszystkim ze-
branym na uroczystym apelu, że dzień 11 listopada ma 
wzbudzać w nas Polakach dumę i radość, jak również 
możliwość powiedzenia: jesteśmy Polakami  i jesteśmy 
z tego dumni.

Lekcja historii
Uczniowie klasy Ia Szkoły Podstawowej w Nowinach 
odwiedzili Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 
w Kielcach. Dzieci poznały Polską drogę do niepodle-
głości oglądając multimedialną ekspozycję i słuchając 
ciekawych opowieści z dziejów naszej ojczyzny. Ucznio-
wie również uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych 
o naszych symbolach narodowych - Jaki znak twój? Pol-
skie symbole narodowe. Pierwszoklasiści zapoznali się 
z „Legendą o Lechu i Białym Orle” oraz obejrzeli film 
o polskich symbolach narodowych. Na koniec uczestni-
czyli w zajęciach plastycznych, gdzie samodzielnie wy-
konali godło Polski oraz flagę.

Pieśni patriotyczne i … dyskoteka w Kowali
W niecodzienny sposób świętowali uczniowie Zespołu 
Placówek Integracyjnych w Kowali. Już po raz piąty od-
była się tu Dyskoteka Niepodległościowa. Jej organiza-
torem był Samorząd Uczniowski. Tradycyjnie rozpoczę-
ła się odtańczeniem poloneza.

Kilka dni później w tej samej szkole odbył się koncert 
kameralny ,,Kto Ty jesteś? Polak Mały" w wykonaniu 
Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kiel-
cach. Uczniowie mieli okazję usłyszeć pieśni legionowe 
i utwory patriotyczne nawiązujące do wydarzeń z tam-
tych lat, m.in. Pierwszą Brygadę czy Pieśń o wodzu mi-
łym.

Redakcja

Zdjęcia: SP w Nowinach,  ZPO w Bolechowicach, redak-
cja

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe OSP.

Z wizytą w OMPIO w Kielcach.

Razem dla Niepodległej!

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
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III Koncert Papieski
W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II zaśpiewali 
w niedzielne popołudnie 22 października wykonawcy 
w  kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach.

Uroczystość rozpoczęła Renata Posłowska, która za-
śpiewała pieśń „Ty tylko mnie poprowadź”. Po niej za-
prezentowały się Szewczanki, które wykonały „Barkę” 
we własnej aranżacji słownej. Recytacja wiersza „Pięk-
ny wiersz o różańcu” autorstwa Stefanii Goleni po-
przedziła występ Kowalanek, które przedstawiły pieśń 
„Góralu, czy Ci nie żal”, a następnie wystąpili Bolecho-
wiczanie („Zabierz, Matko, nasze dzięki do Pana”, „Gó-
ralu, czy Ci nie żal”) i Chór Nowina („Marsz Papieski”, 
„Janie Pawle, teraz przyjdź”).

Po prezentacji lokalnych zespołów nadszedł czas 
na gwiazdę wieczoru. Zespół Nazaret wykonujący wła-
sne pieśni sakralne w rockowych aranżacjach zaserwo-
wał uczestnikom wydarzenia prawdziwą ucztę ducho-
wą.espół Nazaret to sześcioro przyjaciół, którzy swoją 
fascynację przekładają na twórczość. Ich twórczość to 
ubrana w dźwięki modlitwa, którą starają się docierać 
z przesłaniem do młodych ludzi.
Na zakończenie wszyscy wspólnie wykonali ulubioną 
pieśń Ojca Świętego „Barkę”.

Organizatorami koncertu byli ks. proboszcz Józef Kubi-
cza, wójt gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowinach.

Marta HerbergierZespół Nazaret.

Szewczanki wykonały „Barkę" we wlasnej aranżacji.

Z wizytą u gminnych zespołów i poetów
Co słychać u zespołów ludowych? Obecnie już powoli 
przygotowują się do Kiermaszu Bożonarodzeniowe-
go i innych wydarzeń związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia. Biora również udział w wydarzeniach kul-
turalnych nie tylko w naszym województwie, 
ale i na terenie całej Polski.

1 października chór  Nowina pod  kierunkiem  Krzyszto-
fa  Jończyka  uczestniczył  w  XII Powiatowym Przeglą-
dzie Zespołów Chóralnych, który odbył się w Bazylice 
Mniejszej na Świętym Krzyżu. Jak powiedziała prowa-
dząca Przegląd Pani Beata Wróbel celem nadrzędnym 
Przeglądu była konfrontacja artystyczna zespołów chó-
ralnych i przedstawienie dorobku artystycznego. Zgod-
nie z regulaminem zespoły chóralne prezentowały 
po trzy utwory, w tym jeden o treści sakralnej. W wyko-
naniu chórzystów z Nowin usłyszeliśmy: „Szukam Cię", 
„Modlitwa obozowa”, „Cyt,cyt” z repertuaru Zespołu 
„Mazowsze". Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy.

Zespół obrzędowy Kowalanki wziął udział w akcji Naro-
dowego Czytania Wyspiańskeigo w Muzeum Wsi Kielec-
kiej w Tokarni. Wraz z nim w przedstawieniu uczestni-

czyli „Mali Kowalanie. Zespół był również obecny na 18. 
Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów 
Artystycznych w Polanicy. 

Podczas wydarzenia Dary Świętokrzyskich Lasów 
24 września na kieleckim deptaku można było spotkać 
zespół ludowy Bolechowiczanie. Na swoim stoisku pa-
nie częstowały domowymi wypiekami i pierogami.

Wszystkie zespoły wzięły udział w III Koncercie Papie-
skim w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowi-
nach. Podczas koncertu swoje wiersze recytowały Pa-
nie: Renata Posłowska i Stefania Golenia.

A skoro o poetach mowa - Pani Irena Kostrzewska wy-
dała swój drugi tomik poezji. Nosi on tytuł „Myśli cza-
sem przesłane" i stanowi kontynuację wydanej w 2016 
r. książki „Życiem wierszem pisane". Z niecierpliwością 
czekamy na wieczór poetycki Pani Ireny.

Redakcja
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Seanse kinowe w Nowinach
Seanse kinowe na stałe wpisały się w kalendarz im-
prez kulturalnych gminy Sitkówka-Nowiny. W ciągu 
ostatniego miesiąca widzowie mieli możliwość obej-
rzenia aż trzech filmów w auli Zespołu Szkł Ponadpod-
stawowych w Nowinach.

Projekt Pilecki
Projekcja filmu „Pilecki" została zrealizowana w ramach 
projektu „Podróże z Pileckim”, którego pomysłodawcą 
jest Stowarzyszenie Auschwitz-Memento.

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu. 
Walczył z bolszewikami w 1920 roku. Bronił Polski                 
we wrześniu 1939. Był jednym z pierwszych organizato-
rów konspiracji, przebywał w Auschwitz, walczył w Po-
wstaniu Warszawskim. Później trafił do Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Po powrocie do kraju starał się odtworzyć 
własne kontakty w strukturze „NIE”. Został aresztowa-
ny 8 maja 1947 r. 15 marca 1948 rotmistrz został ska-
zany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. 

