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„Złoty wieniec Ci niesiemy
         Chleb jest pięknie wypieczony

         Przyjmij bochen gospodarzu
         To są naszej ziemi plony"

Irena Kostrzewska
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Szanowni Państwo!

Za nami dożynki. Spędziliśmy je wspólnie na dobrej 
zabawie, ale przede wszystkim dziękując za urodzaj 
i dobrodziejstwo, jakie nas spotkały. Ale to już za 
nami. Czas żnìw - trudnej, rolniczej pracy oznacza 
zbliżającą się jesień i powroty z wakacji. Mam na-
dzieję, że udało sie Państwu odpocząć i do codzien-
nych obowiązków wracacie z energią i optymizmem.
Jednak nie dla wszystkich wakacje były czasem odpo-
czynku - w naszej gminie to w głównej mierze okres 
wysilonych działań inwestycyjnych. I choć największe 
z nich trwają od wielu miesięcy, my na tym nie po-
przestajemy, ogłaszając nowe przetargi i rozpoczy-
nając kolejne inwestycje. Wśród nich należy wymie-
nić modernizację oświetlenia ulicznego realizowaną 
w ramach ZIT KOF. Jest ona o tyle istotna, że stano-
wi jeden z elementów programu gospodarki nisko-
emisyjnej naszej gminy, będącym dla mnie jednym 
z kluczowych działań. Dokonujemy kolejnych termo-
modernizacji budynków użyteczności publicznej, co 
równie przyczyni się do poprawy jakości powietrza 
w naszej gminie.

A skoro o tym mowa - wraz z “Głosem Nowin” otrzy-
maliście Państwo broszurę poświęconą tematyce 
ekologii. Jest ona jednym z elementów kampanii edu-
kacyjno-informacyjnej “Rozwijam się i chronię - mam 
to w naturze”, jaką rozpoczęliśmy we współpracy 
z WFOŚiGW w Kielcach.
Wyrażam szczere przekonanie, że uda nam się prze-
konać Państwa do zastosowania choćby jednego 
z wielu prostych rozwiązań, które na co dzień wpły-
wają na ochronę naszego środowiska. Nauczmy się 
dbać o siebie nawzajem, potraktujmy środowisko na-
turalne jak swój dom i miejmy na co dzień w naszej 
naturze potrzebę równowagi. Dzięki temu wszystkim 
nam będzie żyło się lepiej.

Sebastian Nowaczkiewicz
wójt gminy Sitkówka-Nowiny
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Sitkówka-Nowiny najbo-
gatsza w województwie
Gmina Sitkówka-Nowiny znalazła się wśród 43 gmin 
w całej Polsce, w której dochody przekraczają 5000 zł 
na mieszkańca. W grupie tej znalazły się m.in. Warsza-
wa i Sopot.

Metoda rankingu
Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego 
w rankingu jest taka sama, jak w ubiegłym roku. Po-
minięto wpływy z dotacji celowych. Uwzględniono 
wyłącznie dochody własne i otrzymywane subwencje. 
Podobnie jak w ubiegłych latach dochody do budże-
tu zostały skorygowane: odjęto składki przekazywane 
przez samorządy w związku z subwencją równoważą-
cą (regionalną w przypadku województw) - tak zwane 
janosikowe oraz do faktycznie zebranych dochodów 
dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień 
w podatkach lokalnych. Skorygowane w ten sposób do-
chody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki 
samorządowej.

Uzyskaliśmy 18. miejsce w Polsce
Podobnie, jak w ubiegłym roku, gmina Sitkówka-No-
winy w ogólnopolskim rankingu zamożności zajęła 18. 
miejsce. Dwa lata temu było to miejsce 21. Przeciętny 
dochód na mieszkańca wynosi 5658,27 zł. Wynik ten 
dał pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim. 
Tym samym gmina wyprzedziła Połaniec oraz Kielce. 
W Połańcu, który znajduje się na drugim miejscu, do-
chód na mieszkańca wynosi 4359,51 zł. W stolicy wo-
jewództwa świętokrzyskiego, które uplasowało się na 
trzecim miejscu dochód wynosi 4323,65 zł na miesz-
kańca. Wśród gmin sąsiadujących z gminą Sitkówka-
-Nowiny wysoko uplasowały się Chęciny  (3242,98 zł na 
mieszkańca) oraz Morawica (2929,85 zł).

Co to oznacza dla mieszkańców?
Przede wszystkim to, że gmina jest stabilna finansowo. 
- To konsekwencja prowadzonej przez ostatnie dwa lata 
polityki. W tym czasie głównym zadaniem w zakresie 
realizacji budżetu gminy było ograniczenie wydatków 
bieżących oraz spłacenie zobowiązań z lat poprzednich 
- mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. - Teraz jesteśmy 
przygotowani do wielkich inwestycji. Tylko w 2017 r. 
gmina zamierza przeznaczyć w sumie prawie 30 mln 
zł na inwestycje jednoroczne, wieloletnie i dotacje ce-
lowe dla innych podmiotów sektora finansów publicz-
nych. Znaczną część środków przeznaczymy na budowę 
infrastruktury wod-kan oraz przebudowę dróg i chodni-
ków. Sztandarowe inwestycje to, oczywiście, rozbudo-
wa Gminnego Ośrodka Kultury, modernizacja stadionu 
oraz modernizacja kotłowni. Nie należy jednak zapo-
minać o mniejszych inwestycjach realizowanych w po-
szczególnych sołectwach -  dodaje wójt.

Ranking najzamożniejszych samorządów został opraco-
wany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspól-
nota”.

Marta Herbergier
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Dofinansowanie na nową grupę przedszkolną
w Kowali
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali i Gmina 
Sitkówka-Nowiny podpisały umowę z zarządem wo-
jewództwa świętokrzyskiego na realizację projektu 
„Sitkówka-Nowiny – gmina z przyszłością. Rozwój 
edukacji przedszkolnej”. Całkowita wartość inwestycji 
to koszt 270.093 zł, a koszt dofinansowania wyniesie 
228.233 zł.

Podnoszenie poziomu edukacji
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 2014-2020, poddziała-
nia 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 
przedszkolnej” zarząd województwa świętokrzyskiego 
przekaże ponad 5,6 mln zł na zakładanie nowych przed-
szkoli, zwiększenie liczby miejsc w istniejących pla-
cówkach, a także zapewnienie wysokiej jakości oferty 
edukacyjnej. Umowy z 13 beneficjentami zostały pod-
pisane 18 sierpnia 2017 r. Ich wartość to 6.700.458,81 
zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 5.643.786,99 zł.

Całkowita łączna kwota nakładów na upowszechnienie 
i wzrost jakości edukacji przedszkolnej w ramach RPO 
WŚ 2014-2020 wyniesie 27.890.901 zł. W ramach tego 
projektu dodatkowymi zajęciami przedszkolnymi obję-
te zostanie 1,5 tys. dzieci, dotychczas powstało niemal 
700 nowych miejsc przedszkolnych, a będzie ich w su-
mie 1313.

Nowa grupa w Kowali
W ramach projektów w przedszkolu w Kowali powsta-
ną nowe miejsca przedszkolne: wygenerowane zosta-
ną dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego, 
zakupiony zostanie sprzęt i materiały dydaktyczne oraz 
zmodernizowana istniejąca infrastruktura do potrzeb 
i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Oferta 
edukacyjna zostanie rozszerzona o dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

- Od września w przedszkolu powstanie nowy odział 

„zerówki”. Tym samym zwolnione zostaną miejsca 
w grupie 3- i 4-latów, dzięki czemu przyjmiemy tam 12 
nowych osób - mówi dyrektor ZPI w Kowali Anna Łu-
kasiewicz. - Wyremontujemy salę, łazienki, zakupimy 
meble oraz wyposażenie, w  tym tablicę multimedialną 
- wylicza dyrektor.

Z uzyskania dofinansowania zadowolony jest również 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Jednym z prio-
rytetów naszych działań jest zapewnienie dzieciom 
i młodzieży edukacji na najwyższym poziomie - mówi. 
- Przez ostatnie dwa lata zrobiliśmy wiele, aby ten po-
ziom zapewnić: rozbudowaliśmy przedszkole w Nowi-
nach, dokonujemy termomodernizacji budynków szkół, 
a ostatnio uzyskaliśmy dofinansowanie na powstanie 
nowych grup żłobkowych i przedszkolnych. Cieszy rów-
nież fakt, że na wszystkie te działania uzyskaliśmy dofi-
nansowanie zewnętrzne - dodaje.

Kolejne umowy już wkrótce
Również w Żłobku Gminnym w Nowinach niebawem 
ruszy grupa żłobkowa, której powstanie zostało sfi-
nansowane z funduszy zewnętrznych. Projekt " Roz-
wój żłobka gminnego w Nowinach poprzez utworzenie 
nowych miejsc żłobkowych" uzyskał dofinansowanie 
w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeń-
stwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 
8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 
3. Całkowita wartość zadania wynosi 404.833,44 zł, zaś 
kwota dofinansowania 340.289,69 zł.
Ponadto gmina Sitkówka-Nowiny znalazła się na liście 
projektów wybranych do dofinansowania w ramach 
Działania 3.3. Koszt zadania "Termomodernizacja bu-
dynków oświatowych w Bolechowicach i Kowali" to 
1.522.000 zł, z czego 1.180.000 zł zostanie sfinansowa-
ne z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uchwałą nr 
2880/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Zarząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs i dokonał 
wyboru 53 projektów do dofinansowania w ramach 
dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.
00-IZ.00-26-075/16 w ramach Działania 3.3 Poprawa 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem odna-
wialnych źródeł energii w sektorze publicznym i miesz-
kaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, dla 
projektów realizowanych w zakresie głębokiej moder-
nizacji energetycznej budynków użyteczności publicz-
nej.
Całkowita kwota dofinansowania projektów wynosi 
127 674 860,08 zł, natomiast całkowita wartość projek-
tów wynosi 166 001 258,56 zł.

Marta Herbergier
Zdjęcie: Urząd Marszałkowski

Uroczyste podpisanie umowy.
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Inwestycje blisko nas
Zapewne każdy z mieszkańców gminy zauważył, że 
w centrum Nowin realizowane są wielkie inwestycje 
– trwa rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w No-
winach, przebudowa stadionu, a na ukończeniu jest 
modernizacja osiedlowej kotłowni.

