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STOWARZYSZENIE „SIŁA WOLI” WRAZ Z GMINĄ SITKÓWKA-NOWINY ZAPRASZA W
RAMACH PROJEKTU "3...2...1... START - Z EKOLOGIĄ NA TAK! EDUKACJA I

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW GMINY SITKÓWKA-NOWINY"

16.06.2019, GODZ. 16:00-19:00
SZKOŁA PODSTAWOWA

W BOLECHOWICACH
Projekt realizowany dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania

"Perły Czarnej Nidy".
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt realizowany przez stowarzyszenie „Siła Woli”
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

- Leśne Głupki - teatrzyk dla dzieci,
- pokaz karate i pokaz dziecięcych talentów,

- gry, zabawy i konkursy z animatorami dla dzieci,
- bookcrossing, czyli uwalniamy książki,

- zabawy z LEGO Edukido, 
- fotobudka ekologiczna,

- zumba fitness z elementami zumby gold i kids,
- sportowe zabawy z trenerami Nowińskiej Akademii Futsalu, 

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla uczestników
ekologicznego konkursu plastycznego,
- naturalne kosmetyki TianDe Kielce,

- kiełbaski z grilla i zabawa pod gwiazdami

"Ekologia na wesoło"
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Szanowni Państwo!

Jeszcze miesiąc temu wszyscy narzekaliśmy na zimno i deszcz, dziś doskwierają nam upały. 
Chyba trochę jesteśmy takim narodem, któremu niezwykle trudno dogodzić. Na szczęście - są 
osoby, które biorą los w swoje ręce i działają. Tak jest w gminie Sitkówka-Nowiny. Coraz pręż-
niej rozwijają się tu stowarzyszenia, o czym wspominałem już nie raz. O efektach ich pracy na 
rzecz lokalnych społeczności możecie przeczytać w tym numerze Głosu Nowin lub zobaczyć je                
w najbliższą niedzielę, 16 czerwca, na terenie szkoły w Bolechowicach, przyjeżdżając tam pro-
sto z Zakręconego! Rajdu Rowerowego.

Jednak w gminie Sitkówka-Nowiny nie żyjemy tylko wydarzeniami. Każdego dnia urzędnicy przy-
gotowują odpowiednią dokumentację, by móc realizować ważne dla mieszkańców inwestycje   
i rozwijać gminę. Dzięki temu, pomimo wielu przeszkód, jesteśmy na finiszu jednej z ważniej-
szych inwestycji drogowych - budowy drogi w miejscowości Bolechowice. Niezwykle ważne jest 
dla mnie również pozyskanie kolejnych inwestorów, którzy tu właśnie chcą prowadzić swoją 
działalność. Mowa, oczywiście, o terenach inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach. 
Przyznam szczerze, że jako cel postawiłem sobie zagospodarowanie połowy działek po roku     
od ogłoszenia pierwszego przetargu na dzierżawę terenów inwestycyjnych. Po pół roku cel ten 
już zrealizowaliśmy, a zainteresowanie działkami wciąż rośnie. To potwierdza, że zagospoda-
rowanie terenów po fabryce tlenku glinu było decyzją słuszną i uzasadnioną tak gospodar-
czo, jak i ekonomicznie. Dzięki temu w gminie Sitkówka-Nowiny powstaną nowe miejsca pracy,                  
a szpecący dotychczas krajobraz zostanie zagospodarowany i dobrze wykorzystany.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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W dniu 27 maja 2019 r. Rada Gminy nadała Panu Wła-
dysławowi Zapale tytuł honorowego obywatela gminy 
Sitkówka-Nowiny. Nie obyło się bez chwil wzruszenia, 
wspomnień i życzeń.

Zasługi dla społeczeństwa
Pan Władysław Zapała pełnił funkcję sołtysa wsi Wola 
Murowana od 27 czerwca 1983 r. Już wcześniej działał 
na rzecz rozwoju wsi, angażując się w 1981 r. w budo-
wę wodociągu. W kolejnych latach był pomysłodawcą 
i orędownikiem wielu inicjatyw, m.in. budowy odcin-
ka drogi asfaltowej w 1986 r., oświetlenia wsi w latach 
1985-86, a także budowy dróg i chodników na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny w latach 1998-2003. Wie-
le z tych prac wykonał własnymi rękami wraz z innymi 
mieszkańcami w tzw. „czynie społecznym”. Nieoceniony 
jest wkład Pana Władysława Zapały w rozwój Ochotni-
czej Straży Pożarnej Wola Murowana, której, od 1977 r., 
czyli od momentu założenia OSP Wola Murowana, jest 
członkiem. Przez wszystkie lata jego aktywność sku-
piała się na niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi 
podczas akcji ratunkowych. Ponadto Pan Władysław 
Zapała podjął działania, aby zapewnić jednostce sprzęt                     
i merytoryczne wsparcie. Dwukrotnie, w roku 1985 oraz 
2004, pozyskał dla OSP Wola Murowana samochody. W 
latach 2003 – 2005 był osobiście zaangażowany w bu-
dowę nowej remizy we wsi Wola Murowana. Obdarzo-
ny zaufaniem przez swoich kolegów przez długi czas (w 
latach 1992 – 2006) pełnił funkcję prezesa zarządu OSP. 
Jako sołtys przyczynił się do przekazania środków z fun-
duszu sołeckiego na doposażenie OSP Wola Murowana 
w potrzebny dla jednostki sprzęt oraz dokonanie nie-
zbędnych prac modernizacyjnych remizy. Aktywność 
społeczna Pana Władysława Zapały nie ograniczyła się 
jedynie do sołectwa Wola Murowana. W latach 1984 – 
1992, oprócz pełnienia funkcji sołtysa, był także radnym 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Pan Władysław Zapała wciąż 
udziela się w przeglądach i imprezach kulturalnych. Jest 
niekwestionowanym liderem społeczności wiejskiej – 
szanowanym i poważanym. Corocznie bierze udział w 

Władysław Zapała honorowym obywatelem gminy
organizacji gminnych dożynek, a jako strażak OSP Wola 
Murowana czynnie uczestniczy w organizacji wszelkich 
przedsięwzięć podejmowanych przez jednostkę. Jest 
współorganizatorem zabawy mikołajkowej w remizie 
w Woli Murowanej, w której bierze udział niemal cała 
społeczność sołectwa. Pomaga także charytatywnie 
włączając się w różne inicjatywy, jak choćby „Szlachet-
na Paczka”. Za swoje zaangażowanie dwukrotnie został 
wyróżniony w konkursie „Sołtys Roku Województwa 
Świętokrzyskiego” (rok 2005 i 2014). Jednak najwięk-
szym wyróżnieniem dla niego jest fakt, że przez 36 lat 
mieszkańcy Woli Murowanej obdarowywali go zaufa-
niem, wybierając podczas zebrań sołeckich na swojego 
sołtysa. Świadczy to o jego ogromnym zaangażowaniu 
w życie i problemy mieszkańców i działaniach na rzecz 
rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny.

Słowa uznania
W dowód uznania dla jego zasług Rada Gminy posta-
nowiła nadać Panu Władysławowi Zapale tytuł hono-
rowego obywatela gminy Sitkówka-Nowiny. Uchwała             
w tej sprawie została podjęta jednomyślnie. – Chcieli-
byśmy za te wszystkie lata Panu podziękować, za pra-
cę na rzecz mieszkańców, za oddanie i chęć niesienia 
pomocy. Odkąd Pana poznałem pamiętam, że zawsze 
był Pan osobą, z którą wszystko można było omówić 
i przedyskutować, służył Pan radą i pomocą – mówił 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Nie wyobra-
żam sobie, aby teraz miało być inaczej. Zapraszamy do 
nas zawsze, gdy będzie Pan w pobliżu – dodał.

Do słów uznania i życzeń dołączyli się radni, wiceprze-
wodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego 
Henryk Milcarz, radny powiatu kieleckiego Zenon Janus 
oraz pozostali sołtysi i zgromadzeni goście. •

• Uroczyste nadanie tytułu honorowego obywatela gminy.

• Władysław Zapała z sołtysami i przewodniczącą osiedla.
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Ponowne wybory w części Nowin i Trzcianek 
Troje kandydatów będzie ponownie ubiegać się              
o mandat radnego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. 
To wynik  prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego       
w Kielcach.

Przypomnijmy: w trakcie wyborów 21 października 
2018 r. omyłkowo zostały wydane dwóm wyborcom 
z okręgu nr 8 karty do głosowania przeznaczone dla 
wyborców z okręgu nr 7. Wybrana na radną Gminy Sit-
kówka-Nowiny w tym okręgu Halina Musiał, uzyskała 
dwa głosy więcej od Roberta Mularczyka – dokładnie 
tyle, ile kart do głosowania zostało wydanych błędnie. 
Halina Musiał uzyskała 114 głosów, natomiast Robert 
Mularczyk uzyskał 112 głosów.

Protest wyborczy został wniesiony przez pełnomocnika 
wyborczego KWW Sebastiana Nowaczkiewicza Justynę 
Skrzypczyk. W dniu 29 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy 
w Kielcach uznał, że omyłkowe wydanie nieuprawnio-
nym osobom dodatkowych dwóch kart do głosowania, 
miało wpływ na wynik głosowania w okręgu nr 7, po-
stanawiając przeprowadzenie ponownych wyborów. 
Od decyzji sądu odwołanie wniósł komisarz wyborczy, 
jednak sąd drugiej instancji podtrzymał decyzję kielec-
kiego sądu.

