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Zdrowych,  pogodnych  Świąt  Wielkanocnych,  

pełnych  wiary,  nadziei  i  miłości.  

Radosnego,  wiosennego  nastroju,  

serdecznych  spotkań  

w  gronie  rodziny  i  wśród  przyjaciół  

oraz  wesołego  Alleluja.  

Przewodn i czą cy  

Rady  Gminy  Sit kówka-Nowiny  

Zb i gn i ew  Pyk  

wraz  z  r a dnymi  i  s o ł ty sami  

Wój t  Gminy  Sit kówka-Nowiny  

Seba s t i an  Nowaczk i ewi cz  

wraz  z  p r a c own i kami  Urzędu  

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań  
w gronie rodziny i  wśród przyjació ł  

oraz weso łego "Alleluja" 
życzą  

Zenon Janus 
radny Powiatu Kieleckiego

Grzegorz Ga łuszka 
radny Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego
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Szanowni Państwo!

W chwili, gdy piszę te słowa, mija pierwszy dzień strajku pracowników oświaty. Jestem szczerze 
przekonany, że gdy „Głos Nowin” trafi w Państwa ręce, pozostanie po nim tylko wspomnienie, 
a wszystkie konflikty będą zażegnane. Bez względu na wynik rozmów między rządem a nauczy-
cielami, gmina Sitkówka-Nowiny stara się wspierać tych ostatnich, wyposażając ich w najlepsze 
pomoce dydaktyczne, zapewniając komfortowe warunki pracy i możliwość rozwoju. Wszystko 
to po to, by mogli oni kształcić naszych uczniów na jak najwyższym poziomie, gwarantując im 
doskonałe przygotowanie do dalszej edukacji.

A skoro o niej mowa, to zapewne wiecie Państwo, że w Liceum Ogólnokształcącym od nowego 
roku szkolnego powstaną klasy mistrzostwa sportowego, w których być może kształcić się będą 
późniejsi następcy Bońka, Milika czy Golańskiego. Ten ostatni  zresztą, zachwycony naszą szko-
łą, objął ją patronatem i będzie wspierał młodych piłkarzy.
Jestem przekonany, że nasza szkoła stanie się kolejnym powodem do dumy, a o jej wychowan-
kach usłyszymy jeszcze nie raz.

W kwietniu zapraszam wszystkich do udziału w kolejnym Zakręconym! Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. 
Odbędzie się on w ostatnią niedzielę miesiąca. Dzień wcześniej wspólnie posprzątamy brzegi Bobrzy. 
Będzie to wspólna akcja mieszkańców na zakończenie wiosennego TrashTag Challenge w gminie Sitków-
ka-Nowiny.  

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Ogromne wrażenie na wjeżdżających do Nowin robi 
rozbudowany budynek Gminnego Ośrodka Kultury 
„Perła” w Nowinach wraz z przylegającym do niego 
stadionem. Nowoczesna bryła z elementami fasady 
aluminiowo-szklanej oraz z cegły klinkierowej tworzy 
jedną całość  z istniejącym budynkiem pływalni. Przed 
nią znajduje się spory parking, na którym odwiedzają-
cy mogą pozostawić swoje samochody.
- Na szczęście za nami już czasy, kiedy nie mieliśmy gdzie 
zorganizować wydarzeń kulturalnych w gminie.  Gościn-
nie korzystaliśmy z auli gimnazjum w Nowinach, ale tak 
naprawdę było to tylko zastępcze rozwiązanie. Teraz 
wybudowaliśmy ośrodek, który stanie się centrum kul-
turalnym gminy – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 
– Znajdzie się tu nie tylko sala wielofunkcyjna ze sceną 
i widownią, ale również pomieszczenia dla stowarzy-
szeń, klubu seniora czy orkiestry, biblioteka oraz sale 
sportowe – wylicza wójt. – Niezwykle cieszy też fakt, że 
inwestycja jest skalkulowana ekonomicznie z uwzględ-
nieniem faktycznych potrzeb w tym zakresie, a na do-
datek rozstrzygnęliśmy przetarg jeszcze przed kryzysem 
w budownictwie, co pozwoliło nam na zaoszczędzenie 
co najmniej kilku milionów złotych – dodaje.

Realizacja inwestycji objęła m.in. wykonanie trzykondy-
gnacyjnego budynku z podpiwniczeniem o powierzchni 
zabudowy 762 m2,  kubaturze 7600 m3 i powierzch-

Rozbudowa GOK zakończona!
ni użytkowej 2498 m2. Pomieszczenia znajdujące się 
na poziomie -1 służyć będą klubowi sportowemu oraz 
jako zaplecze piłkarskie z przestronnymi szatniami dla 
zawodników i sędziów oraz tunelem prowadzącym 
bezpośrednio na płytę boiska. Na parterze znajdować 
się będą sale sportowe, kawiarnia oraz biblioteka. Na 
pierwszym piętrze powstanie sala wielofunkcyjna ze 
sceną i widownią do 200 widzów, z możliwością podzia-
łu na dwie mniejsze sale szkoleniowo-konferencyjne. 
W nowopowstałym budynku zaprojektowane zostały 
również pomieszczenia biurowe i techniczne oraz sale 
tematyczne na potrzeby działających na terenie gminy 
stowarzyszeń, organizacji, klubów i kół zainteresowań.
- Rozważamy przystosowanie jednego z pomieszczeń 
na potrzeby małego kina, ale nie zdecydowaliśmy jesz-
cze, czy tak się stanie. Mamy wiele ciekawych pomy-
słów na zagospodarowanie GOK, jestem przekonany, 
że skorzystają na tym mieszkańcy – podkreśla wicewójt 
Łukasz Barwinek.

- Przed nami jeszcze wyposażenie całego budynku. 
Obecnie jesteśmy na etapie projektowania wystroju 
wnętrz, wkrótce przystąpimy do ogłoszenia przetar-
gu – mówi dyrektor GOK Jacek Kania zapowiadając, że 
pierwsze imprezy odbędą się w GOK już wczesną jesie-
nią. •
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Spór o ścieżkę
Od kilku tygodni mieszkańców Zgórska zajmuje jeden 
temat – budowa ścieżki rowerowej na drodze powia-
towej biegnącej przez ich miejscowość.

Przypomnijmy: inwestycja pn. „Budowa ścieżek ro-
werowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny” została 
zaplanowana jako budowa dwóch odcinków 3,5-kilo-
metrowej ścieżki rowerowej, łączącej miasto Kielce z 
Gminą Sitkówka-Nowiny oraz dalej z gminą Chęciny, 
a na odcinku drogi powiatowej, łączącej drogę wo-
jewódzką z już istniejącym odcinkiem ścieżki rowerowej 
pomiędzy miejscowościami Zgórsko i Szewce. Plano-
wane odcinki ścieżki będą dofinansowane w ramach 
działu 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz 
zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” RPO Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. War-
tość dofinansowania wyniesie 1 mln 310 tys. zł, zaś 
wkład własny gminy 2 mln 685 tys. zł.

Część mieszkańców sprzeciwia się budowie ścieżki ro-
werowej zgodnie z opracowanym projektem twierdząc, 
że zagraża ona bezpieczeństwu, a ponadto, że nie kon-
sultowano z nimi jej przebiegu. Postulują, by odcinek o 
długości ok. 150 metrów poprowadzić po drugiej stro-
nie drogi, na wysokości łąki za DPS w Zgórsku.
Z twierdzeniem tym nie zgadza się wójt Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Droga powiatowa przebiegająca pr-
zez miejscowość Zgórsko jest drogą o wzmożonym 
natężeniu ruchu, dlatego projektant opracowując 
przebieg ścieżki rowerowej kierował się w szczegól-
ności zapewnieniem bezpieczeństwa rowerzystów i 
pozostałych uczestników ruchu drogowego. Ścieżka 
została zaprojektowana na całości odcinka po lewej 
stronie drogi, bez konieczności przekraczania jej w ja-
kimkolwiek miejscu, co zapewni bezpieczne poruszanie 
się po niej, zwłaszcza najmłodszym uczestnikom ruchu 
drogowego. Konieczność dwukrotnego przekraczania 
jezdni na krótkim odcinku ruchliwej drogi znacznie to 
bezpieczeństwo zmniejszy, a wielu rowerzystów dla 
ułatwienia przemieszczania się, nie będzie korzystać z 
tego odcinka ścieżki, skracając sobie drogę i porusza-
jąc się po istniejącym chodniku, co całkowicie wypacza 
sens realizacji ścieżki rowerowej w taki sposób – wyjaśnia.

Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz 
spotkał się dwukrotnie z mieszkańcami oraz projek-
tantem i wykonawcą, by wyjaśnić wszystkie kwestie 
związane z budową ścieżki rowerowej. Ponadto w 
marcowej sesji Rady Gminy uczestniczył Tomasz Zboch 
zajmujący się od wielu lat infrastrukturą rowerową na 
terenie miasta Kielce jako pracownik Miejskiego Zarzą-
du Dróg. Przekonywał on, że zaprojektowana ścieżka 
służy bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. 
- Infrastruktura rowerowa jest bardzo trudna do zapro-

jektowania, a obecnie jest bardzo ważnym systemem 
komunikacji.  Ze swej strony przestrzegam przed pr-
zekładaniem ścieżki rowerowej na drugą stronę, gdyż 
taka infrastruktura staje się bezużyteczna i nie służy 
użytkownikom. Zaprojektowanie przejścia takiej ścież-
ki z jednej strony na drugą wiąże się z zapewnieniem 
bezpieczeństwa, co jest związane m.in. z  widocznoś-
cią i poruszaniem się po drodze – podkreślał. – Po nas-
zych doświadczeniach w Kielcach trzeba sobie zdawać 
sprawę, że każde działania związane z budową ścieżek 
są ocenione pod względem funkcjonalnym. Z całą 
pewnością przejście na drugą stronę drogi temu nie 
służy (...). Wiem, że są to trudne decyzje, ale warto je 
podejmować, by ta infrastruktura była funkcjonalna i 
bezpieczna – podsumował.

Warto podkreślić, że ścieżki zostaną wybudowane w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wyko-
nawca ścieżki rowerowej jest zobowiązany do jej zapro-
jektowania, uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń 
oraz wykonania ścieżki. Przetarg na realizację ścieżek 
rowerowych był ogłaszany trzykrotnie począwszy od 
2017 r., a niekorzystna sytuacja na rynku budowlanym 
sprawiła, że wartość inwestycji dwukrotnie przewyższa 
tą zakładaną pierwotnie. Ta okoliczność powoduje, że 
gmina Sitkówka-Nowiny nie jest w stanie wygospodar-
ować dodatkowych środków finansowych związanych 
ze zmianą przebiegu ścieżki rowerowej. A w przypad-
ku odcinka, o którym mowa, są one niebagatelne, gdyż 
szacunkowy wykonania odwodnienia po drugiej stronie 
drogi powiatowej (niezbędnego do usytuowania tam 
ścieżki rowerowej) to koszt około 800 tys. zł.

- Mieszkańcy, których część działek zostanie pozyskana 
w związku z realizowaną inwestycją, dostaną odszkodo-
wanie. Ponadto zjazdy na posesje zostaną zniwelowa-
ne, tj. spadek wynoszący obecnie nawet powyżej 5% i 
utrudniający wyjazd, zostanie zmniejszony do ok. 3%, 
co również przemawia za realizacją inwestycji zgodnie 
z zakładanym projektem – mówi wójt Sebastian No-
waczkiewicz deklarując chęć daleko idącej współpracy 
w zakresie uzgodnień lokalizacji zjazdów na poszczegól-
nych posesjach. •
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Nowe atrakcje dla najmłodszych
Już wkrótce najmłodsi mieszkańcy gminy Sitkówka-
-Nowiny mogą spodziewać się nowych atrakcji. Zupeł-
nie nowy plac zabaw powstanie w miejscowości Sło-
wik, a ten w Szewcach zostanie wyposażony w nowe 
urządzenia.

Mieszkańcy niewielkiej miejscowości Słowik, leżącej na 
granicy z miastem Kielce, doczekają się miejsca, w któ-
rym będą mogli spędzać wolny czas. Dla najmłodszych 
wybudowany zostanie tu plac zabaw, a dla nieco star-
szych – boisko wielofunkcyjne. Wraz z istniejącą już si-
łownią zewnętrzną stworzą miejsce aktywnego wypo-
czynku w tej części gminy.

Wykonawcą zadania została firma GB Technology S.C. 
z Kielc. Za kwotę niemal 370 tys. zł wykona je jeszcze 
przed wakacjami. -  Budowa placu zabaw to inicjatywa 
mieszkańców. Z funduszu sołeckiego przeznaczyli oni 
ponad 21 tys. zł właśnie na ten cel – mówi wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz.

W Słowiku, nieopodal ul. Markowizna powstanie bo-
isko rekreacyjne o wymiarach 15 x 26 m, wokół któ-
rego zamontowane zostaną piłkochwyty. Wykonawca 
zainstaluje urządzenia zabawowe: podwójną huśtaw-
kę, karuzelę tarczową, huśtawkę wagową, piaskowni-
cę, kiwak, linarium widokowe, zestaw zabawowy wie-
lofunkcyjny. Roboty budowlane obejmować będą także 
ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, przygoto-
wanie nawierzchni oraz budowę ogrodzenia, a także 
montaż urządzeń małej architektury – ławek, stojaków 
na rowery i koszy na śmieci.

Z kolei w Szewcach zostanie zmodernizowany istniejący 
plac zabaw. Wymianie ulegnie nawierzchnia, istniejące 
trawniki zostaną poddane renowacji, od strony zachod-
niej i częściowo południowej – wybudowane ogrodze-
nie. – Przede wszystkim chodziło nam o wymianę sta-
rych, niesprawnych już urządzeń – mówi radna Edyta 
Giemza. Wykonawca zdemontuje istniejące zniszczo-
ne urządzenia drewniane, między innymi  zestaw za-

• Już wkrótce powstanie plac zabaw w Słowiku.

bawowy ze zjeżdżalnią i piaskownicę, a w ich miejsce 
zamontuje piaskownicę kwadratową, huśtawki, kiwak, 
karuzelę tarczową, ławkę i stolik  z zadaszeniem, a tak-
że urządzenia małej architektury. Również ta inwesty-
cja została wsparta ze środków z funduszu sołeckiego 
w kwocie ponad 40 tys. zł. Jej całkowita wartość wynie-
sie 182 812,00 zł, a wykonawcą jest  firma APIS POLSKA 
Sp. z o.o. z Jarosławia. Termin realizacji zamówienia 
upływa 1 lipca 2019 r.

Już ruszyły roboty budowlane na placu zabaw w Woli 
Murowanej. Na placu zabaw naprzeciwko remizy stra-
żackiej umiejscowiono już elementy siłowni zewnętrz-
nej. Stanęły tu stanowiska do ćwiczeń, między innymi 
urządzenia do crossfitu. Zlokalizowane tu będą rów-
nież: placyk zabaw dla dzieci oraz boisko rekreacyjne 
o wymiarach 17×30 metrów o nawierzchni z poliureta-
nu. Będzie można tam rozgrywać mecze siatkówki i ko-
szykówki, a także grać w tenisa. Na części przeznaczonej 
dla dzieci stanie między innymi piramida wspinaczko-
wa, wielofunkcyjny zestaw zabawowy, huśtawki czy 
karuzele. W obrębie terenu rekreacyjnego znajdzie się 
altana, która będzie chronić przed deszczem, umiesz-
czone zostaną także ławeczki, na których będzie moż-
na odpocząć. Wraz z placem zabaw wykonane zostaną 
dodatkowe inwestycje – droga dojazdowa, chodniki, 
odwodnienie oraz parking. Samo boisko wielofunkcyj-
ne ma zostać wybudowane do końca maja tego roku. 
Wykonawcą robót jest firma Ecoforma Hubert Wójcik. 
– Tak się stało, że przez wiele lat w naszym sołectwie 
były problemy z budową placu zabaw. W poprzedniej 
kadencji udało nam się pozyskać grunty i zaprojekto-
wać plac zabaw, a w ciągu kilku miesięcy będzie już 
gotowy – mówi przewodnicząca Rady Sołeckiej Ane-
ta Wajs. – Dzieci z okolicy będą miały gdzie bawić się, 
a dorośli – spędzać wolny czas w zagospodarowanym 
miejscu – dodaje. •

• Na placu zabaw w Szewcach zamontowane zostaną nowe urządzenia.
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Od dłuższego czasu w dotychczas funkcjonującej na 
terenie sołectwa Szewce-Zawada jednostce OSP nie 
działo się dobrze. Wielu strażaków zdecydowało się 
odejść z jednostki i założyć nową OSP Szewce i Zawada.

Starania o zarejestrowanie nowej OSP podjęto już pod 
koniec ubiegłego roku. W dniu 19 lutego 2019 r. Sąd 
Rejonowy w Kielcach wpisał do Krajowego Rejestru 
Sądowego stowarzyszenie o nazwie „Szewce i Zawa-
da – Ochotnicza Straż Pożarna”. Prezesem OSP został 
Ryszard Fudali, wiceprezesem Jacek Chechelski, sekre-
tarzem Krzysztof Stachaczyk, a skarbnikiem Jacek Ka-
nia. Naczelnikiem wybrano Andrzeja Bartkiewicza, jego 
zastępcą Artura Gajka, zaś gospodarzem Mariusza De-
kiela. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marcin Król, 
Przemysław Bednarski, Łukasz Legieta.

- Obecnie nasza jednostka liczy 25 mężczyzn, 11 chłop-
ców, 5 kobiet i 5 dziewczynek. Łącznie 46 osób, które 
chcą zapobiegać pożarom, współdziałać w tym zakre-
sie z instytucjami i brać udział w  akcjach ratowniczych 
– mówi prezes Ryszard Fudali. – Mam nadzieję, że po 
chwilowym zamieszaniu związanym z funkcjonowa-
niem na tym terenie dwóch jednostek, wkrótce wszyst-
ko wróci do normy. Serdecznie zapraszam do nowej 
OSP wszystkich chętnych – dodaje.