Jednak również w poszczególnych sołectwach dużo się 
dzieje – inwestycje te, choć nieco mniej widoczne, są 
niezwykle ważne dla okolicznych mieszkańców. Budo-
wa drogi, wymiana oświetlenie czy nowa sieć wodo-
ciągowa – to inwestycje niezwykle ważne i potrzebne. 
Gmina Sitkówka-Nowiny przeznacza również środki 
finansowe na nowe place zabaw czy poprawę warun-
ków w placówkach edukacyjnych. W roku 2017 gmina 
Sitkówka-Nowiny w 2017 r. wyda ponad 1.600.000 zł 
na termomodernizację i rozbudowę budynków szkół. 
Inwestycje te nie znalazły się w zestawieniu. Nie zosta-
ło w nim również uwzględnione zadanie „Moderniza-
cja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-
-Nowiny”, w ramach którego przewiduje się wymianę 
521 punktów świetlnych we wszystkich sołectwach. 
Wartość inwestycji wyniesie 1.450.000 zł. W przypadku 
budowy sieci wod-kan część z nich została przekazana 
do realizacji Spółce „Wodociągi Kieleckie. Są to zada-
nia: „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala” i 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Trzcianki”. We wszystkich miejscowościach gmina reali-
zuje budowę sieci wod.-kan. grup inicjatywnych. Łączna 
wartość tych inwestycji wod-kan przekracza 500 tys. zł. 
W zestawieniu nie znalazło się również zadanie „Utwo-
rzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w 
m. Nowiny”, na które tylko w 2017 r. gmina zamierza 
przeznaczyć niemal 500 tys. zł.

Sołectwo Szewce-Zawada:
- Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. 
Szewce i Zawada (projekt): 31.980,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 w msc. 
Szewce – przedłużenie ul. Marmurowej: 105.780,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 (ul. 
Ołowiana) w m. Szewce 350.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 324/10, 
324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce: 
550.000,00 zł
- Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w msc. 
Szewce: 70.000,00 zł;
- Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada: 
800.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
kach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. 
Szewce: 76.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr  402 (ul. Raj-
ska) w m. Szewce (projekt): 20.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
ce nr 203/12 (ul. Cynkowa) w m. Szewce (projekt): 
13.530,00 zł;
- Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gmin-
nej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce: 
34.563,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr  319/7, 

318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce: 40.959,00 
zł;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej           
na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce (pro-
jekt): 14.760,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
kach nr 319/7, 318/5, 318/10 ul. Kwarcytowa  (pro-
jekt): 12.300,00 zł.

Sołectwo Zgórsko-Zagrody:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 398/99 
(ul. Jałowcowa) w m. Zagrody: 260.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 398/99            
(ul. Jałowcowa) w m. Zagrody: 690.000,00 zł;
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. 
Zagrody na wysokości posesji 23 do 27: 115.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252/60          
(ul. Dębowa) w m. Zgórsko: 175.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/25, 
246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko: 227.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/18, 
243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko: 250.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
ce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko: 20.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
kach nr 246/2, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko: 
15.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
kach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko: 
45.000,00 zł;
- Budowa chodników przy ul. Słonecznej (projekt): 
15.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 
210/17 w m. Zgórsko (projekt): 30.000,00 zł;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej         
na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody (projekt): 
9.520,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 
238/26, 238/25 w m. Zgórsko: 39.114,00 zł;
- Budowa zjazdu z terenu działki nr 197/6 na drogę po-
wiatową nr 0278T w m. Zgórsko: 75.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-

Na osiedlu w Nowinach trwają wielkie inwestycje.
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ce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody: 82.000,00 
zł;
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-
nej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 
197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody: 
100.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, 
obręb geod. Zagrody: 20.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 
207/5  w m. Zgórsko: 28.044,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
ce nr 480/39, obręb geod. Zagrody 23.370,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
kach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko 14.883,00 
zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej                      
na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko (projekt): 
10.455,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
ce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko (projekt): 
15.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
kach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko: 15.000,00 zł;
- Modernizacja placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. 
Zgórsko: 4.995,00 zł;
- Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 
w m. Zagrody: 80.000,00 zł.

Sołectwo Bolechowice:
- Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 1.000.000,00 zł;
- Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę 
powiatową nr 0381T w m. Bolechowice: 70.000,00 zł.

Sołectwo Wola Murowana:

- Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 
460/13, 524 w m. Wola Murowana: 300.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
kach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana: 
55.000,00 zł;
- Budowa zatoczki parkingowej w msc. Wola Murowa-
na (projekt): 7.134,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dział-
ce nr 35/15 obręb geod. Wola Murowana w m. Nowiny 

(projekt): 10.000,00 zł;
- Wykonanie nagłośnienia w sali zebrań w budynku OSP 
Wola Murowana: 9.995,00 zł;
Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana (projekt): 
56.580,00 zł.

Sołectwo Kowala:
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała: 
300.000,00 zł;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kowala: 
17.826,50 zł;
- Wykonanie 2 sztuk przystanków autobusowych w msc. 
Kowala: 25.000,00 zł;
- Wymiana bram garażowych w budynku OSP Kowala: 
44.343,00 zł.

Pozostałe miejscowości (Nowiny, Sitkówka, Trzcianki, 
Słowik):
- Wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych 
z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 
10, 12, 14 w m. Nowiny: 40.000,00 zł;
- Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejsco-
wości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wo-
kół budynku komunalnego nr 16: 350.000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu No-
winy: 7.543.709,15 zł;
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł 
energii odnawialnej – budynek komunalny nr 16 w msc. 
Sitkówka: 196.961,49 zł;
- Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na 
terenie działki nr 533/181 w m. Nowiny: 463.907,86 zł;
- Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez 
nadanie mu nowych kompletnych funkcji: 3.497.582,16 
zł (całkowita kwota 11.175.821,64 zł);
- Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK 
„Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem 
urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół bo-
iska: 2.915.300,00 (całkowita kwota: 5.220.000 zł);
- Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie 
msc. Trzcianki (projekt): 50.000,00 zł;
- Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Prze-
mysłowej w msc. Nowiny: 12.500,00 zł;
- Wykonanie monitoringu TV w msc. Nowiny: 50.000,00 
zł;
- Budowa altany rekreacyjnej wraz z grilowiskiem w m. 
Nowiny (projekt): 13.530,00 zł;
- Montaż trzech kamer do monitorowania terenu wokół 
siłowni zewnętrznej, placu zabaw i altany rekreacyjnej 
w m. Nowiny: 12.000,00 zł;
- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw 
w m. Słowik (projekt): 19.680,00 zł;
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Sitków-
ka: 13.500,00 zł;
- Doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka: 8.745,30 zł;
- Wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrz-
nej obok Przedszkola Samorządowego w m. Nowiny: 
22.271,08 zł.

Sebastian Nowaczkiewicz

W Szewcach powstanie ścieżka edukacyjno-dydaktyczna.
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SZOP

Nowy sprzęt dla OSP Kowala
Jednostka OSP Kowala wzbogaciła się o nowy sprzęt - 
kamerę termowizyjną FLIR E5.

To uniwersalne i wszechstronne urządzenie waży jedy-
ne 575 g, może zmierzyć temperaturę od -20C do 250C, 
posiada wbudowany aparat cyfrowy i pomiar punk-
towy. Kamera może służyć do szybkiego rozpoznania        
na miejscu zdarzenia, co pozwoli na użycie odpowied-
nich sił i środków. Dzięki swoim funkcjom sprawdzi się 
w lokalizacji źródła ognia, poruszaniu się w zadymio-
nych pomieszczeniach, poszukiwaniu osób zaginionych 
w budynku, gruzach czy też lesie. Kamera została zaku-
piona ze środków własnych OSP. Dziękujemy Wójtowi 
Gminy Sitkówka-Nowiny za pomoc w jej zakupie.

komendant gminny OSP Marcin Głogowski
Zdjęcie: OSP Kowala

Kamera termowizyjna trafiła do OSP Kowala.

Od 1 sierpnia b.r. w gminie Sitkówka-Nowiny działa 
System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb. Jest to pro-
gram umożliwiający kontakt mieszkańcom z urzędem 
za pomocą specjalnej aplikacji. Wystarczy wejść na 
stronę internetową www.e-potrzeby.pl/Nowiny.

Dotychczas mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny doko-
nali kilkudziesięciu zgłoszeń. Dotyczą one w szczególno-
ści uszkodzeń - niedziałającego oświetlenia ulicznego, 
ale także dziur w drogach czy konieczności uporządko-
wania terenów zielonych. W przypadku, kiedy sprawa 
dotyczy bezpośrednio działania Urzędu Gminy zgłosze-
nia są kierowane odpowiednio do pracowników mery-
torycznych. Sprawy z zakresu działania jednostek orga-
nizacyjnych gminy czy też innych instytucji są natomiast 
przekazywane według właściwości.

Warto dodać, że System Zgłaszania Obywatelskich Po-
trzeb dotyczy w szczególności spraw „technicznych”. 
W systemie można zgłaszać usterki dotyczące m. in. 
uszkodzeń i dewastacji, dróg, lokali, zieleni, porządku 
i bezpieczeństwa czy też nieodśnieżony chodnik albo 

ulicę czy informacje o odpadach na ulicy lub w lesie. 
SZOP nie służy natomiast składaniu wniosków o zmianę 
godzin pracy basenu, powołaniu nowej grupy przed-
szkolnej czy przekazywaniu informacji o konieczności 
budowy nowego odcinka sieci kanalizacyjnej. Warto 
o tym pamiętać, bo tego rodzaju zgłoszenia są uznawa-
ne jako błędne w systemie. 

Zgłoszeń można dokonywać poprzez aplikację online 
w dowolnym miejscu i czasie. Aby to zrobić należy wska-
zać na mapie miejsce zgłoszenia, opisać problem i wy-
słać informację. Do zgłoszenia można dodawać zdjęcia. 
Każda zmiana statusu dla zgłoszenia jest widoczna na li-
ście zgłoszeń, a dodatkowo, po zaznaczeniu odpowied-
niego pola, mieszkaniec będzie o zmianach powiada-
miany e-mailem. Wszystkie zgłoszenia są widoczne na 
mapie w aplikacji. Pozwoli to uniknąć powielania zgło-
szeń. Dzięki aplikacji można utworzyć zgłoszenie wraz 
z jednoczesnym wysyłaniem do centralnej bazy potrzeb 
zgłaszanych przez obywateli, obserwować stan realiza-
cji zgłoszenia, otrzymać informację o załatwieniu pro-
blemu. Wprowadzenie nowoczesnej platformy e-Usług 
do komunikacji z mieszkańcami umożliwi przyspiesze-
nie sposobu załatwiania spraw poprzez automatyczne 
przekazywanie ich do właściwych komórek i wydziałów 
z jednocześnie sprawnym sposobem powiadamiania 
obywateli o stanie ich realizacji.

Do skorzystania z aplikacji wystarczy komputer z Inter-
netem i przeglądarką WWW albo smartfon lub tablet 
z dostępem do Internetu. Dzięki wprowadzeniu SZOP 
mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny będą mogli sy-
gnalizować swoje potrzeby i zgłaszać uwagi do Urzędu 
o każdej porze bez konieczności zgłaszania problemu 
osobiście lub telefonicznie. Dzięki temu zostanie rów-
nież skrócony czas oczekiwania na realizację interwen-
cji.