Zarządzeniem nr 61/2019 z dnia 8 maja 2019 r. woje-
woda świętokrzyski zarządziła przeprowadzenie po-
nownych wyborów do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny     
w okręgu wyborczym nr 7, wyznaczając ich datę na 
dzień 16 czerwca 2019 r.

W głosowaniu mogą wziąć udział osoby uprawnione 
do głosowania w okręgu wyborczym nr 7 (miejscowość 
Nowiny: Cementowa, Gimnazjalna, Parkowa, Perło-
wa, Przemysłowa, Składowa, Zakładowa, miejscowość: 
Trzcianki), który wybiorą jednego ze zgłoszonych kan-
dydatów z poniższej listy:

- Robert Mularczyk, lat 45, zam. Zgórsko, zgłoszony 
przez KWW Sebastiana Nowaczkieiwcza, lista nr 15

- Musiał Halina Czesława, lat 65, zam. Trzcianki, zgło-
szona przez KWW Moja Mała Ojczyzna – Gmina Sitków-
ka-Nowiny, lista nr 16,

- Januszko Andrzej Ryszard, lat 50, zam. Trzcianki, zgło-
szony przez KWW Mieszkamy – Decydujemy – Realizu-
jemy, lista 17. •
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Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
48% uprawnionych do glosowania w gminie Sitków-
ka-Nowiny wzięło udział w wyborach do Europarla-
mentu. To więcej, niż wynosi frekwencja w Polsce.

Absolutnym zwycięzcą w gminie Sitkówka-Nowiny 
okazał się były marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas, na którego swój głos oddało 
635 osób. Zostanie on przedstawicielem Koalicji Eu-
ropejskiej w Parlamencie Europejskim z naszego re-
gionu.

Na drugim miejscu pod względem oddanych głosów 
w gminie Sitkówka-Nowiny uplasował się Patryk Jaki 
– 585 głosów, a na trzecim Beata Szydło – 513 gło-
sów.
Spośród komitetów wyborczych najwięcej głosów 

uzyskał KW Prawo i Sprawiedliwość – 51,13% gło-
sów, na drugim miejscu uplasował się Koalicyjny Ko-
mitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N 
ZIELONI – 36,15%, na trzecim – KKWW Konfedera-
cja Korwin Braun Liroy Narodowcy – 4,58%. Komitet 
Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia zdobył 3,78% 
poparcia, KWW Kukuz '15 – 2,95%, KWW Polska Fair 
Play Bezpartyjni Gwiazdowski – 0,62%, Koalicyjny Ko-
mitete Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia 
Pracy, RSS – 0,45%, Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-
LEXIT – Koalicja – 0,35%.

W wyborach do parlamentu Europejskiego wzięło 
udział 2906 osób spośród 6017 uprawnionych do 
glosowania w gminie Sitkówka-Nowiny. •

Wybory sołeckie za nami
Za nami wybory sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu 
osiedla Nowiny i jego przewodniczącego. Poznajmy 
wyniki wyborów.

W Nowinach nowa przewodnicząca
Na stanowisko przewodniczącego zarządu Osiedla No-
winy kandydowały trzy osoby: Elżbieta Antoniak, An-
drzej Bysiak i Marian Rogalski. Wygrała zdecydowanie 
Elżbieta Antoniak, uzyskując 40 głosów, podczas gdy 
jej kontrkandydaci – po siedem. – Jestem tu po to, by 
wraz z Wami zarządzać osiedlem Nowiny. To właśnie 
my wszyscy jesteśmy tu gospodarzami, dlatego dołożę  
starań, by żyło nam się tu jeszcze lepiej – mówiła dzię-
kując za oddane głosy.

Do zarządu Osiedla Nowiny wybrani zostali: Waldemar 
Kasprzyk, Krystyna Janiec, Sabina Anyszek, Andrzej By-
siak.

W Kowali, Bolechowicach, Szewcach-Zawadzie i Zgór-
sku -Zagrodach bez zmian
Kolejne już kadencje będą pełnić funkcje sołtysów Re-
nata Posłowska, Zbigniew Jantura oraz Stanisław Ko-
biec.

W Bolechowicach kontrkandydatem Zbigniewa Janury 
była Monika Ziętal. Uzyskała ona 15 głosów, podczas, 
gdy Zbigniew Jantura – 43 i to on będzie sołtysem przez 
kolejną kadencję. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: 
Beata Krajewska, Izabela Frejowska, Andrzej Kowal-
czyk, Eugenia Lange, Jerzy Brychner.

Jedyną kandydatką na sołtysa Kowali była Renata Po-
słowska. Na 123 głosujących 101 osób opowiedziało się 
za wybraniem jej na kolejną kadencję. W Radzie Sołec-
kiej znaleźli się: Janusz Szymkiewicz, Barbara Kowalska, 
Bogdan Barwinek, Renata Michalska, Ryszard Bedla, 
Anna Posłowska.

• Elżbieta Antoniak została nową przewodniczącą zarządu osiedla.

• W Bolechowicach sołtysem ponownie został Zbigniew Jantura.
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Również w sołectwie Szewce-Zawada był tylko jeden 
kandydat na sołtysa – dotychczasowa sołtys Ewa Fuda-
li. Została ona wybrana na kolejną kadencje jednomyśl-
nie przez wszystkich mieszkańców biorących udział       
w zebraniu sołeckim. Do Rady Sołeckiej wybrano: Annę 
Dziopę, Karola Wijasa, Stefana Terelaka, Annę Sewe-
ryn, Katarzynę Ciastoń-Legietę.

W sołectwie Zgórsko-Zagrody zgłoszono dwóch kandy-
datów na sołtysa: Jolantę Ewę Kaletę i Stanisława Kob-
ca. Przewagą 22 głosów (81 do 59) zwyciężył Stanisław 
Kobiec, który tym samym został sołtysem na kolejna 
kadencję. Do Rady Sołeckiej weszli: Jolanta Ewa Kaleta, 
Dariusz Stępień, Dariusz Chatys, Mirosław Szewczyk, 
Adam Koczotowski.

Nowy sołtys – po 36 latach
Przez ostatnie 36 lat Władysław Zapała pełnił funkcję 
sołtysa sołectwa Wola Murowana. Zebranie sołeckie    
w tej miejscowości cieszyło się zatem dużym powodze-
niem, bo wiadomo było, że nie będzie kandydował on 
już na sołtysa. – Pora przekazać tę funkcję innym. My-
ślę, że ja już swoje zrobiłem – podkreślał.

O tytuł sołtysa ubiegali się Aneta Wajs i Emil Gołuch. 
Zdecydowaną większością głosów (84 do 40) zwycię-
żyła Aneta Wajs. – Cieszę się, ze mieszkańcy obdarzy-
li mnie zaufaniem. Postaram się wywiązywać z moich 
obowiązków jak najlepiej – podkreślała. Do Rady Sołec-
kiej zostali wybrani: Iwona Sołtys, Monika Masłowska, 
Kamila Piotrowicz, Władysław Zapała, Artur Pawłowski, 
Ilona Kasprzyk. •

• Ewa Fudali uzyskała jednogłośne poparcie.

• Sołtys Aneta Wajs z Radą Sołecką i włodarzami gminy.

Budowa drogi w Bolechowicach prawie na finiszu
Najpierw budowa kanalizacji deszczowej, teraz – prze-
budowa konstrukcji jezdni. Droga w Bolechowicach 
prawie gotowa.

Wieloletnie zadanie inwestycyjne polegające na prze-
budowie drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 

521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest już niemal 
na ukończeniu. Lada dzień rozpocznie się realizacja 
pierwszego etapu drugiej części zadania polegająca 
na budowie nawierzchni z kostki betonowej, budowie 
zjazdów indywidualnych i chodników na dojściach do 
furtek i odwodnieniu drogi na odcinku od ulicy Panek 
w Chęcinach do drogi powiatowej w Bolechowicach. 
Wykonawcą została Firma Usługowo – Handlowa „LECH” 
Leszek Pióro z Górna, który za kwotę 1.424.885 zł zreali-
zuje inwestycję do dnia 30 września 2019 r.
- Cieszę się, że jesteśmy na finiszu niezwykle ważnej dla 
naszych mieszkańców inwestycji. Przygotowania do jej 
realizacji trwały wiele lat, ale oczekiwanie opłaciło się – 
mówi sołtys Bolechowic Zbigniew Jantura.

Dotychczas, na realizację pierwszej części inwestycji po-
legającej na budowie kanalizacji deszczowej gmina wy-
datkowała niemal 1,7 mln zł. – To niezwykle ważna dla 
nas inwestycja. Co prawda kwota, jaką wydamy na mo-
dernizację jest niebagatelna, jednak droga służy wszyst-
kim mieszkańcom do codziennego przemieszczania się 
i jest bardzo często uczęszczana. Chcemy zapewnić im 
komfort i bezpieczeństwo – podkreśla wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz. •

• Podpisanie umowy.
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Gmina uzbraja kolejne działki
Blisko 40 działek budowlanych na sprzedaż. Gmina 
Sitkówka-Nowiny szykuje ofertę dla indywidualnych 
inwestorów, którzy chcą zamieszkać właśnie tutaj.

Miejscowość Zgórsko to spokojne miejsce, usytuowane 
nieco na uboczu, ale dość blisko najważniejszych punk-

tów gminy: urzędu, przychodni czy szkół. Wiele działek 
budowlanych znajduje się tuż pod lasem, jednak, pomi-
mo tego, nie brakuje tu niezbędnych do życia mediów: 
prądu, wody, kanalizacji czy gazu. Dzięki temu cieszą się 
one ogromną popularnością, a chętnych do mieszkania 
tutaj wciąż przybywa.

