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Szanowni Państwo!

    Afera za aferą w gminie Sitkówka-Nowiny. Tzw. 
„opozycja” skupia się na szukaniu haków na Nowacz-
kiewicza, zapominając, że ma służyć przede wszystkim 
mieszkańcom. Efektem tych działań jest m.in. doprowa-
dzenie do sytuacji, w której w wyniku niezabezpieczenia 
środków finansowych przez gminę (odrzucenie przez 
radnych zmian w budżecie) powiat kielecki zrezygnował 
z przebudowy drogi w Woli Murowanej.

O co w tym wszystkim chodzi? Przyjrzyjmy się „nowińskim 
aferom”. Obecnie „na tapecie” mamy dwie sprawy:
- nagrody, premie i dodatki dla pracowników gminy 
i jednostek organizacyjnych, które w przeliczeniu na 
jednego pracownika wynoszą 398 zł brutto miesięcznie, 
i dotyczą zarówno pracowników obsługi w szkole, na-
uczyciela czy inspektora w Urzędzie. Taka kwota nie jest 
jednak tak „medialna” jak 6 mln zł, które, ma się wra-
żenie, rozdysponowałem w ubiegłym miesiącu między 
najbliższych współpracowników. Radni zapominają, że 
ta kwota brutto była wydatkowana w ciągu trzech lat 
i przez wszystkie lata budżet akceptowali, a finanse po-
szczególnych jednostek organizacyjnych były szczegóło-
wo omawiane na komisjach rady gminy. Nieprawdopo-
dobne, że przez trzy lata jakoś zupełnie nikogo to nie 
interesowało. Próba przerzucenia odpowiedzialności 
za blokowanie inwestycji tłumaczeniem, że „budżet nie 
spina się przez nagrody” jest niezwykle populistyczna, 
acz nieprawdziwa. Konieczność dokonania zmian w bu-
dżecie to wynik aktualnej sytuacji na rynku i stopnia 
zaawansowania procedur związanych z realizacją po-
szczególnych inwestycji.
- „afera alkoholowa”, co do której wyciągnąłem konse-
kwencje, zaś członkowie komisji oświaty (której czworo 
na pięciu członków: Łukasz Gryń, Eugenisz Czerwiak, 
Marcin Wojcieszyński, Małgorzata Wójtowicz to tzw. 
„opozycja”), która również posiadała wiedzę o tym zda-
rzeniu, jak można przeczytać w protokole „wyrazili swo-
ją dezaprobatę dla przedstawionej sytuacji i zachowań”. 
Skoro sprawa sprzed niemal od roku jest tak bulwersująca, 
dlaczego zatem komisja oświaty nie podjęła żadnych kro-
ków w tym zakresie?

Nie należy zapominać, że tzw. „opozycja” za wszelką cenę 
usiłuje wykazać moją niegospodarność, m.in. w zakresie 
gospodarki odpadami. Warto przypomnieć tu choćby 
o skierowaniu przez radnego Łukasza Grynia zapytania 
dot. samofinansowania tejże do RIO w Kielcach, czego 
wynikiem będzie najprawdopodobniej konieczność pod-
niesienia mieszkańcom opłat za odbiór śmieci. Ten sam 
radny złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji o udzie-
lenie informacji, czy subwencja oświatowa w wysokości 
350 tys. zł za rok 2013 została przyznana prawidłowo. Stoi 
on bowiem na stanowisku, że gmina powinna subwencję 
zwrócić, zaś ja jako wójt tego nie dopilnowałem. W ostat-
nim czasie w Urzędzie Gminy miała miejsce kontrola Izby 
Skarbowej dotycząca tejże subwencji za 2014 r. Efekt? Ko-
nieczność zwrotu ponad 100 tys. zł do budżetu państwa.

Interpelacji radnych i zapytań w trybie dostępu do infor-
macji publicznej jest tak wiele, że z pewnością w najbliż-
szym czasie możecie spodziewać się kolejnej „afery” pod-
kręcanej przez lokalne media. Czego ona może dotyczyć? 
Choćby działki pod plac zabaw w Woli Murowanej, która 
rzekomo została zakupiona „po znajomości” od rodziny 
mojego zastępcy. Tzw. „opozycja” zapomina, że jej radny 
sam wskazywał tę działkę jako dogodne miejsce pod plac 
zabaw, a sam zakup został poprzedzony szeregiem działań 
proceduralnych, które wykluczają jakiekolwiek zakupy „po 
znajomości”. To przecież Rada Gminy jednogłośnie wyrazi-
ła zgodę na zakup przez gminę tych działek.
Domniemań i insynuacji będzie z pewnością wiele, wy-
starczy spojrzeć na treść interpelacji, które można od-
naleźć w BIPie: koszty utrzymania samochodu służbo-
wego, szkoleń radcy prawnego, wydatków związanych 
z pobytem delegacji z Płotów… To nie wszystko, bo są 
przecież jeszcze zapytania o dostęp do informacji pu-
blicznej. Póki co, tzw. „opozycja” skupia się jedynie na 
walce politycznej, szukaniu haków i blokowaniu inwe-
stycji, nie przedstawiając żadnych innych działań, które 
zamierza podjąć dla dobra mieszkańców i rozwoju gmi-
ny. Czemu to wszystko ma służyć? Niech każdy znajdzie 
swoją odpowiedź. • 
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Przewodnicząca Rady Gminy
odmówiła mieszkańcom głosu
Wyjątkowo burzliwa sesja Rady Gminy Sitkówka-No-
winy miała miejsce w dniu 17 kwietnia 2018 r. Po od-
rzuceniu zmian w budżecie gminy i odmowie miesz-
kańcom zabrania głosu przez przewodniczącą Rady 
Gminy Zofię Duchniak, oburzeni mieszkańcy opuścili 
salę konferencyjną, w której odbywała się sesja.

Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wnio-
sek wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowacz-
kiewicza. – Jest to spowodowane koniecznością doko-
nania zmiany w budżecie, dotyczącą inwestycji, między 
innymi realizowanymi z powiatem kieleckim, ponieważ 
do 20 kwietnia musi być podpisana umowa na wyko-
nanie modernizacji drogi powiatowej w Woli Murowa-
nej. Jest też wymagane podpisania umowy na drogę 
powiatową w Kowali oraz chcemy też rozpocząć prace 
dotyczące innych inwestycji m.in.  też programu Odna-
wialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Sitków-
ka-Nowiny i mieszkańców gminy Piekoszów - wyjaśnił 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

O przekazanie pieniędzy na realizację drogi w Kowali 
prosiła radna Renata Posłowska, wskazując na jej fatal-
ny stan i fakt, że zagraża ona bezpieczeństwu pieszych 
i kierowców. - Przy pomocy trzech instytucji: gminy Sit-
kówka-Nowiny, gminy Morawica, a także powiatu kie-
leckiego prace zostały podjęte. Na sesję przybyło też 
duże grono mieszkańców Kowali, by zaapelować o prze-
kazanie środków na realizację inwestycji - argumento-
wała, prosząc jednocześnie o wysłuchanie głosu miesz-
kańców w tej sprawie.

Między radnymi wywiązała się dyskusja, radna Mał-
gorzata Wójtowicz wskazywała na to, że z sołectwa 
Zgórsko-Zagrody zostały zabrane pieniądze na cztery 
inwestycje. - Przesunięty zostanie jedynie termin za-
kończenia prac na tych inwestycjach, ponieważ, i to 
podtrzymuję, będziemy chcieli rozpocząć prace jeszcze 
jesienią tego roku (...) zakończenie tych prac będzie 
planowane na wiosnę przyszłego roku (...) To jest tylko 
kwestia ostatecznego rozliczenia inwestycji - wyjaśniał 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Kontynuując temat radna Małgorzata Wójtowicz zapy-
tała, dlaczego nie ma pieniędzy w budżecie, skoro bu-
dżet był tak skonstruowany, że miały się znaleźć w nim 
pieniądze na całość inwestycji. Wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz wskazał na gwałtowny wzrost kosztów realiza-
cji inwestycji na rynku zamówień publicznych. - Koszt 
inwestycji rośnie o 30-40%, a nawet więcej w stosunku 
do wartości kosztorysowej.

Po dłuższej dyskusji dotyczącej zasadności zmian w bu-
dżecie gminy i hierarchii ważności poszczególnych in-
westycji głos zabrał radny Zbigniew Pyk. - Wszystkie 
drogi są bardzo ważne, za wszystkimi głosowaliśmy 
i wszystkie, jak wójt powiedział, mają być robione, a to, 

że będą przesunięte o miesiąc, dwa czy trzy, zwłaszcza 
płatności wykonania tych dróg, to naprawdę nie ma 
znaczenia dla nas, zwłaszcza w ostatnim roku naszej ka-
dencji. I nie powinniśmy przeszkadzać, a powinniśmy 
pomagać, żebyśmy te drogi zrobili, 
oczywiście w jak największym zakre-
sie, bo być może któraś nie zostanie 
do końca wykonana, ale to tak za-
wsze było, jest i tak zawsze będzie (...) 
po co cała demagogia i dyskusja zu-
pełnie tutaj niepotrzebna? Trzeba te 
poprawki nanieść, bo w przeciwnym 
razie te drogi nie zostaną zrobione, 
o które tak bardzo zabiegać - mówił. 
Jego wypowiedź została nagrodzona 
gromkimi brawami ze strony obec-
nych na sali mieszkańców.
Podobnie wypowiedział się obecny 
na sali wicestarosta Zenon Janus, 
który apelował o przyjęcie popra-
wek w budżecie gminy. Radna Edyta 
Giemza podkreśliła, że kwestia do-
tyczy również ponad stu osób, któ-
re uczestniczą w programie budowy 
Odnawialnych Źródeł Energii.

W głosowaniu nad zmianami w bu-
dżecie gminy wzięło udział 14 rad-
nych: 7 opowiedziało się za wpro-
wadzeniem zmian (Edyta Giemza, Renata Posłowska, 
Renata Krzysiek-Nowakowska, Artur Podczasiak, Zbi-
gniew Pyk, Marian Wilk, Robert Mularczyk), 7 było 
przeciw (Marcin Wojcieszyński, Zofia Duchniak, Michał 
Kurtek, Małgorzata Wójtowicz, Eugeniusz Czerwiak, Łu-
kasz Gryń, Waldemar Kasprzyk). W sesji nie uczestni-
czył Andrzej Kasperek. Tym samym uchwała nie została 
przyjęta. Oznacza to, że wiele inwestycji stoi pod zna-
kiem zapytania, zaś przyszłość niektórych jest już prze-
sądzona. W tym roku na pewno nie będzie realizowana 
przebudowa drogi powiatowej w Woli Murowanej, naj-
prawdopodobniej ta sama sytuacja nastąpi w przypad-
ku drogi powiatowej w Kowali.