W niedzielne popołudnie, 29 października w auli Ze-
społu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach zebrały 
się osoby chcące poznać biografię rotmistrza Pileckie-
go. Obecny na projekcji wiceprezes Stowarzyszenia Au-
schwitz-Memento Maciej Klima podkreślał, że od wielu 
lat stowarzyszenie prowadzi badania historyczne mają-
ce na celu utrwalenie i popularyzację historii, jaka mia-
ła miejsce w czasach totalitarnych w Polsce. - Chcemy 
w związku ze zbliżającą się rocznicą odzyskania niepod-
ległości zwrócić uwagę mieszkańców na ważne osoby 
i wydarzenia, stąd pomysł o pokazaniu tego dokumentu 
- mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

W świątecznym klimacie
10 listopada, w dniu ogólnopolskiej premiery trzeciej 
części „Listów do M.”, gmina Sitkówka-Nowiny zaprasiła 
do obejrzenia pierwszej części filmu. Wigilijne, miłosne 
perypetie bohaterów, przyciągnęły do auli w ZSP w No-
winach znaczne grono miłośników polskich komedii. I, 
jak to w romantycznych komediach bywa, wszystko za-
kończyło się szczęśliwie - trochę za sprawą magii świąt, 
a trochę - dzięki nim samym. Widzów czekały nie tylko 
chwile wzruszeń i zwrotów akcji., ale i smaczna niespo-
dzianka. Uczestnicy seansu otrzymali smaczne piernicz-
ki, którymi częstowali pracownicy GOK w Nowinach.

By pamięć o nich nie umarła
W jesienny wieczór, 14 listopada, mieszkańcy mieli oka-
zję obejrzeć pełną wersję filmu o oddziale partyzanc-
kim AK działającym pod dowództwem Zbigniewa Kru-
szelnickiego „Wilk". Film stanowi rzetelny zapis historii 
oddziału Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” i w całości 
jest amatorską produkcją miłośników historii, konkret-
nie - Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „JO-
DŁA”. Reżyserem filmu jest Pan Dionizy Krawczyński.

Marta Herbergier

Maciej Klima opowiedział o rotmistrzu Pileckim.

Z wizytą w Muzeum Pożarnictwa
Druhowie z OSP Kowala oraz OSP Szewce-Zawada 
zwiedzili w listopadzie Centralne Muzeum Pożarnic-
twa w Mysłowicach.

Wycieczka była nagrodą za udział w Powiatowych Za-
wodach Pożarniczych. Strażacy mieli okazję zobaczyć 
ponad 4 tys. eksponatów  stanowiących dorobek i dzie-
dzictwo polskiego pożarnictwa na przełomie kilkuset 
lat. Wśród eksponatów można było podziwiać sikawki 
konne, pierwsze wozy strażackie, drabiny, pompy, mun-
dury, hełmy, sztandary, gaśnice i wiele, wiele innych in-
teresujących przedmiotów służących na przestrzeni lat 
druhom.
Składamy serdeczne podziękowania na ręce wójta Se-
bastiana Nowaczkiewicza za ufundowanie przejazdu au-
tokarem.

Marcin Głogowski
Komendant Gminny Związku OSP

Zdjęcie: OSP Kowala 
Z wizytą w Muzeum Pożarnictwa.
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Zależy nam na ekologii
TRZUSKAWICA S.A. ze szczególną troską i starannością 
spełnia obowiązki wynikające z korzystania ze śro-
dowiska naturalnego. Ciągłe doskonalenie procesów 
i działań zapewnia nie tylko wysoką jakość produktów, 
ale również poszanowanie środowiska naturalnego. 
Poziom emisji pyłów i gazów jest monitorowany. Ana-
liza tych pomiarów wskazuje, że wpływ zakładów na 
środowisko poprzez emisje gazowe i pyłowe jest zre-
dukowany do minimum i nie stanowi zagrożenia 
dla przyrody.

Nasza firma podejmuje działania pro-ekologiczne 
na rzecz zrównoważonego rozwoju wdrożone w Zakła-
dzie Sitkówka. Wśród technologicznych działań na Za-
kładzie należy wymienić:
- ograniczenie emisji z transportu materiałów sypkich: 
ograniczenie uciążliwości emisji wtórnej poprzez insta-
lację systemu zraszania hałd produktów kruszywowych. 
Zainstalowano 4 armatki zraszające z układem wodnym 
ze sterowaną częstotliwością załączeń. Elastyczność 
wykorzystania systemu zależna jest od warunków po-
godowych. Inwestycja eliminuje zapylenie pochodzące 
z wywiewania drobin z magazynowanych hałd kruszy-
wa. Wartość projektu 300 000 PLN 
- budowę instalacji przechwytywania zanieczyszczeń 
powietrza pochodzących z emisji niezorganizowanej 
i technologicznej. Zainstalowano rękawy załadowcze 
materiałów sypkich na samochody. Na przełomie roku 
2016 i 2017 zainstalowano 7 szt. bezpyłowych urzą-
dzeń do załadunku samochodów z cementonaczepa-
mi oraz silowagonów z własnym systemem odpylania. 
Urządzenia redukują rozsypy produktów wapiennych 
na pojazdy i otaczający teren punktów załadowczych. 
Wartość obu projektów wynosi 800 000 zł.
Zrealizowano instalację odpylania pieców szybowych 
typu 100 C’ do wypału wapna, dzięki czemu ograniczo-
no emisję pyłów. Projekt składał się z zabudowy odpy-
lacza dużej wydajności z wysokim kominem i komplek-
sowego systemu sterowania odciągami z wszystkich 
podłączonych pieców. Wartość projektu wyniosła 12 
200 000 zł.
- ograniczenie emisji niezorganizowanej w procesach 
przeróbki kopalin na obszarze zakładu przeróbczego - 
odpylanie przeróbki mechanicznej kruszyw.
Inwestycja przewidywała zainstalowanie odpylaczy/fil-
trów workowych do filtrowania pyłu na każdym etapie 
kruszenia, przesiewania i podawania w pięciu budyn-
kach przeróbki mechanicznej kruszyw Trzuskawica. 
Odpylacze pneumatycznie podają pył do stalowego 
zbiornika o pojemności 120m3 wyposażonego w rękaw 
do załadunku samochodów.  Odzysk pyłów to około 30 
ton na dobę. Ponadto uruchomiono system sterowania 
do obsługi odpylaczy i system pneumatycznego poda-
wania, zintegrowanego z całym systemem przeróbki 
mechanicznej kruszyw Trzuskawica. 
Wartość projektu wyniosła 4 000 000 zł.
- ograniczenie emisji niezorganizowanej w procesie 
produkcji wapna - wymieniono 3 odpylacze, zastępu-
jąc stare i nieefektywne w budynku instalacji Sortowni 
Wapna. Wartość projektu to 500 000 zł. 