Już w niedalekiej przyszłości powstaną tu kolejne domy 
– na działkach, które jesienią zamierza sprzedać gmina 
Sitkówka-Nowiny. Ich średnia wielkość wynosić będzie 
ok. 700 m2. – Obecnie jesteśmy na etapie ostatecz-
nego podziału działek, a także ich uzbrajania. Właśnie 
podpisaliśmy umowę na budowę sieci wodociągowej                   
i kanalizacji sanitarnej w tym terenie. Będzie to niewąt-
pliwie usprawnienie dla nowych mieszkańców, którzy 
nie będą musieli zakładać grup inicjatywnych i czekać 
miesiącami na budowę sieci wod-kan – mówi zastępca 
wójta gminy Łukasz Barwinek.

W ramach inwestycji przebudowane i wybudowane zo-
stanie łącznie ok. 1200 m sieci wodociągowej oraz ok. 
720 m sieci kanalizacyjnej. Wykonawcą robót jest Za-
kład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych Jan Cedzyń-
ski. Termin realizacji upływa 30 sierpnia 2019 r. Wartość 
inwestycji wynosi 740 tys. zł. •

• Działki dla prywatnych inwestorów w Zgórsku.

Będą inwestować
Cztery umowy na wydzierżawienie terenów inwesty-
cyjnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach w ostat-
nim czasie zawarł wójt Sebastian Nowaczkiewicz                     
z przedsiębiorcami, którzy w gminie Sitkówka-Nowi-
ny chcą prowadzić swoją działalność. Powstaną tu: 
zaplecze do napraw samochodów ciężarowych i spe-
cjalistycznych naczep oraz miejsce do przechowywa-
nia transportowanych samochodów, sprzedaż i serwis 
pojazdów oraz maszyn budowlanych i pojazdów ko-
munalnych, działalność gospodarcza w zakresie trans-
portu i usług warsztatowych, a także hurtownia i sklep 
detaliczny farb i lakierów przemysłowych.

- To już kolejne działki, którą wydzierżawiliśmy na te-
renach będących przedmiotem naszych działań w la-
tach 2017-2018.  W tym czasie przygotowaliśmy prawie              
8 hektarów gruntów dla prywatnych inwestorów z sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw porządkując 
teren po niedoszłej fabryce tlenku glinu – mówi wójt 
gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Obecnie, w niespeł-
na rok po oddaniu terenów inwestycyjnych, w wyniku 
postępowań przetargowych udało nam się zagospoda-
rować już 3,8 ha działek, co stanowi 52% terenów do 
zagospodarowania – dodaje wójt. Całość inwestycji 
kosztowała 7,6 miliona złotych, z czego połowę pozy-
skano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego.

Tereny inwestycyjne cieszą się szczególnym zaintereso-
waniem osób z branży budowlanej i transportowej.

GM Color to kolejna firma, która zdecydowała się za-
inwestować w gminie Sitkówka-Nowiny. Na wydzier-
żawionej przez gminę działce powstanie magazyn,             
w którym znajdować się będą hurtownia oraz sklep 
detaliczny. Firma powstała w 2018 r. i specjalizuje się 
w sprzedaży hurtowej farb i lakierów przemysłowych. 
Znaczną część klientów stanowią firmy produkcyjne        
i handlowe branży stalowej i motoryzacyjnej. W bu-
dynku przewiduje się również zaplecze biurowo-admi-
nistracyjne.

• GM Color wybuduje hurtownię i sklep z farbami i lakierami.
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Z kolei firma PC-TRANS s.c. Cezary Kwiatkowski przy 
ul. Przemysłowej zamierza stworzyć infrastrukturę nie-
zbędną do prowadzenia działalności w zakresie trans-
portu i usług warsztatowych. Plan zakłada stworzenie 
zaplecza do napraw samochodów ciężarowych poprzez 
wybudowanie hali warsztatowo-magazynowej oraz 
miejsca do ich parkowania.

Głównym przeznaczeniem budynku warsztatowo-biu-
rowego wybudowanego przez POJAZDY KOMUNALNE 
Tymborowscy Sp. z o.o. będzie sprzedaż i serwis po-
jazdów oraz maszyn budowlanych, a także sprzedaż 
pojazdów komunalnych do czyszczenia kanalizacji.                     
W przyszłości, po rozbudowie, planowane jest wykorzy-
stanie budynku do działalności produkcyjnej w branży 
pojazdów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji.
 
UST SERVICE Sp. z o.o., kolejny dzerżawca terenów 
inwestycyjnych, prowadzi specjalistyczną działalność 
transportu drogowego w dziedzinie transportu/prze-
wozu pojazdów. Celem inwestycji na gruncie wydzier-
żawionym w nowinach jest stworzenie infrastruktury 
umożliwiającej prowadzenie takiej działalności poprzez 
stworzenie zaplecza do napraw samochodów ciężaro-
wych i specjalistycznych naczep oraz miejsca do prze-
chowywania transportowanych samochodów.

Już wkrótce gmina Sitkówka-Nowiny ogłosi kolejny 
przetarg ogrniczony na dzierżwaę dzialek przy ul. 
Przemysłowej w Nowinach skierowany do firm z sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw. •

• UST SERVICE zajmuje się transportem samochodów i naczep.
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Z pomocą niepełnosprawnym
W dniu 27 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym          
w Kielcach odbyło się podpisanie umów z 11 partne-
rami projektu „Centrum Usług - Wspólne działania na 
rzecz społeczności lokalnej", gminami Sitkówka – No-
winy, Nowa Słupia, Pierzchnica, Mniów, Miedziana – 
Góra, Łopuszno, Górno, Daleszyce, Chęciny, Bodzentyn, 
Bieliny.

Umowa o partnerstwie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kielcach z Urzędem Gminy Sitkówka-Nowi-
ny/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitków-
ce-Nowinach przy realizacji projektu pozakonkursowego 
„Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lo-
kalnej” na lata 2019-2021 w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 z ramienia naszej Gminy podpisana 
została przez Wójta Pana Sebastiana Nowaczkiewicza 
oraz kierownika GOPS Pana Marcina Króla. Spotkaniu 
przewodniczyli członek Zarządu Powiatu w Kielcach Ste-
fan Bąk oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna.  

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kielcach, a partnerem z sektora ekonomii 
społecznej – Regionalne Centrum Wolontariatu w Kiel-
cach. W projekcie będzie mogło uczestniczyć ponad 600 
mieszkańców, w tym jedna trzecia to osoby niepełno-
sprawne. Projekt potrwa do 31 maja 2021 r. Jego cał-
kowita wartość to 6 milionów zł, w tym wkład własny 
450 tys. zł, ponoszony przez lidera i partnerów. Działania 
adresowane są do osób niepełnosprawnych i ich opieku-
nów, osób niesamodzielnych, rodzin mających trudności 
życiowe, rodziców i dzieci pieczy zastępczej.

W ramach projektu planowanych jest wiele działań,         
w tym  między innymi utworzenie w strukturach PCPR-u 
w Kielcach Centrum Usług - miejsca koordynacji wszyst-
kich form wsparcia zaplanowanych w projekcie oraz or-
ganizacji indywidualnego i grupowego poradnictwa spe-
cjalistycznego. W miejscu tym wyznaczone będą dyżury 

• Uroczyste podpisanie umowy.

specjalistów i innych pracowników. Dodatkowo będzie 
organizowane poradnictwo specjalistyczne w formie dy-
żurów zakresu pedagogiki, leczenia uzależnień, terapii 
rodzin, a także konsultacje i terapia logopedyczna oraz 
porady obywatelsko-prawne. Odbędą się zajęcia dydak-
tyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dla dzieci. Będzie uru-
chomione telefoniczne poradnictwo specjalistyczne.
Projekt zakłada również aktywizację społeczną i zdro-
wotną osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych po-
przez organizację usług opiekuńczych i środowiskowych, 
organizację usług opiekuńczych i sąsiedzkich czy  zatrud-
nienie dziesięciu asystentów osób niepełnosprawnych.
Na terenie gminy Łopuszno będzie uruchomiona wy-
pożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców 
partnerskich gmin. Nie zabraknie też zajęć rehabilitacyj-
nych i hipoterapii dla uczestników projektu.

W ramach wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej zreali-
zowana zostanie kampania promująca rodzicielstwo za-
stępcze poprzez ulotki i media, a także organizację im-
prez i konkursu plastycznego o tematyce „Rodzina okiem 
dziecka". Projekt zakłada także powstanie grup wsparcia 
dla rodziców zastępczych, organizację szkoleń i warszta-
tów. Dla dzieci i młodzieży będą prowadzone prelekcje 
profilaktyczne i edukacja zawodowa, a także wyjazdy        
o charakterze kulturalnym połączone z edukacją zawo-
dową.

Szereg działań skierowanych zostanie także dla rodzin      
w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych, w któ-
rych występują trudności opiekuńczo-wychowawcze. 
Planowane jest także wsparcie wolontarystyczne dla 
rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych reali-
zowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kiel-
cach.

W ramach projektu „Centrum Usług – Wspólne działania 
na rzecz społeczności lokalnej” w Gminie Sitkówka-No-
winy będą realizowane następujące działania:
1. Organizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej / 
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby nie-
samodzielnej / niepełnosprawnej
3. Organizacja zajęć usprawniająco - rehabilitacyjnych
4. Wsparcie rodzin wykazujących bezradność w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych.
Osoby biorące udzial w projekcie zostały zrekturowane 
na etapie skladania wniosku o uczestnictwo w projekcie. 