Decyzja radnych wywołała oburzenie wśród mieszkań-
ców. Radny Artur Podczasiak podkreślał, że przewod-
nicząca Rady Gminy nie pozwoliła mieszkańcom się 
wypowiedzieć, co jest oznaką braku szacunku do nich. 
Z sali odezwały się głosy: - Radni są dla mieszkańców, 
- Nie będziemy na Państwa głosować, - To skandal, po 
czym mieszkańcy opuścili obrady Rady Gminy. •

• Barbara Kowalska - mieszkanka Kowali.
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szej sesji przedmiotem obrad była wyłącznie kwestia 
budowy drogi powiatowej w Kowali, choć na akcep-
tację czeka wiele innych, równie ważnych inwestycji 
na terenie całej gminy. Apeluję do radnych o podjęcie 
uchwały w sprawie zmian w budżecie i o to, by dobro 
gminy i interes publiczny stał się głównym motywem 
podejmowanych decyzji – wyjaśniał kilka dni wcześniej 
na swoim profilu fejsbukowym wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Spotkania z tzw. „opozycją”
Zgodnie z oczekiwaniami tzw. „opozycji” wójt gminy 
dwukrotnie spotkał się z nią, aby omówić szczegóło-
wo zagadnienia związane z proponowanymi zmianami. 
Radni ci złożyli wniosek, który przewidywał zwiększe-
nie dofinansowania drogi w Kowali jedynie o 150 tys. 
zł. Przyjęcie takiej zmiany uniemożliwiłoby realizację 
pełnego zakresu robót budowlanych, gdyż wartość in-
westycji opiewa na kwotę 900 tys. zł, tym samym gmi-
na powinna zabezpieczyć w swym budżecie 450 tys. zł. 
Ponadto radni zaproponowali wprowadzenie do bu-
dżetu innych zmian, o które wójt gminy wnioskował 
już wcześniej: zwiększenie dofinansowania na budowę 
drogi w Bolechowicach, zwiększenie dofinansowania 
na budowę OZE oraz wprowadzenie zadania inwesty-
cyjnego polegającego na odwodnieniu drogi powiato-
wej w miejscowości Wola Murowana. Zadania te nie 
zostały ujęte w proponowanych przez wójta zmianach, 
gdyż sesja miała charakter nadzwyczajny, a mając na 
uwadze wcześniejsze blokowanie przez radnych zmian, 
postanowiono się skupić na zadaniu o charakterze prio-
rytetowym.

Ostatecznie, projekt zmian w budżecie gminy uwzględ-
nił zwiększenie nakładów finansowych na budowę OZE, 
zwiększenie nakładów finansowych na budowę drogi 
w Bolechowicach, wprowadzenie zadanie polegające 
na budowie odwodnienia drogi powiatowej w miejsco-
wości Wola Murowana, zwiększenie dofinansowania 
dla powiatu kieleckiego na budowę drogi powiatowej 
w miejscowości Kowala - tak jak pierwotnie zakładano 
- o kwotę 300 tys. zł, gdyż tylko taka zmiana w budżecie 
gminy zapewni realizację tej inwestycji.

Sesja nadzwyczajna
Decyzja o zwołaniu sesji w trybie nadzwyczajnym była 
podyktowana koniecznością podjęcia decyzji o przezna-
czeniu dodatkowych środków finansowych na budowę 
drogi powiatowej w Kowali do dnia 18 maja 2018 r. 
Wójt Sebastian Nowaczkiewicz zwrócił się z apelem do 
radnych tzw. „opozycji”, którzy na poprzednich sesjach 
głosowali przeciwko zmianom w budżecie. - Nie wiem, 
skąd bierze się tyle złośliwości w państwa postępowa-
niu, ale apeluję - przynajmniej wstrzymajcie się od gło-
su, dajcie nam możliwość zrealizowania inwestycji. Ja 
jej nie robię dla siebie, lecz dla mieszkańców tej gminy, 
w której wy też mieszkacie - argumentował.
Podczas sesji wypowiedziała się radna Renata Posłow-
ska, która sama mieszka w Kowali i jest zaangażowa-

W środę 16 maja 2018 r. odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy, która w głównej mierze dotyczy-
ła budowy drogi powiatowej w Kowali. Bo burzliwej 
dyskusji radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej 
na 2018 r. Oznacza to, że droga powiatowa w Kowali 
będzie realizowana.

Po co ta sesja?
Na dzień 16 maja 2018 r. wójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny zwołał sesję nadzwyczajną. Jest ona podyktowana 
koniecznością zwiększenia dofinansowania na budo-
wę drogi powiatowej w Kowali. Jeżeli do dnia 18 maja 
2018 r. gmina Sitkówka-Nowiny nie zagwarantowałaby 
przekazania powiatowi 450 tys. zł na ten cel, inwesty-
cja byłaby realizowana w ograniczonym zakresie lub 
nie realizowana w ogóle. - Przedmiotem obrad będzie 
wyłącznie kwestia zmiany budżetu gminy Sitkówka-
-Nowiny na 2018 r. w zakresie zwiększenia kwoty in-
westycji przeznaczonej na realizację drogi powiatowej 
w msc. Kowala. Po dwukrotnym odrzuceniu przez część 
radnych zmian w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny sy-
tuacja związana z realizacją inwestycji staje się coraz 
trudniejsza. Jak sami wiecie droga powiatowa w Kowali 
w kierunku Brzezin jest drogą bardzo niebezpieczną. 
Brakuje tu chodników i pobocza, a jezdnią przemiesz-
czają się nie tylko samochody osobowe, ale i ciężarówki 
i autobusy miejskie. Do tego dochodzi kwestia braku 
odwodnienia, co sprawia, że posesje są często zalewa-
ne. Na budowę tej drogi mieszkańcy Kowali czekają już 
12 lat. Jeżeli do dnia 18 maja nie przekażemy do Sta-
rostwa Powiatowego informacji o zwiększeniu dofinan-
sowania na tę inwestycję, nie zostanie ona ukończona.
Dlatego, kierując się wyłącznie interesem mieszkańców, 
aby uniknąć kolejnych, niepotrzebnych przepychanek 
politycznych zaproponowałem, aby podczas najbliż-

Droga w Kowali powstanie

• Barbara Kowalska - mieszkanka Kowali.
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na w walkę o drogę w Kowali. - Od 12 lat wiemy, jak 
ogromną potrzebą jest przebudowa tej drogi. Tam nie 
było odwodnienia, jest duży ruch, brakuje przystan-
ku autobusowego. Jeździ tamtędy bus, który wysadza 
dzieci na rozkopane pobocze. Remont sprawi, że będzie 
znacznie bezpieczniej. Komu chcecie zrobić na złość? - 
mówiła.

Głos zabrali również radni tzw. „opozycji”, którzy do-
tychczas głosowali przeciwko wprowadzeniu zmian 
do budżetu gminy. - Nie chcieliśmy czekać na kolejną 
sesję, aby Pan zaproponował nam kolejne zmiany do-
tyczące Bolechowic, ale chcieliśmy za jednym razem 
załatwić wszystkie sprawy, co między innymi dla Pana 
było bardzo istotną kwestią podczas ostatniej sesji nad-
zwyczajnej - mówił radny Łukasz Gryń. - Dlaczego na 
spotkanie nie zaprosił Pan całej rady? Powiedział Pan, 
ze spotyka się z tzw. opozycją - pytał. Na zakończenie 
wypowiedział się radny Zbigniew Pyk. - Merytorycznie 
chodzi to samo, a państwo cały czas  podnosicie kwe-
stie poboczne - ktoś nie został zaproszony, uszanowany, 
nie siedzi na tym miejscu, na którym powinien. Sprawy 
inne możemy dogadywać po sesji, a nie robić z nich te-
mat numer jeden - mówił.

Po wielu prośbach wójta Sebastiana Nowaczkiewicza 
oraz radnego Artura Podczasiaka prowadząca obrady 
Małgorzata Wojcieszyńska ostatecznie, acz z niechęcią, 
dopuściła do głosu przedstawicielkę mieszkańców Pa-
nią Barbarę Kowalską. - To jest 12 lat męki (…) Ja osobi-
ście miałam zalany dom kilkakrotnie, sąsiad ma nieduży 
domek - kiedyś po prostu zabierze go woda. Ja sobie po 
prostu nie wyobrażam, by ta droga nie została zrobio-
na. Tam musi być zrobiona droga, odwodnienie, chod-
niki. To jest droga do kościoła, korzystają z niej wszyscy 

mieszkańcy Kowali. (…) Odnoszę wrażenie, będąc tu 
drugi raz, że zamiast dbać o dobro mieszkańców, pro-
wadzą państwo walkę przedwyborczą. Nie widzę, żeby 
chcieli państwo rozmawiać. Proszę Was - nie bawcie 
się w totalną opozycję, przemyślcie sobie to wszystko 
we własnych sumieniach - mówiła.  W polemikę z Pa-
nią Barbarą wdał się radny Łukasz Gryń, który zarzu-
cił mieszkańcom, że nie jest zapraszany na spotkania 
z nimi. - Mamy jeszcze jedną panią radną z naszej wsi, 
której nie musimy zapraszać. Interesuje się, wie wszyst-
ko co jest do zrobienia, sama idzie przez wieś i nie cze-
ka na specjalne zaproszenia - kontrargumentowała Pani 
Barbara Kowalska.

O co w tym wszystkim chodzi?
Stan drogi powiatowej w Kowali w kierunku Brzezin 
pozostawia wiele do życzenia. To droga bardzo  nie-
bezpieczna. Brakuje tu chodników i pobocza, a jezdnią 
przemieszczają się nie tylko samochody osobowe, ale 
i ciężarówki i autobusy miejskie. Brak odwodnienia 
sprawia, że posesje są często zalewane. Od dwóch mie-
sięcy wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz starał się 
przekonać radnych tzw. „opozycji”, aby zgodzili się na 
zwiększenie kwoty jej dofinansowania. Wynikała ona 
z faktu, że po otwarciu ofert w postępowaniu przetar-
gowym ich kwoty okazały się znacznie wyższe, niż za-
kładane pierwotnie w kosztorysie i umowie pomiędzy 
gminą Sitkówka-Nowiny a powiatem kieleckim. Jeśli 
gmina nie podpisałaby aneksu z powiatem kieleckim, 
inwestycja nie zostałaby zrealizowana w pełnym zakresie. •

W Nowinach zablokowano ważne inwestycje
Po dwukrotnym odrzuceniu przez część radnych zmian 
w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny sytuacja związa-
na z realizacją inwestycji staje się coraz trudniejsza. 