Marta Herbergier

www.e-potrzeby.pl/Nowiny.
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Terminal ... u sołtysa
Od miesiąca w gminie Sitkówka-Nowiny realizowany 
jest program upowszechniania płatności bezgotówko-
wych. Programem zostały objęte płatności bezgotów-
kowe w terminalach płatniczych POS (z użyciem kart 
płatniczych oraz telefonu/smartfonu) oraz płatności 
mobilne (z użyciem telefonu).

Na początku terminal wykorzystywany był jedynie 
w kasie Urzędu Gminy. Za jego pomocą można było 
dokonać opłaty za odpady komunalne czy uiścić opłatę 
skarbową. - Ten rodzaj płatności cieszy się dużą popu-
larnością wśród mieszkańców, którzy przychodzą, aby 
uiścić opłaty w kasie Urzędu - mówi Magdalena Pala 
zajmująca się obsługą kasową w Urzędzie. - Dotychczas 
zrealizowaliśmy kilkadziesiąt transakcji - dodaje.

Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach „Głosu 
Nowin” z początkiem września terminal będzie dostęp-
ny w wyznaczone dni u każdego z sołtysów oraz osób 
zajmujących się zbieraniem opłat na terenie gminy. 
W ten sposób, nie wychodząc z domu, będzie można 
uiścić opłatę za odpady komunalne czy zapłacić po-
datek od nieruchomości, rolny i leśny, których termin 
płatności raty mija 15 września. 

U sołtysów będzie można też zapłacić za pomocą usłu-
gi BLIK. Akceptacja zapłaty nastąpi poprzez podanie 
kodu wygenerowanego na telefonie płatnika. Termi-

nal będzie dostępny u sołtysów zawsze w określone, 
wcześniej ustalone dni na początku każdego z kwarta-
łów, w czasie, kiedy mieszkańcy zwyczajowo dokonują 
płatności. W tym czasie nie będzie można korzystać 
z niego w Urzędzie Gminy. - Póki co, testujemy, czy ter-
minal spotka się z zainteresowaniem ze strony naszych 
mieszkańców. Na razie mamy w Urzędzie tylko jedno 
urządzenie, jeżeli mieszańcy będą chcieli korzystać z ta-
kiej metody płatności, z pewnością nabędziemy kolejny 
– mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Warto podkreślić, że udział w programie realizowanym 
przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową 
Izbą Rozliczeniową S.A. jest dla urzędu bezpłatny. Rów-
nież klienci urzędu, dokonujący płatności z wykorzysta-
niem systemu nie będą obciążani opłatami za dokony-
wane transakcje.

Realizacja programu upowszechniania płatności bezgo-
tówkowych rozpoczęto 1 kwietnia 2017 r. Dotychczas 
przystąpiło do niego ok. 150 gmin na terenie całej Pol-
ski. Na terenie kraju zaledwie w co dziesiątym urzędzie 
w kraju można zapłacić kartą. W województwie świę-
tokrzyskim gmina Sitkówka-Nowiny jest jedną z pierw-
szych gmin, które będą realizowały ten program. 

Marta Herbergier
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Chrońmy przyrodę!
Przemysł i pomniki przyrody, kopalnie i ukwieco-
ne łąki, rozwój i zachowanie tradycji … nawet w tak 
skrajnym sąsiedztwie może panować równowaga. W 
gminie Sitkówka-Nowiny właśnie ruszyła kampania 
informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego 
rozwoju „Rozwijam się i chronię – mam to w naturze”.

W całej kampanii gmina Sitkówka-Nowiny została po-
traktowana jako przykładowy, uniwersalny obszar,        
ze społecznością lokalną, bogactwami naturalnymi, 
przemysłem i przedsiębiorczością, współwystępujący-
mi tutaj i współoddziałującymi na siebie. To w minia-
turze pokazany świat przeciwstawnych sił i potrzeb, 
które muszą pozostawać w stanie równowagi. Jest to 
tym bardziej istotne, bo gmina stanowi dobry przykład 
terenu, na którym współistnieją obiekty przemysłowe 
oraz obszary cenne przyrodniczo. - Chcemy pokazać, że 
poszczególne elementy środowiska łączą wzajemne re-
lacje i powiązania, razem wpływają na organizmy żywe 
i ulegają zmianom pod wpływem tych organizmów. 
To człowiek, jego rozwaga i umiar, stoją na straży sta-
nu równowagi w środowisku naturalnym - mówi wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Jednocześnie chcie-
libyśmy przekonać mieszkańców województwa świę-
tokrzyskiego, że gmina Sitkówka-Nowiny to nie tylko 
„Białe Zagłębie”, ale również szlaki turystyczne - piesze, 
rowerowe i kajakowe, to obszary chronione - siedliska 
roślin i zwierząt. Warto tu przyjechać, by poznać te wy-
jątkowe tereny.  W końcu - pragniemy zwrócić uwagę, 

że tak naprawdę każdy z nas ma wpływ na otaczający 
nas świat. To nieprawda, że niewiele możemy zrobić, 
aby chronić środowisko. Swoimi codziennymi zachowa-
niami możemy wpływać na wygląd miejsca, w którym 
żyjemy. Ochrona różnorodności biologicznej, umiarko-
wane użytkowanie jej elementów musi wynikać z prze-
słanki - chcemy chronić po to, by móc z niej obecnie 
oraz w przyszłości w zrównoważony sposób korzystać. 
Do takiej polityki rozwojowej chcemy zachęcać pod ha-
słem: “Rozwijam się i chronię - mam to w naturze” – 
argumentuje wójt.

Głównym celem kampanii jest promowanie zasad zrów-
noważonego rozwoju oraz podnoszenie poziomu świa-
domości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Bę-
dzie on realizowany m.in. poprzez propagowanie zasad 
racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, 
podnoszenie świadomości społecznej w odniesieniu do 
zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska, 
kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i mło-
dzieży.
Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonego roz-
woju "Rozwijam się i chronię - mam to w naturze" jest 
współfinansowana przez WFOŚIGW w Kielcach. Na 
kampanię składa się wydanie broszury informacyjno-
-edukacyjnej skierowanej dla młodzieży oraz osób do-
rosłych, tzw. „mapownika” dla dzieci w wieku szkolnym 
oraz emisja filmu.

Redakcja
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W Dyckerhoffie dbamy o środowisko
Podjęta w latach 60-tych decyzja o budowie „Białego 
Zagłębia” oznaczała uprzemysłowienie regionu świę-
tokrzyskiego, ale odbyło się to kosztem znacznej de-
gradacji środowiska naturalnego. Nieprzypadkowo 
Cementownia Nowiny została wpisana na listę 80 naj-
bardziej uciążliwych dla środowiska zakładów prze-
mysłowych. Dopiero prywatyzacja zakładu mająca 
miejsce w roku 1996 przyniosła przełom w podejściu 
do tych zagadnień. 

W trakcie kompleksowej modernizacji zakładu przepro-
wadzonej w latach 1996-2001 wyłączono z produkcji 
przestarzałą metodę mokrą na Zakładzie I, która de-
cydowała o wizerunku cementowni aż do lat 90-tych. 
Teren po tym zakładzie zutylizowano i przekształcono 
w park przemysłowy, w którym funkcjonuje kilkana-
ście nowych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie 
przebudowano Zakład II, w którym klinkier wypala-
ny jest mniej energochłonną metodą suchą. Zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania, dzięki czemu zostało 
zmniejszone do niezbędnego minimum szkodliwe od-
działywanie na środowisko. Wymieniono przestarzałe 
odpylacze na nowoczesne filtry workowe pulsacyjne. 
Zabudowano ok. 50 dodatkowych filtrów, dzięki czemu 
potencjalne źródła emisji pyłowej są obecnie odpylane. 
Na piecach obrotowych do wypału klinkieru zastąpiono 
mniej skuteczne elektrofiltry wysokosprawnymi filtra-
mi workowymi. Spełniają one najsurowsze wymagania 
Unii Europejskiej, a emisje utrzymują się na poziomie 
poniżej 10% dopuszczalnych wartości. Zainstalowano 
urządzenia do ciągłego pomiaru emisji.
Na przestrzeni ostatnich 20-tu lat nastąpiło ponad 
piętnastokrotne obniżenie ilości emitowanych pyłów. 
W 1995 r. wyemitowano 664 tony pyłów, a w 2016 r. 
40 t. Ilość ta rozprasza się w promieniu wielu kilome-
trów od zakładu, co sprawia, że emisja ta jest niemalże 
niezauważalna. Dzięki temu z najbliższego otoczenia 
cementowni zniknęła szarość i powrócił kolor zielony. 
To najbardziej spektakularny przykład postępu w tej 
dziedzinie.
Bardzo uciążliwym dla okolicznej ludności elementem 
procesu produkcyjnego była kopalnia wapienia. Obec-
nie pracuje ona wyłącznie w cyklu 2-zmianowym przez 
5 dni roboczych w tygodniu. Zastosowane najnowocze-
śniejsze zapalniki elektroniczne oraz znacząco mniejsze 
porcje skały przeznaczone do jednorazowego odstrzału 
powodują, że skutki tej działalności dla otoczenia są zre-
dukowane do minimum. Parametry działalności kopalni 
są monitorowane przez niezależne instytuty naukowe. 
Od lat nie odnotowujemy skarg na pracę kopalni.
Działania minimalizujące szkodliwe oddziaływanie na 
środowisko nie ograniczają się jedynie do przestrze-
gania obowiązujących norm, ale często wybiegają 
w przyszłość. Już w trakcie wzmiankowanej wcześniej 
modernizacji  wypału klinkieru, zastosowano palniki ni-
skoemisyjne oraz opalanie wieloetapowe dzięki czemu 
emisje tlenków azotu utrzymywały się na niskim pozio-
mie. W 2015 r. uruchomiono instalację SNCR, tj. speł-
niającą najostrzejsze unijne wymagania (nieobowiązu-
jące jeszcze w Polsce) instalację redukcji tlenków azotu. 