Ponadto uczestnicy projektu będą mogli korzystać                    
z  utworzonego w strukturach PCPR-u w Kielcach Cen-
trum Usług (CU) - miejsca koordynacji wszystkich form 
wsparcia zaplanowanych w projekcie oraz organizacji 
indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycz-
nego odpowiadającego potrzebom i problemom adresa-
tów. W miejscu tym wyznaczone będą dyżury specjali-
stów i innych pracowników. •

GOPS w Sitkówce-Nowinach
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Zupełnie niedawno wójt gminy Sitkówka-Nowiny Se-
bastian Nowaczkiewicz przekazał strażakom z OSP 
Szewce i Zawada remizę. Kilka dni później jednostka 
została włączona do podziału bojowego, a co za tym 
idzie – druhowie mogą uczestniczyć już w akcjach ra-
towniczych.

Aby móc uczestniczyć w akcjach ratowniczych straża-
cy muszą posiadać odpowiedni sprzęt, przeszkolenie, 
okresowe badania profilaktyczne i uzyskać akcepta-

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny 

zaprasza do udziału  

w Konkursach Gminnych 2019 

„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 5 lipca 2019 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. 

Na  zwycięzców  czekają  atrakcyjne  nagrody!  

OSP Szewce i Zawada już w gotowości
cję Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 
– Pierwsze działania już za nami. Uczestniczyliśmy już       
w kilku akcjach, nie były może one wielkie, ale cieszy 
fakt, że nasza drużyna jest zmobilizowana, a druhowie 
chcą w nich uczestniczyć – mówi prezes Ryszard Fudali. 
– Zebraliśmy niezbędny sprzęt, by móc działać, w ostat-
nim czasie uzyskaliśmy dofinansowanie ze stowarzy-
szenia Integracja i Rozwój na zakup strojów galowych, 
czekamy na wyniki konkursu fundacji Orlen, do którego 
aplikowaliśmy. Chcielibyśmy w przyszłości znaleźć się   
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, mam 
nadzieję, że się to uda – dodaje.

Obecnie w gminie Sitkówka-Nowiny trzy jednostki OSP 
znajdują się w podziale bojowym: OSP Szewce i Zawa-
da, OSP Wola Murowana i OSP Kowala. - Wszystkie  
jednostki posiadają niezbędny sprzęt i zasoby ludz-
kie w celu działania na rzecz ochrony życia, zdro-
wia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi  
i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi 
zagrożeniami – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
Gmina Sitkówka-Nowiny zapewnia jednostkom wła-
ściwe funkcjonowanie poprzez finansowanie m.in. 
utrzymania sprzętu i pojazdów bojowych w należytej 
gotowości, ponoszenie kosztów profilaktycznych badań 
okresowych oraz szkoleń, zapewnienie druhom umun-
durowania oraz ubezpieczenia członków jednostki od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. •

• OSP Szewce i Zawada już w podziale bojowym.
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Ponad czterdzieści modeli samolotów, w tym takie 
perełki jak dwa egzemplarze PZL 11c, modele odrzu-
towe, myśliwskie, o wymiarach osiągających nawet 
3 metry – w Kowali już po raz drugi odbył się piknik 
modelarski zorganizowany przez Klub Modelarstwa 
Sportowego.

Lotnisko modelarstwa sportowego w Kowali powstało 
zaledwie w ubiegłym roku, jednak dzięki zaangażowa-
niu członków Klubu Modelarstwa Sportowego zmienia 
się z każdym dniem. Obok istniejącego już od samego 
początku utwardzonego pasa startowego o wymiarach 
185x21m pojawiły się tu hangary, a cały teren został 
ogrodzony i zagospodarowany z wydzieleniem specjal-
nych stref dla pilotów, widzów i gości. – Chcielibyśmy, 
by nasze lotnisko stało się najlepszym tego typu lotni-
skiem nie tylko w Polsce, ale i  w środkowej części Euro-
py. Wszystko zmierza w dobrym kierunku – śmieje się 
prezes Klubu Modelarstwa Sportowego Piotr Gołacki, 
przyznając, że zarówno on, jak i jego koledzy spędzają 
na lotnisku każdą wolna chwilę.

W sobotnie popołudnie, 25 maja, na lotnisku można 
było podziwiać wyjątkowe pokazy akrobatyczne. Uro-
czystego otwarcia pikniku dokonał holownik szybow-
ców wyposażony w silnik boxer 111cc, który przeleciał 
kilkakrotnie wokół lotniska z rozpostartą na wietrze 
flagą Polski. – Cieszę się, że działacie właśnie tutaj,               
w gminie Sitkówka-Nowiny i, że mogą odbywać się tu 
tak wyjątkowe wydarzenia – podkreślał wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz.

Podczas pikniku widzowie mogli obejrzeć zarówno sta-
tyczne, jak i dynamiczne prezentacje modeli samolo-
tów, od odrzutowców po samoloty myśliwskie. Wśród 
nich m. in. Trzy Wilgi klasy gigant oraz modele odrzuto-
we wyposażone m.in. w modelarskie silniki odrzutowe 
polskiej konstrukcji firmy Jetpol.

Wyjątkowymi egzemplarzami, jakie można było podzi-
wiać podczas wydarzenia, były dwa modele PZL 11c. 

Wyjątkowy piknik w Kowali

Pierwszy z nich  to egzemplarz z salonu lotniczego          
w Paryżu w 1933 roku, wyposażony w 5-ciocylindro-
wy silnik gwiazdowy Moki o pojemności 180 cc. Drugi 
to PZL P11c - jedyny istniejący egzemplarz samolotu                    
w zasobach Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Wyposa-
żony został w silnik gwiazdowy, czterosuwowy, trzycy-
lindrowy Saito FG90 R3.

Podczas pikniku modelarskiego widzowie mogli skorzy-
stać z jazdy na sportowych koniach i hucułach.

W wydarzeniu wzięło udział 26 pilotów z całej Polski, 
którzy zaprezentowali ponad czterdzieści modeli sa-
molotów. - Chciałbym złożyć podziękowania za pomoc 
w organizacji pikniku firmom Lafarge i Enertel, Gminie 
Sitkówka-Nowiny oraz strażakom z jednostki OSP Szew-
ce i Zawada, a także pilotom, gościom i kolegom z KMS 
zaangażowanym w organizację pikniku. Do zobaczenia 
za rok – mówi Piotr Gołacki. •

• II Piknik Modelarski.

• II Piknik Modelarski.

• II Piknik Modelarski.
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Zaczarowany Dzień Dziecka
Już po raz siódmy w Nowinach odbył się Dzień Dziecka 
zorganizowany wspólnie z proboszczem Józefem Kubi-
czą. W tym roku przygotowania tego niezwykłego wy-
darzenia podjęło się Koło Gospodyń Nowoczesnych od 
kilku miesięcy działające w gminie Sitkówka-Nowiny.

– Przygotowaliśmy naprawdę wiele atrakcji dla naj-
młodszych, Niestety, pogoda pokrzyżowała nasze plany 
– mówi prezes stowarzyszenia Anita Dziwoń. Impreza 
na placu przy kościele trwała niespełna godzinę, później 
rozpętała się burza, a uczestnicy musieli schować się    
w przykościelnej świetlicy. – Rozpoczęliśmy od występu 
Orkiestry Dętej z Nowin, której najmłodsi członkowie 
zaprezentowali swoje umiejętności, na scenie zdążyła 
pojawić się również Lilianna Grudzień. Ze względu na 
aurę nie udało się nam zaprezentować sztuki „Leśne 
Głupki” w wykonaniu członkiń naszego koła – została 
przerwana przez ulewę. Mam jednak dobrą wiadomość 
dla wszystkich – zostanie ona odegrana już 16 czerwca 
na pikniku ekologicznym w Bolechowicach – opisuje 
Anita Dziwoń.

– Do sztuki przygotowywaliśmy się przez wiele miesię-
cy, własnoręcznie tworząc scenografię i kostiumy oraz 
przygotowując swoje role. To było wspaniałe doświad-
czenie, ale także poważne wyzwanie: wcześniej żad-
na   z nas nie brała udziału w tak „poważnej” sztuce – 
śmieje się Ilona Caban, jedna z inicjatorek wydarzenia.          
W sztuce wziął udział zaprzyjaźniony tetrapod z gminy 
Zagnańsk, a konkretnie – ze stowarzyszenia Razem dla 
Wszystkich. W jego rolę wcielił się sam wójt gminy Se-
bastian Nowaczkiewicz. – Sprawianie dzieciom radości 
to świetna zabawa dla nas samych – podkreślał, ocho-
czo robiąc sobie zdjęcia z najmłodszymi.

Przez krótki czas dzieci mogły korzystać z lunaparku: 
dmuchańca, eurobungee, krzywego lustra i fotobudki. 
Czekały na nich również ciasta upieczone przez człon-
kinie koła, grillowane kiełbaski, a także wata cukrowa 
i woda z saturatora od Wodociągów Kieleckich. Ani-
matorki malowały dzieciom buzie, a radośni clowni 
wręczali im balony napełnione helem i lizaki. W na-
miocie profilaktycznym można było skorzystać z porad 
pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoho-
lowych, a także przeszkolić się w zakresie profilaktyki 
bezpiecznych zachowań pod czujnym okiem instrukto-
rów Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego.