Kwestie związane z funkcjonowaniem dwóch OSP w so-
łectwie Szewce-Zawada wyjaśnia wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz. - Jakiś czas temu na moje ręce zosta-
ło skierowane pismo, w którym mieszkańcy sołectwa 
Szewce-Zawada sprzeciwiają się dalszej współpracy ze 
stowarzyszeniem OSP Szewce-Zawada i prezesem Je-
rzym Wierzbickim. W ocenie mieszkańców jednostka ta 
działa na niekorzyść wspólnoty lokalnej i rodzi konflik-
ty wśród mieszkańców. Pismo to podpisało niemal 90 
osób – mówi wójt. - Dla nikogo nie jest tajemnicą fakt, 
że zła sytuacja w jednostce OSP Szewce-Zawada ma 
miejsce od wielu miesięcy. Konflikty personalne, brak 
chęci współpracy ze strony prezesa OSP, przejawiające 
się choćby w odmowie wzięcia udziału w uroczysto-
ściach i wydarzeniach gminnych (jak choćby rocznica 

Nowa remiza, nowa OSP
bitwy pod Szewcami, zabezpieczenie wyścigu kolarskie-
go w Szewcach), wykluczenie wielu strażaków z jed-
nostki za wzięcie udziału w patriotycznych obchodach 
oraz za aktywność i chęć wprowadzenia zmian, do tego 
pyskówki, awantury i obrażanie innych, łącznie z groź-
bami wypowiadanymi pod moim adresem o zniszcze-
niu mnie przez prezesa OSP Szewce-Zawada – wylicza.
Inną wersję przedstawia prezes OSP Szewce-Zawada 
Jerzy Wierzbicki, który twierdzi, że jest to zemsta za to, 
że czynił uwagi na etapie budowy nowej remizy. W spór 
zaangażował media oraz polityków. Cierpi na tym lokal-
na społeczność. – My nie chcemy tu waśni i prywat-
nych wojenek Pana Wierzbickiego. Najwyższa pora, aby 
w końcu zaczęło tu być normalnie i do tego to zmierza. 
Nowa OSP zaczęła działać, zgłasza się do niej bardzo 
wiele osób, szczególnie cieszy liczna grupa chłopców 
i dziewczynek – mówi radna Edyta Giemza.

W miniony piątek, 29 marca 2019 r., w oddanej już do 
użytku zmodernizowanej remizie w Szewcach odbyło 
się spotkanie sprawozdawcze OSP Szewce i Zawada. 
Uczestniczyli w nim, poza druhami, m.in. przewodni-
czący Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zbigniew Pyk, rad-
ne Edyta Giemza i Renata Krzysiek-Nowakowska, radny 
powiatu kieleckiego Zenon Janus, wójt gminy Sebastian 
Nowaczkiewicz, wicewójt Łukasz Barwinek, sekretarz 
Ryszard Kusak. Na sali zebrało się kilkadziesiąt osób, by 
wyrazić poparcie dla działań druhów.

- Niezwykle cieszę się, że, pomimo trudnej sytuacji, zna-
lazło się wielu strażaków ochotników (na chwilę obec-
ną 38), którzy podjęli się utworzenia nowej jednostki 
i działania na rzecz lokalnej społeczności. Z całego serca 
życzę nowej jednostce OSP Szewce i Zawada powodze-
nia – mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. •

• Spotkanie sprawozdawcze OSP Szewce i Zawada.

• Od lewej: Andrzej Bartkiewicz, Krzysztof Stachaczyk, Ryszard Fudali.



GŁOS NOWIN  • KWIECIEŃ 2019  

8

Rowerem przez gminę Sitkówka-Nowiny
Za nami pierwszy z siedmiu Zakręconych! Rodzinnych 
Rajdów Rowerowych. W gminie Sitówka-Nowiny roz-
poczęto sezon na dwóch kółkach!

W niedzielę, 23 marca 2019 r., przed basenem „Per-
ła” w Nowinach zjawiło się około 60 rowerzystów, by 
wspólnie pokonać 15-kilometrową trasę inaugurującą 
rajdy rowerowe w nowym sezonie w gminie Sitkówka-
-Nowiny. Wiodła ona przez Trzcianki, Wolę Murowaną, 
Bolechowice, Czerwoną Górę. Finał tradycyjnie miał 
miejsce na terenie świetlicy w Szewcach. Trzej chłop-
cy: Filip, Darian i Wiktor, którzy przybyli do świetlicy w 
Szewcach najszybciej, otrzymali upominki od gminy, zaś 
wszyscy pozostali uczestnicy rajdu - gadżety od partne-
rów - firm Trzuskawica SA i Wodociągów Kieleckich.
Uczestnicy rajdu otrzymali również specjalne książecz-
ki. Każdy, kto zbierze w nich  podczas wszystkich rajdów 
pięć spośród siedmiu pieczątek, na zakończenie sezonu 
otrzyma nagrodę. Będą to rzeczy, które przydadzą się 
każdemu rowerzyście.
- Kolejne rajdy już wkrótce. Będziemy spotykać się raz 
w miesiącu od marca do września, za każdym razem 
udając się w innym kierunku – mówi wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz. - Trasy rajdów będą zróżnicowa-
ne, a ich długość każdorazowo będzie wynosić ok. 20-
25 km. To nie są trudne trasy, staramy się dobierać je 
tak, aby mogły wziąć w nich udział nawet osoby, które 

nie są zapalonymi rowerzystami i nie pokonują długich 
dystansów – dodaje.
Najbliższy rajd już 28 kwietnia, a kolejne: 26 maja, 16 
czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia i 22 września.

Organizatorami Zakręconych! Rodzinnych Rajdów 
Rowerowych są gmina Sitkówka-Nowiny i Gminny 
Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach. Wspierają nas: 
Trzuskawica SA, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. i Poland 
Bike. •

• Najmłodsza uczestniczka rajdu.
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Nocny spacer po szewczańskich lasach
Puchacze, sóweczki, płomykówki – zachwycają i za-
trważają jednocześnie. W sobotę, 23 marca, miłośni-
cy tego gatunku ptaków spotkali się w Szewcach, by 
wspólnie wyruszyć do lasu w poszukiwaniu ich.

Nieco o sowach
Sowy nieodzownie kojarzą się z ciemnością. Ich od-
głosy słyszane po zmroku, dochodzące ze starej dziu-
pli czy strychu, w niejednym budzą grozę. Uważane są 
bowiem za symbol śmierci, a ich pohukiwanie ma ją 
przepowiadać. Z drugiej strony – już od czasów staro-
żytnych sowy są symbolem mądrości. Sowa  to symbol 
Aten, ulubienica patronki miasta Ateny, greckiej bogini 
mądrości, ale i samych ateńczyków.

Dziś sowy to przede wszystkim niezwykle pożyteczne 
ptaki. Ich głównym i ulubionym pożywieniem są gryzo-
nie, dzięki nim nie grozi nam plaga myszy. Możemy je 
spotkać głównie wieczorami, a najlepsza ku temu spo-
sobność jest właśnie w marcu, kiedy prowadzą sowie 
zaloty.

Noc Sów
Tegoroczna Noc Sów w gminie Sitkówka-Nowiny to jed-
no z ponad dwustu wydarzeń, jakie odbyły się w całej 
Polsce z inicjatywy stowarzyszenia Ptaki Polskie. Do 
udziału w naszym wydarzeniu zaprosiliśmy ornitolo-
gów: Tomasza Bracika i Łukasza Tomasika, którzy wraz 
z wójtem gminy Sitkówka-Nowiny Sebastianem No-
waczkiewiczem poprowadzili trzy grupy spacerowi-
czów po szewczańskich lasach w poszukiwaniu sów.

Zanim to jednak nastąpiło, w świetlicy w Szewcach 
można było spróbować kruchych ciasteczek w kształcie 
sów, własnoręcznie wykonać sowę z papieru, a przede 
wszystkim wysłuchać opowieści ornitologów o zwycza-
jach tych ciekawych ptaków. Po krótkim wstępie uczest-
nicy podzielili się na grupy i wraz ze swymi przewodni-
kami wyruszyli do lasu. – W naszej akcji uczestniczyło 
około 50 osób, w tym także małych dzieci. Podzielili-
śmy się na trzy grupy, wszyscy mieliśmy to szczęście, że 
słyszeliśmy i widzieliśmy puszczyka, najpopularniejszą 
z sów żyjących w naszym regionie – podsumował Noc 
Sów wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Na wszystkich uczestników czekały przypinki z sowa-
mi, które z pewnością będą miłą pamiątką wspólnego 
spaceru. Zakończył się on grillowaniem przy altanie na 
terenie świetlicy w Szewcach. Kolejne takie wydarzenie 
już za rok. •

• Najtrudniejszą trasą poprowadził Łukasz Tomasik.

• Wśród poszukiwaczy sow byl wicewójt Łukasz Barwinek.

• "Najmłodsza" grupa wyruszyła do lasu z wójtem Sebastianem 
Nowaczkiewiczem.
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W dniu 28 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej 
w Bolechowicach odbył się Gminny Konkurs Mate-
matyczny dla klas V i VI szkół podstawowych z Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny.