Podejmujemy szereg działań w ramach projektu Eko-
-Biuro. W pomieszczeniach biurowych wprowadziliśmy 
wiele rozwiązań, które przy niskich nakładach finanso-
wych mają wieloaspektowy, korzystny wpływ na środo-
wisko poprzez:
• oszczędzanie energii i surowców,
• budowanie świadomości ekologicznej wśród pracow-
ników,
• pośrednio, budując świadomość ekologiczną wśród 
rodzin pracowników.
Zachecamy do segregacji odpadów, zbiórki elek-
trośmieci i zużytych baterii, oszczędzania surowców - 
wody i prądu, racjonalnego drukowania, racjonalnego 
gospodarowanie materiałami biurowymi, oddawanie 
tonerów do regeneracji, utylizacji, minimalizacji zużycia 
jednorazowych plastikowych naczyń/kubków, zbiórka 
plastikowych nakrętek, pomocy osobom potrzebują-
cym.

Wspomaganiem działań związanych z ochroną środowi-
ska oraz zapobieganiem zanieczyszczeniom środowiska 
w TRZUSKAWICA S.A. jest wdrożenie, utrzymywanie 
i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowi-
skiem zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005. Sys-
tem Zarządzania Środowiskiem pozwala na zidenty-
fikowanie aspektów środowiskowych i oszacowanie 
wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne. 
Wdrażając System Zarządzania Środowiskiem 
w TRZUSKAWICA S.A. mamy na celu:
• usprawnienie działań i ciągłe doskonalenie Spółki 
oraz adaptację do zmieniających się warunków na ryn-
ku,
• właściwy przepływ informacji w Spółce, poprawę ko-
munikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej,
• zapewnienie zrównoważonego rozwoju Spółki,
• poprawę jakości wyrobów i usług,
• identyfikację i optymalizację procesów produkcyj-
nych,
• umożliwienie zbierania danych i podejmowania 
na ich postawie decyzji strategicznych dot. rozwoju 
Spółki,
• spełnienie wymagań prawnych i innych,
• ograniczenie szkodliwych emisji do powietrza,
• racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
• nieustający proces doskonalenia Spółki poprzez uru-
chomienie działań korygujących, zapobiegawczych 
oraz doskonalących,
• poprawę konkurencyjności i wizerunku firmy na ryn-
ku,
• zwiększenie zaufania aktualnych i przyszłych klientów 
oraz partnerów biznesowych TRZUSKAWICA S.A.

TRZUSKAWICA S.A. dla lokalnych społeczności urucho-
miła telefon kontaktowy czynny 24 h/dobę, 7 dni w ty-
godniu : 697 093 795. 
Na numer można zgłaszać swoje uwagi dotyczące dzia-
łalności zakładu także w zakresie ochrony środowiska.

Trzuskawica S.A.
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GKS NOWINY zakończył jesienne rozgrywki
Zawodnicy reprezentujący klub GKS NOWINY kończą 
rundę jesienną sezonu 2017/2018 w rozgrywkach 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. W klubie tre-
nuje 20 zawodników kadry seniorów oraz około 100 
zawodników dzieci i młodzieży w czterech grupach 
wiekowych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny.

Walka seniorów w IV lidze
Zespół GKS Nowiny w sezonie 2016/2017 osiągnął 
upragniony awans do czwartej ligi. Tym razem celem 
jest utrzymanie zespołu w czwartej lidze na kolejny 
sezon. Drużyna GKS Nowiny czwartoligowe zmagania 
rozpoczęła z dużym przytupem i przez cześć kolejek 
pozostawała niepokonana, wygrywając pięć kolejnych 
meczów z rzędu, notując jeden remis w pierwszej ko-
lejce z Neptunem Końskie w Końskich. Jak to w futbolu 
jednak bywa, nawet „najlepsi” mają słabsze momen-
ty. Takie chwile przyszły w październiku, gdzie drużyna 
przegrała trzy kolejne mecze z Partyzantem Radoszyce, 
Hetmanem Włoszczowa i Łysicą Bodzentyn. Niemniej 
jednak zespół GKS Nowiny w 15-stu kolejkach zgroma-
dził 27 punktów wygrywając 8 meczów, 3 remisu-
jąc i 4 przegrywając. Drużyna strzeliła 22 gole tracąc 
16 bramek. Można powiedzieć, że jak na beniaminka 
zespół spisuje się co najmniej dobrze, tym bardziej, że 
sytuacji nie ułatwia rozgrywanie meczów poza swoim 
stadionem.
W drużynie na wyróżnienie zasługują właściwie wszy-
scy zawodnicy, bo to oni jako całość tworzą zgrany 
kolektyw zarówno na boisku, w szatni, jak i poza bo-
iskiem. Zarówno zawodnicy, którzy dołączyli do zespo-
łu, czyli Tomek Stefański, Dawid Kwiatek, Arek Krzy-
mieński, Karol Boszczyk i Krystian Wojtal, jak również 
ci, którzy reprezentowali barwy GKS-su w lidze okręgo-
wej i byli twórcami awansu do czwartej ligi stanowią 
o jakości i sile zespołu. Przemek Cichoń, Łukasz Góral, 
Arek Kasprzyk, Paweł Mech, Dominik Szewczyk, Paweł 
Ślefarski, Kamil Król, Kuba Olearczyk, Wojtek Niebudek, 
Łukasz Gągorowski, Mateusz Krężołek, Karol Markowski 
to stara gwardia, bez której na dzień dzisiejszy trudno 
wyobrazić sobie zespół GKS Nowiny. Trenerem drużyny 
jest Mariusz Ludwinek.

Juniorzy starsi - przygotowania do przyszłego sezonu 
Juniorzy starsi GKS Nowiny w 9 meczach zdobyli 8 pkt 
wygrywając 2 mecze, remisując dwukrotnie i pono-
sząc 5 porażek. Po rundzie jesiennej zajmują 7 miejsce 
w gronie 10 drużyn. Z uwagi na modernizację obiektu aż 
8 spotkań rozegrali na  wyjeździe. W grupie juniora star-
szego występował rocznik 1999 i młodsi. Kadra GKSu 
opiera się na zawodnikach rocznika 2000 i młodszych 
więc traktujemy ten sezon jako naukę. Najlepszym 
strzelcem zespołu w rundzie jesiennej był Mateusz Soł-
tysiak zdobywając 10 bramek. Pozostałe zdobywali 3- 
Dawid Dorowski 2- Paweł Szymonek 1- Maksym Kacz-
marski, Patryk Matachowski, Erwin Skowron. Trenerem 
drużyny  jest Przemysław Cichoń.

III miejsce juniorów młodszych
W sezonie 2017/18 drużyna juniorów młodszych GKS 

Nowiny występowała  w Świętokrzyskiej Lidze Junio-
rów Młodszych, gdzie zajęła III miejsce za drużynami 
KKP Korona Kielce i KSZO Ostrowiec. Po rozegraniu 12 
spotkań nasza drużyna zdobyła 20 punktów, strzeliła 33 
gole, tyle samo tracąc, odnosząc 6 zwycięstw, 2 remisy 
i 4 porażki. Po słabszym początku, w miarę upływu cza-
su uzyskiwaliśmy coraz lepsze wyniki, co spowodowane 
było podniesieniem rywalizacji w zespole poprzez przy-
bycie kilku nowych zawodników. Najlepszym strzelcem 
drużyny okazał się Dawid Kaczor, który zdobył 12 goli, 
po 5 goli strzelili Adrian Kwiecień oraz Sergiusz Lisak.  
Nowym trenerem zespołu jest  Cezary Ruszkowski.