Podczas ulewy wiele osób schroniło się w przykościel-
nej świetlicy i to właśnie tam kontynuowano, w nieco 
okrojonym zakresie, Zaczarowany Dzień Dziecka. Ci, 
którzy wytrwali do samego końca mogły obejrzeć in-
teresujące pokazy procesów fizycznych i chemicznych, 
które przeprowadził Profesor Pytalski.

W ramach projektu realizowanego przez Świętokrzy-
skie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prze-
prowadzono gminny konkurs bezpieczeństwa. – Przez 
ostatnie tygodnie uczniowie szkół podstawowych          
z terenu gminy Sitkówka-Nowiny uczestniczyli w cyklu 
zajęć obejmujących profilaktykę bezpiecznych zacho-

• „Leśne Głupki" w wykonaniu Koła Gospodyń Nowoczesnych.

• Tetrapod przybył do Nowin aż z Zagnańska.

• Orkiestra Dęta z Nowin uświetniła zabawę.
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Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sitków-
ce-Nowinach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz OSP Szewce i Zawada za wspar-
cie w organizacji Zaczarowanego Dnia Dziecka. •

• Eksperymenty Profesora Pytalskiego.

wań w czasie wakacji. Teraz przyszedł czas na spraw-
dzenie ich wiedzy, a przede wszystkim umiejętności – 
mówi Piotr Molasy prezes ŚWOPR. – Muszę przyznać, 
że wszyscy uczestnicy konkursu doskonale poradzili 
sobie z treningiem na fantomie. To cieszy, bo w sytu-
acji zagrożenia zdrowia czy życia ludzkiego będą potra-
fili udzielić pomocy potrzebującym – dodaje. Nagrody       
w konkursie zostały ufundowane przez firmę Trzuska-
wica SA.

– Niestety, nie udało nam się zaprezentować pokazu 
szermierki czy zumby, ani też w pełni wykorzystać przy-
gotowanych atrakcji. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku pogoda nie spłata nam figla – mówi Anita Dziwoń.

Organizatorzy: Koło Gospodyń Nowoczesnych, Gmina 
Sitkówka-Nowiny i proboszcz parafii pw. Chrystusa Od-
kupiciela w Nowinach pragną serdecznie podziękować 
stowarzyszeniu Siła Woli, stowarzyszeniu Razem dla 
Wszystkich, Świętokrzyskiemu Wodnemu Ochotniczemu 
Pogotowiu Ratunkowemu, stowarzyszeniu Szermierka 
Kielce, firmie Trzuskawica SA, Orkiestrze Dętej z Nowin, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Perła" w Nowinach, 

Na ludowo
1 czerwca 2019 r. w Szewcach odbył się Piknik Ludowy 
zorganizowany przez Fundację Prom.

Piknik wieńczył realizację projektu pn. „Zachowanie 
niematerialnego dziedzictwa lokalnego poprzez zakup 
strojów ludowych oraz promocję zespołów ludowych”. 
W ramach projektu zostały zakupione dla 12 Szewcza-
nek zapaski i chusty ludowe za kwotę ponad 5000 zł.
Na kończącym projekt pikniku uczestnicy mogli de-
gustować regionalne potrawy: pierogi tradycyjne                    
z mięsem i kapustą, pierogi z serem, gęsie pipki oraz 
regionalne ciasta. Potrawy przygotowały KGW z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny i Chęciny. Z okazji Dnia Dziecka 
przygotowano atrakcje dla najmłodszych. Dzieci mogły 
bawić się na dmuchańcach, oglądać wóz strażacki itp.
Środki na realizację projektu pozyskano za pośrednic-
twem LGD Perły Czarnej Nidy z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziała-
nia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-
2020. Całkowita wartość projektu to prawie 8000 zł,       
a kwota dofinansowania to ponad 6200 zł. •

Fundacja Prom

• Szewczanki przygotowały wyśmienite pierogi.

• Strażacy z OSP Szewce i Zawada, ku uciesze dzieci, polewa-
li wodą.
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Zumba w Woli
Zumba kids, zumba gold, zumba fitness – podczas ma-
ratonu zumby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Do 
tego animacje dla dzieci i mnóstwo niespodzianek – 
nic dziwnego, że impreza cieszyła się sporym zaintere-
sowaniem zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci.

Organizatorem maratonu zumby było stowarzyszenie 
Siła Woli. – Od zumby wszystko się zaczęło. Na początku 
spotykaliśmy się właśnie, by razem ćwiczyć, z czasem, 
nasza wspólna pasja przerodziła się w chęć działania na 
rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności – mówi pre-
zes stowarzyszenia Kamila Piotrowicz. – W sumie nasze 
stowarzyszenie mogłoby nosić nazwę Siła Zumby, bo to 
dzięki niej czerpiemy tyle energii – śmieje się.

Podczas maratonu zumby jego uczestnicy mogli uczest-
niczyć w trzech rodzajach aktywności – zumba kids dla 
najmłodszych, zumba gold oraz zumba fitness. Zajęcia 
poprowadziły instruktorki: Justyna Kuchta, Monika Pu-
towska- Kulińska i Katarzyna i Katarzyna Kramarczyk. 
– Dziś zumbę ćwiczy niemal każdy, prowadzimy zajęcia 
zarówno dla dzieci, jaki i seniorów, specjalne ćwiczenia 
dla zdrowego kręgosłupa czy bardziej energetyczny ro-
dzaj zumby – fitness, dzięki której można spalić nieco 
kalorii. Zumba to energia, radość i siła – mówią zgodnie 
instruktorki.

Opiekę nad najmłodszymi zapewniła Grupa Animacyj-
na AniMa, której animatorzy prześcigali się w wymyśla-
niu niecodziennych zabaw dla milusińskich. •

• Podczas maratonu bawiły się również dzieci.

• Maraton zumby.

Za nami kolejny rajd rowerowy
Niemal 70 osób wzięło udział 26 maja w kolejnej odsło-
nie Zakręconych! Rodzinnych Rajdów Rowerowych, ja-
kie odbywają się w gminie Sitkówka-Nowiny co miesiąc.

- Tradycyjnie już rozpoczęliśmy nasz przejazd przy ba-
senie Perła w Nowinach. Pokonaliśmy trasę ok. 16 
km, przemierzając Markowiznę, Janów, a kończąc                                      
w Szewcach – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz, który tym razem poprowadził rowerzystów. Wraz                     
z nim zabezpieczali ich wicewójt Łukasz Barwinek, Ro-
mert Mularczyk oraz Wojciech Antoniak. – Tym razem 
podzieliliśmy się na dwie grupy, aby zachować bezpie-
czeństwo na drodze – wyjaśnia Robert Mularczyk. – 
Zwracamy na to szczególną uwagę, bo nie chcielibyśmy, 
by któremuś z uczestników coś się stało – dodaje.
W świetlicy w Szewcach wszyscy uczestnicy mogli odpo-
cząć i posilić się kiełbaskami z grilla, a także porozmawiać 
z historykiem Dariuszem Kaliną, który wziął udzał w raj-
dzie. Na najmłodszych czekał konkurs wiedzy o bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym. Najlepiej poradzili sobie 

Wiktor, Michał i Amelka, na których czekały atrakcyjne 
nagrody. •

• Zakręcone! Rajdy Rowerowe cieszą się dużym powodzeniem.
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Wakacje w gminie Sitkówka-Nowiny
Nie lada atrakcje przygotowali dla dzieci i młodzieży 
organizatorzy letniego wypoczynku w gminie Sitków-
ka-Nowiny.

Zajęcia z GOK „Perła"
Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu od-
bywać się będą w Szkole Podstawowej w Nowinach 
(świetlica szkolna) w godz. 7.00-16.00. Projekt zakłada 
wyszczególnienie kilku tematycznych bloków programo-
wych, w skład którego wchodzą m.in.: wycieczki i rajdy 
krajoznawcze, turnieje sportowe, konkursy z nagrodami, 
wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczno-techniczne, arty-
styczne, literacko-teatralne, fotograficzne, muzyczne, za-
jęcia profilaktyczno-wychowawcze, ćwiczenia i zabawy 
artystyczne, zajęcia kreatywne, tematyczne, warsztaty 
oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie „Perła”. – 
Przewidujemy także wycieczki: do Muzeum Zabawy i Za-
bawek w Kielcach, Babyjagowa w Hucie Szklanej, Parku 
Tematycznego Sienkiewiczówka w Oblęgorku i Papugar-
ni. Wakacje zakończymy 22 sierpnia 2019 r. wspólnym 
ogniskiem wszystkich uczestników półkolonii – mówi dy-
rektor GOK „Perła” w Nowinach Jacek Kania.

Wakacje z Pasją
Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem” organizuje 
trzy turnusy półkolonii. W dniach 8-12 lipca odbędą 
się półkolonie tenisowe i ogólnorozwojowe, w dniach 
15 -19 lipca półkolonie jeździeckie i ogólnorozwojowe, 
natomiast w dniach 22 – 26 lipca półkolonie sporto-
we i ogólnorozwojowe. - W ramach zajęć zapewniamy 
opiekę nad dzieckiem od godziny 7:30 do 16:30, cie-
pły posiłek, wodę i drożdżówkę, zajęcia sportowe lub 
jeździeckie, gry i zabawy, warsztaty plastyczne - wyli-
cza prezes stowarzyszenia „Między Rajem a Piekłem" 
Kornelia Bem-Kozieł. Uczestnicy I i III turnusu mają 
zagwarantowane wyjście do kina. Udział w zajęciach 
jest odpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje ko-
lejność zgłoszeń, przy zapisach na dwa lub więcej tur-
nusów pierwszeństwo mają dzieci uczestniczące w da-
nym roku pierwszy raz. Chętnych prosimy o zgłaszanie 
się telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9:00 do 
15:00 pod nr tel. 519 476 353; lub mailowo wypoczy-
nek_nowiny@wp.pl. •

Aktywni seniorzy - zapraszamy na zajęcia
Dzięki wsparciu stowarzyszenia Integracja i Rozwój oraz 
gminy Sitkówka-Nowiny seniorzy będą mogli wziąć 
udział w spotkaniach ze specjalistami, zajęciach nordic 
walking i zumby, a także w Dniu Seniora, który odbędzie 
się 30 czerwca na placu przy kościele w Nowinach.
 