Starostwo Powiatowe w Kielcach poinformowało gmi-
nę o unieważnieniu przetargu na przebudowę drogi po-
wiatowej w Woli Murowanej. Jeżeli nic się nie zmieni, 
podobna sytuacja czeka mieszkańców Kowali, którzy 
od dwunastu lat usiłują doprowadzić do remontu drogi 
powiatowej w kierunku Brzezin. Mieszkańcy Kowali nie 
godzą się na zaistniała sytuację i pytają, co mają zro-
bić, by radni zaprzestali walki politycznej, a skupili się 
na realizacji ich potrzeb. - Chcieliśmy przedstawić nasze 
argumenty na sesji, ale radni przeciwni inwestycjom 
nie chcieli nas wysłuchać, dlatego może tutaj będzie-
my mogli powiedzieć, dlaczego realizacja drogi jest taka 
ważna - mówili mieszkańcy podczas spotkania z wójtem 
gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 23 kwietnia.
- Apelujemy do radnych, aby przyjechali tutaj sami 
i zobaczyli, jak wygląda ta droga, że ta inwestycja jest 
konieczna i potrzebna, a jeśli znów zagłosują przeciw-
ko, niech wyjaśnią, dlaczego to robią - tłumaczyli. Fak-
tycznie, droga powiatowa w Kowali w kierunku Brzezin 
jest przede wszystkim bardzo niebezpieczna. Brakuje tu 

chodników i pobocza, a jezdnią przemieszczają się nie 
tylko samochody osobowe, ale i ciężarówki i autobu-
sy miejskie. - Strach wypuszczać dzieci z domu, jest tak 
niebezpiecznie - mówiła jedna z matek obecnych na 
spotkaniu. Ale to nie jedyny problem. Brak odwodnie-
nia sprawia, że posesje są często zalewane. - Od 12 lat 
walczymy o tę drogę i o odwodnienie. Dlatego, że ta 
droga jest powiatowa, wiecznie ktoś nam tłumaczy, że 
tego nie da się zrobić: powiat nie ma pieniędzy, a za po-
przednich włodarzy to wręcz nas obwiniono, że to my 
się nie godzimy na przekopanie naszych posesji, co jest 
nieprawdą - argumentowali mieszkańcy, podkreślając, 
że nie wyobrażają sobie, aby budowa drogi nie została 
ukończona ze względu na walkę polityczną, jaką toczą 
radni tak zwanej „opozycji” z wójtem gminy. Włodarz 
natomiast podtrzymuje swoje stanowisko, że w związ-
ku ze zmianami budżetu nastąpi jedynie niewielkie 
przesunięcie w czasie realizacji inwestycji, na które 
zmniejszono finansowanie. - Na współfinansowanie 
drogi w Kowali potrzebujemy dodatkowo 300 tysięcy 
złotych. Większość radnych nie chce do tego dopro-
wadzić, ponieważ nie zgadzają się też z przesunięciem 
realizacji inwestycji o kilka miesięcy. Tak, jak tłumaczy-
łem na sesji i na spotkaniu z komisją oświaty, chcemy 
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rozpocząć realizację tych inwestycji jesienią, a ich za-
kończenie i finansowanie nastąpi na początku 2019 
roku i z budżetu 2019 rok- wyjaśniał wójt. Zwyczajowo 
przyjęte jest, że gminy partycypują w kosztach budowy 
i modernizacji dróg powiatowych. W przypadku drogi 
powiatowej numer 0376T przyjęty wcześniej przewidy-
wany koszt inwestycji był znacznie niższy. Konieczność 
zwiększenia kwoty dofinansowania wynika z faktu, że 
po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym ich 
kwoty okazały się znacznie wyższe niż zakładane pier-
wotnie w kosztorysie i umowie pomiędzy gminą Sit-
kówka-Nowiny a powiatem kieleckim. - Jeżeli będziemy 
zwlekać z podpisaniem aneksu z powiatem kieleckim, 
inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana, tak jak 
miało to miejsce w przypadku drogi powiatowej w Woli 
Murowanej. W dniu 18 kwietnia 2018 roku otrzyma-
liśmy pismo ze Starostwa Powiatowego, że przetarg 

na jej modernizację został unieważniony z uwagi na 
niezabezpieczenie przez gminę wystarczających środ-
ków w budżecie - mówił wójt. - Podczas ostatniej sesji 
w dniu 17 kwietnia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny radni 
„opozycji” głosowali przeciwko wprowadzeniu zmian 
do budżetu gminy, uzasadniając to chęcią realizacji 
budżetu w takiej formie, jakiej został przyjęty podczas 
grudniowej sesji, pomimo tego, iż jednocześnie twier-
dzą, że budżet gminy został przeszacowany i niewłaści-
wie skonstruowany. W wyniku tych działań na kolejne 
tygodnie została zablokowana możliwość realizacji 
ważnych dla mieszkańców inwestycji, jak choćby prze-
budowa dróg czy instalacja ogniw fotowoltaicznych na 
ich domach - dowiadujemy się z Urzędu Gminy w Sit-
kówce-Nowinach.  •

 
Echo dnia, 25 kwietnia 2018 r.

• Spotkanie mieszkańców Kowali.

Nowe sieci  w Zagrodach, Trzciankach i Kowali
Przedsiębiorstwo wielobranżowe Kodrain z Kielc           
za kwotę 427.230 zł brutto wybuduje sieci kanalizacyj-
ne i wodociągowe w gminie Sitkówka-Nowiny. Prace 
potrwają do końca wakacji.

Umowa pomiędzy gminą SItkówka-Nowiny a Przedsię-
biorstwem wielobranżowym Kodrain została zawarta 
w dniu 16 maja 2018 r.

Zkres inwestycji przewiduje budowę niemal pół ki-
lometra sieci kanalizacyjnych oraz 250 m wodociągu.  
Przedmiot umowy obejmuje budowę kanału sanitarne-
go w m. Zgórsko ul. Grabowa, budowę  wodociągu i ka-
nału sanitarnego w m. Trzcianki, budowę wodociągu 
i kanału sanitarnego w m. Zgórsko na działce nr ewid. 
239/1, 239/13, 253/2, budowę wodociągu i kanału sa-
nitarnego w m. Kowala na działce nr ewid. 713/16, 713, 

a także budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kowala, sta-
nowiącą XIII etap w realizacji projektu budowa kanali-
zacji sanitarnej w msc. Kowala, Gm. Sitkówka-Nowiny”.

Budowa sieci w Zgórsku i Kowali realizowana jest w ra-
mach Grup Inicjatywnych Mieszkańców. - Choć nasza 
gmina jest zwodociągowana i skanalizowana niemal 
w stu procentach, każdego roku przeznaczamy około 
700 tys. zł na budowę sieci wodociągowych i kanalzia-
cyjnych zainicjowanych przez mieszkańców. To dobry 
pomysł - realizujemy oczekiwania mieszkańców, a dzię-
ki ich partycypacji w kosztach dokumentacji projekto-
wej inwestycje realizujemy wcześniej. Środki na bu-
dowę sieci wodociągowo-kanalizacyjych pozyskujemy 
z Miedzygminnego Związku Wodociągów i Kanalziacji 
- wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.  •
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Partycypujemy pół na pół

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy zadecydowano 
o zwiększeniu dofinansowania dla powiatu kieleckie-
go na budowę drogi powiatowej w Kowali…
Paweł Gratka: Cieszę się, że impas w Radzie Gminy zo-
stał przełamany. Dwumiesięczna zwłoka spowodowała 
istotne opóźnienie prac budowlanych. To niezwykle 
ważna inwestycja – nie tylko dla samych mieszkańców 
Kowali. Dzięki niej droga stanie się bezpieczniejsza. Bra-
kuje tu chodników i pobocza, od lat mieszkańcy mają 
problemy z zalewaniem ich posesji. Teraz mamy możli-
wość zrealizowania inwestycji w całości.
Co z przebudową drogi powiatowej w Woli Murowanej?
P.G.: Powiedzmy to sobie wyraźnie - szansa ta została 
zaprzepaszczona. Ubolewam, że część radnych głoso-
wała przeciwko zmianie budżetu gminy, która prze-
widywała zwiększenie dofinansowania tej inwestycji. 
Mamy połowę maja, a w budżecie gminy nie ma zagwa-
rantowanych środków na przebudowę drogi. Unieważ-
niliśmy już jeden przetarg, potrzeba czasu na podjęcie 
stosownej uchwały przez Radę Gminy, opracowanie do-
kumentacji przetargowej, wyłonienie wykonawcy. Przy 
czym - trzeba mieć na względzie, że w ostatnim czasie  
stawki oferentów rosną i znacznie przewyższają kosz-
ty, jakie zostały oszacowane w kosztorysach inwestor-

skich. To znaczne utrudnienie w realizacji tegorocznych 
inwestycji.
Czym to jest spowodowane? 
P.G.: W ostatnim czasie gminy uzyskały duże wsparcie 
finansowe z zewnątrz na realizację inwestycji. Mowa tu 
choćby o funduszach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020, który tak naprawdę wchodzi w ostatnią fazę reali-
zacji. Popyt jest większy, niż podaż, stąd rozstrzygnięcia 
przetargów przewyższające zakładane koszty nawet 
o 40%. Stąd liczne sytuacje, jak choćby w przypadku 
gminy Sitkówka-Nowiny, że, pomimo zabezpieczonych 
środków w budżecie, konieczne jest zwiększenie dofi-
nansowania.
Skoro rozmawiamy o kosztach inwestycji - czy mógł-
by Pan wyjaśnić, na jakich zasadach gminy partycypują 
w kosztach budowy czy przebudowy dróg powiatowych?
P.G.: To prosta zasada - gminy partycypują w połowie 
kosztów inwestycji, jakie poniósłby powiat. W przypad-
ku, kiedy na inwestycję uzyskujemy dofinansowanie, 
jak choćby z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej, gmina ponosi połowę kosz-
tów, jakie pozostały do sfinansowania.
Jakie jeszcze inwestycje w tym roku Powiatowy Za-
rząd Dróg zamierza realizować w gminie Sitkówka-No-
winy?
P.G.: Jesteśmy na etapie opracowania koncepcji budo-
wy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Szewce-Zawada. 
W tym roku zamierzamy przygotować dokumentację 
projektową, natomiast realizacja nastąpi w 2019 r.
W budżecie gminy Sitkówka-Nowiny przewidziane są 
również środki na przebudowę skrzyżowania przy ba-
senie „Perła” w Nowinach. Część radnych sprzeciwia 
się propozycji wójta, aby zrezygnować z realizacji tej 
inwestycji w tym roku. 
P.G.: Przebudowa tego skrzyżowania w tym roku zupeł-
nie mija się z celem. Proszę zauważyć, że tuż obok trwa-
ją dwie ogromne inwestycje – rozbudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz budowa stadionu. Każdego dnia 
przyjeżdżają tu ciężarówki, które dowożą materiały, 
poruszanie się drogą jest utrudnione, a klienci basenu 
mają problem z parkowaniem. Gdyby w tym rejonie re-
alizowana była kolejna inwestycja, nastąpiłby zupełny 
paraliż. Nie mówiąc o tym, że nowa droga narażona by-
łaby na dodatkowe obciążenia spowodowane ruchem 
samochodów z budowy. Z tego powodu powiat kielecki 
nie ujął tej drogi w swoim budżecie na 2018 r.

Dziękuję za rozmowę. •

rozmawiała: Marta Herbergier

Wraz z reformą administracji samorządowej, niemat 20 lat temu przywrócono funkcjonowanie powiatów. Obec-
nie zajmują się realizacją zadań publicznych o charakterze międzygminnym, w tym m.in. utrzymaniem dróg pu-
blicznych. O współpracy na szczeblu powiat - gmina w zakresie realizacji tego zadania rozmawiam z dyrektorem 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Pawłem Gratką.