niedotrzymania  zaostrzonych kryteriów emisji
Podjęto działania mające na celu ograniczenia emisji 
hałasu na najbliższe otoczenie. Pomimo wypełniania 
standardów nałożonych w pozwoleniu zintegrowanym 
w 2016 r. rozpoczęto wdrażanie programu zabudowy 
osłon, tłumików i ekranów akustycznych. Całość prac 
kosztować będzie ok. 1 mln zł, ale osiągnięty efekt 
z pewnością poprawi jakość życia mieszkańców pobli-
skich miejscowości.
Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że przemysł cemen-
towy to nie tylko  niekorzystne oddziaływanie na oto-
czenie. Są takie dziedziny, w których okazuje się przy-
jazny dla środowiska. Tak jest z zagospodarowaniem 
odpadów. Mogą to być różne odpady zastępujące su-
rowiec lub dodatki modyfikujące własności cementu. 
Wykorzystywane są do tego celu tysiące ton popiołów 
lotnych wychwyconych na kominach elektrowni oraz 
żużli wielkopiecowych będących pozostałością po wy-
topie metali. Szczególnie ważna i korzystna jest możli-
wość wykorzystania w procesie technologicznym pali-
wa z odpadów palnych w sposób całkowicie bezpieczny 
dla środowiska. Bezpieczeństwo ekologiczne zapewnia 
sam przebieg procesu technologicznego wypału klinkie-
ru. Wysoka temperatura, stosunkowo długi czas prze-
bywania gazów w tej temperaturze, duża bezwładność 
cieplna pieca oraz zasadowy charakter wsadu stwarzają 
warunki do rozpadu wszelkich szkodliwych substancji. 
Dodatkową zaletą jest fakt, że po spaleniu nie pozosta-
je żaden odpad, ponieważ popiół wchodzi w skład wy-
palanego klinkieru cementowego. Znika wiec problem 
jego unieszkodliwiania.
Korzyści z wykorzystywania odpadów w procesie 
produkcyjnym są ogromne. Ich stosowanie pozwala 
oszczędzać nieodnawialne źródła energii, oraz energię 
niezbędną do ich wydobywania i transportu, a także 
w skali globalnej obniżyć emisję szkodliwych substan-
cji do atmosfery. Najbardziej odczuwalną korzyścią jest 
jednak już samo ich zagospodarowanie, dzięki czemu 
nie muszą być deponowane na składowiskach.
Podkreślić należy fakt, że w cementowni nie są spalane 
odpady niebezpieczne ani żadne odpady pochodzące 
z nieznanych źródeł. Paliwa zastępcze spalane w pie-
cach do wypału klinkieru muszą spełniać ściśle okre-
ślone kryteria, nie mogą zawierać nadmiernych ilości 
szkodliwych pierwiastków, ponieważ byłoby to szkodli-
we dla samego procesu technologicznego i jakości wy-
twarzanego produktu. Parametry dostarczanych paliw 
są kontrolowane na etapie dostaw. Sam proces spala-
nia przebiega w sposób zgodny z wszelkimi przepisami 
i jest w pełni kontrolowany.
Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z naszych 
priorytetów. W dalszym ciągu prowadzone są prace in-
westycyjne mające na celu dalsze obniżenie niekorzyst-
nego oddziaływania cementowni na najbliższe otocze-
nie. Dzięki tym wszystkim działaniom i poniesionym 
nakładom finansowym cementownię Dyckerhoff Pol-
ska zaliczyć dziś można do jednego z najnowocześniej-
szych zakładów nie tylko w Europie ale i na świecie.

prezes Dyckerhoff Polska - Krzysztof Kieres
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Dożynki w gminie Sitkówka-Nowiny
Za plony, za dostatek, za przychylność – rolnicy w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny dziękowali Bogu po zakończo-
nych żniwach.

Tradycyjne święto dożynek, inaczej nazywanych obżyn-
kami, okrężnymi lub ograbkiem odbywa się w sierpniu 
lub wrześniu w wielu wsiach na terenie całej Polski. 
W tym roku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny dożynki 
były obchodzone w dzień Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, tj. 15 sierpnia.

Ceremonia dożynkowa
Uroczystość rozpoczął przemarsz korowodu do kaplicy 
w Szewcach, gdzie odbyła się msza święta koncelebro-
wana poprowadzona przez księży: Stefan Radziszew-
skiego oraz Jana Kukowskiego. Oprawę muzyczną mszy 
świętej zapewnili: chór „Nowina”, Gminna Orkiestra 
Dęta oraz Pani Edyta Bobryk. Starostowie dożynek – 
Ewa Fudali oraz Mirosław Krupa przekazali jeden z chle-
bów na ołtarz. Drugi bochenek trafił do rąk wójta Seba-
stiana Nowaczkiewicza podczas ceremonii dożynkowej. 
– Dożynki to głęboko zakorzenione w polskiej kulturze 
święto. My jesteśmy gminą może nie do końca rolniczą, 
ale pragniemy zachowywać i pielęgnować nasze trady-

cje każdego dnia. I właśnie tym symbolicznym dniem 
chcemy podziękować naszym rolnikom za ich ciężką 
pracę oraz to, że dzięki zaangażowaniu, jakie wykazują 
możemy mieć na stołach chleb. Oby nam go nigdy nie 
zabrakło – mówił wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Cięż-
ką pracę rolników doceniali przemawiający na scenie 
zaproszeni goście, którzy podkreślali przywiązanie do 
tradycji i polskości. - Wasza ciężka, fizyczna praca, za-
pewnia nam chleb. Dziś pragniemy podziękować wam 
za to - docenił pracę na roli wicestarosta Zenon Janus.

Najpiękniejszy wieniec i … podwórka
Jedną z takich tradycji jest wybór najpiękniejszego 
wieńca dożynkowego. Jury w składzie: Zofia Duchniak – 
przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Joanna 
Młynarczyk-Kusińska – skarbnik oraz Dorota Tarczyńska 
– zastępca przewodniczącego Rady Miasta Płoty zde-
cydowało, że będzie nim wieniec przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Szewc.

– To była naprawdę trudna decyzja. Wiemy, jak wiele 
pracy włożyły wszystkie zespoły w stworzenie wień-
ców. Wszystkie one sa naprawdę piękne – mówiła Zo-
fia Duchniak. Jednak, decyzją jury, to właśnie wieniec 
„Szewczanek” będzie reprezentował gminę podczas 
dożynek powiatowych w Łagowie.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto również konkur-
sy gminne: „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna 
środowisku”, „Najpiękniejsze otoczenie bloku miesz-
kalnego” oraz „Najpiękniejsze podwórko lub obejście 
w domkach jednorodzinnych”. Laureaci konkursów 
zostali uhonorowani upominkami do gminy Sitkówka-
-Nowiny.
Na zakończenie oficjalnej część uroczystości zespoły lu-
dowe „Bolechowiczanie”, „Kowalanki” i „Szewczanki” 
odśpiewały wieńce dożynkowe, a Pani Irena Kostrzew-
ska odczytała wiersz swojego autorstwa poświęcony 
dożynkom.

Czas na zabawę
Chwilę później na scenie pojawili się artyści, by bawić 
nowińską publiczność. Jako pierwsze na scenie zapre-

"Plon niesiemy, plon ...".

Msza koncelebrowana odbyła się w kaplicy w Szewcach.

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
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zentowały się podopieczne Studia Miniaturka działa-
jącego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach: 
Sylwia Lasota, Ania Kusińska oraz Sylwia Bartkiewicz. 
Tuż po ich występach w Szewcach można było usłyszeć 
ludowe dźwięki.

A to za sprawą Kapeli Sołtysa z Wąchocka, która zapro-
siła wszystkich na potańcówkę.
Zespół wykonał zarówno swoje własne aranżacje, jak 
i znane wszystkim utwory. Przypadły one do gustu za-
dowolonej widowni, która chętnie śpiewała szlagiery 
z muzykami, a przed sceną pojawiły się pierwsze tań-
czące pary, których z czasem przybywało.

Wśród tańczących pojawiła się radna powiatu kieleckie-
go Bogumiła Kowalczyk. - Dożynki to nie tylko podzię-
kowanie za plony, ale także radość i zabawa - mówiła.
W trakcie całej imprezy przed nowińską publicznością 
prezentowały się tancerki z zespołu Fit Energy działa-
jący przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach ener-
gicznie tańcząc zumbę.

Szranki i konkury, czyli turniej sołectw …
Dojenie krowy na czas, bieg z kapustą na łopacie,  szu-
kanie monet w ziarnie, rzut moherowym beretem 
i podkową … na uczestników Turnieju Sołectw czekały 
nie lada wyzwania. Wystartowali w nim przedstawiciele 
z sołectw naszej gminy: Bolechowice, Szewca-Zawada, 

Wola Murowana, Zgórsko, Kowala. Turniejowi towarzy-
szyły niesamowite wrażenia, a zgromadzona publicz-
ność głośno dopingowała swoje drużyny. Emocje towa-
rzyszyły do ostatniej chwili, gdyż walka była niezwykle 
wyrównana. Ostatecznie zwycięzcą turnieju okazała się 
drużyna z sołectwa Szewce-Zawada, wygrywając zaled-
wie jednym punktem z sołectwem Kowala. Na trzecim 
miejscu uplasował się zespół z Bolechowic.

Atrakcje dla najmłodszych
W dożynkach licznie wzięli udział najmłodsi mieszkańcy 
gminy. Mieli oni do dyspozycji m.in. dmuchańce i ka-
ruzelę, choć ogromnym zainteresowaniem cieszyła się 
również krowa, którą dzieci ochoczo doiły. Śmiech dzie-
ci słychać było wszędzie, wiele z nich wytrwało na do-
żynkach do późnych godzin wieczornych.
Na terenie Świetlicy w Szewcach pojawili się również 
kramiarze z zabawkami, a także sprzedawcy popcornu 
i waty cukrowej. Na gości czekała pyszna wojskowa gro-
chówka, a upały gasiła „kielecka” kranówka prosto z sa-
turatora serwowana przez pracowników „Wodociągów 
Kieleckich”.

Istne kabarety
Cieszący się ogromną popularnością, zarówno w woje-
wództwie świętokrzyskim, jak i poza jego granicami, ka-
baret Czwarta Fala zawitał do gminy Sitkówka-Nowiny. 
Mateusz Lewkowicz i Damian Lebieda zaprezentowali 
swoje popularne skecze, bawiąc widzów do łez. W ske-
czach artyści nawiązywali do gminy SItkówka-Nowiny, 
czym zapewnili sobie sympatię publiczności.
Na zakończenie imprezy dożynkowej na scenie wystąpił 
zespół disco polo Jumper, porywając do tańca nowiń-
ską publiczność licznie zgromadzoną na terenie Świetli-
cy w Szewcach. Nie zabrakło znanych hitów dicso polo, 
ale także autorskich melodii młodego zespołu. Furorę 
zdobili tancerze, który zaprezentowali na scenie niejed-
ną akrobację.

Dożynki gminy Sitkówka-Nowiny zakończyły się w póź-
nych godzinach nocnych. Organizatorami wydarzenia 
była Gmina Sitkówka-Nowiny oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowinach.

Marta Herbergier

Kapela Sołtysa z Wąchocka.

Turniej solectw wzbudził niemałe emocje.