- Seniorów z naszej gminy dotykają takie same problemy: 
borykają się z problemami zdrowotnymi, z racji wieku nie 
mają już oni takiej sprawności jak dotychczas, w większo-
ści prowadzą bierny tryb życia. Z tego powodu postanowi-
liśmy podjąć działania profilaktyczne, organizując zajęcia 
ruchowe – mówi jedna z inicjatorek Krystyna Janiec. – Se-
niorzy często mają problemy, które mogą rozwiązać przy 
wsparciu różnych instytucji, dartego ważne jest, by wie-
dzieli, w jaki sposób uzyskać wsparcie. Mają też problemy 
natury prawnej i społecznej oraz zdrowotnej – dodaje Elż-
bieta Antoniak, liderka grupy nieformalnej, która będzie 
realizowała projekt „COOLturalny i Aktywny Senior”.
 
Spotkania ze specjalistami
W czerwcu w Nowinach odbędą się cztery spotkania ze 
specjalistami. Będą to kardiolog, rehabilitant, prawnik          
i dietetyk. W lipcu cykl spotkania poprowadzi psycholog. 
Wszyscy oni w swych dziedzinach przybliżą kwestie szcze-
gólnie ważne dla seniorów. – Mam nadzieję, że spotkania 
ze specjalistami pomogą naszym odbiorcom w zrozumie-
niu ważnych dla nich spraw, nie tylko zdrowotnych, ale 
także codziennych, czasem być może błahych, z którymi 
nie mogą dać sobie rady – podkreśla Elżbieta Antoniak.

Dzień Seniora
W Dniu Seniora, który odbędzie się 30 czerwca, swój 
udział zapowiedziały liczne instytucje: Policja, Przychodnia 

Nowiny, GOPS, Biblioteka Publiczna w Nowinach, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, któ-
rych przedstawiciele będą doradzać w zakresie codzien-
nych spraw, z którymi nie dają sobie rady seniorzy, a także 
informować o zakresie pomocy, jaką może dać im dana 
instytucja. Przewidziane zostały także atrakcje sportowe - 
marsz nordic walking oraz  trening zumby. – W ten sposób 
chcemy zachęcić seniorów do ruchu i zapisania się na od-
bywające się w lipcu zajęcia ruchowe zumba senior i nor-
dic walking – wyjaśnia trzeci z inicjatorów Robert Mular-
czyk. Podczas Dnia Seniora przewidziany jest także występ 
zespołu "Wierna Rzeka" oraz lokalnego chóru "Nowina".
 
Zajęcia ruchowe i warsztaty z psychologiem
Lipiec upłynie pod znakiem zajęć ruchowych. W ramach 
projektu COOLturalny i Aktywny Senior przeprowadzone 
zostaną dwa rodzaje zajęć ruchowych dla seniorów: zaję-
cia nordic walking z instruktorem oraz zajęcia zumba se-
nior z instruktorem. Będzie również możliwość spotkania 
się z psychologiem. Podczas warsztatów poruszone zosta-
ną takie tematy jak osamotnienie, asertywność, przemoc 
domowa (fizyczna i psychiczna), aktywność seniorów, de-
presja, pamięć i koncentracja.
- Nasze działania są skierowane do seniorów, osób po-
wyżej 60 r.ż. zamieszkujących gminę Sitkówka-Nowiny, 
w szczególności miejscowość Nowiny – wyjaśnia Robert 
Mularczyk. – Po zakończeniu zajęć zamierzamy przepro-
wadzić wśród jej uczestników ankietę, jakimi zajęciami w 
przyszłości będą zainteresowani. W oparciu o jej wyniki 
będziemy chcieli zorganizować od września cykl zajęć dla 
seniorów – dodaje Elżbieta Antoniak, zachęcając do ak-
tywnego udziału w projekcie. • 
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Wieści ze szkół
Zajęcia multimedialne w przedszkolu
Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka w na-
szym przedszkolu stosujemy najnowocześniejsze osią-
gnięcia technologii informacyjno - komunikacyjnej.

Jako uatrakcyjnienie zajęć wykorzystujemy wiele no-
woczesnych urządzeń tj.: komputery, interaktywnego 
robota Photon, a od kilku miesięcy, także monitor in-
teraktywny ufundowany przez Radę Sołecką sołectwa 
Wola Murowana.
Zabawa i nauka z ich wykorzystaniem rozwija u dzieci 
procesy poznawcze, dużą motorykę, koordynację wzro-
kowo-ruchową, spostrzegawczość, szybkość reakcji, 
pamięć, uwagę i myślenie, jak również bardzo uatrak-
cyjniają zajęcia.

Sylwia Górska ZPO w Bolechowicach

Konkurs łamigówek matematycznych
Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny, wzięli udział w konkursie łami-
główek matematycznych i kodowania komputerowe-
go "Łamigłówkowy trójSKOk". Swoich przedstawicieli 
miały placówki z Bolechowic, Kowali i Nowin. Gospo-
darzem turnieju była Szkoła Podstawowa w Nowinach. 
Konkurs przebiegał w trzech etapach:
etap I - łamigłówki matematyczne;
etap II - kodowanie w aplikacji Lightbot Code Hour;
etap III - kodowanie w aplikacji BotLogic.
Trzecioklasiści starali się być maksymalnie skoncentro-
wani i precyzyjni w rozwiązywaniu zagadek matema-
tycznych oraz podawaniu odpowiednich instrukcji, ma-
jących na celu jak najszybsze przebrnięcie przez kolejne 
poziomy aplikacji komputerowych.

Konkurs przebiegał na bardzo wysokim i wyrównanym 
poziomie, a ostateczne wyniki prezentowały się nastę-
pująco:
1 miejsce - Wiktor Domagała (SP Nowiny) - 36 pkt. 
2 miejsce - Alicja Wawrzycka  (SP Nowiny) - 29 pkt. 
3 miejsce - Mikołaj Grzegorczyk (SP Kowala) - 25 pkt. 
4 miejsce - Kacper Stachura (SP Bolechowice) - 24 pkt. 
Jakub Dąbek (SP Nowiny) - 24 pkt. 
5 miejsce - Miłosz Kwiecień (SP Kowala) - 23 pkt.
6 miejsce - Kacper Chłodziński (SP Bolechowice) - 22 pkt.
Adam Dziedzic  (SP Nowiny) - 22 pkt.
7 miejsce - Luiza Konopacka (SP Nowiny) - 21 pkt. 
8 miejsce - Gabrysia Toczek (SP Nowiny) - 20 pkt. 
Serdeczne gratulacje należą się wszystkim uczestnikom 
konkursu, którzy otrzymali certyfikaty kodowania oraz 
atrakcyjne nagrody ufundowane ze środków Szkolnej 
Kasy Oszczędności.

Organizator konkursu Robert Jedyna�

• Zajęcia multimedialne w przedszkolu.

Raz jeszcze o Pucharze Tymbarku
Podczas długiego weekendu majowego 29.04 - 02.05 
nasi najmłodsi piłkarze ze Szkoły Podstawowej w No-
winach rywalizowali w Finale Ogólnopolskim XIX edycji 
Turnieju ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku''.

64 drużyny chłopców i dziewczynek ze wszystkich wo-
jewództw rywalizowali w turnieju, który nie tylko jest 
największym turniejem w Polsce, ale także w Europie. 
Mecze eliminacyjne odbywały się na obiektach Legi 
Warszawa oraz Agrykoli Warszawa, natomiast wielki 
Finał Ogólnopolski odbył się na PGE Narodowym.  Za-
wodnicy z Nowin swoje mecze rozgrywali w kategorii 
U-10 mając w grupie takie zespoły jak: SP 78 Poznań 
(zwycięscy turnieju), Escola Futbolu Pruszcz Gdański 
oraz ZSS Ełk. Po zaciętej rywalizacji z bardzo mocnymi 
drużynami Nasi zawodnicy ukończyli turniej na 10 miej-
scu w Polsce! Oprócz sportowych emocji dzieciaki mie-
li, również wszelkiego rodzaju atrakcje tj.: gry i zabawy, 
zwiedzanie stadionu Legi Warszawa oraz uczestnictwo 

w Finale Pucharu Polski rozgrywanym na PGE Narodo-
wym pomiędzy Lechią Gdańsk a Jagielonią Białystok. 
Drużynę z Nowin reprezentowali: Fabian Mazur (5 bra-
mek – najlepszy zawodnik), Brunon Chatys, Sebastian 
Sterna, Mateusz Bernacki, Filip Miś, Bartłomiej Jacecko, 
Jan Nowaczkiewicz, Kacper Wencel, Jan Bielecki, Igor 
Bątor. Opiekunami drużyny byli: Szymon Ubożak, Seba-
stian Dobrodziej.