• Paweł Gratka dyrektor PZD w Kielcach.
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Profilaktyka nowotworów w Nowinach
12 maja Przychodnia Nowiny przeżywała oblężenie. 
Ponad 300 kobiet skorzystało z bezpłatnych badań 
profilaktycznych w ramach projektu „Zaufaj swojej 
kobiecości. Zbadaj się”.

- W proponowanym pakiecie onkologicznym zawarto 
markery nowotworowe charakteryzujące się stosunko-
wo silnym związkiem z określonymi narządami i istotną 
tzw. czułością diagnostyczną dla nowotworów złośli-
wych. Nasze pacjentki mogły wykonać OB, morfologię 
krwi, antygen karcynoembrionalny, marker raka jajnika, 
marker raka piersi, marker raka trzustki, dróg wątrobo-
wo-żółciowych oraz jelita grubego i odbytnicy, a także 
zapisać się na badania mammograficzne i cytologiczne 
- wyliczał dyrektor Przychodni Nowiny Jacek Chudzicki.

Aby skorzystać z tak atrakcyjnego pakietu, wystarczyło 
być mieszkanką gminy i pacjentką gminnej przychodni. 
Chętnych było tak wiele, że gmina zdecydowała o reali-
zacji drugiej edycji programu we wrześniu. - Pakiet ba-
dań profilaktycznych refundowanych przez NFZ jest od 
pewnego czasu dość szeroki, ale tak atrakcyjnej oferty 
w tej gminie jeszcze nie było - mówił dyrektor. - Nie-
zwykle cieszy fakt, że same kobiety są zainteresowane 
badaniami i chętnie na nie przychodzą - dodał.

Podczas spotkania można było również skorzystać z po-
rad specjalistów mammograficznego i cytologicznego 
punktu konsultacyjnego, a także nauczyć samobadania 
piersi pod czujnym okiem pielęgniarek. Organizatora-
mi programu byli wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz oraz Przychodnia Nowiny SPZOZ, 
a partnerami: Diagnostyka Laboratoria Medyczne oraz 
Stowarzyszenie „Prorew”. •

• Do badań zachecali: Jacek Chudzicki, Bogumiła Kowalczyk 
i Grzegorz Gałuszka.

Nie będzie prywatyzacji Przychodni

• Porady specjalistów cieszyły się powodzeniem.

W związku z licznymi pytaniami, jakie kierują do mnie mieszkańcy naszej gminy pragnę poinformować, że nie 
było, nie jest i nie będzie moim zamiarem prywatyzowanie Przychodni Nowiny.

To jedna z nielicznych przychodni w całym województwie świętokrzyskim, która rozwija się i w znacznej mierze sa-
mofinansuje się. Priorytetem dla mnie jest dobro mieszkańców naszej gminy, co znajduje odzwierciedlenie chociaż-
by w niezwykle atrakcyjnym, bezpłatnym pakiecie profilaktyki zdrowotnej, kierowanym do właśnie do nich.

Jednocześnie w odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące zakończenia pracy w Przychodni Nowiny przez Pana Pio-
tra Świetlika informuję, że jest to wyłącznie jego osobista decyzja, która stanowiła duże zaskoczenie dla Dyrekcji 
Przychodni. Nie jest intencją żadnego organu gminy czy dyrekcji Przychodni zwalnianie z pracy tego uznanego przez 
pacjentów lekarza.
W imieniu swoim, dyrekcji Przychodni oraz pacjentów serdecznie dziękuję Panu Piotrowi Świetlikowi za zaangażo-
wanie, empatię i troskę o zdrowie każdego pacjenta, życząc wytrwałości w realizacji swoich celów zawodowych. •

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Kotłownia z mocą

Funkcjonującą do ubiegłego roku kotłownię wybudo-
wano jeszcze na początku lat 60-tych XX wieku. Dys-
ponowała ona sześcioma kotłami, z czego do końca jej 
istnienia funkcjonowały cztery. Były to urządzenia z lat 
70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Aby zapewnić bez-
pieczeństwo energetyczne dla mieszkańców, w ciągu 
ostatnich lat podejmowane były prace doraźne. Pro-
jekt rozbudowy i modernizacji kotłowni CO, będącym 
wynikiem konsultacji z mieszkańcami i realizacji ich 
oczekiwań,  został opracowany w 2016 r. Instytut OZE. 
Umowa na realizację kotłowni została zawarta w mar-
cu 2017 r. Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębior-
stwo Budowlane Rystal-BUD z Kielc. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 8 mln zł.

7 maja w godzinach popołudniowych na teren kotłow-
ni przybyło wiele osób. Przede wszystkim mieszkań-
ców osiedla Nowiny, często z dziećmi. Nowootwartą 
kotłownię poświęcił proboszcz parafii pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Nowinach ksiądz Józef Kubicza. Zapro-
szeni goście: wiciestarosta powiatu kieleckiego Zenon 
Janus, Prezes „Wodociągów Kieleckich” Henryk Milcarz 
i przewodnicząca Rady Gminy gratulowali wójtowi war-
tej ponad 8 mln zł inwestycji.
Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość obejrzenia 
kotłowni wewnątrz, skosztowania wody z saturatora 
„Wodociągów Kieleckich”, a  na najmłodszych czekały 
atrakcje i zabawy.

Opłaty za ciepło
Wielu mieszkańców liczy na to, że po modernizacji 
kotłowni opłaty za ciepło spadną. Dowiemy się tego 
w najbliższym czasie. Cena CO jest uzależniona od wie-
lu składników, w tym ceny miału, energii elektrycznej 
i wody, w związku z czym realnej oceny wpływu moder-
nizacji kotłowni na opłaty CO będzie można dokonać 

dopiero po zakończeniu pierwszego pełnego sezonu 
grzewczego przy wykorzystaniu nowej kotłowni.
Warto przypomnieć, że w tej kadencji opłaty za ciepło 
zostały już obniżone. Od 1 stycznia 2016 r. obniżona zo-
stała stawka za 1 GJ z 64,67 zł do 56,75 zł, co z pewno-
ścią jest zmianą odczuwalną pozytywnie przez odbior-
ców ciepła z naszej kotłowni osiedlowej. Przez cały rok 
natomiast ponoszona jest przez mieszkańców bloków 
opłata stała, która od 1 stycznia 2014 r. wynosi 0,80 zł/m2.

Dane techniczne
Nowopowstała kotłownia węglowa w Nowinach po-
siada moc grzewczą wynoszącą 4,5 MW. W kotłowni 
osiedlowej w Nowinach zamontowane zostały 2 kotły 
węglowe o mocy po 1,6 MW oraz jeden kocioł pelleto-
wy o mocy 1,3 MW. Kotły posiadają wysoką sprawność 
przy spalaniu, przekraczającą 80%. Parametry instalacji 
odpylania zapewniają poziom emisji poniżej granicz-
nych wartości wyznaczonych przez stosowne rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska. Kocioł pelletowy o mocy 
1,3 MW stanowił w kotłowni szczytowe źródło ciepła. 
Sprawność spalania kotła wynosi co najmniej 90%. 

System pozwala na stały pomiar poziomu emisji spalin 
i dostosowania go do wytycznych normowych.
Kotłownia węglowo-pelletowa jest wyposażona 
w urządzenia o wysokiej sprawności, które pozwalają 
zapewnić poziom emisji zgodny z najnowszymi standar-
dami. Nowoczesne urządzenia o wysokiej sprawności 
minimalizują wpływ kotłowni na jakość powietrza w jej 
obrębie, pozwalając jednocześnie na ekonomiczne eks-
ploatowanie w stosunku np. do kotłowni gazowej. No-
wowybudowana kotłownia pozwala również znacząco 
zwiększyć sprawność wytwarzanego ciepła w stosunku 
do istniejącego przestarzałego obiektu. •

- Co prawda kotłownia funkcjonuje już od jesieni ubiegłego roku, ale właśnie teraz, po zakończeniu sezonu grzew-
czego zapraszamy Państwa do jej środka, abyście przekonali się, jak bardzo się zmieniła - mówił podczas otwarcia 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

• Uroczyste otwarcie kotłowni.
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Multimedialnie na basenie Perła
To już koniec trwającego ponad 1,5 miesiąca remontu. 
Wysłużoną, 23-letnią rurę zjazdową na basenie „Perła 
w Nowinach” zastąpiła jedna z najnowocześniejszych 
zjeżdżalni w kraju.

W uroczystym otwarciu zjeżdżalni wzięli udział: rad-
ni sejmiku województwa świętokrzyskiego Grzegorz 
Gałuszka i Henryk Milcarz, radna powiatu kieleckiego 
Bogumiła Kowalczyk, dyrektor Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Jacek Kowalczyk, przewodnik turystyczny 
Dominik Kowalczyk, redaktor i mieszkaniec gminy Piotr 
Rozpara, przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak 
oraz radni Renata Krzysiek-Nowakowska i Robert Mu-
larczyk, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ryszard 
Kusak, wicewójt Łukasz Barwinek, wójt Sebastian No-
waczkiewicz oraz gospodarz obiektu dyrektor Jacek 
Kania, a także przedstawiciele lokalnych mediów m.in. 
redakcji Echa dnia, Gazety Wyborczej i Naszych Kielc. 
Część z nich uczestniczyła w otwarciu w samych kąpie-
lówkach i klapkach. - Warto wykorzystać okazję i zje-
chać jedną z najnowocześniejszych zjeżdżalni w kraju - 
wyjaśniał Jacek Kowalczyk. Z kolei prezes „Wodociągów 
Kieleckich" Henryk Milcarz ubrany w garnitur tłuma-
czył, że przybył na inaugurację służbowo. - Będę spraw-
dzał liczniki - żartował.

Dobry humor dopisywał wszystkim. Swego zadowo-
lenia ze zjeżdżalni nie ukrywali najmłodsi mieszkańcy 

gminy, którzy tłumnie przybyli tego dnia na basen. - To 
świetna zabawa, nowa rura jest bez porównania lepsza 
- mówili zgodnym głosem oczekując w długiej kolejce.
 
- Cieszę się z tego wydarzenia, na pewno nasi miesz-
kańcy, zwłaszcza dzieci skorzystają z nowej zjeżdżalni 
- mówiła przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak 
życząc powodzenia pierwszym startującym. - To inwe-
stycja na miarę XXI wieku, nasza gmina w końcu zaczy-
na się zmieniać - mówił wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz.

Nowa zjeżdżalnia posiada wyświetlacz multimedialny, 
dzięki któremu zjazdowi towarzyszą elementy audio-
wizualne. O ich wyborze zadecydują sami użytkowni-
cy: będą mogli pędzić wśród krokodyli, na torze F1 czy 
w dżungli, a także zagrać w grę multimedialną. Rura 
składa się z kilku warstw: właściwej rury zjazdowej 
o szerokości 120 cm, ocieplenia oraz rury zewnętrznej 
w intensywnym, niebieskim odcieniu. Nocą jest pod-
świetlona z zewnątrz.