W 20 edycji  tego konkursu wzięli udział uczniowie  
ze szkoły podstawowej w Bolechowicach, Kowali 
i Nowinach, łącznie 33 osoby. Zadania były rozwiązy-
wane w zespołach trzyosobowych. Celem konkursu 
było:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycz-
nych uczniów,

Droga krzyżowa w Kowali
W sobotę, 30 marca 2019 r., późnym popołudniem 
mieszkańcy Kowali i pobliskich miejscowości zebrali się, 
by wspólnie uczestniczyć w drodze krzyżowej. Inicjator-
ką wspólnej modlitwy była sołtys Renata Posłowska.

Drogę krzyżową poprowadził ksiądz kanonik Józef Knap 
proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach.
- W okresie Wielkiego Postu poszukujemy Jezusa Chry-
stusa w sobie, wspólnie przeżywamy Jego cierpienie 
i mękę oraz poświęcenie. Dlatego wraz z księdzem ka-
nonikiem postanowiliśmy zorganizować drogę krzyżową 
poza kościołem – wyjaśnia organizatorka Renata Po-
słowska. - Cieszę się, że tak wiele osób zdecydowało się 
przejść ją razem z nami – dodaje.

Wędrówka rozpoczęła się przy pierwszej kapliczce przy 
wjeździe do Kowali od strony Sitkówki. Uczestnicy proce-
sji przemieszczali się w kierunku Brzezin, mijając kolejno 
14 stacji – kapliczek i przemierzając odcinek około 3 km. 
Krzyż, który znajdował się na czele procesji, był niesio-
ny przez różne osoby. Pozostali nieśli ze sobą latarenki 
i lampiony.

Uroczystość zabezpieczali strażacy z OSP Kowala. •

• Gminny Konkurs Matematyczny.

Nowińscy uczniowie najlepsi z matematyki
- wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki 
w życiu codziennym,
- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad po-
głębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych 
na lekcjach,
- doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego 
myślenia uczniów,
- umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia 
satysfakcji z własnej pracy.

Osiągnięcia klas V:
1 miejsce: klasa V b z Nowin,
2 miejsce: klasa V z Bolechowic,
3 miejsce: klasa V c z Nowin.

Osiągnięcia klas VI:
1 miejsce: klasa VI c z Nowin,
2 miejsce: klasa VI a z Nowin,
3 miejsce: klasa VI b z Nowin.

Gratulujemy uzyskanych wyników. •

                                              Nauczyciele matematyki 
z gminy Sitkówka-Nowiny

• Droga krzyżowa w Kowali.
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Od września grupa uczniów z naszej szkoły bierze ak-
tywny udział w projekcie językowym School English 
Club.

• Uczniowie rozwijająswoje umiejętności językowe.

School Engish Club
Zajęcia projektowe odbywają się co tydzień, a ucznio-
wie mają szanse rozwijać jeszcze lepiej swoje umiejęt-
ności językowe.

W ramach projektu z Programu English Teaching  
uczniowie utrwalają znajomość słownictwa oraz zagad-
nień gramatycznych, poznają kulturę i zwyczaje krajów 
anglojęzycznych. Na zajęciach nie brakuje tańca, śpie-
wu i pysznego jedzenia, samodzielnie przygotowywa-
nego przez uczniów.

Zajęcia prowadzone są w ramach programu Small 
Grants, edycja 2018-2019, ścieżka English Teaching Ac-
tivities.

Program English Teaching został stworzony przez Pol-
sko-Amerykańską Fundację Wolności, a krajowym 
operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju 
NIDA. •

Nauczyciele ZPO w Bolechowicach

eTwinning w Kowali
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali bierze udział 
w programie eTwinning od 2009 roku. eTwinning to 
społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszko-
la z całej Europy oraz z krajów znajdujących się w są-
siedztwie z Unią Europejską, współpracująca za po-
mocą mediów elektronicznych.

W ciągu 10 lat w szkole w Kowali zrealizowano 36 pro-
jektów, współpracując z państwami Unii Europejskiej 
oraz krajami eTwinning Plus – Armenią, Gruzją i Ukra-
iną. Pięć projektów zostało wyróżnionych zarówno Kra-
jową, jak i Europejską Odznaką Jakości. Odznaka Jako-

ści jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning 
i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i euro-
pejskiego standardu.

eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczy-
cieli. Kadra pedagogiczna ZPI skorzystała z różnorod-
nych szkoleń, warsztatów doskonalenia zawodowego 
w Polsce i Belgii oraz międzynarodowych seminariów 
w Armenii, Serbii oraz Austrii.

W 2019 roku 1004 szkoły, w tym 39 polskich, a wśród 
nich Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali, otrzy-
mały prestiżową Odznakę „Szkoła eTwinning". Nagro-
dzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich 
dziedzinach jak:
- praktyka cyfrowa,
- praktyka w zakresie eBezpieczeństwa,
- twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania,
- promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry,
- promowanie praktyk uczenia się opartych na współ-
pracy wśród nauczycieli i uczniów.
Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszcze-
gólnych nauczycieli, ale także uznanie i wyraz ogromne-
go osiągnięcia całego zespołu eTwinning działającego 
w danej szkole. •

Anna Głogowska-Frączek

• Anna Głogowska-Frączek.



GŁOS NOWIN  • KWIECIEŃ 2019  

12

Pamiętnik z rumuńskiej wyprawy
W dniach 24-30 marca uczniowie i nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach 
przebywali w Piatra Neamt, przepięknym mieście po-
łożonym w malowniczej Rumunii.

Głównym celem mobilności było poszerzenie wiedzy 
na temat zdrowego żywienia, aktywności ruchowej, 
propagowanie zdrowego stylu życia w szkole i w domu. 
Uczniowie wspólnie ze swoimi przyjaciółmi z Rumunii, 
Włoch, Turcji i Bułgarii uczestniczyli w zajęciach eduka-
cyjnych z biologii, geografii, języka angielskiego, infor-
matyki i fizyki, przygotowanych w oparciu o scenariu-
sze lekcji, które mogą być wykorzystane w przyszłości. 
Uczniowie wykonali 8 multimedialnych plakatów do-
tyczących zdrowego odżywiania. Ważnym elementem 
spotkania było wykonanie e-booka, książki multime-
dialnej, w której uczniowie przedstawili swoją wizję 
przyszłości, uwzględniając ochronę  środowiska, dobre 
nawyki żywieniowe i swoje plany dotyczące pracy i ro-
dziny. Jednak nawiązanie nowych przyjaźni, rozmowy 
w wielu językach, niezapomniane wieczory z między-
narodowymi tańcami i śpiewem było bezcennym i nie-
zapomnianym  doświadczeniem!

Poniżej bardziej szczegółowa relacja  naszych uczennic.

Niedziela 24.03.2019 r.
Z Nowin wyruszyliśmy około godziny 4:00. Przez Polskę 
jechaliśmy około 3 godziny, a przed granicą ze Słowacją 
zatrzymaliśmy się na pierwszym postoju, gdzie złapa-
ła nas brzydka pogoda. Podróż przez Słowację nie była 
długa więc kilka godzin później jechaliśmy przez zielone 
i ciepłe Węgry. Tam zrobiliśmy sobie drugi postój. Oko-
ło 13:00 przekroczyliśmy granicę węgiersko- rumuńską. 
Tutaj zaczął się najdłuższy etap naszej podróży. Pogoda            
w Rumunii zaskoczyła nas - było ciepło i słonecznie. 
Przejeżdżaliśmy przez wiele tutejszych wsi, wokół któ-
rych rozciągały się piękne wzgórza, a także łąki i pastwi-
ska. Wieczorem pod koniec naszej podróży jechaliśmy 
krętą drogą w górach, a następnie przez zapierający 

• Integracja to podstawa!

dech w piersiach kanion. Do Piatra-Neamt dojechali-
śmy o 21:00 i szybko zakwaterowaliśmy się w hotelu 
z myślą o wypoczynku po podróży.

Poniedziałek 25.03.2019 r.
W poniedziałkowy poranek obudziła nas piękna po-
goda. Dzień rozpoczął się wyśmienitym śniadaniem. 
Przyjęcie powitalne było imponujące. Mieliśmy przy-
jemność usłyszeć hymn Polski w wykonaniu dzieci z Ru-
munii. Obejrzeliśmy również mnóstwo niesamowitych 
występów artystycznych w wykonaniu naszych rówie-
śników. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie miasta 
naszego pobytu oraz odwiedziliśmy jego prezydenta. 
Na koniec naszej wyprawy wjechaliśmy gondolą na 
szczyt góry, widok  zapierał dech w piersiach. Mieliśmy 
czas, aby zakupić pamiątki i przyjrzeć się panoramie 
Piatra Neamt. Wieczorem odbyły się tańce. Wszyscy 
świetnie się bawili i cieszyli z okazji wspólnego spędze-
nia czasu.