Szkoła Podstawowa z Nowin wraz z Panią dyrektor 
chciała bardzo podziękować firmie Trzuskawica S.A. 
za ufundowanie zawodnikom sprzętu w postaci toreb 
sportowych, które niewątpliwie przydały się Naszym 
zawodnikom podczas turnieju w Warszawie. •

trener Szymon Ubożak
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Podium dla Szkoły Podstawowej w Nowinach
28 maja 2019 r. w Strawczynie odbyły się mistrzostwa 
województwa świętokrzyskiego szkół podstawowych               
w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt.

Zawodniczki rywalizowały w czterech konkurencjach: 
bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową                  
i bieg na 600 metrów. Drużyna składała się z sześciu osób.              
O kolejności miejsc zdecydowała suma punktów zdoby-
tych w wyżej wymienionych konkurencjach. Naszą szkołę 
reprezentował zespół w składzie:
Weronika Moskal    225 pkt.
Wiktoria Nawrot     215 pkt.
Natasza Kasprzycka 231 pkt.
Zuzanna Palus          210 pkt.
Zofia Jastrząb           200 p kt.
Emilia Jastrząb         166 pkt. 
Dziewczęta zajęły II miejsce ustępując jedynie drużynie      
z Kielc. Otrzymały pamiątkowe medale, puchar i dyplom. 
Wszystkie są uczennicami jednej klasy − VI c i wszystkie 
przez cały rok solidnie uczęszczały na dodatkowe zajęcia 
sks−u. •

Lidia Jędrocha-Kubicka

• Dziewczęta z SP w Nowinach znalazły się na podium.

Ponad stu chętnych do nowińskiego liceum
Zakończyły się testy sprawnościowe kandydatów        
do Liceum w Nowinach. Od września w szkole chce 
uczyć się ponad sto osób.

W Nowinach od najbliższego roku szkolnego powstanie 
liceum sportowe. Będzie ukierunkowane na piłkę noż-
ną. – Planujemy powstanie dwóch klas o profilu sporto-
wym – trzy – i czteroletniej, które zostaną dostosowane 
do podstawy programowej dla roczników rozpoczyna-
jących naukę w liceach – mówi dyrektor szkoły Kor-
nelia Bem-Kozieł. Szkoła działa pod patronatem ŚZPN,               
a swoim doświadczeniem  wspierają ją Paweł Golański 
– były reprezentant Polski oraz Dagmara Grad – piłkar-
ka ekstraligi kobiet.
Dokumenty o przyjęcie do szkoły złożyło ponad sto 
osób, z czego ponad 50 to tegoroczni absolwenci gim-
nazjów, a niespełna 50 – absolwenci szkół podstawo-
wych. – Cieszy fakt, że na uczęszczanie do szkoły zde-
cydowały się dziewczynki. Trzynaście złożyło podania, 
trzymam kciuki za ich dostanie się – mówi dyrektor Kor-
nelia Bem-Kozieł.

Do testów sprawnościowych, które odbyły się w dniach 
23-24 maja podeszło 89 osób, w tym 9 dziewczynek. – 
10 osób nie zdecydowało się na udział w testach spraw-
nościowych ze względu na kontuzję lub chorobę. Zosta-
nie dla nich wyznaczony dodatkowy termin – wyjaśnia 
Tomasz Wilman. – Testy zaliczyły 83 osoby. Obecnie 
analizujemy ich wyniki – dodaje.
W testach sprawnościowych uczestniczyli: Tomasz Wil-
man, Piotr Lichota, Piotr Golański, Przemysław Cichoń 

oraz Artur Wierzba. Kandydatów odwiedził również 
prezes ŚZPN Mirosław Malinowski. Pomimo niesprzy-
jających warunków  pogodowych kandydaci doskona-
le poradzili sobie zarówno z testami sprawnościowy-
mi, jak i piłkarskimi. – Sprawdzaliśmy wyniki w skoku            
w dal, szybkości na 5 oraz 30 metrów, beep test, slalom 
z piłką, strzał do bramki po prowadzeniu oraz żongler-
kę. Dodatkowo, bramkarze musieli wykazać się pre-
dyspozycjami w swojej dyscyplinie. Wszyscy kandydaci 
rozegrali mini-mecze na boisku, podczas których oce-
nialiśmy taktykę, technikę, mobilność oraz mentalność 
– wyjaśnia Tomasz Wilman.
Wyniki rekrutacji będą znane 16 lipca 2019 r. •

• Paweł Golański uczestniczył w testach sprawnościowych.
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W Pikniku Bezpieczeństwa uczestniczył wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, prezydent 
Kielc Bogdan Wenta oraz przedstawiciele samorządów. •

Piknik Bezpieczeństwa w Trzuskawicy

Informujemy, że mieszkańcy, którzy zdecydują się         
w tym roku usunąć ze swoich posesji wyroby zawiera-
jące azbest, mogą starać się o pomoc w tym zakresie. 
Aby skorzystać z usługi bezpłatnego demontażu i od-
bioru azbestu, należy złożyć wniosek (wraz z załączni-
kami) w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.

O udzielenie pomocy mogą ubiegać się właściciele 
budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych 
położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny: oso-
by fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Usunięcie 
azbestu polega na jego demontażu, pakowaniu, zala-

dunku, wywozie i utylizacji. Wnioski o usunięcie azbe-
stu będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń aż 
do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ten cel w bu-
dżecie gminy.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowe-
go wyłoniony został wykonawca usługi odbioru azbe-
stu z terenu gminy Sitkówka-Nowiny w 2019 r. Usługę 
świadczyć będzie firma HUBER Wieczorek Hubert, Góra 
Puławska, ul. Powiśle 29, 24-100 Puławy, tel. 506-670-
785. •

Pozbądź się azbestu

Już po raz ósmy Trzuskawica SA zorganizowała na te-
renie zakładu Sitkówka Piknik Rodzinny z okazji Dnia 
Bezpieczeństwa.

Uczestnicy mogli skorzystać z wyjątkowych atrakcji, 
które dla nich przygotowano. Zadbano o rozrywkę dla 
całej rodziny - dla dorosłych organizatorzy przygotowali 
fotobudkę, strefę gogli VR, występ iluzjonisty i escape 
room. Najmłodsi natomiast mogli wyrazić swoją kre-
atywność na zajęciach plastycznych, zagrać w Twistera 
i ozdobić buzie kolorowymi farbkami. O dobry humor 
zadbał dodatkowo Kabaret 4 Fala.

Jak co roku, wielkie wrażenie na małych i dużych zrobił 
także widziany z bliska zakład górniczy. Nie zabrakło też 
części związanej z edukacją - w specjalnej strefie uczo-
no m.in. jak założyć kamizelkę ratunkową, opowiadano 
o bezpieczeństwie w aucie i umożliwiono skorzystanie 
z symulatora bezpiecznej jazdy.

• Piknik Rodzinny w Trzuskawica SA.

Grant od Lafarge
Wicewójt gminy Łukasz Barwinek wraz z sołtys Renatą 
Posłowską odebrał w Warszawie grant w wysokości 
15 tys. zł na realizację mini-parku przy Zespole Placó-
wek Integracyjnych w Kowali.

Wsparcie finansowe dla mieszkańców sołectwa Kowala 
zostało uzyskane w ramach konkursu "Wspólnie dla Re-
gionu" zorganizowanego przez fundacje Lafarge. Celem 
programu jest angażowanie społeczności z okolic zakła-
dów Lafarge w Polsce do działań na rzecz zagospodaro-
wania przestrzeni wspólnej, edukacji i promocji zdrowia 
oraz ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorod-
ności. Nagrodę wręczyli prezes zarządu Lafarge Xavier 
Guesnu, dyrektor zakładu w Radkowicach Przemysław 
Podsiedlik i wizeprezes fundacji Lafarge Wspólnie Kinga 
Walczyńska. • • Od lewej: Łukasz Barwinek, Renata Posłowska, Przemysław Podsiedlik.
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Konkurs poezji patriotycznej
Ukłony i szacunek należą się dzieciom i młodzieży, którzy 
w tak trudnych czasach ciągłej gonitwy, braku wolnego 
czasu, natłoku obowiązków i wszelkiego rodzaju zajęć 
dodatkowych, znaleźli czas, chęć i serce, aby pod okiem 
i kierunkiem swoich cudownych nauczycieli oraz peda-
gogów, stworzyć coś tak poruszającego, wartościowego 
i szczerego jak wiersz skierowany do Ojczyzny. Jeste-
śmy pod ogromnym wrażeniem młodych wykonawców, 
jednocześnie pozostajemy w głębokim przekonaniu, że 
przed nimi jeszcze niejeden sukces poetycki, niejedna 
wspaniała nagroda, a przede wszystkim niejedno pięk-
ne dzieło napisane przez nich samych. 
Po etapie konkursowym swoje wiersze zaprezentowa-
ły trzy wspaniałe kobiety – poetki, mieszkające na co 
dzień na terenie naszej gminy, mające na swym kon-
cie już niemałe sukcesy. Za uświetnienie popołudnia 
serdecznie dziękujemy Paniom – Irenie Kostrzewskiej, 
Magdalenie Rajkiewicz oraz Renacie Posłowskiej, któ-
ra jednocześnie jest pomysłodawcą konkursu, a na co 
dzień pełni funkcję sołtysa miejscowości Kowala, a tak-
że jest radną Gminy Sitkówka – Nowiny.
Wszystkie występy dostarczyły nam wielu prawdziwych 
wzruszeń, a każdy z uczestników otrzymał z rąk Pana 
Jacka Kani – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach, Pani Anny Łukasiewicz – Dyrekto-
ra Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali oraz pani 
Renaty Posłowskiej pamiątkowe dyplomy oraz ciekawe 
upominki. 
Dodatkowo Pani Renata Posłowska przyznała nagro-
dę specjalną, która trafiła do rąk Aleksandry Janus                  
za wiersz pt.: „Powstanie Warszawskie”. •

Magdalena Świąder, GOK „Perła" w Nowinach

Zdolni, niezwykle wrażliwi, inteligentni, autentyczni, 
wartościowi młodzi ludzie – tak w bardzo wielkim 
skrócie można opisać uczestników IV Konkursu Pa-
triotycznej Poezji Autorskiej „CO CI POWIEM OJCZY-
ZNO…”, który odbył się 15 maja 2019 r. w Zespole Pla-
cówek Integracyjnych w Kowali.