Budowa basenu „Perła” rozpoczęła się w 1994 r. To wła-
śnie w latach 90-tych ubiegłego wieku przeżywała ona 
szczyt swej popularności. Później podobnych obiektów 
w całej Polsce powstało bardzo wiele. Swój renesans 
pływalnia przezywa od 2015 r. W ciągu ostatnich lat 
zamontowano zjeżdżalnie na basenach letnich, doko-
nano modernizacji pomieszczeń i samego budynku pły-
walni, zamontowano saunę infrared, zmodernizowano 
kotłownię olejową na gazową. Wartość inwestycji wy-
niosła łącznie 1,6 mln zł. W roku 2011 pływalnię odwie-
dziło 100 tys. osób, w ubiegłym roku - niemal 170 tys. 
osób.

Koszt wymiany rury zjazdowej wyniósł niemal 800 tys. zł. •

• Do zjeżdżalni ustawiła się długa kolejka.

• Jako pierwszy zjechał wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.
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Zwiedzanie Cementowni Nowiny

- W zasadzie wszystko mi się podobało, ale najbardziej 
to, że mogłem usiąść w fotelu prezesa - mówił rozbraja-
jąco Andrzej Litwin. A program wycieczki był naprawdę 
interesujący. Spotkanie rozpoczęło się krótkim wykła-
dem dyrektora Roberta Jedynaka o cementowni Dyc-
kerhoff i procesie powstawania cementu. Następnie 
uczestnicy wycieczki udali się na platformę widokową, 
skąd mieli okazję obejrzeć tzw. „strzelanie”. -  Urabianie 
złoża odbywa się z zastosowaniem techniki strzałowej. 
Każdy ładunek opóźniony jest w stosunku do siebie 
o milisekundy. Ten sekwencyjny wybuch powoduje re-
dukcję wstrząsów - mówił Zenon Sypniowski kierownik 
kopalni. Dalsza część zwiedzania była równie interesu-
jąca. Trzy młyny, dwa piece, silosy oraz stanowiska do 
załadunku betonu - ta wycieczka mogłaby trwać wie-
le godzin. - Trzeba pamiętać, że Cementownia Nowi-
ny nierozerwalnie kojarzy się gminą Sitkówka-Nowiny 
- tłumaczył obecny na spotkaniu wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Decyzja o budowie Kombinatu Ce-
mentowo-Wapienniczego „Nowiny” zapadła w grudniu 
1958 r. Siedem lat później uruchomiono zakład. Pełną 
moc produkcyjną osiągnięto w 1969 r., zaś rekordowy 

wynik pod względem ilości wyprodukowanego cemen-
tu osiągnięto w roku 1974. Przez wiele lat Cementow-
nia Nowiny znajdowała się na liście największych „tru-
cicieli” w kraju - przedstawiał. - W chwili obecnej nie 
mamy żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o stosowaną 
tu technologię. Dorównujemy największym potenta-
tom światowym, a ochrona środowiska stanowi dla nas 
szczególnie ważne zagadnienie - mówił podczas spo-
tkania dyrektor generalny Dyckerhoff Polska Krzysztof 
Kieres. Obecnie cementownia Nowiny to nowoczesny 
zakład o zdolności produkcyjnej ok. 1,6 mln ton cemen-
tu rocznie - dodał.

Na zakończenie spotkania dyrektor generalny Krzysz-
tof Kieres oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny wręczyli 
gościom upominki, a Andrzej Litwin zaśpiewał dla nich 
specjalnie na tę okazję przygotowaną piosenkę. - Cieszę 
się, że nasza akcja spotkała się z takim zainteresowa-
niem. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się zor-
ganizować coś równie atrakcyjnego - żegnał gości wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. •

Dziewięcioletni Andrzej Litwin, uczeń Szkoły Muzycznej wygrał wycieczkę po Cementowni Nowiny podczas 
26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Voucher udało mu się zrealizować w maju.
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DPS w Zgórsku ma już 60 lat
Były kwiaty, życzenia i ciepłe słowa. Dom Pomocy 
Społecznej w Zgórsku obchodził 60-lecie istnienia.

Historia Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku rozpoczę-
ła się 60 lat temu. Początkowo przeznaczony był na 60 
miejsc, później jego liczbę zwiększono do 60. Kierowa-
no tu chłopców w wieku 4-18 lat,  a od 1965 r. - do 25 

roku życia. Najstarsi pomagali w pracy w 31-hektaro-
wym gospodarstwie. Od 1964 r. istniały tu warsztaty: 
początkowo krawiecki, stolarski i dziewiarski. Znane 
mieszkańcom gminy Sitkówka-Nowiny Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej działają od 1995 r. Uczestniczą w nich 
mieszkańcy Piekoszowa, Chęcin i Sitkówki-Nowin cie-
sząc szerokie grono sympatyków wspaniale wykonany-
mi ozdobami. Dom prowadzi różnorodną działalność 
kulturalno-rekreacyjną i sportową. Jego wychowankowie 
uczestniczą i organizują wydarzenia na skalę regionu.

18 maja w Zgórsku zgromadziło się wielu sympatyków 
ośrodka, by wspólnie uczestniczyć w jubileuszu 60-le-
cia jego istnienia. - Dom Pomocy Społecznej  istnieje 
już 60 lat, ja mogę obserwować jego rozwój od 18 lat 
i To zasługa jego pracowników, dyrekcji oraz organu pro-
wadzącego powiatu kieleckiego, a także podopiecznych 
- mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz - Pragnę 
się Wam wszystkim pokłonić, pogratulować tej pracy i po-
dziękować za każdy trud i każdy dzień zaangażowania oraz 
życzyć wszystkiego dobrego - składał życzenia na ręce dy-
rektora placówki Zbigniewa Szybalskiego.
Podczas części oficjalnej wręczono pamiątkowe dyplo-
my byłym i obecnym pracownikom, a także najdłużej 
przebywającym w DPSie podopiecznym. •

• Pracownicy DPS w Zgórsku.

Seniorzy poznawali Internet
Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej powoli dobiega 
końca. W ostatnim czasie naukę w niej zakończyli senio-
rzy uczący się w Nowinach.

Pomysłodawcą i realizatorem Latającej Akademii Edu-
kacji Cyfrowej jest Chorągiew Kielecka ZHP. W projekcie 
bierze udział 41 gmin z województwa świętokrzyskie-
go i śląskiego, w tym również gmina Sitkówka-Nowi-
ny, w której trwa szkolenie 90 osób. Wartość projektu 
opiewa na kwotę 6,4 mln złotych, z czego 5,9 mln to po-
zyskane środki unijne. Projekt jest realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej.

Nauka Internetu
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 
wśród mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie. 
Szkolenia odbywają się w czterech grupach wiekowych, 
a w ich trakcie można między innymi nauczyć się korzysta-
nia z platformy ePUAP, bezpiecznego poruszania się w In-
ternecie, korzystania z bankowości elektronicznej, two-
rzenia własnych stron internetowych, Tego właśnie uczyli 
się seniorzy z naszej gminy, którzy w ostatnim czasie pod 
okiem Pawła Gromady poznawali tajniki Internetu.
W uroczystym wręczeniu dyplomów w dniu 9 maja 
wziął udział wójt Sebastian Nowaczkiewicz. - Cieszę 
się, że nasi seniorzy są tak aktywni i że projekt przypadł 
Państwu do gustu - mówił. O tym, że tak było w rze-
czywistości świadczą zadowolone miny uczestników 
szkolenia. - Serdecznie dziękujemy za pomoc i wspar-
cie. Oby takich projektów było jak najwięcej - mówiła 
Pani Grażyna Tkacz dziękując organizatorom w imieniu 
wszystkich seniorów.

Publiczny Punkt Dostępu do Internetu
W ramach projektu powstał Publiczny Punkt Dostępu 
do Internetu. Jest wyposażony w  najnowocześniejsze 
oprogramowanie przyjazne także dla niepełnospraw-
nych. Można z niego skorzystać w Urzędzie Gminy Sit-
kówka-Nowiny. •

• Uroczyste zakończenie projektu.
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Jedyne takie lotnisko w Polsce!

Proszę przybliżyć, czym jest Wasze stowarzyszenie.
Piotr Gołacki: Stowarzyszenie jest organizacją non-pro-
fit założoną w lutym 2017 r. , którego jednym z najważ-
niejszych celów było stworzenie w województwie świę-
tokrzyskim, profesjonalnego lotniska modelarskiego.

Co skłoniło Was do założenia stowarzyszenia?
P.G.: Przede wszystkim brak miejsca do latania więk-
szymi modelami. Postanowiłem dać ogłoszenie o chęci 
stworzenia takiego miejsca na lokalnym forum mode-
larskim i sprawdzić co się stanie (śmiech). Po pierwszym 
spotkaniu organizacyjnym było nas trzech,  aktualnie 
jest nas sześciu. Mamy nadzieję, że dołączą do nas oso-
by, które będą działały na rzecz klubu i angażowały się 
w jego życie. 
Jakie macie plany na przyszłość?
P.G. Plany te prowadzone są dwutorowo. Z  jednej stro-
ny jest to rozbudowa lotniska i jego wyposażenia, z dru-
giej - chcielibyśmy, by w ramach stowarzyszenia po-
wstała sekcja sportowa dla młodzieży. Tutaj skupiamy 
się na poszukiwaniu sponsorów, którzy pomogą nam 
zakupić niezbędny sprzęt: radioodbiorniki i modele.
W jakim wieku można dołączyć do sekcji sportowej?
P.G.: Ze względu na ryzyko, choćby zranienia śmigłem, 
rekomendujemy, by były to osoby powyżej 16 roku życia.
Wróćmy do Waszego lotniska. To jedyne takie lotnisko 
w Polsce.
P.G.: Większość lotnisk modelarskich powstaje na te-
renie dawnych lotnisk wojskowych, przy aeroklubach 
lub tam, gdzie jest to tylko możliwe. Teren pod nasze 
lotnisko, poszukiwałem tak aby słońce zawsze było za 
plecami pilota, a zabudowania czy drogi publiczne znaj-
dowały się dalej niż nakazują to przepisy. Pod uwagę 
braliśmy kilka lokalizacji, a miejsce w którym powstało 
lotnisko jest optymalne pod każdym względem łącznie 
z dojazdem, który nie przecina w żadnym miejscu toru 
lotu modelu. 