Kabaret Czwarta Fala rozbawił nowińską publiczność.
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Szewczanki najlepsze w Chmielniku
Doroczna Nagroda Starosty Kieleckiego w Dziedzinie 
Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony 
Kultury w kategorii „zespoły” trafiła do Szewczanek.

7 sierpnia na rynku w Chmielniku wystąpili artyści – so-
liści i zespoły śpiewacze z całego powiatu.  Podczas XVIII 
Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych 
i Solistów organizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Kielcach oraz Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku za-
prezentowało się ich niemal sześciuset.
Podczas przeglądu wręczono Doroczne Nagrody Staro-
sty Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, 
Upowszechniania i Ochrony Kultury. Trafiają one do 
osób oraz zespołów za ich wyjątkowe osiągnięcia na 
rzecz rozwoju kultury powiatu kieleckiego. - Osoby te 
wyróżniają się w sposób szczególny swoją pasją, wrażli-
wością i nieprzeciętnym talentem oraz przyczyniają się 
do zachowania i upowszechniania naszych lokalnych 
tradycji – mówił starosta kielecki Michał Godowski. - 
To grono ludzi, których cenimy nie tylko za talent. Po-
przez swą działalność propagują ideę, aby łączyć, a nie 
dzielić. W tej kategorii specjalne wyróżnienie trafiło do 
Zespołu Śpiewaczego „Górnianecki”, a nagroda indywi-
dualna do Anny Żmudzińskiej - dyrektora Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Samsonowie.
Nagrodę główną w tej kategorii otrzymał Zespół Śpie-
waczy „Szewczanki”.

Zespół śpiewaczy Szewczanki powstał w sierpniu 2006 
roku i działa przy Kole Gospodyń Wiejskich w Szew-
cach-Zawadzie. Ich sławna: „kapusta po szewsku" czy 
„szewczucha" - zalewajka z kaszą jest rozpoznawana 
nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale również 
poza nim. Zespół "Szewczanki" swój dorobek artystycz-
ny osiągają poprzez prezentacje swoich utworów na 
różnych przeglądach, konkursach i prezentacjach. Sa-
modzielnie układają teksty pieśni patriotycznych, reli-
gijnych i okolicznościowych. Zaprezentowane utwory 
zdobywają uznanie na przeglądach powiatowych i wo-
jewódzkich. Przyśpiewki tworzone przez „Szewczanki" 
na imprezy okolicznościowe i imprezy powiatowe wy-
konywane są gwarą, gdzie w dzisiejszych czasach jest to 

język zapomniany i mało używany. - Jesteśmy zaszczy-
cone tym wyróżnieniem. W nasze działania wkładamy 
wiele pracy i zaangażowania. W każdej wolnej chwili 
spotykamy się, by ćwiczyć, ale również wspólnie spę-
dzać czas. To wyjątkowa nagroda dla „Szewczanek”, 
miło nam, że nasze zaangażowanie w kultywowanie lu-
dowych tradycji zostało docenione - mówiła kierownik 
zespołu Renata Bartkiewicz. - Z całego serca pragniemy 
podziękować Pani Edycie Giemzie za pomoc, a wójto-
wi i Radzie Gminy za wsparcie. – dodała. – „Szewczan-
ki” to nie tylko wykonywanie pieśni patriotycznych 
i ludowych, to przede wszystkim wieloletnie przyjaźnie 
i wspólne spędzanie czasu. Ich dorobek artystyczny jest 
nie do przecenienia, zwłaszcza, że zespół działa zaled-
wie 11 lat - relacjonowała radna Edyta Giemza.

„Szewczanki” biorą udział w  licznych wydarzeniach 
kulturalnych na terenie całego województwa święto-
krzyskiego. Co roku są obecne podczas finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestniczą w dożyn-
kach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich przy-
gotowując regionalne potrawy do degustacji, a także 
w jarmarkach świętokrzyskich - w Tokarni czy na Świę-
tym Krzyżu. Ich potrawy są doceniane wszędzie, gdzie 
się pojawią. Wielokrotnie były nagradzane na licznych 
konkursach, m.in. „Najsmaczniejsza Potrawa Powiatu 
Kieleckiego” czy podczas „Święta Zalewajki”.

Zespół „Szewczanki” jest doceniany nie tylko za swe 
umiejętności kulinarne, ale również śpiewacze. Zespół 
wykonuje popularne, ale także tworzone przez siebie 
pieśni i przyśpiewki, co spotyka się z uznaniem publicz-
ności i jury.
Wśród wielu zdobytych nagród należy wymienić m.in. 
II miejsce w konkursie „Pieśni Wielkopostne” w Dale-
szycach czy wyróżnienie za wykonanie gwarą ludowych 
utworów podczas „ międzynarodowych Buskich Spo-
tkań z Folklorem”. 

Marta Herbergier
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe.

Zespół Śpiewaczy "Szewczanki".Laureaci konkursu w Chmielniku.
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Drugi seans kina letniego za nami
Drugie letnie spotkanie miłośników kina przyciągnęło 
wiele osób. Na terenie rekreacyjnym przy boisku „Or-
lik” w Nowinach odbył się seans kina letniego, pod-
czas którego można było obejrzeć film „Seksmisja”.

Film został wybrany przez internautów w drodze gło-
sowania na profilu fejsbukowym gminy. Ich aktywność 
została nagrodzona - wszyscy, którzy wskazali propo-
zycję tytułu filmu otrzymali wejściówki na basen letni 
w Nowinach.
- Cieszę się, że nasza propozycja przypadła do gustu 
mieszkańcom gminy. Wydarzenie zgromadziło napraw-
dę wiele osób - mówił wójt gminy Sebastian Nowacz-

kiewicz. - To świetny pomysł na spędzenie sobotniego 
wieczoru w naszej gminie i alternatywa na nudny wie-
czór przed telewizorem w domu. Kocyki, leżaki, tłum lu-
dzi - to naprawdę robi klimat. Mam nadzieję, że takich 
imprez będzie coraz więcej - mówiła  uczestniczka Ania.

Bohaterowie filmu Maks i Albercik biorą udział i w eks-
perymencie prof. Kuppelweiser'a - mają zostać zahiber-
nowani. Gdy budzą się w podziemnym laboratorium 
okazuje się, iż jest rok 2044, a oni na dobre przespali 
wojnę nuklearną, która spowodowała "wyginięcie" 
mężczyzn. Na domiar złego, kobiety które jako jedyne 
przeżyły wojnę, chcą przeprowadzić na nich operację 
zmiany płci.
Postapokaliptyczna wizja świata opanowanego przez 
kobiety już od ponad 30 lat bawi pokolenia widzów      
na całym świecie. Tak było i tym razem w Nowinach.

Kolejny seans kina letniego już 25 sierpnia. Tym razem 
widzowie zadecydowali, że podczas ostatniego wa-
kacyjnego seansu odbędzie się projekcja filmu "Dirty 
Dancing". To opowieść o miłości szesnastoletniej Fran-
ces i instruktora tańca, którzy poznają się na wakacjach 
w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym. Różnice 
społeczne i kulturowe nie są w stanie powstrzymać mi-
łości, jaka ich łączy.
Czy finał okaże się szczęśliwy dla zakochanych?
Serdecznie zapraszamy 25 sierpnia o godz. 21.00 na te-
ren rekreacyjny przy boisku "Orlik" w Nowinach!

Marta Herbergier

Seans kina letniego zgromadził wielu widzów.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Kielcach
W uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego, 
jakie odbyły się 15 sierpnia w Kielcach wzięli udział 
przedstawiciele gminy Sitkówka-Nowiny.

Gminna Orkiestra Dęta z Nowin uświetniła swą obec-
nością obchody Święta Wojska Polskiego w Kielcach. 
Dyrygent Wojciech Materek oraz muzycy Orkiestry 
poprowadzili uczestników uroczystości z Kościoła Gar-
nizonowego przez ulice miasta na Plac Wolności, gdzie 
odbył się uroczysty apel. Uczestniczyli w nim przedsta-
wiciele samorządów, administracji publicznej oraz wie-
lu instytucji, mieszkańcy Kielc i okolicznych miejscowo-
ści. Odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową 
i złożono kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskie-
go.W czasie uroczystości nadano medale i odznaczenia.
Jedną z osób uhonorowanych podczas obchodów 
Świeta Wojska Polskiego był mieszkaniec naszej gmi-
ny Dariusz Stępień. Został on odznaczony brązowym 
medalem za zasługi za działalność na rzecz wetera-
nów misji pokojowych w Polsce i za granicą. Pan Da-
riusz jest członkiem zarządu głównego Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Stowarzyszenie 
zajmuje się działaniem na rzecz integracji środowiska 
weteranów misji oraz stymulowaniem ich aktywności 
w życiu społecznym, a także wyjaśnianiem społeczeń-
stwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji między-

narodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa 
oraz popularyzowaniem, zarówno w kraju jak i za grani-
cą, dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polaków 
w organizowanych przez międzynarodową społeczność 
misjach w różnych częściach świata.

Marta Herbergier

Dariusz Stępień uhonorowany medalem za zasługi.
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Zmagania strażaków w zawodach pożarniczych
Już po raz drugi odbyły się zawody pożarnicze ochot-
niczych straży pożarnych z miasta i gminy Chęciny oraz 
gminy Sitkówka-Nowiny. 19 sierpnia w miejscowości 
Mosty w gminie Chęciny próbowali swoich sił w ćwi-
czeniach bojowych i sztafecie.

Tym razem w zawodach wystartowało łącznie dwana-
ście drużyn. W grupie młodzieżowej zmagały się ze-
społy dziewcząt z OSP Kowala, chłopców z OSP Kowala 
oraz chłopców z OSP Szewce-Zawada. Wśród seniorów 
z miasta i gminy Chęciny w szranki stanęli druhowie 
z OSP w Bolminie, Ostrowie, Radowicach, Wolicy, Sie-
dlec oraz Tokarni. Z terenu gminy Sitkówka-Nowiny za-
prezentowali się natomiast strażacy z OSP Kowala i OSP 
Wola Murowana.