Trampkarze młodsi
Zespół Trampkarza Młodszego GKS Nowiny to grupa 
zawodników z rocznika 2004-2005.Drużyna liczy ponad 
20-stu  zawodników i występuje w klasie okręgowej 
Trampkarza Młodszego w rozgrywkach ŚZPN. Drużyna  
zajeła 3 miejsce z dorobkiem 19 punktów, zdobywając 
40 bramek, a tracąc 17. Najlepszym strzelcami druży-
ny są:  Bartosz Małkowski (11 bramek), Maksymilian  
Korba (9 bramek) oraz Mateusz Gawlik (8 bramek). 
W drużynie jest kilku reprezentantów naszego klubu 
powoływanych do kadry województwa ŚZPN. Trenerem 
drużyny jest Łukasz Góral.

Młodzicy młodsi
Zespół młodzika młodszego GKS Nowiny to chłopcy 
urodzeniu w 2006r. i młodsi. Jest to najmłodsza grupa 
młodzieżowa w klubie - powstała w sierpniu tego roku. 
Liczy ponad 20-stu zawodników i cały czas trwa do niej 
nabór. Zawodnicy tworzący zespół to niejednokrotnie 
chłopcy, którzy nigdy wcześniej nie zetknęli się z tre-
ningiem piłkarskim. Niemniej jednak chłopcy ci mają 
dużo pasji i zarówno podczas treningu, jak i na meczach 
wykazują ogromne zaangażowanie. Drużyna w swojej 
kategorii wiekowej w sześciodrużynowej grupie zajęła 
5-te miejsce zdobywając 5 punktów, wygrywając jeden 
mecz i dwa remisując. Sam wynik jak i miejsce w tabeli 
nie jest celem samym w sobie, gdyż najważniejszy jest 
rozwój każdego z chłopaków i podnoszenie indywidu-
alnych umiejętności. Janek Caban, Patryk Cedro, Kuba 
Górajski, Wiktor Kasza, Radek Majdziński, Mateusz Mo-
roz, Igor Niedbalski, Igor Taborek, Nikodem Piotrow-
ski, Kacper Gorzelski to chłopcy, którzy mają potencjał 
i w przyszłości mogą stanowić nawet o sile drużyny 
seniorów GKS Nowiny. Trenerem drużyny jest Mariusz 
Ludwinek  
       
Wszystkie grupy grające w klubie podniosły w znaczą-
cym stopniu swoje umiejętności w porównaniu z ubie-
głym sezonem. Władze klubu nadal będą kładły duży 
nacisk na rozwój piłki nożnej w Gminie Sitkówka-No-
winy.Dziękujemy za wsparcie ze strony wójta gminy-
Sitkówka-Nowiny oraz zachęcamy wszystkich, w szcze-
gólnosci lokalne firmy, do wsparcia klubu w rozwoju 
i propagowaniu piłki w naszej Gminie.
                                                                                                                                                      

      Tomasz  Siarek
prezes GKS  NOWINY
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Szranki i konkury w ZPI w Kowali

28. Świętokrzyski Turniej Judo
28 października 2017 r. odbył się 28 Świętokrzyski Tur-
niej Judo. Jego organizatorem był UKS „FUKUTENJIN” 
z Kowali.

Zawody zostały rozegrane zgodnie z przepisami PZJ 
w kategorii dzieci i młodzików w grupach wiekowych: 
rocznik 2004, roczniki 2005-2006, roczniki 2007-2008 
i kategoriach wagowych (do 38 kg, do 50 kg, do 55kg). 
Sędzią głównym turnieju był Stanisław Kowalczyk. Star-
towali judocy z następujących klubów: UMKS „Żak” 
z Kielc, KS „KROKODYL” z Kielc, UMKS „OSTROWIA” 
z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gospodarze UKS”FU-
KUTENJIN” z Kowali. Wystartowało 40 zawodników. Dla 
każdego uczestnika były słodycze, a dyplomy i medale 
dla zwycięzców. Zawody odbyły się w hali sportowej Ze-
społu Placówek Integracyjnych w Kowali. Składamy ser-
deczne podziękowania dla zawodników, rodziców, tre-
nerów i sędziów. Turniej odbył się dzięki ogromnemu 
wsparciu ze strony gminy Sitkówka-Nowiny. Szczególnie 
ciepłe podziękowania dla władz Gminy Sitkówka-Nowi-
ny i dla Dyrekcji oraz pracowników Zespołu Placówek 

Integracyjnych w Kowali, a także członków Zarządu UKS 
„FUKUTENJIN”.

Stanisława Polowczyk-Walas

mitycznego Hefajstosa. - To świetna zabawa, choć 
przyznaję, niektóre zadania są dość trudne do wyko-
nania - mówiła Ania z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Bolechowicach, którego przedstawiciele również 
brali udział w turnieju.

Hefajstos - w mitologii greckiej to boski kowal, opiekun 
rzemiosł, najpracowitszy ze wszystkich bogów, jeden 
z dwunastki olimpijskiej, syn Zeusa i Hery. Hefajstos 
dzień i noc pracował w swojej kuźni na wyspie Lemmos 
lub we wnętrzu wulkanu Etna. Uznawany był za abso-
lutnego mistrza kowalstwa. Wykuł on berło i pioruny 
Zeusa, wszystkie trony na Olimpie, Egidę, zbroję i oręż 
Achillesa, wóz Heliosa, strzały Erosa, naszyjnik Harmo-
nii, mechaniczne służebnice ze złota inne arcydzieła. 
Ulepił on z gliny Pandorę oraz przykuł Prometeusza      
do skał Kaukazu. Jego pomocnikami były cyklopy. Wy-
konał też Talosa. 

I właśnie z konkurencjami inspirowanymi mityczny-
mi pracami Hefajstosa musiały zmierzyć się drużyny. 
Stąd np. „Chalkeje” - bieg slalomem w worku czy „Oręż 
i zborja Achillesa", gdzie na czas należało wyszukać 
określony ubiór i założyć go. Zadania nie były łatwe, 
o czym przekonali się obecni podczas turnieju wójt Se-
bastian Nowaczkiewicz oraz radni: Renata Posłowska 
i Łukasz Gryń, którzy spróbowali swych sił w pchaniu 
fajerki, przebieraniu się na czas czy przemieszczaniu się 
dwójkami na deskach. Konkurencje budziły wiele emo-
cji i wywołały mnóstwo uśmiechu i zadowolenia.

Po podliczeniu wyników wszystkich konkurencji zwy-
cięzcą okazała sie drużyna z Ośrodka Wychowawczego 
w Podzamczu Chęcińskim.

Marta Herbergier

Puszka Pandory, Pod Egidą, W domu cyklopa - 
pod tymi nazwami kryją się nazwy konkurencji, z jaki-
mi musieli zmierzyć się uczestnicy Turnieju W Kowali 
- uczniowie szkół z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 
oraz wychowankowie ośrodku w Rębowie i Podzam-
czu Chęcińskim. Odbył sie on 25 października w Zespo-
le Placówek Integracyjnych w Kowali.