Jakim terenem dysponujecie?
P.G.: Dysponujemy 6-hektarowym terenem z utwardzo-
nym pasem startowym o wymiarach 185x21m. Teren 
lotniska został podzielony na strefy dla pilotów, widzów 
oraz samochodów. Kilka tygodni temu powiększyliśmy 
miejsca przeznaczone do parkowania oraz rozpoczęli-
śmy budowę ogrodzenia.
Ale początki nie były łatwe…
P.G.: Początki nigdy nie są łatwe, ale nie należy się zra-
żać (śmiech). Po prawie 10 miesiącach pracy i sensacyj-
nych zwrotach akcji, możemy podsumować szczęśliwe 
osiągniecie celu. To dla nas najważniejsze. Zawarliśmy 
umowę na dzierżawę gruntu pod lotnisko modelarskie, 
obecnie poszukujemy sponsorów, którzy wesprą nas 
w jego rozbudowie.
Oficjalne otwarcie lotniska już za kilka dni…
P.G.: Zapraszamy wszystkich naszych sąsiadów, a także 
sympatyków modelarstwa i „ciekawskich” do odwie-
dzenia lotniska i spotkania z modelarzami, którzy przy-
jadą do nas specjalnie na to wydarzenie. Dni otwar-
te odbędą się 26 i 27 maja. W przypadku niepogody 
modele będzie można oglądać w „hangarze”, którym 
stanie się sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Nowinach. Dziękujemy za gościnę Pani 
Dyrektor Kornelii Bem-Kozieł.
Czego możemy się spodziewać podczas dni otwartych?
P.G.: Nie do końca to wiemy. Nie wiadomo, których mo-
deli nie zdołamy rozbić do tego czasu (śmiech). A zu-
pełnie serio - planujemy pokazać widzom kilka wyjąt-
kowych modeli, przede wszystkim polskich samolotów. 
Jednym z nich będzie jedyna w Polsce makieta polskie-
go myśliwca PZL P-50 Jastrząb, napędzana modelarskim 
silnikiem gwiazdowym. Z pewnością dużym zaintereso-
waniem cieszyć się będą dwa modele klasy gigant o roz-
piętości skrzydeł 3,30 m jednego z najpopularniejszych 
na świecie samolotów użytkowych polskiej konstrukcji 
PZL 104 Wilga. Spodziewamy się również wizyty mo-
delu samolotu TS-11 Iskra o napędzie odrzutowym. 
Będzie również przepiękna makieta latająca samolotu 
PZL P-11c, która wykorzystana była m.in. w filmie Dywi-
zjon 303. Na wystawie zaprezentujemy także makiety 
polskich i niemieckich myśliwców z czasów I i II wojny 
światowej, a  także samoloty akrobacyjne.
Dziękuję za rozmowę.
PG.: Dziękuję i jeżeli tylko mogę, chciałbym podzię-
kować również Panu Przemysławowi Podsiedlikowi 
z Kopalni Lafarge Radkowice, Panu Sebastianowi No-
waczkiewiczowi i pracownikom Urzędu Gminy Sitków-
ka-Nowiny, Panu Tomaszowi Zbrógowi Dyrektorowi 
Świętokrzyskiego Oddziału Totalizatora Sportowego 
oraz moim Kolegom ze Stowarzyszenia, w szczególności 
Adrianowi i Wiktorowi za wszelką pomoc i wsparcie. •

rozmawiała: Marta Herbergier
zdjęcie pochodzi z archiwum Piotra Gołackiego

Już za kilka dni w Kowali będziemy mieli możliwość zwiedzania lotniska sportowego Klubu Modelarstwa Spor-
towego. O pasjach i pomyśle na rozwój modelarstwa w województwie świętokrzyskim rozmawiamy z prezesem 
stowarzyszenia Piotrem Gołackim. 
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Zawodnicy sumo rywalizowali w Nowinach
Po raz trzeci w województwie świętokrzyskim odbył 
się Puchar Polski Kadetek i Kadetów, Młodziczek i Mło-
dzików oraz Dzieci w Sumo. Puchar Polski w Sumo jest 
imprezą sportową rangi ogólnopolskiej, w której biorą 
udział zawodniczki i zawodnicy z całego kraju w wieku 
do 16 lat. Puchar Polski stanowi zarazem kwalifikacje 
do Mistrzostw Europy.

W zawodach  rozegranych w dniach 11-12 maja 2018 r. 
w hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
wzięło udział ponad 300 zawodników. Patronat nad wy-
darzeniem objął wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz, 
a wsparło go również Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
władze Polskiego Związku Sumo,  zarząd województwa 
świętokrzyskiego, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Świę-
tokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych i inni dar-
czyńcy.

Ogromny sukces odniósł Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy Guliwer  z Kielc, który wywalczył 1 miejsce 
drużynowo. 
Podobnie, jak w ubiegłym roku impreza sportowa oka-
zała się ogromnym sukcesem organizacyjnym. Naj-
młodsi zawodnicy, rozpoczynający przygodę z trady-
cyjnym japońskim sportem, mieli zaledwie po 4 lata. 
Zarówno ich, jak i starszych kolegów i koleżanki dopin-
gowali licznie zgromadzeni na hali kibice i sympatycy 
sportu. •

• Zawody sumo.

Szach i mat!
Już po raz szesnasty w gminie Sitkówka-Nowiny odbył 
się Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wój-
ta Gminy Sitkówka-Nowiny. Tym razem, podobnie jak 
w ubiegłym roku, zawody zostały rozegrane wyłącznie 
w hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowi-
nach.

Rozgrywki odbywały się w trzech grupach wiekowych: 
do 14 lat, do 18 lat oraz w kategorii open (juniorzy + 
seniorzy). W turnieju wzięło udział 53 zawodników. 
Rozgrywano szachy szybkie: 9 rund systemem szwajcar-
skim, kojarzenie komputerowe, tempo gry 15 minut.

Zwycięzcą turnieju w kategorii do lat 14 został Karol Ar-
muła z KKsz Kraków, w kategorii do lat 18 najlepszy oka-
zał się Michał Hoina z Hetmana Ostrowiec Świętokrzy-
ski, zaś wśród kobiet triumfowała Weronika Posuniak 
z KMKSzach Victoria Komplexbud. Pierwsze miejsce 
w kategorii open wywalczył Rafał Przedmojski z KLIM 
UKSz Gambit Starachowice.

Zwycięzcy zawodów otrzymali oni puchary, pamiątko-
we dyplomy, nagrody rzeczowe i finansowe. Organi-
zatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury PERŁA 
w Nowinach, zaś współorganizatorem Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych w Nowinach i Świętokrzyski Zwią-
zek Szachowy. Honorowy patronat nad turniejem objął 
wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. •
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Karate ćwiczy wytrwałość
Od września ubiegłego roku dzieci i młodzież z gminy 
Sitkówka-Nowiny mają możliwość trenowania karate 
w Klubie Karate Kyokushin Chikara. Zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygodniu w szkole podstawowej w No-
winach.

Jak mówi sensei Andrzej Białek 1DAN instruktor Klubu 
Karate Kyokushin „Chikara” trenowanie karate to same 
korzyści. - Opanowanie, stanowczość, pewność siebie, 
wytrwałość i koncentracja - tego wszystkiego można się 
nauczyć ćwicząc tą japońską sztukę walki. - Karate to 
sztuka walki, ale nie agresji. Jest jednocześnie skutecz-
ną kontrolowaną odpowiedzią na atak - dodaje.

Młodzi pasjonaci z wielką chęcią uczęszczają na zajęcia. 
- Tu jest po prostu fajnie - mówią zgodnie Maja, Klaudia 
i Oliwia. Trzej koledzy: Bartek, Kuba i Nikolas podkre-
ślają, że ważne jest to, by umieć się obronić. - Namówił 
mnie kolega. Odkąd ćwiczę mam lepszą kondycję i nie 
boję się, że ktoś mnie zaatakuje - wylicza Piotrek.
Już w najbliższym czasie mieszkańcy gminy Sitkówka-
-Nowiny Będą mogli obejrzeć pokaz karate w wykona-
niu nowińskich karateków podczas festynu rodzinne-
go w dniu 27 maja 2018 r. na placu przy kościele pw. 
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach oraz 15 czerwca 
podczas festynu „Bezpieczne wakacje” na Miasteczku 
Ruchu Drogowego w Nowinach. •

Włoszczowa najlepsza z wiedzy o ruchu drogowym
Uczniowie z Włoszczowy triumfowali podczas woje-
wódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go, jaki odbył się w dniach 18-19 maja w Nowinach.

Finału wojewódzkiego turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w gminie Sitkówka-Nowiny odbył się po raz 
pierwszy. - Żałuję, że pogoda nie dopisała i nie możecie 
rozegrać zawodów na miasteczku ruchu drogowego, 
które jest jedynym takim miasteczkiem w wojewódz-
twie - mówił podczas otwarcia wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Zachęcam Was do odwiedzenia tego 
wyjątkowego miejsca - zapraszał.
Podczas dwudniowych zawodów w nowińskich szkołach 
rywalizowało po dziesięć drużyn ze szkół podstawowych 
i gimnazjów. Za zadanie mieli rozwiązanie testu z prze-
pisów ruchu drogowego, prawidłowe udzielenie pierw-
szej pomocy przedmedycznej, pokonanie rowerowego 
toru przeszkód i wykazanie się znajomością przepisów 
w praktyce podczas jazdy rowerem w miasteczku ruchu 
drogowego. Zarówno wśród uczniów szkół podstawo-
wych, jak i gimnazjów triumfowali uczniowie z Włosz-
czowy: Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 oraz Gim-
nazjum Nr 1. Obie drużyny będą reprezentować region 
świętokrzyski w swoich kategoriach wiekowych w fina-
le ogólnopolskim. Zostanie on rozegrany na początku 
czerwca w miejscowości Przelewice w województwie 
zachodniopomorskim.

Drugie miejsce wśród szkół podstawowych zajęła re-
prezentacja powiatu opatowskiego z Zespołu Szkół 
w Sadowiu, a trzecie powiatu pińczowskiego ze Szko-
ły Podstawowej w Brześciach. Natomiast wśród gim-
nazjów na podium stanęli również uczniowie z Gim-
nazjum w Sukowie (drugie miejsce) i Gimnazjum nr 2 
w Ratajach Słupskich (trzecie miejsce). •

• Zwycięzcy - uczniowie Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie.
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Ponad 25-kilometrową trasę na dwóch kółkach prze-
mierzyli uczestnicy II Wiosennego Rajdu Rowerowego 
w gminie Sitkówka-Nowiny. Tym razem udali się do, 

leżącego w sąsiedniej gminie Piekoszów, Podzamcza.
W niedzielne popołudnie grupa ponad 60 osób, po-
mimo doskwierającego upału, wyruszyła spod basenu 
„Perła” w  Nowinach. Trasa wiodła przez Słowik i Bia-
łogon, fragmentem Chęcińsko-Kieleckiego Parku Kra-
jobrazowego, Górki Szczukowskie aż do Podzamcza 
Piekoszowskiego. Wyboru trasy dokonali sami miesz-

kańcy i sympatycy gminy w głosowaniu na jej profilu 
fejsbukowym. - Pałac w Podzamczu Piekoszowskim po-
chodzi z XVII wieku. Legenda głosi, że Jan Aleksander 
Tarło wybudował go, gdy Jan Zadzik, ówczesny biskup 
krakowski odmówił mu wizyty tłumacząc, że „Po cha-
łupach nie jeździ”. Urażony Tarło wybudował swoją re-
zydencję na wzór Pałacu Biskupów Krakowskich w Kiel-
cach. Nie wszyscy o tym wiedzą, a przecież warto znać 
swoją okolicę - mówił zastępca wójta Łukasz Barwinek 
podczas wycieczki.

- Z każdym rajdem przybywa jego miłośników. Pierwszy 
tegoroczny rajd zgromadził niemal setkę rowerzystów, 
tym razem było nas nieco mniej. Sporo osób przyje-
chało z pobliskich miejscowości: Kielc, Małogoszcza czy 
Piekoszowa - opowiadał wójt gminy Sebastian Nowacz-
kiewicz.