Wtorek 26.03.2019 r.
Dzień rozpoczęliśmy zwyczajnie - wybraliśmy się na 
śniadanie. Po posiłku udaliśmy się do szkoły, aby zacząć 
lekcje (wszyscy byliśmy jakże szczęśliwi). Przeprowa-
dzone zostały zajęcia na cztery tematy: biologia, an-
gielski, geografia i fizyka. Uczniowie zostali podzieleni 
na dwie grupy. Na języku angielskim prowadziliśmy 
debatę na temat naszej przyszłości. Używaliśmy czasu 
przyszłego future simple. Dzięki temu zajęciu mogli-
śmy poznać lepiej siebie i innych. Fizyka jest trudnym 
przedmiotem, lecz została ona nam pokazana w cie-
kawy i prosty sposób. Uczniowie przygotowali makie-
ty, na których wykonywali doświadczenia. Największą 
popularnością cieszył się chomik - Giku, który biegiem 
zasilał lampkę. Następnym przedmiotem była biologia. 
Po ciekawym filmie dotyczącym wzajemnego zjadania 
się w przyrodzie (mniam) zaczęliśmy układać własne 
układy pokarmowe. Każdy mógł wybrać karton z zwie-
rzęciem albo rośliną, którą chciał być. Nieliczni wybrali 

• Zajęcia muzyczne.
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słońce, które można potraktować jak boga. Po skończo-
nej zabawie wykazaliśmy naszym jakże wielkim talen-
tem plastycznym i pomalowaliśmy nową doniczkę dla 
pięknego kwiatka, który upamiętni nasze spotkanie. 
Ostatnim zajęciem była geografia. To był najtrudniejszy 
moment dnia. Rozmawialiśmy o przyczynach i skutkach 
zanieczyszczeń. Po lekcjach zjedliśmy obiad, a następ-
nie poszliśmy do przedszkola aby zrobić sałatkę. Gdy 
wróciliśmy do hotelu mieliśmy chwile wolnego, a tuż 
po obfitej kolacji wykazaliśmy się na karaoke.

Środa 27.03.2019 r.
Dzień rozpoczął się wczesną pobudką. Po zjedzeniu 
śniadania wybraliśmy się w podróż autokarem. Na po-
czątku odwiedziliśmy Jezioro Czerwone, okryte delikat-
ną warstwą śniegu. Po sfotografowaniu pięknego krajo-
brazu, udaliśmy się do najbliższej restauracji na lunch. 
Niedługo po skończeniu posiłku, wyruszyliśmy w dalszą 
podróż do kopalni soli, gdzie czekało na nas wiele atrak-
cji. Wracając, skorzystaliśmy z szansy skosztowania ich 
regionalnego przysmaku. Nasz dzień zakończył się  wy-
śmienitą kolacją.

Czwartek 28.03.2019 r.
Przedostatni dzień naszego pobytu w Rumunii, roz-
poczęliśmy smacznym śniadaniem. Następnie udali-
śmy się do szkoły, ponieważ tego dnia miały odbyć się 
warsztaty z robienia e-booków. Każdy uczestnik pro-
jektu wybrał zakładkę w danym kolorze. Później każda 
z grup odnalazła swoje stanowisko, przy którym miała 
pracować. Każda z grup miała inny temat, który doty-
czył przyszłości. Po skończonej pracy udaliśmy się na 
lekcje prowadzone przez Turków. Przeprowadzili oni 
zajęcia na temat ich ulubionych czynności, które wy-
konują podczas wolnego czasu. Po tureckich lekcjach 
poszliśmy na obiad do hotelu. Następnie wróciliśmy do 
szkoły, gdzie odbyły się drugie warsztaty z robienia pla-

katów multimedialnych. Ponownie każdy musiał wylo-
sować swój znaczek i dołączyć do swojej grupy. Wieczo-
rem odbyła się pożegnalna dyskoteka. Rozpoczęliśmy 
ją kolacją. Nauczyciele z Rumunii przygotowali dla nas 
niespodziankę. Zaprosili dzieci, które zatańczyły dla nas 
tradycyjne tańce rumuńskie. Później na scenie pojawi-
ła się śpiewaczka, przebrana w rumuński strój. Podczas 
gdy ona śpiewała uczestnicy tańczyli w kółku. Następ-
nie na salę przyniesiono tort z namalowanym logo na-
szego projektu i flagami państw biorących w nim udział. 
Dyskoteka przeciągnęła się do późnego wieczoru. Tań-
czyliśmy, śpiewaliśmy i spędzaliśmy wspólnie ostat-
nie chwile, a także uwieczniliśmy je poprzez robienie 
zdjęć. Niektórzy uczestnicy bardzo przeżywali pożegna-
nie i było im strasznie smutno. Mimo przykrych chwil 
wspaniale spędziliśmy czas.

Piątek 29.03.2019 r.
Ostatni dzień naszego pobytu w Piatra Neamt zaczął 
się wczesną pobudką i przygotowaniami do powrotu. 
Po zjedzeniu śniadania, udaliśmy się na zwiedzanie far-
my. Mogliśmy zobaczyć tam wiele urządzeń do uprawy 
ziemi. Zostaliśmy również poczęstowani kefirem i droż-
dżówką. W południe wróciliśmy do hotelu i udaliśmy 
się na lunch, po którym mieliśmy wyruszyć w drogę po-
wrotną. Po skończonym posiłku zabraliśmy nasze baga-
że i wsiedliśmy do auta. Cały dzień ogarnięty był smut-
kiem, wzruszeniem i goryczą, ponieważ musieliśmy 
pożegnać naszych zagranicznych przyjaciół. Pomimo iż 
się rozstaliśmy, na zawsze zapamiętamy tę wspaniałą 
przygodę. •

Uczniowie: Zuzanna Guz, Julia Stolarska, Wiktoria 
Buras, Wiktoria Basiak, Małgorzata Gajek

Nauczyciele: Iwona Majchrzyk, Ilona Przybysławska, 
Szymon Ubożak

Z wizytą w filharmonii
W piątek 29 marca 2019 r. dzieci z grup: ,,Biedronki" 
i ,,Leśne Skrzaty" zwiedzały Filharmonię Świętokrzy-
ską im. O. Kolberga w Kielcach. Najpierw jednak mo-
gły wejść na próbę generalną Orkiestry Symfonicznej, 
której dyrygentem był Victor Jacob z Francji.

Przedszkolaki zasiadły w lożach i jak prawdziwi melo-
mani wsłuchiwali się w dźwięki instrumentów bijąc 
brawa w przerwach między utworami. Następnie dzieci 
zobaczyły jakie pomieszczenia znajdują się w budynku 
filharmonii i do czego one służą muzykom. Zwiedziły 
m.in. bibliotekę, garderobę, dziedziniec, foyer.

Podczas przemieszczania się po wnętrzach filharmonii 
przedszkolaki spotkały muzyków, których znają z comie-
sięcznych audycji muzycznych odbywających się w na-
szej szkole. W przerwie próby orkiestry dzieci miały 
okazję wejść na scenę sali koncertowej i zobaczyć, a na-
wet spróbować zagrać na niektórych instrumentach. 
Dzięki temu mogły one poczuć się jak prawdziwi artyści 
- muzycy. Na zakończenie spotkania pani przewodnicz-
ka podarowała przedszkolakom smycze do kluczy z logo 

F i l h a r m o n i i  Ś w i ę t o k r z y s k i e j  z a p r a s z a j ą c 
na Koncerty Familijne. •

Anna Bukowska

• Z wizytą w Filharmonii Świętokrzyskiej.
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HARMONOGRAM CZASU PRACY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWINACH

W SOBOTY W 2019 R.

6  k w i e t n i a
1 1  m a j a

1  c z e r w c a
7  w r z e ś n i a

5  p a ź d z i e r n i k a
1 6  l i s t o p a d a

7  g r u d n i a

3 kwietnia 2019 r., w auli ZSP w Nowinach, odbył się 
XIX Przegląd Teatrzyków Szkolnych „TEATR I JA". Na 
scenie zaprezentowali się uczniowie szkół z terenu 
gminy Sitkówka – Nowiny (cztery grupy w dwóch ka-
tegoriach wiekowych – klasy I-III i IV-VIII). 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowinach, pod kierun-
kiem Pani Iwony Sokołowskiej oraz Pani Jadwigi Ochab, 
przedstawiły problem zanieczyszczenia środowiska 
w spektaklu pt. „Rozweselmy naszą ziemię". Przedsta-
wienie poruszyło niezwykle aktualne kwestie dotyczą-
ce ochrony środowska naturalnego oraz pokazało, jak 
ogromny wpływ na naturę mamy my sami, jak powinni-
śmy dbać o świat, w którym żyjemy, żeby nie dopuścić 
do nieodwracalnych i szkodliwych zmian.

Podopieczni Pań: Katarzyny Dąbrowskiej, Agnieszki 
Wołowiec i Małgorzaty Bierońskiej z Zespołu Placówek 
Integracyjnych w Kowali w ciekawy sposób zaprezen-
towali  "Sąd nad Zimą". Spektakl ukazał tytułowy sąd 
nad pozornie nielubianą porą roku, ale także skłonił nas 
do tego, aby zawsze starać się dostrzegać zarówno do-

Młodzi aktorzy na gminnej scenie
bre jak i złe strony we wszystkim, co nas otacza, także 
w zmieniajacych się porach roku.

W baśniowe zamieszanie wprowadzili nas młodzi ak-
torzy ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, fan-
tastycznie odgrywając swoje role w przedstawieiu pt. 
„Bajkowy ambaras". Opiekunowie grupy Panie: Justyna 
Wielgus i Anna Koprowska oraz Pan Dominik Wielgus 
wraz ze swoimi podopiecznymi zadbali o to, aby po 
obejrzeniu spektaklu, każdy z nas zatrzymał się na chwi-
lę i zastanowił nad pędzącym życiem, nie dał się zwa-
riować ani zawładnąć kolorowym ekranikom, wszelkim 
nowoczesnym technologiom, a docenił wartości po-
nadczasowe, które nigdy nie powinny przeminąć.