- I Turniej Kowali to impreza, która, mamy nadzieję, za-
gości na stałe w kalendarzu imprez Zespołu Placówek 
Integracyjnych w Kowali - mówiła dyrektor szkoły Anna 
Łukasiewicz. - Choć pogoda nie sprzyja i musimy roze-
grać konkurencje w szkole, to i tak wszyscy świetnie się 
bawią - mówiła.

Zadaniem uczestników Turnieju było wykonanie w do-
wolnej kolejności dziesięciu konkurencji o charakte-
rze sprawnościowo-logicznym nawiązujących do prac 

Zwycięzcy Turnieju.

28. Świętokrzyski Turniej Judo.
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Rozsmakuj się w Nowinach
Każdy z nas uwielbia potrawy regionalne. Tradycyjne smaki cieszą podniebienie i potrafią zadowolić najbardziej 
wybrednego degustatora. Gmina Sitkówka-Nowiny słynie z takich właśnie potraw - przygotowywane przez Panie 
z zespołów ludowych, towarzyszą mieszkańcom podczas wydarzeń gminnych i zdobywają nagrody na licznych 
konkursach w całym województwie świętokrzyskim. Wypieki, gęsina, pierogi, marynowane grzyby, dziczyzna - 
długo by wymieniać wszystkie dania, w których specjalizują się nasze Panie. Postanowiły one uchylić rąbka tajem-
nicy i podzielić sie z Państwem przepisami na swoje specjały.

Tym razem jednak w swój przepis zdradzili ... uczniowie z Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali. W pieczeniu 
świątecznych pierniczków pomagali dzieciom dorośli: panie nauczycielki ze szkoły, dyrektor Anna Łukasiewicz, a na-
wet wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz i sołtys Kowali Renata Posłowska. Pierniczki były tak wyborne, że wszystkie 
zniknęły w mgnieniu oka zaraz po upieczeniu. Najlepiej piec je już teraz, by zdążyły zmięknąć do świąt.

Świąteczne pierniczki uczniów z Kowali
Składniki:
- 3 szklanki mąki
- 1,5 szklanki cukru pudru
- 3/4 szklanki miodu
- 12 dag masła lub margaryny
- 1 jajko
- łyżeczka sody oczyszczonej
- przyprawa do pierników

Wykonanie:
Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony z masłem 
gorący miód i wymieszać. Dodawać kolejno cukier, sodę 
i przyprawy, a następnie jajko. Zagniatać ręką ciasto, aż 

będzie średnio twarde i gęste. Wyrabiać ręką, aż będzie 
gładkie, przez około 10 minut.

Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto, wy-
krajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papie-
rem do pieczenia w odstępach około 2 - 3 cm od siebie 
(pierniczki urosną).
Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół 
bez termoobiegu) przez około 10 - 15 minut. Po wyję-
ciu z piekarnika pierniczki będą miękkie, później będą 
twardniały.

Pierniczki można ozdobić lukrem.
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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.

 Piękny wiersz o różańcu Prośba jesieni
W małej izdebce, tuż obok łóżka
Z różańcem w ręku klęczy staruszka
CZemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierze.

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny
Moc mają ogronną, odpuszczają winy
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikd pomocy
Ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

Pierwsza dziesiątka jest za papieża
Niach nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego Kościoła
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

Trzecia za męża co zmarł i już jest w niebie
A może w czyśćcu, lub większej potrzebie
Czwartą odmawiam w intencji syna ...
Po tych słowach staruszka płakać zaczyna (...)

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu
Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu
Nie rozumiał, że Bóg w swoej miłości
Dał wolną wolę dla całej ludzkości (...)

Awantury, alkohol, płacz i siniaki
Czemu swym dzieciom los zgotował taki?
NIe było miłości, pieniędzy, jedzenia,
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,
Bogu polecałam swych wnucząt udręki.
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty (...)

Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona.
Wie, ze jest chora, niedługo skona.
Co będzi e z synem, z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?

I zmarła nieboga. Wezwano syna
Ten twardo powiedział - nie moja to wina.
Lecz widza w trumnie matki swej trupa,
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.

Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.
Nie ma paciorkó - patrzy i nie wierzy,
Palcami starte od milionów pacierzy (...)

Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,
Przypomniał swe kpiące o niej słowa.
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,
Wybacz mi - krzyknął - Boże mój kochany! (...)

Stefania Golenia

 Hej liściu który spadłeś z drzewa
                  Co tam po drodze widziałeś

                  Pięknego ptaka który trele śpiewał
                  A ty mu wtórowałeś

 
                  Hej piękna łąko mgłą juz otulona

                  Już czujesz oddech jesieni
                  Ty jeszcze wczoraj tak bardzo zielona

                  Dzisiaj sie kolor twój zmienił
 

                  Jesienią drzewa wyglądacie pięknie
                  W złocie purpurze i czerwieni

                  Nie jeden listek przed wami uklęknie
                  Choć pozbawiony jest już zieleni

 
                 Tak szybko spadły kartki z kalendarza

                 Jesień się już zadomowiła
                 Juz babie lato osiada na twarzach
                 Jesień cię prosi bys jej milsza była

Irena Kostrzewska

Może tylko
Nie usłyszę Twego głosu,

Twoich żartów, ani śmiechu
mieszkam  teraz  z Twoim cieniem

mówi do mnie ...Jego  echo

Mam  zrozumieć, że już nigdy
nie  obejmę Twoich ramion,
Mam nauczyć się przebywać
                          z sobą - samą!

Jesteś teraz mym wspomnieniem
byłeś wszystkim..mym spełnieniem

Jak pogodzić się? uwierzyć!
w Twoje tutaj  ,,nieistnienie”?

Nic zrozumieć nie potrafię
i przeboleć ciężko będzie

słyszę, czuję Cię  niezmiennie
Jesteś wszędzie, wszędzie

                              wszędzie!

Wiem, nie wrócisz do mnie  nigdy
żadną nocą, ani dniem

może tylko nowym  wierszem
 może tylko  snem...

Marzena Kasprowicz
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Niebieska Karta - wsparcie dla rodzin w kryzysie, 
osób doświadczających i stosujących przemoc
Każdy z nas kiedyś doświadczył lub stosował jakąś for-
mę przemocy. Przypomnij sobie … Jak to jest? Jak to 
było? Jakie towarzyszyły Ci emocje, zachowania, my-
śli doświadczając, a jakie stosując przemoc? Jak to się 
stało? Dlaczego? Czy można coś zaradzić? Czy można 
sobie lub innym pomóc?

Podejmując próbę zrozumienia psychologicznego cha-
rakteru oraz swoistości przemocy, a w szczególności 
przemocy stosowanej i doświadczanej na łonie rodzi-
ny wracam do jej podstaw, przyglądam się jej źródłom. 
Dostrzegam jej lustrzane, lekko zniekształcone odbicie 
- agresję. To jedna z odsłon natury człowieka, mocno 
wrośnięta w historię ludzkości, która z punktu widzenia 
ewolucji umożliwiła naszemu gatunkowi dokonać nie-
prawdopodobnej ekspansji na planecie Ziemia i prze-
trwać. Dlatego jest nam tak bliska i dostępna.