W tym roku, wyjątkowo, liczba osób biorących udział    
w konkursie była niewielka, nie zmienia to jednak faktu, 
iż tym, którzy się zgłosili, samodzielnie napisali wiersze 
do Ojczyzny, a następnie pięknie je przedstawili, nie 
można odmówić talentu, zaangażowania, fantastycznej 
ekspresji wykonania, ogromnej wrażliwości, kultury ję-
zyka na najwyższym poziomie, a także poczucia warto-
ści narodowej kultury. 

• IV Konkurs Patriotycznej Poezji Autorskiej.

Wheels Of Steel Band w Nowinach
Niesamowite brzmienie, wyjątkowy wokal, niezwykle 
pozytywna, żywiołowa muzyka na żywo… Kto nie był 
niech żałuje!

W niedzielę 19 maja w auli ZSP w Nowinach odbył się 
koncert zespołu Wheels Of Steel Band. To kielecki ze-
spół muzyczny wykonujący nowoczesny country – rock. 
Grupa powstała w 2006 r. przez grającego na pedal 
steel guitar muzyka grupy Jukebox - Jerzego Dudka.       
W jej skład oprócz niego weszli młodzi muzycy związa-
ni wcześniej z innymi gatunkami muzycznymi - muzyką 
rock, funky, pop, bluesem. 
Koncert zorganizowała Fundacja Filharmonii Święto-
krzyskiej w Kielcach we współpracy z Gminą Sitków-
ka–Nowiny oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury „Perła" 
w Nowinach. Ponad godzinny koncert fantastycznych 
muzyków nowoczesnego country - rock poprzedził wy-
stęp Sylwii Lasoty oraz Wiktorii Basiak ze Studia Piosen-
ki „Miniaturka”. •

Magdalena Świąder, GOK „Perła" w Nowinach

• Wheels Of Steel Band.
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Wierszem pisane
Tym razem na łamach „Głosu Nowin" prezentujemy wybrane wiersze młodych poetów, którzy wzięli udział 
w IV Konkursie Patriotycznej Poezji Autorskiej „CO CI POWIEM OJCZYZNO…”.

Był to czas kiedy Polska okupywana była
Wielkie czyny epoka ta ujawniła
Czas bohaterstwa i czas polskości
To czas dla naszej kochanej Polski

Godzina „W” wreszcie wybiła 
Tłumy na ulicę ludzi wyłoniła
I wszystko zaczyna się – to czas dla odważnych
Akcja „Burza” – schemat decyzji  ważnych

Mężczyźni, kobiety, a nawet i dzieci
W pięknym majestacie – jak wspominają poeci
Wyszli pokazać, że są Polakami
I wszyscy walczyli, razem z kamratami

Początek był wielki
Grypsy rozniosły doręczycielki
Wszyscy byli ładnie ubrani
Rychły koniec przewidywali

Lecz walki – rzecz ciężka
Żadnej strony nie nadeszła jeszcze porażka
Powstanie przedłużyło się niemało
Od sierpnia do października nieustannie trwało

Wymierzone militarnie przeciwko Niemcom – zaborcom
A politycznie przeciw ZSRR – tym, którzy sprawy mącą
Armia Krajowa stolicę wyzwolić próbuje
Zanim Armia Czerwona wkroczy i zawojuje

Ginęli wszyscy – ramię w ramię
Próbując zdobyć wolności znamię
I nigdy nie tracili nadziei
O co walczyli – wiedzieli

Pomoc nigdy nie nadeszła
Emocja inna w ich serca weszła
Lecz mocno wierzyli  w idę powstania
Dobrowolna była poniesiona przez nich ofiara 

Bronili każdą ulicę
Walczyli o każdą kaplicę
O każdo cząstkę Warszawy
Dlaczego? Dlaczego więc przegrali?

Dlaczego tak wielu zginęło?
Dlaczego wielu spośród  nich ducha wyzionęło?
Czy podejście sojuszników było bezduszne?
Czy powstanie okazało się słuszne?

Aleksandra Janus

Powstanie Warszawskie ojCZYzNa 
jesteś jak 

witaj 
bo wystarczy
że oddycham

a wtedy ty oddychasz 
razem ze mną 

i to co robię pochodzi
ze mnie 

nawet kiedy wszystko już
trochę pleśnieje
i płonący zaduch 

przypala każdy kąt

nie mam ci tego za złe
ty nigdy nie miałaś
do mnie pretensji

nawet kiedy wydawało się
że powinnaś mieć

nie odnoszę wrażenia abyś była
taka jak mówią inni 

nie odnoszę się do tego
co dzieje się w tobie

bo każdy ma kilka dusz
bo każdy czasami nie wie

ale nie jesteś 
sześcianem ani kulą

nie mam pojęcia czy to właściwe
ale tak cię czuję

i tańczę
i słyszę

i jesteś jak
żegnaj

bo tu mogę skończyć
swój oddech

ojczyzno
czynów

Aleksandra Kasprzycka
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Decyzja Starosty Kieleckiego
znak: GN-I.6620.5.79.2018.DG                                                                     Kielce, 2019 – 06 – 03

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ 
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096/                  

orzekam:
Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Sitkówka - Nowiny obr. Zagrody jako działki nr: 436, 443/124, 
443/127, 443/129 o łącznej pow. 0,1200 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE
Na wniosek Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości 
oznaczonej w ewid. gruntów gm. Sitkówka - Nowiny obr. Zagrody jako działki nr: 436, 443/124, 443/127, 443/129 o łącznej pow. 
0,1200 ha.
Zgodnie z oświadczeniami mieszkańców msc. Zagrody i Nowiny z 24.10.2018r., 9.11.2018r. i 14.11.2018r. ww. działki były i nadal są 
wykorzystywana przez ogół mieszkańców jako droga dojazdowa do posesji i zabudowań. 
Na wydanych przez Archiwum Państwowe w Kielcach: Planie gruntów wsi Zagrody z 1944r. /sygn. archiw. 172/  i na Planie części 
gruntów wsi Zagrody Nr ewid. 61/61 /sygn. archiw. 1464/ droga ta została uwidoczniona jako działka nr 172 (droga dojazdowa do 
pól).
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o usta-
leniu, które spośród  nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mie-
nie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie 
użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. 
Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: dział-
ki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że 
działki nr 436, 443/124, 443/127 i 443/129 położone  w obr. Zagrody gm. Sitkówka - Nowiny, na dzień wejścia w życie ustawy z dnia    
29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych były użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi jako droga, w świe-
tle przepisu art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowią mienie (gromadzkie) gminne.
Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależ-
nione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła 
w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego 
bez zgody zebrania wiejskiego.
 Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.
 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w termi-
nie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna     
i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zostań ławnikiem
Do 30 czerwca 2019 roku można zgłaszać kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Kielcach. Nowi ławnicy 
będą pełnili swoje funkcje w kadencji 2020 – 2023. Ławników sądowych wybiera Rada Gminy Sitkówka-Nowiny.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje 
społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co 
najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy doko-
nującej wyboru.
Z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny może być wybranych trzech ławników, w tym dwóch do orzekania w sprawach          
z zakresu prawa pracy.
Karty zgłoszeń kandydata na ławników wraz wymaganymi dokumentami można odbierać, po czym wypełnione skła-
dać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny:
- w biurze Rady Gminy – pokój nr 20;
- w sekretariacie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny – pokój 27
w godzinach pracy Urzędu tj:
- poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00,
- wtorek - piątek od godz. 7.15 do godz. 15.15.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny www.nowiny.com.pl oraz na 
stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Informacji związanych z wyborem ławników udziela się pod nr tel. 41 347-50-25 oraz 41 347-50 -10.
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POZBĄDŹ  SIĘ  AZBESTU  

ZE  SWOJEGO  DOMU!

U S U W A N I E  A Z B E S T U  2 0 1 9

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJE I BLISKICH
ZŁÓŻ WNIOSEK W URZĘDZIE GMINY

ZGŁOŚ  SIĘ  DO  URZĘDU  GMINY

ZAPYTAJ  SWOJEGO  SOŁTYSA LUB  RADNEGO

WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY
(ZAKŁADKA "DLA MIESZKAŃCÓW") I W URZĘDZIE GMINY

POK. 33, tel. (41) 347-50-73
 

GMINA POKRYWA CAŁKOWITY KOSZT DEMONTAŻU,
PAKOWANIA, ODBIORU I UTYLIZACJI AZBESTU
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spotkania ze specjalistami:

dietetykiem, rehabilitantem,

kardiologiem, prawnikiem,

psychologiem,

zajęcia zumby dla seniorów,

zajęcia nordic walking,

Dzień  Seniora - 30 czerwca 2019 r.
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WSTĘP WOLNY!

Zadanie publiczne jest współfinansowane

ze środków Gminy Sitkówka-Nowiny

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

z a j ę c i a  d l a  s e n i o r ó w  