Tegoroczny przegląd teatrzyków, w niezwykle humory-
styczny sposób zakończyła młodzież z Zespołu Placó-
wek Integracyjnych w Kowali w sztuce pt. „Nigdy nie 
rozmawiaj z nieznajomym... czyli historia Czerwonego 
Kapturka", pod kierownictwem Pani Marzanny Krajew-
skiej. Po mistrzowsku odegrane sceny do łez rozbawiły 
zebraną publiczność. Oryginalna i „unowocześniona" 
wersja bajki o Czerwonym Kapturku przypadła do gustu 
nam – odbiorcom, ale przede wszystkim i bez wątpienia 
dostarczyła mnóstwa śmiechu i dobrej zabawy jej wy-
konawcom – zdolnym, młodym aktorom.
Na koniec wszyscy, którzy wzięli udział w przeglądzie 
teatrzyków otrzymali z rąk Pana Sebastiana Nowaczkie-
wicza – wójta gminy Sitkówka – Nowiny oraz Pana Jacka 
Kani – dyrektora Gminnego Ośrodka Klutury „Perła" 
w Nowinach pamiątkowe medale oraz słodkie upo-
minki.

Wszystkim uczestnikom należą się wielkie brawa i po-
dziękowania za ogrom pracy i trud włożony w przygo-
towanie oraz zaprezentowanie interesujących i warto-
ściowych przedstawień. •

Magdalena Świąder
Joanna Plutka

• XIX Przegląd Teatrzyków Szkolnych.

Biblioteka także w soboty
Zgodnie z oczekiwaniami czytelników Gminna Biblio-
teka Publiczna w Nowinach będzie otwarta również w 
soboty. - Póki co planujemy, że będzie to jedna sobo-
ta w miesiącu, z wyłączeniem okresu wakacyjnego - 
mówi dyrektor biblioteki Julita Zając.

Biblioteka będzie otwarta w godzinach 9.00-13.00 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. - 
Zapraszam do odwiedzania nas, mamy bardzo dużo no-
wości, popularnych wśród czytelników książek. Często 
zdarza się, że są u nas dostępne tytuły, których nie ma 
jeszcze w kieleckich bibliotekach - zachęca Julita Zając.

Obecnie w katalogu elektronicznym zaewidencjonowa-
ne jest niemal 6000 książek. •
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Rozmowy o sporcie
Za nami dzień otwarty Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach. Jego uczestnicy mogli zwiedzić 
szkołę, przyjrzeć się bazie szkoleniowej oraz porozma-
wiać z kadrą nauczycielską, przedstawicielami Święto-
krzyskiego Związku Piłki Nożnej, hiszpańskiej ambasa-
dy oraz Pawłem Golańskim - byłym reprezentantem 
Polski.

W spotkaniu uczestniczyli potencjalni uczniowie i ich 
rodzice, kadra nauczycielska ZSP w Noiwnach na czele z 
dyrektor szkoły Kornelą Bem-Kozieł, a  także zaproszeni 
goście, którzy wspierają powstanie liceum sportowe-
go. Wśród nich: Sebastian Nowaczkiewicz - wójt gminy 
Sitkówka – Nowiny, przedstawiciele Ambasady Hiszpa-
nii: Reyes Torrejón Bersabé - doradca techniczny ds. 
nauczania oraz Felipe Díaz Suero - sekretarz generalny 
Ministerstwa Edukacji, przedstawiciele Świętokrzyskie-
go Związku Piłki Nożnej: Magdalena Pawlik – koordy-
nator PZPN ds. piłki amatorskiej oraz Andrzej Ubożak 
- sekretarz Kolegium Sędziów ŚZPN, Paweł Golański 
– były reprezentant Polski, Tomasz Wilman – terener 
oraz Tomasz Siarek – prezes GKS Nowiny.

- Naszą misją jest wykształcenie odpowiedzialnego 
człowieka znającego własny potencjał oraz  świadomie 
podejmującego decyzje w oparciu o wszechstronną 
wiedzę – mówiła dyrektor szkoły Kornelia Bem-Kozieł. 
– Zależy nam zarówno na doskonaleniu umiejętności 
sportowych, jak i edukacji na jak najwyższym poziomie 
– podkreślała, wskazując dotychczasowe osiągnięcia 
edukacyjne szkoły.  - Będziemy chcieli rozszerzyć ofertę 
o języki obce. Będą dodatkowe zajęcia dla dzieci zdol-
nych i dla tych, które będą potrzebowały dodatkowego 
wsparcia, żeby jak najlepiej przygotować się do matu-
ry – dodała. Obecnie szkoła planuje utworzenie dwóch 
klas mistrzostwa sportowego z kierunkiem piłka nożna 
z elementami futsalu, w których prowadzone będą roz-
szerzone zajęcia z języka angielskiego, biologii i geogra-
fii. Z kolei w klasach ogólnych przewidziany jest rozsze-
rzony język angielski i WOS.

- Pasja. To jest to, czego potrzeba najbardziej. Potrzebu-
jemy młodych osób z pasją, z których będziemy chcieli 
zrobić dobrych piłkarzy. Wielu 14-, 15-latków, którzy    
w tym wieku zaczynali przygodę z piłką, zrobiło wielką 
karierę – mówił z kolei Tomasz Wilman, przedstawiając 
rozbudowany program szkoleniowy szkoły. Kadra szko-
leniowa to m.in. Tomasz Wilman posiadający licencję 
UEFA PRO, Przemysław Cichoń z licencją UEFA A, Piotr 
Lichota z licencją UEFA A, Artur Wierzba – trener bram-
karzy. Szkoła zamierza współpracować z klubami piłkar-
skimi działającymi na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. 
Przewidywane jest łącznie 16 godzin zajęć sportowych 
w tygodniu: 13 godzin to program szkolenia piłki noż-
nej, a trzy godziny to realizacja programu w-f dla lice-
ów. A wszystko to przy wykorzystaniu doskonałego za-
plecza sportowego.

Obecny podczas dnia otwartego Paweł Golański – były 
reprezentant Polski i były kapitan Korony Kielce Paweł 
Golański był pod wrażeniem infrastruktury sportowej, 
z której będą mogli korzystać przyszli uczniowie. Są to: 
pełnowymiarowa hala sportowa z wyznaczonymi bo-
iskami do piłki halowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, 
koszykówki, lustrzana salka aerobiku, siłownie: zewnę-
trza i wewnętrzna, kort tenisowy boisko ze sztuczną na-
wierzchnią, boisko z nawierzchnią z trawy, orlik, bież-
nia, basen. Uczniowie będą mogli również korzystać      
z odnowy biologicznej dostępnej na terenie basenu 
Perła.

Podczas dnia otwartego zaprezentowano test sporto-
wy, jaki będzie przeprowadzany podczas rekrutacji do 
szkoły, udzielono także odpowiedzi na pytania związa-
ne z samą rekrutacją. W kwietniu szkoła planuje jeszcze 
jedno spotkanie z przyszłymi uczniami. •

• Paweł Golański jest „twarzą" Liceum Sportowego.

• Dzień otwarty cieszył się dużym zainteresowaniem.
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ku” uczestniczyło już ponad 50 późniejszych repre-
zentantów Polski różnych kategorii wiekowych, w tym 
m.in. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński czy Paulina Dudek. 
Co roku setki tysięcy dzieci walczy o spełnienie marzeń, 
zwycięstwa swoich drużyn i nagrody indywidualne. 
Najlepsi są wybierani przez trenerów i skautów z Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej i dostają zaproszenie na 
Letnią Akademię Młodych Orłów, na której spotykają 
się z najbardziej utalentowanymi rówieśnikami z całe-
go kraju. W następnych latach do części z nich trafiają 
pierwsze powołania do najmłodszej reprezentacji Pol-
ski do lat 15.

Wielki Finał na PGE Narodowym
W Nowinach chłopcy i dziewczynki z kategorii U-8 zdo-
byli tytuł mistrzów województwa świętokrzyskiego. Ich 
starsi koledzy i koleżanki ze zwycięskich drużyn U-10 
i U-12 wywalczyli ponadto awans na Finał Ogólnopol-
ski, który odbędzie się w Warszawie od 29 kwietnia do 
2 maja. Triumfatorów XIX edycji Turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku” poznamy po Wielkim 
Finale na PGE Narodowym. Decydujące mecze zostaną 
rozegrane 2 maja, na kilka godzin przed finałem Pucha-
ru Polski w obecności takich widzów jak prezes PZPN 
Zbigniew Boniek czy selekcjoner Jerzy Brzęczek.

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Noż-
nej, głównym sponsorem od 13 lat firma Tymbark, 
a sponsorem brązowym od dwóch edycji – Electrolux. 
XIX edycja rozgrywek została objęta Patronatem Hono-
rowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy, a także wsparciem Komitetu Honorowego, na 
który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Minister-
stwa Zdrowia.