Zasady rozgrywek
Zawody sportowo-pożarnicze stanowią formę intensyw-
nego szkolenia pożarniczego służącego przygotowaniu 
do działań ratowniczych. Ich celem jest w szczególności 
mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności 
obsługi sprzętu i ocena stanu wyszkolenia pożarnicze-
go. Nie bez znaczenia pozostaje również popularyzacja 
wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpoża-
rowej.
Zawody odbywają się w tzw. dwuboju. Strażacy startują 
w dwóch kategoriach. Są to ćwiczenia bojowe i sztafe-
ta. W pierwszym przypadku drużyna ma za zadanie do-
biec do miejsca ułożenia sprzętu (podestu), zbudować 
linię ssawną, zbudować linię główną z dwóch odcinków 
W-75, zbudować dwie linie gaśnicze(po dwa odcinki 
W-52 każda), uruchomić motopompę i zassać wodę, 
podać 2 prądy wody ze stanowisk gaśniczych, obrócić 
lub złamać tarczę prądem wody, przewrócić pachołki.
Natomiast w przypadku sztafety drużyna pokonuje dy-
stans 7x50 m. Na poszczególnych odcinkach toru umiej-
scowione są przeszkody, które muszą zostać pokonane 
przez zawodników.
Tytuł najlepszej drużyny zawodów zdobywa zespół, któ-
ry w najkrótszym i czasie i z najmniejszą liczbą punk-
tów karnych pokona obie konkurencje. W przypadku 
młodzieżowych drużyn pożarniczych pod uwagę brany 
jest również wiek zawodników. Podczas sobotnich za-
wodów nad prawidłowością odbywania się zawodów 
czuwało jury w składzie: przewodniczący - brygadier 
Szymon Górski, st. kpt. Mariusz Stolarczyk, st. kpt Mar-
cin Korytnicki, kpt. Dawid Dyduch oraz Magdalena Żak.

Czas rozpocząć
Uroczystym przemarszem w akompaniamencie Gmin-
nej Orkiestry Dętej z Nowin strażacy rozpoczęli swoje 
sobotnie zmagania. Następnie Grzegorz Papka komen-
dant gminny Związku OSP w Chęcinach złożył meldu-
nek burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu, a orkiestra 
zagrała hymn strażacki. Obecni na zawodach przedsta-
wiciele samorządów terytorialnych i administracji rzą-
dowej zgodnie podkreślali wysoki poziom wyszkolenia 
jednostek. – Dziękuję Wam za Wasz trud i zaangażowa-
nie, za Waszą heroiczną postawę, za to, że każdego dnia 
poświęcacie się dla dobra mieszkańców – mówił wójt 

gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. 
Jak argumentował burmistrz miasta i gminy Chęciny 
rywalizacja między strażakami jest potrzebna do pod-
noszenia umiejętności: - Dzisiejsze zawody pozwalają 
druhom nie tylko na wzajemne obserwowanie swoich 
możliwości w okolicznościach sprawdzających spraw-
ność i przeszkolenie, ale też na wymianę doświadczeń – 
mówił. Po przemówieniach zaproszonych gości przyszła 
pora na rozpoczęcie zawodów.

Najlepsze druhny i druhowie
Czas 57,80 s. w sztafecie, a 53,80 s. w ćwiczeniu bojo-
wym - wynik końcowy 111,60 s dał seniorom z OSP Ko-
wala tytuł najlepszej drużyny całych zawodów. Druho-
wie zdobyli również tytuł najlepszej drużyny w gminie 
Sitkówka-Nowiny, wyprzedzając strażaków z Woli Mu-
rowanej. W przypadku kobiecych drużyn pożarniczych 
zarówno wśród seniorów, jak i w grupie młodzieżowej 
triumfowały druhny z OSP Kowala. W kategorii mło-
dzieżówek chłopców miejsce pierwsze zajęli druhowie 
z MDP Szewce-Zawada.
Wśród drużyn z terenu gminy Chęciny najlepsi okazali 
się strażacy z OSP Bolmin, a na podium znaleźli się tak-
że druhowie z OSP Wolica oraz OSP Ostrów.
Nagrody dla najmłodszych i najstarszych strażaków 
ufundowało Starostwo Powiatowe w Kielcach. Tytuł 
najmłodszego zawodnika trafił do Marcina Małogoskie-
go z OSP Ostrów i Dawida Zegadło z MDP Kowala, a naj-
starszymi druhami okazali się Jerzy Zychowicz z OSP 
Siedlce i Joanna Bentkowska z OSP Kowala. Nagrody 
wręczył wicestarosta powiatu kieleckiego Zenon Janus, 
który nie ukrywał podziwu dla zawodników wszystkich 
drużyn. - Zarówno stopień wyszkolenia jednostek, jak 
i wyposażenie są na bardzo wysokim poziomie – mówił.
Nagrody specjalne dla najlepszych drużyn w ćwiczeniu 
bojowym u ufundowała firmę Propoż z Mąchocic Ka-
pitulnych. Bezkonkurencyjne okazały się tu jednostki 
z OSP Bolmin i OSP Kowala.
Najlepsze drużyny z obu gmin: tj. OSP Kowala oraz OSP 
Bolmin wystartują w powiatowych zawodach pożarni-
czych, które odbędą się w Strawczynie.

Marta Herbergier

Ćwiczenia bojowe nie należą do najłatwiejszych.
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Obóz sportowy piłkarzy
W dniach od 16 do 22 lipca młodzi zawodnicy z klubu 
GKS Nowiny przebywali na obozie sportowym w Za-
wierciu.

Zgrupowanie miało na celu jak najlepsze przygotowa-
nie do zbliżającego się sezonu, ale również zintegrowa-
nie młodych adeptów piłki.

Na co dzień nie mamy możliwości odbywania tylu jed-
nostek treningowych, ile odbyliśmy na obozie co z pew-
nością zaprocentuje na boisku.
Dzień zaczynaliśmy od rozruchu, na którym wszyscy 
mogliśmy się obudzić. Następnie śniadanie i odpoczy-
nek przed treningiem porannym. Zajęcia były prowa-
dzone na różnych obiektach. Do dyspozycji mieliśmy 
boisko z naturalną trawą, boisko ze sztuczną trawą, 
siłownię czy 2 hale różnych wielkości. Po zajęciach ko-
rzystaliśmy z odkrytego basenu, który również był do 
naszej dyspozycji przez cały okres pobytu, a idealnie 
nadawał się do odnowy biologicznej.

Po treningu uczestnicy obozu mieli czas wolny aż do 
obiadu, po którym zbieraliśmy siły na kolejną jednost-
kę treningową. Z reguły był to już trening nieco bardziej 
swobodny, ponieważ zawodnicy byli zmęczeni całym 

Po sparingu na pełnowymiarowym boisku.

dniem, a w miarę upływu czasu - już całym obozem. 
Dzień kończyliśmy kolacją, po której znów chłopcy mieli 
czas dla siebie. Wykorzystywali go na regenerację lub 
wspólne spędzanie czasu w różnych formach: czytając, 
grając czy oglądając tv. Byli również tacy, którzy chcieli 
jeszcze wyjść na boisko …

W trakcie naszego pobytu grupa młodzików, któ-
ra w przyszłym sezonie będzie już występowała jako 
trampkarze, rozegrała swój pierwszy sparing na pełno-
wymiarowym boisku, na duże bramki i w 11-osobowym 
składzie. Naszym przeciwnikiem była drużyna Źródło 
Kromołów. Debiut okazał się bardzo udany, ponieważ 
zwyciężyliśmy 5:3, a bramki dla naszej drużyny zdobyli: 
Mateusz Kawecki – 2, Aleksander Kostecki, Wiktor Ka-
sza i Tomasz Nockowski.
Podsumowując można powiedzieć, że obóz spełnił na-
sze oczekiwania. Dużo treningów, na których każdy za-
wodnik dawał z siebie 100% możliwości.

Pragniemy podziękować Wójtowi Gminy Panu Seba-
stianowi Nowaczkiewiczowi za pomoc finansową, która 
ułatwiła zorganizowanie wyjazdu.

Łukasz Góral

Treningi były naprawdę intensywne.

Można było korzystać z odkrytego basenu.

Drużyna GKS Nowiny.
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Clearex Chorzów (Ekstraklasa Fustalu) oraz AZŚ UŚ Ka-
towice (I Liga Futsalu), Marex Chorzów (I Liga Futsalu). 
Pomagać mu będzie trener Mariusz Skuta, który będzie 
odpowiadał za przygotowanie fizyczne. Trener Skuta 
również nie jest postacią anonimową, pracował między 
innymi w zespołach: Pogoń Szczecin (Ekstraklasa), Ko-
rona Kielce (Ekstraklasa) oraz Effector Kielce (Plus Liga).
Kolejnym krokiem w rozwoju klubu jest pozyskanie 
strategicznego sponsora, jest to znana na całym świecie 
firma Invex Remedies. Należą się wielkie podziękowa-
nia panu Remigiuszowi Szczepaniakowi oraz Państwu 
Parkita za zaufanie, którym nas obdarzyli.
Dobrą wiadomością jest fakt, iż wszyscy dotychczasowi 
sponsorzy naszego klubu przedłużyli umowy na kolejny 
sezon. Bardzo dobrze również funkcjonuje współpraca 
z Nowińską Akademią Futsalu, udało się wspólnymi si-
łami zorganizować obóz dla 23 zawodników zamieszka-
łych w gminie Sitkówka-Nowiny.
Jeśli chodzi  o plany na kolejny sezon, to przed trene-
rem został postawiony jasny cel spokojnego utrzymania 
się w I Polskiej Lidze Futsalu. Twardo stąpamy po ziemi 
i wiemy, jakim potencjałem dysponujemy w nadcho-
dzącym sezonie. Kadrę będziemy opierać na mieszkań-
cach gminy Sitkówka-Nowiny, są to młodzi zawodnicy, 
przed którymi jeszcze dużo pracy.
Nowością w nadchodzącym sezonie będzie program 
telewizyjny, w którym będzie można zobaczyć relacje 
z wszystkich spotkań I Ligi Futsalu. Będzie to okazja, aby 
poprzez futsal promować gminę Sitkówka – Nowiny na 
terenie całego kraju.

Piotr Lichota

Po zakończeniu sezonu 2016/17 w GKS Ekom Futsal 
Nowiny doszło do wielu zmian.

Ze stanowiska trenera ustąpił dotychczasowy trener 
Piotr Lichota. - Moja decyzja była spowodowana kil-
koma czynnikami. Jednym z nich na pewno był nie 
zadawalający mnie wynik sportowy. Moim zdaniem 
zawodnikom jest potrzebna zmiana. Jako trener pierw-
szej drużyny spędziłem w Nowinach pięć wspaniałych 
lat, teraz nadszedł czas, żeby usunąć się na boczny 
tor - mówi dotychczasowy trener. Nowym trener dru-
żyny został Adam Lichota, który do tej pory prowadził 
między innymi najbardziej utytułowany klub w Polsce 

Trener Adam Lichota.

Dużo zmian w Futsal Nowiny!

Pierwsze zwycięstwo
Pierwszy komplet punktów udało się wywalczyć w Ła-
gowie. Mecz drugiej kolejki był bardzo trudny, ale liczy 
się efekt końcowy. Obie bramki dla naszego zespołu 
zdobył Jakub Olearczyk (61', 65'). Po udanym spotkaniu 
Kuba Olearczyk i Kamil Król trafili do jedenastki drugiej 
kolejki.