Po dłuższym odpoczynku w ruinach pałacu, rajdowicze 
wyruszyli w drogę powrotną. Tym razem wiodła ona 
przez Szczukowice, drogą techniczną wzdłuż obwodnicy 
aż do Szewc. - Na 23. Kilometrze czeka na Państwa nie-
spodzianka - śmiał się wójt gminy. Okazało się nią stro-
me wzniesienie, które większość rowerzystów pokona-
ło pieszo, prowadząc swoje rowery tuż obok. Mimo to 
humory dopisywały wszystkim do samego końca, który, 
tradycyjnie, miał miejsce w Świetlicy w Szewcach. - To 
wyjątkowe rajdy, cieszę się, że są organizowane w na-
szej gminie - mówiła Pani Sylwia, która od lat uczestni-
czy w wycieczkach rowerowych. •

Z wizytą u sąsiadów

Wystartuj w Koronie Świętokrzyskiej
To będą niesamowite trzy dni w Górach Świętokrzy-
skich. W dniach 6-8 lipca w Wąchocku i Sitkówce-No-
winach odbędzie się pierwsza, a zatem historyczna Ko-
rona Świętokrzyska - Górska Etapówka MTB. W ciągu 
trzech dni zostaną rozegrane trzy etapy. Organizatorem 
i pomysłodawcą imprezy jest ekipa Poland Bike, na cze-
le z Grzegorzem Wajsem, organizatorem cyklu LOTTO 
Poland Bike Marathon. - Zapraszam do Wąchocka i Sit-
kówki-Nowin wszystkich amatorów jazdy na rowerach
górskich - mówi Grzegorz Wajs, organizator Korony 
Świętokrzyskiej. - Nasza etapówka będzie szczególna, 
bo ma również charakter rodzinny. W odróżnieniu od 
innych imprez tego typu do trzydniowej rywalizacji za-
praszamy także młodzież i dzieci w wieku już od 7 lat.
Korona Świętokrzyska 2018 rozpocznie się w piątek 6 
lipca w Wąchocku jazdą indywidualną na czas. Pierw-
szy etap odbędzie się na trasie Wąchock - Wykus. Dzień 
później w sobotę 7 lipca uczestników rywalizacji czeka 
maraton ze startem i metą w Wąchocku, a zwieńcze-
niem trzydniowej etapówki będzie wyścig w niedzielę 8 
lipca, ze startem i metą w Sitkówce-Nowinach.
Trasy w Wąchocku i Sitkówce-Nowinach są niezwykle 
cenione przez kolarskich maratończyków. Wielokrotnie 

odbywała się na nich rywalizacja w LOTTO Poland Bike
Marathon. To prawdziwy raj dla amatorów MTB, naszpi-
kowany zjazdami i podjazdami.
Korona Świętokrzyska odbędzie się na trasach wymaga-
jących i technicznych, ale zarazemmalowniczych i peł-
nych uroku, idealnych na wakacyjny weekend.
Korona Świętokrzyska w Wąchocku i Sitkówce-Nowi-
nach zostanie rozegrana w wielu kategoriach wieko-
wych. Na dystansie FAN będą rywalizować chłopcy 
i dziewczęta z roczników 2004-2011. Starsi będą mieli 
do wyboru dystanse MAX i MINI. Klasyfikacja Gene-
ralna obejmie też najlepsze drużyny, rodziny oraz pary 
męskie i mieszane. Na uczestników czekają atrakcyjne 
nagrody i pamiątkowe upominki.
Korona Świętokrzyska - Górska Etapówka MTB organi-
zowana jest przy ścisłej współpracy z Urzędem Miasta 
i Gminy Wąchock oraz Urzędem Gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Patronat honorowy sprawuje Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.
Więcej na www.korona.polandbike.pl i www.facebook.
com/Poland.Bike.Marathon. •

materiały prasowe Poland Bike Marathon
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Świat bez plastiku
Międzynarodowy Dzień Ziemi to wydarzenie, które 
obchodzone jest 22 kwietnia każdego roku w celu pro-
mowania postaw ekologicznych wśród ludzi. Od 1990 

roku Dzień Ziemi stał się akcją na skalę globalną. 
Akcja ma na celu pokazywanie problemów związanych 
ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem 

gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata. 
Tegoroczne hasło Dnia Ziemi brzmiało: „End Plastic Pol-
lution”. Walka z zanieczyszczeniami planety plastikowy-
mi odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych stanowi 
jedno z głównych działań na rzecz walki z zanieczyszcze-
niem środowiska.

Sprzątamy świat wokół nas
Również w gminie Sitkówka-Nowiny Dzień Ziemi ob-
chodzono w wyjątkowy sposób. Dzieci i młodzież z pla-
cówek edukacyjnych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 
włączyły się do akcji sprzątania Ziemi. W każdej szkole 
zorganizowano happeningi związane z tematyką ochro-
ny środowiska: przeprowadzono pogadanki, sprzątano 
okolicę, sadzono rośliny. - Musimy przeciwdziałać za-
śmiecaniu naszej planety - mówili zgodnie uczniowie.
- Promowanie proekologicznych postaw u dzieci oraz 
budowanie wspólnej odpowiedzialności za planetę Zie-
mię jest niezwykle ważne. Zarówno my, przedstawiciele 
administracji samorządowej, jaki i nauczyciele czy ro-
dzice powinniśmy dawać dobry przykład - mówił wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz zapowiadając częstsze 
organizowanie takich akcji w gminie.
Podczas spotkań w szkołach wręczono także nagrody  
za udział w konkursie „Bezpiecznie na wsi”. •

• Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach.

Co Ci powiem, Ojczyzno...
11 maja w ZPI w Kowali odbył się III Konkurs Recyta-
torski Patriotycznej Poezji Autorskiej „Co Ci powiem 
Ojczyzno".

Młodzi poeci jak zwykle zaskoczyli wszystkich swoją doj-
rzałością, wrażliwością artystyczną i umiejętnościami re-
cytatorskimi, a Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, 
kogo nagrodzić. Ostatecznie w trzech kategoriach wieko-
wych Jury w składzie p. Elżbieta Dudek - Dyrektor ŚCDN 
w Kielcach, Agnieszka Stępień - specjalista ds. promocji 
w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny oraz p. Edyta Bobryk - 
kier. ds. kultury GOK Perła w Nowinach przyznało kolejno:
Kat. kl. 1-3 SP:
I miejsce Maria Deneka - SP Polichno
II miejsce Aurelia Gogół - SP Polichno
III miejsce Alicja Dewerenda - DK Małogoszcz
Kat. kl. 4-7 SP:
I miejsce - Miłosz Czesak - SP Chęciny
II miejsce - Mikołaj Sylwar - ZPI Kowala
III miejsce - Karol Szymonek - ZPO Bolechowice
Kat. kl. gim. i ponadgim.:
I miejsce - Milena Ciepluch - Gim. Sobków
II miejsce - Aleksandra Janus - DK Małogoszcz
III miejsce - Hubert Aniołek - Gim. Chęciny
Nagroda specjalna od radnej p. Renaty Posłowskiej po-
wędrowała do Daniela Fudały z PMOW w Podzamczu.
Zwycięzcy otrzymali statuetki, pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Podziękowania w formie dyplo-
mów i upominków za udział powędrowały do wszyst-
kich uczestników konkursu oraz do nauczycieli i opieku-

nów, którzy nie szczędzili trudu i przygotowali młodych 
poetów do konkursu.
Nagrody i upominki ufundował wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz, Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach oraz Świę-
tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Wszystkim serdecznie gratulujemy talentów i zdobytych 
nagród.
Zapraszamy ponownie za rok! •

tekst: Edyta Bobryk
zdjęcie: GOK Perła w Nowinach
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Erasmus+ w bułgarskiej odsłonie
W ramach realizacji kolejnego etapu projektu Era-
smus+ - IMAGINE YOURSELF IN FUTURE delegacja 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orląt 
Lwowskich w Nowinach gościła w szkole bułgarskiej 
w miejscowości Berkovitsa. Nasi uczniowie wraz z no-
wymi kolegami z Włoch, Rumunii, Turcji i Bułgarii do-
skonalili swoje umiejętności z języka angielskiego, 
poznawali inne kultury, zawiązywali nowe przyjaźnie.

Krótka relacja oczami naszych uczennic:
Dzień 1  
Dzisiejszy dzień zaczęłyśmy od smacznego posiłku. Póź-
niej też się nie nudziłyśmy – wybrałyśmy się zwiedzać 
klasztor. Tak poznałyśmy inną wiarę oraz sztukę ma-
lowania ikon. Miałyśmy szansę obejrzeć efekty pracy 
uczniów z innych państw w postaci filmów o globalnym 
ociepleniu. Pod koniec dnia odbyła się impreza integra-
cyjna, naprawdę dobrze się bawiłyśmy. Mogłyśmy mię-
dzy innymi wsłuchiwać się w angielski głos Nikoli Sideł.

Dzień 2
Dzisiejszego dnia, po zjedzeniu śniadania pojechaliśmy 
odwiedzić tutejszą szkołę, gdzie otrzymaliśmy ciepłe 
powitanie. Po wyjściu ze szkoły udaliśmy się do mu-
zeum etnograficznego, a potem na zakupy. Wróciliśmy 
do hotelu trochę po drugiej i zjedliśmy lunch. Po go-
dzinie odpoczynku zeszliśmy na dół na lekcje geografii, 
było bardzo ciekawie. Zjedliśmy kolacje, po czym mie-
liśmy pół godziny dla siebie. W planach mieliśmy ucze-
nie się tradycyjnego tańca Bułgarskiego, zatem właśnie 
tego się uczyliśmy. Wszyscy mieli mnóstwo zabawy 
i każdy trochę się do siebie zbliżył. Po wszystkim wróci-
liśmy zmęczeni do swoich pokoi.

Dzień 3
Dzisiejszy dzień zaczął się jak zwykle smacznym śnia-
daniem. Potem w szkole gotowaliśmy tradycyjne po-
trawy. Wszystko było naprawdę pyszne. Następnie 
podzieliliśmy się na grupy   w których udaliśmy się na 
lekcje angielskiego. Po szybkich zakupach w markecie 
wróciliśmy do hotelu. Po posiłku graliśmy w siatków-
kę z naszymi nowymi kolegami i malowaliśmy garnki. 
Dzień zakończyliśmy miło w towarzystwie Włochów.

Dzień 4
Poranek zaczęłyśmy od ciężkiej pobudki. Następnie 
wyszykowałyśmy się i zeszłyśmy na śniadanie. Po śnia-
daniu udaliśmy się do szkoły, w której była eco lekcja 
i były zajęcia sportowe. Następnie wróciliśmy na obiad 
i mieliśmy czas dla siebie. O 19.00 poszliśmy na wspa-
niałą kolacje. Po kolacji robiliśmy grafitti. Skończyliśmy 
bardzo późno ale nie za późno żeby spotkać się z naszy-
mi nowymi koleżankami i kolegami.