Partnerem Turnieju w województwie świętokrzyskim 
była firma Lobo. •

To oni staną przed szansą zagrania na PGE Narodo-
wym. Oto najlepsi młodzi piłkarze i piłkarki woje-
wództwa świętokrzyskiego!

2 dni sportowej rywalizacji, prawie 70 drużyn chłopców 
i dziewczynek, 594 strzelone gole, tysiące uśmiechów 
na dziecięcych twarzach i wreszcie wszystko jest jasne. 
Mistrzami województwa świętokrzyskiego w XIX edycji 
Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 
zostali chłopcy z KPP Korona Kielce I (kategoria do lat 
8), SP Nowiny (U-10) i SP Małogoszcz (U-12), a także 
dziewczynki z Czarodziejek Klimontów (U-8), UKS-u Ku-
nów (U-10) i KSP Kielce (U-12). Zawodnicy i zawodnicz-
ki z dwóch starszych kategorii awansowali do Finału 
Ogólnopolskiego, który odbędzie się od 29 kwietnia do 
2 maja w Warszawie. Mistrzowie regionów powalczą 
tam o występ w wielkim finale na PGE Narodowym.
Gospodarzem Finałów Wojewódzkich w Świętokrzy-
skiem były Nowiny, a dokładniej obiekty tamtejszego 
GKS-u przy ul. Perłowej 1. To tutaj spotkały się drużyny 
chłopców i dziewczynek ze wszystkich 14 powiatów.

Święto futbolu w Nowinach
W tym roku to właśnie województwo świętokrzyskie 
gościło Finały Wojewódzkie Turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku” jako pierwsze. W czwar-
tek 28 marca na obiektach GKS-u Nowiny rywalizowa-
li chłopcy i dziewczynki z najstarszej kategorii U-12, 
a także dziewczynki z zespołów do lat 8. Dzień później 
oglądaliśmy emocjonujące rozgrywki drużyn U-10 oraz 
najmłodszych zespołów chłopców.
Finały Wojewódzkie były wielkim świętem futbolu 
i okazją do przyjrzenia się najbardziej utalentowanym 
młodym piłkarzom i piłkarkom z regionu. W Nowinach 
świetnie bawili się nie tylko zawodnicy, ale też ich tre-
nerzy, rodzice i kibice, którzy dopingowali młodych 
sportowców.

Szansa na odkrycie talentu
W Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbar-

Święto futbolu w Nowinach

• Uczniowie z SP w Nowinach najlepsi w grupie U-10.

• Kubuś - ulubieniec najmłodszych.
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W środę, 20 marca 2019 r., na hali ZSP w Nowinach 
odbył się rozgrywki piłki ręcznej uczniów klas I-III 
szkół podstawowych z terenu powiatu kieleckiego. 
O tytuł najlepszej drużyny ubiegały się cztery zespoły.

Program Dziecięca Piłka Ręczna został stworzony przez 
nauczycieli ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. – Dzięki dziecięcej piłce ręcznej zamierza-
liśmy uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego ma 
pierwszym etapie edukacji – mówi Jacek Wolowiec 
dyrektor ŚCDN w Kielcach. W ramach trzeciej edycji 
programu siedemdziesiąt szkół z regionu zostało wypo-
sażonych w niezbędny sprzęt sportowy, a nauczyciele 

Dziecięca Piłka Ręczna w Nowinach

• Dziecięca Piłka Ręczna w Nowinach.

otrzymali wsparcie metodyczne w ramach konferencji 
i warsztatów.

Orędownikiem i entuzjastą tej dyscypliny sportowej 
jest Sylwia Trepka wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
w Nowinach. – To nie tylko ciekawy sposób na przepro-
wadzenie zajęć w-f, ale również nauka pracy w zespole, 
pobudzanie ducha rywalizacji. Te elementy są przydat-
ne nie tylko podczas aktywności fizycznej, ale w całym 
życiu – podkreśla. W rozpoczęciu turnieju wziął udział 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Nie ma w za-
sadzie tygodnia, by w naszej gminie nie odbywały się 
rozgrywki o randze co najmniej powiatowej. To niezwy-
kle cieszy. Dzięki doskonałej infrastrukturze sportowej 
nasza gmina staje się synonimem sportu, co niesie za 
sobą wymierne korzyści, w tym najważniejszy – nasze 
dzieci i młodzież nie spędzają czasu prze telewizorami 
czy komputerami, ale aktywnie biorą udział w zajęciach 
sportowych.

W rozegranym turnieju miejsce pierwsze zajęli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej z Maslowa, na drugim miejscu 
uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w No-
winach, na trzecim – ze Szkoły Podstawowej w Straw-
czynie, a na czwartym ze Szkoły Podstawowej w Kowali. 
SP w Kowali. Do finału wojewódzkiego przeszła druży-
na z Masłowa. Uczniowie z Nowin mają jeszcze szansę 
w losowaniu, które odbędzie się 9 kwietnia i wyłoni po-
zostałych uczestników. •

Turniej Rocznika 2011
W dniu 30 marca 2019 roku w hali ZSP w Nowinach 
odbył się Turniej w Futsalu o Puchar Wójta Gminy 
Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza. 
Wzięły w nim udział drużyny z rocznika 2011: Dziecięca 
Akademia Piłkarska, Footbol Academy Kielce, Wicher 
Kostomłoty, Victoria Mniów, Zagnańska Akademia Pił-
karska i gospodarz Nowińska Akademia Futsalu.

Dla wiekszości chłpopców z tego rocznika był to pierw-
szy turniej jaki rozgrywali w swojej krótkiej przygodzie 
z piłką nożną. W meczach było dużo emocji i sportowej 
walki. Przy pełnych trybunach i ogłuszjącym dopingu    
w turnieju zwyciężył DAP Kielce. Nasi chłopcy z Nowiń-
skiej Akademii Futsalu zajęli piąte miejsce choć była 
szansa na dwa oczka wyżej. Na turnieju panowała fajna 
sportowa atmosfera i gra fair play. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale i upominki. Patronat 
nad imprezą objął Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Pan 
Sebastian Nowaczkiewicz. Przed nami kolejne mecze     
i turnieje. Zapraszamy.

Gminny Klub Sportowy „Nowińska Akademia Futsalu"

• Turniej w Futsalu o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.
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Co słychać u gminnych artystów?
Chór Nowina pod kierunkiem Henryka Panasa oraz 
zespoły: Bolechowiczanie, Kowalanki oraz Szewczanki. 
Artystów oceniało Jury w osobach: dr Maria Zawartko, 
dr Iwona Polak z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego 
we Wrocławiu oraz Grzegorz Michta.

Festiwal Wielkopostny
Bolechowiczanie zajęli trzecie miejsce wśród zespołów 
ludowych podczas jubileuszowego XV Festiwalu Wiel-
kopostnego. W konkursie wzięło udział 35 zespołów 
z terenu województwa świętokrzyskiego, prezentują-
cych pieśni pasyjne w trzech kategoriach: chóry, zespo-
ły ludowe i zespoły wokalne. Finałowy koncert odbył 
się 7 kwietnia 2019 r. w Daleszycach w kościele pw. św. 
Michała. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody i wyróżnienia ufundowane przez darczyńców.

Ogólnopolskie wyróżnienie
Lidia Jędrocha, poetka z Nowin została wyróżniona
w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Złotą 
Pszczołę”. 7 marca 2019 r. w siedzibie Fundacji czAR(T) 
Krzywogańca obradowała komisja konkursowa w skła-
dzie: Beta Morzyńska-Wrzosek, Gerard Guźlak, Graży-
na Wojcieszko. Komisja zapoznała się z projektami ksią-
żek nadesłanych na konkurs i po ich wnikliwej analizie 
wyłoniła finalistów, wśród których znalazła się Lidia 
Jędrocha z tomikiem „W trybach roku”. Komisja kon-
kursowa doceniła zróżnicowaną poetycką interpretację 
problematyki nawiązującej bezpośrednio do przyrody. 
Nagrody zostaną wręczone podczas Festynu Poetyckie-
go Leśnej Pszczoły 2019 w dniu 18 maja 2019 r. •

Gmina SItkówka-Nowiny może pochwalić się wielo-
ma artystami, którzy osiągają sukcesy i promują ją w 
całym regionie. Są wśród nich zespoły ludowe, chór i 
poeci.

Nowy tomik wierszy
Henryk Skowerski, poeta z Nowin, znany również jako 
chórzysta chóru Nowina wydał swój kolejny tomik 
wierszy. Zbiór zatytułowany „Życie wierszem pisane" 
jest już dostępny, a wkrótce poeta planuje wieczór au-
torski, podczas którego zaprezentuje swoje wiersze.

Pieśni Pasyjne i Pokutne
30 marca 2019 r. w Bazylice Mniejszej pw. Trójcy Świę-
tej Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na 
Świętym Krzyżu odbył się VI Regionalny Przegląd Pieśni 
Pasyjnej i Pokutnej. Organizatorem Przeglądu był Bur-
mistrz i Rada Gminy Nowa Słupia oraz Misjonarze Ob-
laci Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża przy Krzyża 
przy współpracy GOKSiT w Rudkach. 