Zmiany w składzie
W nowym sezonie nastąpiły zmiany w składzie druży-
ny. Opuścili ją trzej zawodnicy: Hubert Drej, Rafał Głuch 
(obaj Wicher Miedziana Góra ) i Adrian Solnica (Orlicz 
Suchedniów). Nowymi zawodnikami naszego zespołu 
zostali Tomasz Stefański, który przyszedł ze Spartakusa 
Daleszyce, a także Arkadiusz Krzymieński, Dawid Kwia-
tek, Krystian Wojtal, Karol Boszczyk - wszyscy z Korony 
Kielce.

Skład GKS Nowiny na sezon 2017/2018:
Paweł Mech, Rafał Pabis, Karol Markowski, Arek Ka-
sprzyk, Wojciech Niebudek, Karol Boszczyk, Karol Bu-
jak, Ślefarski Paweł, Tomasz Stefański, Dawid Kwiatek, 
Kamil Król, Przemek Cichoń, Łukasz Góral, Krystian 
Wojtal, Łukasz Gągorowski, Arek Krzymieński, Dominik 
Szewczyk, Mateusz Krężołek, Kuba Olearczyk.

Łukasz Góral

Za nami pierwsze mecze GKS Nowiny w IV lidze. Passa 
sprzyja naszej drużynie, oby tak pozostało do końca 
sezonu.

Otwarcie sezonu
Z dobrej strony pokazała się nasza drużyna w meczu 
otwarcia IV ligi. Przeciwnikiem GKS Nowiny był zespół 
MKS Neptun Końskie. Drużyna z Końskich poprzedni 
sezon zakończyła na szóstym miejscu, ale po dokona-
niu kilku roszad kadrowych uchodzą za faworyta obec-
nych rozgrywek. Punkt przywieziony z trudnego terenu 
w Końskich cieszy, ale doda również pewności siebie, 
bo nie zapominajmy, że jesteśmy beniaminkiem, a gra-
liśmy z drużyną przez wielu uważaną za faworyta ligi. 
Mecz mógł się podobać zwłaszcza w pierwszej połowie, 
gdzie obie drużyny grały szybko, ale też często na po-
graniczu faulu.
W drugiej części szybko straciliśmy dwie bramki, co 
spowodowało, że musieliśmy zaatakować i często na-
dziewaliśmy się na kontry Neptuna.  Bardzo cieczy po-
stawa naszej drużyny, zaangażowanie i walka do końca 
o pozytywny rezultat. Wynik końcowy meczu to 2:2. Dla 
GKS Nowiny bramki zdobyli: Dominik Szewczyk (23’) 
i Arkadiusz Krzymieński (93’), dla przeciwników Adam 
Kamont (48’) i Karol Armata (50’). 

Dobry początek sezonu dla GKS Nowiny
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Zostań karateką
W nowym roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Pod-
stawowej w Nowinach rozpoczną się treningi karate. 
Zajęcia poprowadzi sensei Andrzej Białek 1DAN - In-
struktor Klubu Karate Kyokushin „Chikara”.

Przygodę z karate rozpoczął w 1991r. w Kieleckim Klu-
bie Karate Kyokushin w sekcji prowadzonej przez sen-
sei Waldemara Kęćko. Po kilku latach sumiennych tre-
ningów został zawodnikiem kadry klubu prowadzonej 
przez shihan Krzysztofa Borowca. 

Upór i ciężka praca zaowocowały wieloma sukcesami 
na turniejach regionalnych i ogólnopolskich. - Jako za-
wodnik, zawsze dawałem z siebie 110%. Tyle samo dam 
z siebie jako Twój instruktor. Trenuj … i baw się dobrze! 
Zapraszam serdecznie na zajęcia karate! OSU! – mówi 
sensei Andrzej Białek.

Dlaczego karate?
10 argumentów uzasadniających twierdzenie, że upra-
wianie karate Kyokushin przez dzieci 
i młodzież jest dla nich korzystne:
1. Karate jest sztuką walki, ale nie agresji. Jest jedno-
cześnie skuteczną kontrolowaną odpowiedzią na atak.
2. Karate to skuteczna nauka opanowania, stanowczo-

ści i pewności siebie. Cechy te kształtowane na trenin-
gach z użyciem tradycyjnych okrzyków bojowych i pod-
stawowych technik karate, pozwalają w razie potrzeby 
zachowa spokój i oswajają z sytuacją zagrożenia.
3. Dojo (wym. dodżjo - sala do trenowania sztuk wal-
ki) jest środowiskiem pozytywnych wzorców (trenerzy, 
instruktorzy). Karate trenują i ściśle współpracują oso-
by w różnym wieku oraz rozmaitych grup społecznych. 
Kształtuje to umiejętność współpracy, wzajemnego 
szacunku ale także zdrowej rywalizacji.
4. Karate mimo indywidualnego charakteru dyscypliny 
sportowej, kształtuje u młodego człowieka świadomość 
przynależności do grupy, a legenda i egzotyka wyrabia 
poczucie wyjątkowości pośród innych dyscyplin spor-
towych.
5. Podczas doskonalenia technik karate, ćwiczy się 
wytrwałość i koncentrację. Ma to ogromne znaczenie 
podczas nauki szkolnej.
6. Możliwość samooceny zdobywanych umiejętności 
i rozwoju dodaje pewności siebie.

7. Karate doskonale rozwija koordynację ruchową, 
płynność i równowagę.
8. Karate uczy kontrolować oddech, zachować właści-
wą postawę, naucza pokory  i wygaszania agresji.
9. Magia białej karategi (kimona) oraz możliwość zdo-
bywania kolejnych stopni wtajemniczenia KYU manife-
stowanych kolorowymi pasami sprawia, że karate cie-
szy się ogromną popularnością na całym świecie.
10. Młodzi adepci karate składają przysięgę dojo, której 
jeden z punktówmówi „będziemy przestrzegać zasad 
grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymy-
wać się od gwałtowności. Przysięga ta jest traktowana 
z powagą wśród karateków na całym świecie.

Zajęcia odbywać się będą od września w środy i piątki 
o 18.00 w Szkole Podstawowej w Nowinach.
Spotkanie organizacyjne: 20 września o godz. 18.00
tel.: 500893345
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Organizatorzy

Karate to sztuka opanowania.

Karate ćwiczy wytrwałość i koncentrację.

Instruktorzy Klubu Karate Kyokushin „Chikara”.
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Ciekawi ludzie
W cyklu „Ciekawi ludzie” prezentujemy sylwetki osób znanych i mniej znanych związanych z naszą gminą. Liczymy 
na podpowiedzi z Państwa strony - swoje propozycje możecie przesyłać na adres: redakcja@nowiny.com.pl.

Stefania Golenia Justyna Wypych
Stefania Golenia posiada bardzo piękną pasję - kocha 
folklor i tradycje ludowe. Od ponad 50 lat jest członki-
nią Zespołu Obrzędowego „Kowalanki”. Jako członkini 
Zespołu pielęgnuje i przekazuje dawne zwyczaje i oby-
czaje ziemi kieleckiej poprzez śpiew, strój, gawędziar-
stwo oraz rękodzieło ludowe. Wieloletnia działalność 
na rzecz Zespołu owocuje wieloma osiągnięciami indy-
widualnymi i grupowymi. 

Największą jej pasją jest bibułkarstwo. To kwiaty z bi-
buły były i są nieodłącznym elementem dekoracji jej 
domu.  Pani Stefania od dzieciństwa poznawała tajniki 
rękodzieła ludowego, w tym w szczególności bibułkar-
stwa. Potrafi wykonać przepiękne róże, maki, malwy, 
piwonie, kaczeńce, mlecze, fiołki, tulipany, słoneczniki, 
róże, stokrotki, żonkile i wiele innych. Oprócz pojedyn-
czych kwiatów tworzy kompozycje, które wykorzysty-
wane są do dekoracji kościołów, instytucji, a nawet 
sklepów.
Pani Stefania potrafi zainteresować swoim rękodziełem 
dzieci oraz młodzież. Stara się przekazywać swoją wie-
dzę poprzez różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży. Jest inicjatorką cyklu warsztatów poświęconych 
tematyce bibułkarstwa, prowadzonych w gminie oraz 
w okolicznych miejscowościach. Uczestnicy tych zajęć 
poznają korzenie swoich przodków oraz uczą się wy-
konywać tradycyjne, polskie ozdoby wielkanocne czy 
bożonarodzeniowe, a także mogą nauczyć się własno-
ręcznie wykonywać tradycyjne polskie kwiaty z bibuły, 
ozdoby choinkowe oraz pisanki wielkanocne. Celem 
tych zajęć  jest nie tylko promowanie tradycyjnej twór-
czości, ale również wychowywanie następców, którzy 
w przyszłości będą kultywować naszą rodzimą tradycję.
Pani Stefania na potrzeby występów „Kowalanek two-
rzy również autorskie programy i scenariusze obrzę-
dów, czyli występów artystycznych przedstawiających 
dawne i niejednokrotnie zapomniane zwyczaje i oby-
czaje ludowe.

Redakcja

Pomimo młodego wieku osiąga ogromne sukcesy na 
arenie międzynarodowej. Obecnie jest uczennicą kie-
leckiego Liceum im. C.K. Norwida, a śpiew ćwiczy pod 
opieką  Andrzeja Wolskiego w Domu Kultury „Zame-
czek” w  Kielcach, jednak wciąż związana jest z Nowi-
nami i tutejszym Gimnazjum. Jesienią 2016 r. otrzyma-
ła pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu 
"Singer Stage" na Malcie.

Jednak zanim to nastąpiło, musiała przejść długą drogę.
Muzyka stanowi ucieczkę od wszelkich problemów 
i zmartwień. W ten sposób ratuje się przed złem ota-
czającego świata.
Śpiewem zajmuje się od 7 lat. Początkowo było tylko 
podśpiewywanie ulubionych utworów, później przero-
dziło się to w pasję. Na początku nie było łatwo - trema 
i stres nie pozwalały na poprawne wykonanie utworów. 
Z biegiem czasu udało się opanować tremę sceniczną 
oraz, dzięki wielogodzinnym próbom, poszerzyć skalę 
głosu. Pierwsze poważniejsze zmagania z muzyką i ry-
walizację z innymi śpiewającymi rozpoczęła pod koniec 
drugiej klasy gimnazjum. Dzięki koncertom i konkur-
som zdobywała coraz większe doświadczenie, obycie ze 
sceną, mikrofonem, ruchem scenicznym. Później zaczę-
ła brać udział w festiwalach na skalę międzynarodową. 
Były to między innymi: Srebrna Jodła na 43. HFMKS, 
Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu "Złote Ta-
lenty w Złotej Pradze", II miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu "Majowa Nutka" w Częstochowie, II miejsce 
na Ogólnopolskim Festiwalu "Solo Tutti" w Bydgoszczy 
oraz I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu "Singer 
Stage" na Malcie. Swoją przyszłość zdecydowanie wią-
że z muzyką. Jest niezwykle zdeterminowana i pełna 
nadziei oraz wiary w siebie. Chciałby w przyszłości wy-
dawać własnego autorstwa piosenki i dzielić się swoimi 
dziełami z słuchaczami.