Można zaryzykować stwierdzenie, że człowiek to naj-
bardziej agresywny gatunek żyjący na naszym błękit-
nym globie. Pamiętam moje podręczniki do historii, 
a tam zawarte i skrupulatnie opisane w przewadze opo-
wieści o człowieczych wojnach, podbojach, zamachach, 
rewolucjach, buntach, spiskach, upadkach itp.

Po dziś dzień człowiek chętnie sięga po zachowania 
agresywne jako najłatwiejszą, najszybszą formę rozwią-
zywania konfliktów, zaspokajania jego potrzeb czy osią-
gania zamierzonych bądź wymarzonych celów - nawet, 
jeśli postrzega siebie za osobę moralną, praworządną, 
dobroduszną lub empatyczną. Niestety jest to sposób 
brzemienny nierzadko w tragiczne, smutne, niszczące, 
niosące ból i cierpienie skutki.
Powstaje pytanie: czy to oznacza, iż jesteśmy zdetermi-
nowani przez naszą agresywną naturę? I czy musimy jej 
ulegać?
W mojej opinii NIE.

Człowiek bywa agresywny, ale równie mocno, stanow-
czo potrafi w sposób pokojowy, dążący do dialogu tej 
agresji się sprzeciwiać. Od lat ludzkość szuka i wypra-
cowuje nowe sposoby humanitarnego rozwiązywania 
konfliktów i radzenia sobie z przemocą, np. mediacje, 
negocjacje czy ustawy, rozporządzenia regulujące pra-
wo w zakresie przeciwdziałania przemocy itp.
Przemoc jest formą czy odmianą agresji. Różnica mię-
dzy tymi dwoma siostrami jest taka, że w przypadku 
agresji mamy do czynienia z równowagą sił po obu 
stornach konfliktu natomiast przemoc osadza się na 
asymetrii tych sił. Niewątpliwie szczególnym rodzajem 
przemocy jest przemoc, która powstaje w środowisku, 
które co do zasady powinno być oazą bezpieczeństwa 
umożliwiającą zrównoważony rozwój psychofizyczny 
każdego jej członka - mowa oczywiście o  rodzinie.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące 
przewagę sił działanie skierowane przeciwko członko-
wi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, po-
wodując cierpienie i szkody.

Jeśli w środowisku rodzinnym przemoc dominuje jako 
forma komunikacji, rozwiązywania trudności, zwraca-
nia uwagi czy zaznaczania swojej ważności, radzenia 
sobie z kompleksami, rekompensaty za niepowodzenia 
w innych sferach życia to zmienia funkcjonowanie sys-
temu rodzinnego na dysfunkcyjny a rodzina żyje jakby 
w swoim smutnym, ciężkim, przytłaczającym mikrokli-
macie, który hamuje rozwój jej członków, unieszczęśli-
wia, uszkadza, zabija indywidualność, powoduje choro-
by psychosomatyczne a ostatecznie może prowadzić 
do jej rozpadu.

W Polsce od 2005 roku obowiązuje niezwykła ustawa 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która jest 
wyraźnym manifestem niezgody na wykorzystywanie 
jakiejkolwiek formy przewagi (fizycznej, psychicznej, 
ekonomicznej, społecznej, prawnej, zawodowej) sil-
niejszego nad słabszym. Ustawa ta ma za zadanie chro-
nić rodzinę, osoby doznające przemocy, słabsze, po-
krzywdzona, ale także i co jest niezwykle istotne daje 
szansę na zmianę i rozwój osobisty osobą tę przemoc 
stosującym. Dzięki owej ustawie otrzymaliśmy do prze-
ciwdziałania przemocy procedurę Niebieskiej Karty.

Procedura Niebieskiej Karty rozpoczyna się w przypad-
ku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo występowa-
nia przemocy w rodzinie. Przez przedstawiciela jednej 
z pięciu uprawnionych do tego instytucji: policji, s ł u ż -
b y  zd r o w i a ,  p o m o c y  s p o ł e c z n e j ,  G K R PA 
o ra z  oświaty wypełniony zostaje specjalny formularz. 
Następnie formularz ten w zaklejonej kopercie trafia 
do przewodniczącego specjalnie powołanego przy każ-
dej gminie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciw-
działania przemocy rodzinie. Przewodniczący powołuje 
grupę składającą się ze specjalistów, której zadaniem 
jest rozpoznanie sytuacji w rodzinie, co do której ist-
nieje podejrzenie występowania przemocy w rodzinie 
i otoczenia jej wszechstronną, odpowiednią opieką. 
Warto podkreślić, że dotyczy do zarówno osób dozna-
jących przemocy, jaki i osób przemoc stosujących.

Założenie Niebieskiej Karty nie zawsze oznacza natych-
miastowego wyroku dla osoby stosującej przemoc, 
odebrania dzieci czy innych drastycznych, ostatecznych 
rozwiązań. Dzięki temu narzędziu można lepiej zrozu-
mieć złożoną, indywidualną psychologiczną rzeczy-
wistość rodziny i adekwatnej odpowiedzieć na jej po-
trzeby. Być może dostarczyć członkom rodziny innych, 
bardziej konstruktywnych, pomocnych rozwiązań jej 
trudności. Pamiętajmy, że ludzie sięgają po przemoc 
z różnych przyczyn, nie zawsze dlatego, bo są z natury 
okrutni, źli i zdegenerowani. Bywa, że stosując przemoc 
tak jest najprościej, najszybciej, natychmiastowo roz-
ładowujemy napięcie i udowadniamy sobie, że mamy 
racje, chroniąc swoje poczucie własnej wartości. Bywa, 
że przemoc jest ekspresją lęku, niskiej samooceny oraz 
bezradności. Czasami nie widzimy innej opcji, bywa-
my przerażeni i zagubieni. Niebieska Karta ma poma-
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gać przyjrzeć się i pochylić nad problemami wszystkich 
członków rodziny.
Pisząc ten artykuł przeświecał mi cel, aby przybliżyć 
Państwu wspomnianą procedurę Niebieskiej Karty nie 
jako opresyjnego narzędzia do wykrywania sprawców 
przemocy i ich karania, ale jako cywilny, bardzo huma-
nitarny sposób wspierania rodziny w kryzysie. Mówiąc 
o wsparciu mam na myśli zarówno osoby doznające 
przemocy, jak i ją stosujące.

Nie ma da się skutecznie przeciwdziałać przemocy 
w rodzinie nie wyciągając ręki i nie proponując pomocy 
osobom stosującym przemoc. Bez tego ta walka ska-
zana jest na nieuchronne niepowodzenie, bezradność 
i frustrację całego społeczeństwa.

Anna Skrzypczyk
psycholog

W gminie Sitkówka-Nowiny jest kilka miejsc, w któ-
rych można uzyskać pomoc i wsparcie specjalistów, 
a są nimi:
- Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej - siedziba Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25 
- przewodnicząca Ewelina Styczeń, tel. 41 347-70-05,
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - przewodnicząca Anita Dziwoń,                        
tel. 41 347 50 54,
- Posterunek Policji w Nowinach - kierownik Paweł 
Grad, tel. 41 34 93 696, 723 192 23,
- Pomoc psychologiczna-punkt konsultacyjny - psycho-
terapeuta Anna Skrzypczyk (przyjmuje w poniedziałki 
w godz. 16-20 - gabinet w budynku Gimnazjum w No-
winach),
- Terapeuta ds. uzależnień - biegły sądowy Magdale-
na Tkacz - (przyjmuje w środy w godz. 16-19 - świetlica 
środowiskowa w Nowinach).