W Przeglądzie wzięli udział artyści z 41 podmiotów ar-
tystycznych. Gminę Sitkówka-Nowiny reprezentował 

• Dużo śmieci znajduje się tuż nad rzeką Bobrzą.

•  VI Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej.

• Bolechowiczanie zajęli trzecie miejsce podczas Festiwalu 
Wielkopostnego.
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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.

już w zamaszystych ruchach,
nie zatrzyma się w pół drogi.
powoli rozlewa zieleń
i osiada w oczach. słońce
zwabia muchy i kotom 
wygrzewa grzbiety. jeszcze
wieczory nabiegają chłodem,
ale w sercach już pogodnie.
byleby tylko znów
zakręciła nam w głowach.

Lidia Kubicka-Jędrocha

wiosna Krople deszczu
Za oknem pada deszcz

                Krople deszczu spływają jak łzy
                O czym myślę dobrze wiesz

                W tych kroplach zawsze jesteś ty

                Każda kropla przywołuje marzenia
                Każda kropla jest kroplą łez

                One przywołują zatarte wspomnienia
                O których tylko ty dobrze wiesz

                Lecz deszcz za oknem nie ustaje
                Krople po szybie spływają strugami
                Każda z tych kropel życie ziemi daje

                A w głowie wciąż wirują wspomnienia

                Są lepsze gorsze i nijakie
                Lecz w twojej głowie pozostały
                Chciała byś żeby były ptakiem

                I z głowy twojej odleciały

Irena Kostrzewska

Życzenia świąteczneKochają  się  ludzie
młodzi także staży
Żyją wszyscy w zgodzie
z uśmiechem na twarzy

Świat wtedy pięknieje
wszystko jest w kolorach
Serce mocno bije
na widok Amora

W życiu nie potrzeba
zmartwienia czy złości
Nie pójdziesz do Nieba
bez zgody miłości

Gdy chcesz być szczęśliwy
więc szanuj każdego
By być sprawiedliwym
to nie czyń też złego

Zacznijmy na ziemi
swe życie naprawiać
By każdy się zmienił
bo trudno jest płakać

Gdy co nie wychodzi
to szukaj co łączy
Bo słońce zachodzi
i dzień też się skończy

Henryk Skowerski

Kochają się ludzie

Dzwon wesoło się rozlega,
Pieśń potężna świat oblega,

aby serce też zostało
wypełnione dzisiaj chwałą

i tętniącym życiem wiosny
w zmartwychwstania dzień radosny.

Życzę od Zmartwychwstałego
zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,

a przy tym wszystkim stołu bogatego.
Mokrego dyngusa, smacznego jajka

i niech te święta będą jak bajka,
życz z radosnym Alleluja.

Pobłogosław Boże z wysokiego nieba,
aby na żadnym stole na całym świecie

nigdy nie zabrakło chleba.

Henryka Brzoza
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1000 dni bez wypadku
Trzuskawica SA to zakład zatrudniający setki pracow-
ników, wśród nich wielu jest mieszkańcami naszej 
gminy. Zakład dochowuje wszelkich standardów bez-
pieczeństwa, starając się zapewnić swoim pracowni-
kom komfortową pracę. 

- Życie i zdrowie każdej osoby przebywającej na terenie 
naszej firmy jest bezcenne. Bezpieczeństwo to nasza 
wartość i nasz priorytet ujęty w Polityce Bezpieczeń-
stwa. Dlatego tak duży nacisk kładziemy każdego dnia 
na każdym stanowisku na przestrzeganie i doskonalenie 
zasad BHP – mówi prezes zarządu Dominik Piskorski.
Przez ostatnie tysiąc dni nie doszło na terenie zakładu 
do żadnego wypadku. Przez te dni wszyscy pracownicy 
oraz wykonawcy pracowali bezpiecznie i wracali  zdro-
wi do swoich domów, rodzin i bliskich. - To ogromny 
sukces nas wszystkich i jednocześnie wyzwanie na przy-
szłość. Realizowane na terenie naszej spółki procesy są 
procesami o wysokim ryzyku. Transport, prace szcze-
gólnie niebezpieczne, wiele rodzajów źródeł energii 
– to tylko przykłady zagrożeń, które spotykamy na co 
dzień. Dlatego ciesząc się z tego co osiągnęliśmy, nie 
możemy ustawać w naszych wysiłkach skierowanych na 
poprawę infrastruktury bezpieczeństwa oraz właściwe 
postępowanie – podkreśla Dominik Piskorski.

Władze spółki apelują do swoich pracowników o zwra-
canie szczególnej uwagi na osoby podejmujące ryzy-
kowne działania oraz na zachowanie ostrożności przy 
wykonywaniu swoich obowiązków.  To niezwykle waż-
ne, wszak od tego zależy ich życie i zdrowie. •

•  Trzuskawica SA świętuje 1000 dni bez wypadku.

nowińskie centrum rozwoju

miejsce: pokój nr 12 parter Urzędu Gminy, 
ul. Białe Zagłębie 25, Nowiny

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z PRAWNIKIEM 

STYCZEŃ :  
09.01 .2019 -  15 .30-18 .00 
23 .01 .2019 -  15 .30-18 .00 
LUTY:  
13 .02.2019 -  15 .30-18 .00 
27 .02.2019 -  15 .30-18 .00 
MARZEC:  
13 .03 .2019 -  15 .30-18 .00 
27 .03 .2019 -  15 .30-18 .00 

Zapisów do prawnika dokonuje się 

w Urzędzie Gminy pokój 12 osobiście 

lub telefonicznie pod nr 41 347 50 54.
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Stop pożarom traw
W Polsce  w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, 
wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Pol-
sce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. 
traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 25 345, 
co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw w 2018 
roku.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie 
wzrasta liczba pożarow i traw na ląkach i nieużytkach 
rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych 
traw i pozostałości roslinnych. Obszary zeszlorocznej 
wysuszonej roslinności są doskonałym materiałem 
palnym, co w połączeniu z niedpowiedzialnością ludzi 
skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość 
pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, 
wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalanie su-
chej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spo-
woduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym 
samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić 
ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h, szybka 
jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenia-
niu ognia pomaga także wiatr. W wypadku dużej jego 
prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo 
często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobli-
skie lasy oraz zabudowania.

Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą doby-
tek całego życia. Występuje również bezpośrednie za-
grożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty material-
ne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Sza-
cowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały 
w 2018 roku, to 32 956 500 złotych. Średni czas trwania 
akcji gaszenia pożaru trawy wynosi 52 minuty. 
W 2018 roku średnio co 10 minut strażacy wyjeżdżali 
do pożarów traw i nieużytków rolnych.

W 2018 roku podczas akcji ratowniczych związanych 
z gaszeniem pożarów traw zużyto 123 153 186 litrów 
wody, co odpowiada pojemności 32,8 basenów olim-
pijskich. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich 
charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą licz-
bę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu 
interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy, 
zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nie-
użytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do 
ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym 
miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi 
związaną z wypalaniem traw, nie dojadą na czas tam, 
gdzie są bardzo potrzebni. •

www.stoppozaromtraw.pl
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OSIEDLE NOWINY
miejsce zebrania: Szko ła Podstawowa w Nowinach
I termin: 6 maja 2019 r., godz. 17.00
II termin: 6 maja 2019 r., godz. 17.30

HARMONOGRAM ZEBRAŃ  WIEJSKICH
ORAZ ZEBRANIA OSIEDLOWEGO DLA WYBORU SOŁTYSÓW,

CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH
ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA NOWINY

I CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA NOWINY
NA TERENIE GMINY SITKÓWKA-NOWINY

SOŁECTWO BOLECHOWICE
miejsce zebrania: Szko ła Podstawowa w Bolechowicach
I termin: 8 maja 2019 r., godz. 17.00
II termin: 8 maja 2019 r., godz. 17.30

SOŁECTWO KOWALA
miejsce zebrania: Szko ła Podstawowa w Kowali
I termin: 9 maja 2019 r., godz. 17.00
II termin: 9 maja 2019 r., godz. 17.30

SOŁECTWO WOLA MUROWANA
miejsce zebrania: budynek remizy w Woli Murowanej
I termin: 13 maja 2019 r., godz. 17.00
II termin: 13 maja 2019 r., godz. 17.30

SOŁECTWO SZEWCE-ZAWADA
miejsce zebrania: budynek świetlicy w Szewcach
I termin: 15 maja 2019 r., godz. 17.00
II termin: 15 maja 2019 r., godz. 17.30

SOŁECTWO ZGÓRSKO-ZAGRODY
miejsce zebrania: Szko ła Podstawowa w Nowinach
I termin: 17 maja 2019 r., godz. 17.00
II termin: 17 maja 2019 r., godz. 17.30

P R O S I M Y  M I E S Z K AŃC Ó W  O  Z A B R A N I E  Z E  S O BĄ  
D O K U M E N T U  P O T W I E R D Z A JĄC E G O  T O Ż S A M O ŚĆ
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dbamy o
brzegi
bobrzy

Trzcianki, ul. Olchowa 3
POSPRZĄTAJ Z NAMI BOBRZĘ !

w w w . n o w i n y . c o m . p l

zbiórka:
ZAPEWNIAMY WORKI I RĘKAWICE DO SPRZĄTANIA

godz. 10.0027 kwietnia