Dzień 5
Dzisiejszy dzień rozpoczął się od wczesnego wyjazdu 
do stolicy Bułgarii - Sofii. Udaliśmy się do Muzeum Na-
uki, gdzie dowiedzieliśmy się więcej na temat komórek 
w ciele ludzkim, ich budowy i funkcji. Mieliśmy także 
szansę zobaczyć różne preparaty pod mikroskopem. 
Później poszliśmy na zakupy, kupiliśmy pamiątki. Dzień 
zakończyliśmy imprezą pożegnalną oraz rozdaniem cer-
tyfikatów. •

tekst: uczniowie (Zuzanna Gajewska, Zuzanna Guz, 
Weronika Woźniakiewicz, Alicja Piotrowska,

Nikola Sideł), opiekun Iwona Majchrzyk

Wolontariat z pasją
9 maja do Szkoły Podstawowej w Bolechowicach 
z przyjacielską wizytą zawitali młodzi wolontariusze 
na co dzień współpracujący z Regionalnym Centrum 
Wolontariatu w Kielcach.

Byli to przedstawiciele: Turcji, Włoch, Ukrainy i Armenii. 
Podczas tego spotkania opowiadali czym jest wolonta-
riat i dlaczego warto włączyć się do działania, podając 
przy tym swoje przykłady, wyjaśniali, na czym polega 
wolontariat europejski. Samvel, Yuliia, Luca i Cuma za-
brali uczniów w fantastyczną „podróż” do krajów ich 
zamieszkania. Opowiadali o ich kulturze, sztuce, histo-
rii, tradycji i życiu codziennym. Zajęcia odbywały się 
wyłącznie w języku angielskim, by nasi uczniowie mieli 
okazję obcować z żywym językiem, odkrywać jego róż-
norodność. Nie zabrakło wspólnych gier i zabaw.
Wizyta ta została bardzo dobrze oceniona przez obie 
strony. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i w sposób 
aktywny uczestniczyli w warsztatach.
Z niecierpliwością czekamy na ich kolejną wizytę. •

tekst i zdjęcie: ZPO w Bolechowicach
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W Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali kończy 
się realizacja trzyletniego projektu ERASMUS+. W pro-
jekcie uczestniczyły małe wiejskie szkoły z Polski, Fin-
landii, Hiszpanii, Czech i Szwecji.

Ostatnim z zaplanowanych spotkań była wizyta w Fin-
landii, w której uczestniczyło czterech nauczycieli i sied-
mioro dzieci. Wizyta trwała od 23-27.04.2018. Gościła 
nas szkoła podstawowa w miejscowości Pirkkala, nie-
daleko Tampere. Dzieci mieszkały w fińskich rodzinach 
u swoich kolegów i koleżanek. Podczas wizyty repre-
zentanci ze wszystkich krajów partnerskich realizowali 
działania projektowe, uczestniczyli w zajęciach lekcyj-
nych, a także mieli możliwość bezpośredniej obserwacji 
wybranych lekcji w fińskiej szkole. Dzieci przebywające 
w fińskich rodzinach poznawały kulturę i zwyczaje go-
spodarzy. 
Ciekawostką dla wszystkich zagranicznych uczestników 
było to, iż uczniowie w fińskich szkołach chodzą w skar-
petkach po szkole, a każdą przerwę miedzy lekcjami 
spędzają na dworze bez względu na pogodę. Dorosłych 
uczestników projektu zainteresował fakt, że wyposaże-
nie szkół, podręczniki, przybory do prac ręcznych i pla-
stycznych, tablety i inne potrzebne materiały, a także 

posiłki i wycieczki w całości finansowane są przez wła-
dze państwowe. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział 
w tak interesującym i twórczym projekcie! •

tekst i zdjęcie: ZPI w Kowali

Z wizytą w Finlandii

Smacznie i zdrowo u przedszkolaków
Na przełomie kwietnia i maja grupa „Tygryski” (4-lat-
ki) wraz z panią Sylwią Górską i panią Renatą Soboń 
z Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek 
Oświatowych w Bolechowicach z wielkim zaangażo-
waniem dołączyła do udziału w Projekcie Edukacyj-
nym „Porcja Pozytywnej Energii”.

Celem programu było kształtowanie u dzieci, nauczy-
cieli właściwych nawyków żywieniowych polegających 
na spożywaniu odpowiedniej ilości owoców i warzyw 
oraz dbanie o zdrowie fizyczne. 
Realizując projekt stosowano różnorodne formy. Punk-
tem wyjściowym były zajęcia edukacyjne w oparciu 
o zestaw materiałów edukacyjno-dydaktycznych otrzy-
manych od organizatorów. 
Dzieci zapoznały się z zasadami zdrowego stylu życia. 
Utrwaliły wiedzę na temat wartościowych produktów 
spożywczych, zdrowego odżywiania, a także zwróciły 
uwagę na przestrzeganie nawyków higienicznych (my-
cie rąk). Owocowo - znaczy zdrowo. Z myślą o witamin-
kach wykonaliśmy smaczny i zdrowy koktajl owocowy. 
Uczestniczyliśmy także  w zajęciach kulinarnych pod-
czas których upiekliśmy muffinki. Zapach piekących się 
babeczek wypełnił całe przedszkole. 
Następnym punktem działań był przygotowany przez 
4-latków teatr cieni pt. „Pan Pomidor”, na który zosta-
ły zaproszone wszystkie przedszkolaki. Swoje święto 
w tym dniu obchodził - pomidor. Aby było - wyjątkowo 
dzieci włożyły ubrania w kolorze czerwonym. Dzieci do-
wiedziały się, że pomidory są bardzo ważne dla nasze-
go zdrowia, gdyż zawierają wiele cennych witamin. Po 

przedstawieniu przyszedł czas na przekąski - oczywiście 
pomidorowe. 
Po zrealizowaniu działań przystąpiliśmy do konkursu 
polegającego na przygotowaniu pracy o tematyce: „Wa-
rzywa i owoce spożywam codziennie i dbam o zdrowie 
fizyczne” w jednej z trzech technik: film, wydarzenie 
lub wydarzenie typu Land Art. Teraz czekamy na wyniki. 
Dzięki udziałowi w projekcie „Porcja Pozytywnej Ener-
gii” Tygryski dowiedziały się jak ważne jest jedzenie wa-
rzyw i owoców. •

tekst i zdjęcie: wychowawczynie grupy
Sylwia Górska, Renata Soboń
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Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny 

zaprasza do udziału 

w Konkursach Gminnych 2018 
„Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” 

„Najpiękniejsze podwórko lub obejście 

w domkach jednorodzinnych” 

„Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego” 

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie na odpowiednim druku uczestnictwa 
do Urzędu Gminy lub sołtysów do dnia 15 czerwca 2018 r. 

Regulamin konkursów i druki zgłoszeń dostępne są w Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomościami 
i Ochrony Środowiska (pok. 33; tel. 41 347-50-73 lub 347-50-77) oraz u sołtysów. 

Bezpieczny senior
1 kwietnia 2018 r. ruszyła Gminna Kampania na Rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy, realizowana na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny.

Jednym z działań Kampanii będzie piknik „Bezpieczny 
Senior" dla seniorów zorganizowany 17 czerwca 2018 r. 
rozpoczynający się Mszą Św. w Kościele Parafialnym 
pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Nowinach 
o godz. 16.00. w intencji osób starszych.
Po Mszy Św. przewidziana jest prelekcja prowadzona 
przez Psychologa i Policję. Osoby starsze będą mogły 
skorzystać  m.in. z konsultacji z pracownikami GOPS, 
GKRPA oraz Przychodni w Nowinach. Na zakończenie 
przewidziany jest poczęstunek przygotowany przez Ze-
spół Obrzędowy Kowalanki, Zespół Ludowy Szewczan-
ki, Zespół Śpiewaczy Bolechowicznie oraz grill.
Dla mieszkańców z miejscowości Kowala, Szewce, Zawa-
da, Bolechowice, Wola Murowana, Sitkówka, Słowik Mar-
kowizna, Trzcianki, Zagrody jest zapewniony transport.w
Jednym z celów kampanii jest:
• Zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem przemocy 
wobec starszych
• Zwrócenie uwagi na to, jakie zachowania są kwalifikowa-
ne jako przemoc
• Zmiana postaw społecznych w traktowaniu osób starszych
• Podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat 
specyfiki przemocy wobec starszych

Wraz z wiekiem ludzie starsi stają się coraz mniej 
sprawni i samodzielni, a tym samym bardziej zależni od 
innych. Starość to również większa świadomość zbliża-
jącego się końca życia i związany z tym lęk, konieczność 
dostosowania się do przemian społecznych, cywiliza-
cyjnych i kulturowych, to także utrata bliskich i utrata 
poczucia bycia osobą użyteczną i potrzebną. Te czynni-
ki obniżają zdolność osób starszych do obrony samych 
siebie, przez co stają się grupą szczególnie narażoną na 
przemoc, niejednokrotnie ze strony najbliższych lub 
opiekunów. Rzadko też szukają pomocy. To właśnie re-
lacje rodzinne są jednym z powodów, dla których tak 
się dzieje. Uczucie wstydu, lęk i strach przed sprawcą, 
który nierzadko jest jedynym opiekunem, poczucie 
winy płynące z przekonania, że się zasłużyło na złe trak-
towanie oraz obawa przed umieszczeniem w ośrodku 
opieki, sprawiają, że przeżywają swój ból i cierpienie 
w milczeniu.

Instytucjami realizującymi projekt są:  gmina Sitkówka-
Nowiny, GOPS w Nowinach, GKRPA w Nowinach, Przy-
chodnia Nowiny SPZOZ, GOK Perła w Nowinach oraz 
Policja.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 41 347 70 03. •

tekst: GOPS
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YOU'RE A 
GREAT FRIEND.

Hey, pal! Just a quick FYI: 

I appreciate all of your love and patience. 

Thank you for your friendship! 

P I K N I K  D L A  
S E N I O R Ó W

zapraszają na  

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach, 

GKRPA w Nowinach  

msza św. w intencji seniorów 
spotkania z policjantami, psychologiem, lekarzami 
konsultacje z pracownikami GOPS, GKRPA 
występy zespołów: „PASJONATA”, „WRZOSY” 
badanie słuchu i wzroku 
pokaz udzielania pierwszej pomocy 
pokaz nordic walking 
konkursy z nagrodami 
Karta Seniora, Koperta Życia  
poczęstunek przygotowany przez zespoły ludowe 

17 czerwca 2018 r., godz. 16.00 
plac przy kościele  w Nowinach  

Mieszkańcom zapewniamy transport z miejscowości Kowala, Szewce, Zawada,
Bolechowice, Wola Murowana, Sitkówka, Słowik Markowizna, Trzcianki, Zagrody 

W programie: 
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PONADTO:
egzamin na kartę rowerową 

gry i zabawy dla dzieci 

wesołe miasteczko 
pokaz karate 

Biuro Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Kielcach 
Straż Pożarna 
Straż Miejska w Kielcach 
Straż Graniczna 
Przychodnia Nowiny  

POKAZY:

Z A P R A S Z A

BEZPIECZNE

miasteczko ruchu drogowego w Nowinach

15 czerwca 2018 r., godz. 16.00 

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY 
SEBASTIAN NOWACZKIEWICZ

wakacje