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

Grochem o ścianę Nie zapisane 
Jak grochem o ścianę
tak słowem w serce
rzucam rytmicznie
i ściana jest w męce!

Groch się odbija
............ a ona jęczy,
że to rzucanie
za bardzo  ją dręczy

Wybijam jej ponoć
głębokie rany!
A cóż to  za pomysł
tak czepiać się ściany?

Ona chce sobie stać
.............i blokować
A ja tu zaczynam
ją prowokować
 ! 

Nadzieja odrasta
a z nią marzenie,
że ściana ...
 zrozumie 
...rzucam niestrudzenie

Ściano kamienna
z sercem utajonym
jestem twym  fanem
 ! 
...jakże utrudzonym

Pragnę dialogu
bo kocham  twą duszę
rzucam tym grochem
bo chcę!...choć nie muszę

Marzena Kasprowicz

Szczęście nie figuruje w żadnym rejestrze,
dojrzewa niezależnie od czasu i miejsca.

Ma w sobie kolory (bez czerni oczywiście)
i blask na twarzach.  

Na plecach ciepły oddech, 
kocha (nie traci czasu).

Żyje bez monotonii, niby takie samo,
a każdy widzi je inaczej.

Czasem się zaszufladkuje, trzeba je wydobyć z siebie,
wycedzić ze wszystkiego.

Dopchnąć kolanem, gdy się nie mieści,
wypełnić się nim po brzegi.

Jest delikatne jak bańka mydlana;
w każdej chwili może zniknąć,

uśmiech zamienić na łzy.
Znają je nieliczni i tylko oni spojrzeli mu

prosto w oczy:) 
nie patrz tak niedowierzająco

─ szczęście też to widzi.

Lidia Kubicka-Jędrocha

Dożynki
W zaoraną zimę, rolnik sieje zboże

znakiem Krzyża prosi pobłogosław Boże,
bławaty, maki czerwone, i białe rumianki

otoczyły zboże kolorowym wiankiem,

dojrzałe w kłosach ziarno, upały wysuszą,
już pora na żniwa, żniwiarze  niech ruszą,
by sie udał chleb, byś mógł go spożywać,
ciężko nam pracuje rolnik w każde żniwa,

tylko wiejscy ludzie
chleb dzielą z szacunkiem,

znacząc znakiem krzyża,
czasem pocałunkiem

Henryka Brzoza
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SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców
Przypominamy, że na terenie gminy Sitkówka-Nowi-
ny działa SMS-owy System Powiadamiania Mieszkań-
ców.

Mieszkańcy mogą na bieżąco dowiadywać się o waż-
nych sprawach dziejących się w ich sołectwach i na 
terenie gminy. Wystarczy wysłać jeden rejestrujący 
SMS (opłata według stawek operatora), aby otrzymy-
wać darmowe informacje o wydarzeniach kultural-
nych,  przerwach w dostawie prądu czy zagrożeniach 
pogodowych.

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

Jak prawidłowo wyrejestrować się z systemu
W bardzo prosty sposób użytkownicy mogą też zre-
zygnować z korzystania z usługi, dokonując prawidło-
wego wyrejestrowania się z systemu informatycznego 
Powiadomienia SMS. Prawidłowe wyrejestrowanie się 

z systemu informatycznego Powiadomienia SMS pole-
ga na wysłaniu wiadomości SMS o treści miejscowosc.
stop np. Nowiny.stop na numer 799 599 522. System 
prześle SMS-em potwierdzenie poprawnego wyreje-
strowania się.

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

Redakcja
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Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem”
zintegruje organizacje i stowarzyszenia
W dniu 17 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Sitków-
ka-Nowiny podpisano umowę na realizację projektu 
„Lokalna Sieć współpracy organizacji z terenu LGD”, 
którego celem jest zintegrowanie i wzajemna pomoc 
organizacji i stowarzyszeń działających na terenie 
gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny.

LGD „Perły Czarnej Nidy” realizuje projekt granto-
wy „Wzmocnienie kapitału społecznego i współpracy 
mieszkańców obszaru LGD w ramach przedsięwzięcia 
3.1.1 Lokalna Sieć Innowacji. 
Ma on na celu wypracowanie propozycji rozwiązań lo-
kalnych problemów z udziałem lokalnej społeczności.  
Działania odbywać się będą za pomocą warsztatów, an-
kiet, konsultacji czy wyjazdów studyjnych. W projekcie 
bierze udział pięć instytucji z terenu działania LGD.
Z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny grant realizować bę-
dzie Stowarzyszenie "Między Rajem a Piekłem" z pro-
jektem „Lokalna Sieć współpracy organizacji z terenu 
LGD”. Całkowita wartość projektu wynosi 12.623,00 zł, 
zaś LGD sfinansuje je w wysokości 10.000,00 zł. Celem 
realizowanego przez Stowarzyszenie projektu jest na-
wiązanie współpracy pomiędzy różnego rodzaju orga-
nizacjami działającymi na terenie gmin: Chęciny, Mo-
rawica i Sitkówka-Nowiny. Niebawem zorganizowane 

zostanie I Forum organizacji i grup społecznych z tere-
nu LGD, powstanie również fanpage, na którym będą 
mogły się one wymieniać doświadczeniami. Projekt 
pozwoli na nawiązanie współpracy pomiędzy około 50 
organizacjami i grupami nieformalnymi.

Marta Herbergier

Podpisanie umowy.

Nowe stowarzyszenie w Nowinach
Z dniem 5 maja 2017 r. zostało zarejestrowane nowe 
stowarzyszenie na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

Gminny Klub Sportowy „Nowińska Akademia Futsalu” 
nie jest jednak nową organizacją. W 2014 r. z inicjatywy 
nowińskich nauczycieli wychowania fizycznego Micha-
ła Ziernika oraz Szymona Ubożaka powstała Akademia 
Futsalu działająca przy GKS Ekom Futsal Nowiny, której 
celem było propagowani futsalu wśród dzieci i mło-
dzież z terenu gminy. A tych z każdym rokiem przybywa. 
W swojej działalności Gminny Klub Sportowy „Nowiń-
ska Akademia Futsalu organizuję corocznie imprezy cy-
kliczne takie jak: Nowińska Liga Futsalu imienia Michała 
Panasa, Nowińska Liga Futbolu oraz Półkolonie Futsalo-
we dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Sitkówka No-
winy w okresie wakacyjnym.
- Nowińska Akademia Futsalu zajmuje się przede 
wszystkim szkoleniem dzieci i młodzieży w futsalu. Dzie-
ci uczęszczają na zajęcia od piątego roku życia – mówi 
prezes stowarzyszenia Michał Ziernik. Na zajęciach  
dzieci poprzez zaplanowaną i ukierunkowaną zabawę 
rozwijają swoje umiejętności z zakresu motoryki, koor-
dynacji, siły, zwinności, kształtują prawidłową postawę. 
Futsal to jednak nie tylko dobra kodycja fizyczna, ale 
również dbałość o równowagę emocjonalną. -Ddzięki 
pracy w grupie młodzi piłkarze kształcą umiejętności 
interpersonalne i społeczne, tak istotne w dzisiejszym 
świecie zdominowanym przez komórki, laptopy i Inter-
net. Poprzez twórczą i aktywną zabawę dzieci rozwijają 

również pamięć, spostrzegawczość, uczą się koncentra-
cji i wytrwałości – mówi wiceprezes Szymon Ubożak.
Zajęcia odbywają się w halach Szkoły Podstawowej 
w Nowinach i ZSP w Nowinach w następujących gru-
pach wiekowych: 7-8 lat – trener Michał Ziernik (hala 
sportowa ZSP w Nowinach), 8-9 lat – trener Szymon 
Ubożak (Hala sportowa szkoły Podstawowej w Nowi-
nach), 10-11 lat – trener Piotr Lichota, Sebastian Do-
brodziej (Hala ZSP/Hala SP Nowiny).

Redakcja

GKS "Nowińska Akademia Futsalu".
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Zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą?
Weź udział w projekcie ,,Twoja szansa na przedsiębior-
czość III edycja” i skorzystaj z:

- bezzwrotnej dotacji w wysokości 24 750 zł,
- wsparcia finansowego w wysokości 2 000 zł (do 12 
miesięcy),
- wsparcia szkoleniowo-doradczego.
Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 29 
roku życia, które poszukują pracy, bierne zawodowo, 

odchodzące z rolnictwa znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, oso-
by po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale 
bezrobotne, niskowykwalifikowane.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 30.08.2017 
roku i będzie trwać do 12.09.2017 roku.

Szczegółowe informacje na stronie: www.tsp3.pakd.pl 
lub pod numerem telefonu 508 030 704.

Rozpocznij działalność z dofinansowaniem

KOF - koniecznie otwórz firmę
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach 
w partnerstwie z Edu Virtual Łukasz Łagan realizuje 
projekt pn. „KOF - koniecznie otwórz firmę!” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego poddziałanie 10.4.2.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bez-
robotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieak-
tywnych zawodowo zamierzających prowadzić działal-
ność gospodarczą.

Adresat projektu:
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, 
bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez 
zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób od-
chodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują 
na terenie kieleckiego obszaru funkcjonalnego , znaj-
dujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- kobiety,
- osoby po 50 roku życia,
- z niepełnosprawnościami,
- długotrwale bezrobotne,
- niskowykwalifikowane.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać 
przynajmniej jedno z powyższych kryteriów.
KOF – Kielecki Obszar Funkcjonalny obejmuje miasto 
Kielce oraz gminy:
Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Mie-
dziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, 
Strawczyn i Zagnańsk.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:
- 16 godzinny cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębior-

czości oraz 5 godzin doradztwa w przygotowaniu biznes 
planu.
2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości     
do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wy-
datki związane z zakupem środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpo-
częcia działalności gospodarczej.
3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 
miesięcy x 1.000.
zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych 
roku działalności firmy (zus, księgowość, najem lokalu, 
telefon, itp.).
4. Wsparcie pomostowe doradcze - 8 godzin doradztwa 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
rozliczenia środków finansowych uzyskanych 
w ramach projektu.

Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc 
de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości 
do 100% wydatków kwalifikowanych - wkład własny nie 
jest wymagany.

Rekrutacja:
Nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej prowadzony jest w trybie ciągłym do wy-
czerpania limitu miejsc dla uczestników projektu.

Biuro projektu:
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
II piętro
tel. 41-344-43-92
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
http://www.siph.com.pl/pl/osiph/projekty/strony/169
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