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej 

i potrzebujesz pomocy, 

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

POMOŻEMY CI! 

POMOC UZYSKASZ 
W SZCZEGÓLNOŚCI 
W PRZYPADKACH: 

kierownik 

pomoc społeczna  

asystent rodziny 

administracja, stypendia 
szkolne 

świadczenia rodzinne 
świadczenia wychowawcze 
fundusz alimentacyjny 

księgowość 

fax 

GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 
W SITKÓWCE-NOWINACH 

tel. 41 347-70-75

tel. 41 347-70-02 41 347-50-42

tel. 41 347-70-03  41 347-50-41

tel. 41 347-70-04

tel. 41 347-70-05

tel. 41 347-50-52

tel. 41 347-50-11

www.nowiny .com.p l  
@gminas i tkowkanowiny 
@gminas i tkowkanowiny 
Gmina S i tkówka-Nowiny

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 
potrzeby ochrony macierzyństwa, 
bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej choroby, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaczych        
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza        
 w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, 
alkoholizmu lub narkomanii, 
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego, 
klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

KONTAKT:
UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY 

e-mail: gops@nowiny.com.pl 
bip gopsnowiny.ssdip.bip.gov.pl
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SMOG STOP
Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad 
44 tys. Polaków. Oddychanie nim naraża nas choroby 
układu oddechowego, choroby układu krążenia, osła-
bienie układu odpornościowego czy choroby układu 
krwionośnego. Zanim spalimy w naszym piecu kolejną 
porcję śmieci, warto zastanowić się, czy naprawdę jest 
to opłacalne.

Czym jest smog?
Smog to połączenie niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych oraz zanieczyszczonego powietrza. To za-
nieczyszczone powietrze zawiera wiele związków, które 
mają poważny wpływ na nasz organizm. Są nimi przede 
wszystkim:
- pyły zawieszone PM 2,5 oraz PM 10 stanowiące mie-
szaninę substancji organicznych i nieorganicznych za-
wierających substancje toksyczne, które przedostają się 
do organizmu przede wszystkim przez drogi oddecho-
we lub pośrednio przez układ pokarmowy,
- dwutlenek siarki, który uszkadza drogi oddechowe 
i zwiększa podatność na infekcje, a odkładając się w or-
ganizmie może powodować zmiany nowotworowe,
- tlenek węgla – bezwonna, bezbarwna i łatwopalna 
substancja, która może powodować m.in. bóle głowy, 
nudności, utratę apetytu,
- tlenki azotu będące najgroźniejszymi związkami za-
nieczyszczającymi atmosferę. Działają one drażniąco na 
spojówki oraz śluzówki nosa i gardła, a także podrażnia-
ją układ oddechowy,
- benzo(a)piren, który gromadzi się w organizmie i może 
powodować raka, upośledzać płodność, działać szkodli-
wie na dziecko w łonie matki.

W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków at-
mosferycznych szkodliwe cząsteczki nie unoszą się do 
góry, lecz pozostają blisko powierzchni ziemi. Główną 
przyczyną tego zjawiska jest  spalanie w domowych pie-
cach śmieci i miału węglowego.

Nie pal śmieci!
Wiele osób nic sobie nie robi z apeli i zakazów i wciąż 
pali w domowych piecach tym, co tylko wpadnie w ich 
ręce. Śmieci, plastiki, pozostałości po remoncie - w trak-
cie ich spalania powstają niebezpieczne opary, które 
w istotny sposób wpływają na nasze zdrowie i życie.

Pamiętajmy, że w procesach spalania ważną rolę odgry-
wa temperatura spalania - gdy jest zbyt niska, w emi-
towanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których 
oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi 
jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleniskach 
domowych odbywa się właśnie w niskich temperatu-
rach  (200-500  °C)  i  towarzyszy  mu emis ja   
do  atmosfery wielu zanieczyszczeń. Podczas spalania 
odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemicz-
ne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych 
chorób. Każdego roku aż 9 milionów osób umiera przez 
zanieczyszczenia środowiska: powietrza i wody. To wię-
cej niż zgony spowodowane przez malarię, gruźlicę 
i AIDS czy palenie tytoniu.

Przekroczenia norm
Zalecenie Światowej Organizacji zdrowia odnośnie do-
puszczalnych stężeń dobowych 25 μg/m3 dla PM 2.5 
oraz 50 μg/m3 dla PM 10. W sezonie jesienno-zimo-
wym normy te w naszej gminie są przekraczane kilku-
krotnie. I choć alarm smogowy w Polsce ogłaszany jest 
dopiero przy wskazaniach dla pyłu PM 10 - 300 μg/
m3, to należy zdawać sobie sprawę, jak niebezpieczne 
jest długotrwałe narażanie się na przebywanie w miej-
scach, gdzie normy te zostały przekroczone.

Działania gminy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sitkówka-
-Nowiny jest dokumentem strategicznym, który wy-
znacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 
w gminie na lata 2015-2020. Plan przedstawia zakres 
inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych działań prze-
widzianych do podjęcia w latach 2015-2020 na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny. Ujmuje szeroki zakres dzia-
łań proekologicznych w różnych dziedzinach m.in. go-
spodarki, włącznie z budownictwem mieszkaniowym, 
usługami i handlem, produkcją, transportem publicz-
nym i prywatnym, gospodarki odpadami, zaopatrzenia 
w ciepło, energię i paliwa. Jego główne cele to redukcja 
emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału zuży-
cia energii ze źródeł odnawialnych,  redukcję zużycia 
energii elektrycznej i cieplnej oraz poprawa jakości po-
wietrza atmosferycznego.

Na jego podstawie gmina podejmuje szereg działań, 
aby ograniczyć niską emisję w gminie. Wśród najważ-
niejszych z nich, które zostały zrealizowane w ciągu 
ostatniego roku, należy wymienić modernizację ko-
tłowni osiedlowej, termomodernizację budynków pla-
cówek oświatowych na terenie gminy, w tym wymianę 
pieca olejowego na węglowy w Zespole Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach, a także wymianę oświe-
tlenia ulicznego na energooszczędne.

Pomagając mieszkańcom
Gmina Sitkówka-Nowiny realizuje działania prowadzą-
ce do obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

SMOG 
STOP

Zadbajmy wspólnie o środowisko naturalne.
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poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych 
kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne urzą-
dzenia grzewcze. Przyjęty przez gminę program ma na 
celu finansowe wsparcie mieszkańców przy wymianie 
pieców węglowych. Dotacja może być przeznaczona 
na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania zasi-
lanego gazem, a także budowę instalacji wewnętrznej 
w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania 
zasilanego paliwem stałym na piec zasilany gazem. 
Beneficjentami  programu mogą być osoby fizyczne 
zamieszkałe i zameldowane na terenie gminy, które po-
siadają tytuł prawny do nieruchomości, na której będę 
realizowane przedsięwzięcie. Dotacja może być udzie-
lona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

Zainwestuj w odnawialne źródła energii
W listopadzie tego roku gmina Sitkówka-Nowiny w part-
nerstwie z gminą Piekoszów złoży wniosek o dofinan-
sowanie dofinansowania ze środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2014-2020 na instalacje wykorzystujące 
odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy. To 
szansa, by na terenie gminy na obiektach prywatnych 
pojawiły się ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słonecz-
ne czy  pompy ciepła. To rozwiązania nie tylko ekolo-
giczne, ale również ekonomiczne.

Zastanów się, co możesz zrobić …
Dbanie o środowisko naturalne, o jakość powietrza 
wcale nie musi wiązać się z nakładami finansowymi. 
Wystarczą proste codzienne działania, dzięki którym 
każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości po-
wietrza. Korzystaj z transportu publicznego, przesiądź 
się na rower, a kiedy jedziesz własnym samochodem 
zastanów się, czy nie możesz do niego kogoś zabrać. 
Nie pal śmieci - to oczywiste. Dowiedz się, czy w Twoim 
miejscu zamieszkania możesz uzyskać dofinansowanie 
do wymiany pieca lub instalację OZE. To się opłaci!

Marta Herbergier

Nowe firmy dzięki dofinansowaniu
z LGD „Perły Czarnej Nidy” 
Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku Lokal-
na Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” przeprowa-
dziła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 
podejmowanie działalności gospodarczej. Na ten cel 
przeznaczyliśmy 500 tys. zł określając dofinansowa-
nie na poziomie 50 tys. zł. Do biura LGD wpłynęło 19 
wniosków, a których jak łatwo policzyć pomoc uzy-
skać mogło tylko 10. Po długotrwałej procedurze nad-
szedł w końcu czas na to, by działalności uruchomić 
i zacząć zarabiać. Dziś przedstawiamy dwa z dziesięciu 
pomysłów na biznes.

Pierwszym jest firma Pana Kamila Kowalczyka pn. 
„Usługi Geodezyjne i Kartograficzne GRUNT inż. Ka-
mil Kowalczyk’’, której siedziba znajduje się w Chęci-
nach, os. Sosnówka. Oferta firmy GRUNT skierowana 
jest do klientów indywidulanych, firm projektowych 
i budowlanych oraz do administracji publicznej. Jak 
wskazuje nazwa, firma świadczy szeroko pojęte usługi 
geodezyjne w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyj-
no – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; 

opracowania geodezyjne związane z nieruchomościami 
i ewidencją gruntów; specjalistyczne prace, np.: pomiar 
objętości mas ziemnych, pomiary kontrolne kominów, 
masztów i innych budowli oraz wektoryzacja map ana-
logowych do formatu cyfrowego w dowolnej postaci. 
Dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł przeznaczone 
zostanie na zakup niezbędnego sprzętu m.in. zestaw 
do pomiarów satelitarnych, niwelator elektroniczny, 
komputer, specjalistyczne oprogramowanie niezbędne 
do opracowania wyników pomiarów. Dane kontaktowe 
przedsiębiorcy: numer telefonu: 512-595-055, adres 
e-mail: kamilkowalczyk00@gmail.com

Drugim wybranym pomysłem na biznes jest firma „SE-
BASTIAN RYK SEB-GOS Usługi Dekarskie i Budowlane”. 
Firma Pana Sebastiana Ryka świadczy kompleksowe 
usługi dekarskie. Ze środków otrzymanych z dofinan-
sowania oraz ze środków własnych przedsiębiorca 
planuje zakupić niezbędny sprzęt do wykonywania za-
mierzonych usług taki jak np.: zaginarka do blachy, rusz-
towanie, nożyce elektryczne do blachy, młoto - wiertar-
ka, szlifierki kątowe różnego rodzaju do cięcia betonu 
lub blach lub niezbędny do prowadzenia własnej dzia-
łalności laptop. Usługi świadczone są na terenie: po-
wiatu kieleckiego, pińczowskiego oraz jędrzejowskie-
go. Dane kontaktowe przedsiębiorcy: numer telefonu: 
605622628, e-mail: sebastain-ryk@wp.pl.
Obie firmy uzyskały dofinansowanie w wysokości po 50 
tys. zł. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w ob-
szary wiejskie.

LGD „Perły Czarnej Nidy"
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Ogłoszenia

W 2018 r. OSP Szewce-Zawada zamierza utworzyć dziewczęcą drużynę młodzieżową do 16 r.ż., seniorską druży-
nę kobiecą powyżej 16 r.ż.  oraz uzupelnić chłopięcą młodzieżową drużynę wiek do 16 r.ż. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich, którzy chcą wstąpić do OSP Szewce-Zawada. Kontakt: tel. 506 103 298.

W gminie Sitkówka-Nowiny ruszają zapisy do Latającej Akademii Cyfrowej.
Szkolenia będą odbywać się najczęściej popołudniami w dogodnych dla mieszkańców miejscach i terminach 
w 10-osobowych, małych grupach. Cykl szkoleniowy trwa 32 godziny lekcyjne. (8 spotkań po 4 godziny dziennie). 
Każdy uczestnik na szkoleniu otrzymuje ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe (podręcznik, notatnik, segregator, 
zestaw długopisów, pendrive). Grupa wiekowa 65 plus oraz każda osoba niepełnosprawna może liczyć na darmowy 
transport z miejsca zamieszkania na miejsce szkolenia i z powrotem. Szkolenia są całkowicie darmowe dla benefi-
cjentów. Kontakt: Biuro Projektu Latającej Akademii Cyfrowej, ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce, tel. 41 344 65 55, www.
latająca.pl

Tradycyjnie, jak co roku, Świetlica w Nowinach organizuje Akcję „Święty Mikołaj”. Akcja polega na nieodpłatnej wi-
zycie Mikołaja, który będzie wręczał Dzieciom prezenty w Waszych domach. Jeśli chcecie sprawić swoim Pociechom 
największą radość prosimy o zgłoszenia osobiście w Świetlicy lub pod numerami tel.: (41) 346 51 47, 506 824 387.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy         
na operacje w ramach przedsięwzięć: 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego oraz 2.1.4 Promocja 
obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 30.11.2017-15.12.2017 r. bezpośrednio w biurze 
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Osta-
teczny termin składania wniosków upływa 15 grudnia o godz. 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć     
na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Więcej informacji o naborze, regulamin naboru oraz wniosek z wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce 
„konkursy". Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w biurze czynnym w dni robocze od 7.30 do 15.30. 
Informacje uzyskać można także pod nr telefonu 41 311 46 91 wew. 304, 305.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo łecznej 
w Sitkówce-Nowinach 

oraz 
Gminny Ośrodek Kultury "Per ła"

zapraszają  na

W DNIU 6 GRUDNIA 2017 R. 
O GODZ. 16.00

w Szkole Podstawowej 
w Nowinach

O s o b y  z a i n t e r e s o w a n e  p r o s i m y  o  k o n t a k t  
z  G O P S  w  S i t k ó w c e - N o w i n a c h  
d o  d n i a  2 8  l i s t o p a d a  2 0 1 7  r .  

t e l .  4 1  3 6 6  7 8  2 7 ,  4 1  3 4 7  5 0  4 1
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