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Szanowni Państwo!

 Listopad, jak co roku, sprzyja refleksjom i zadumie. Nie sposób nie odnieść się do sytuacji, która 
powtarza się każdego roku, gdy tylko rozpoczyna się sezon grzewczy. Przez wiele miejscowości naszej 
gminy nie da się po prostu przejechać, bo wydostający się z kominów dym gryzie, dławi i utrudnia wi-
doczność. Nie wiem, czy ci z Państwa, którzy palą w piecach niewłaściwymi substancjami, zdają sobie 
sprawę z tego, jak wielką krzywdę wyrządzają nie tylko swoim sąsiadom, ale także swoim najbliższym     
i sobie. To nie tylko krótkotrwałe podrażnienia spojówek i krtani czy infekcje, ale także istotny wpływ na 
drogi oddechowe, serce i odporność. Kilkudniowe przekroczenie norm jakości powietrza powoduje liczne 
zachorowania, doprowadza do zgonów. Szacuje się, ze w Polsce każdego roku smog zabija ponad 40 tys. 
ludzi. Warto o tym pamiętać, kiedy następnym razem będziemy „dorzucać do pieca”. Zachęcam wszyst-
kich do skorzystania ze wsparcia gminy Sitkowka-Nowiny i wymiany kopciuchów na nowe, ekonomiczne 
i ekologiczne piece. Program od lat cieszy się dużym powodzeniem, a w nadchodzącym roku zamierzamy 
zwiększyć łączną kwotę dofinansowania na ten cel, by mogło skorzystać z niego jak najwięcej mieszkań-
ców. 

 Listopad to także czas, kiedy powoli zaczynamy myśleć o nadchodzących świętach. Zanim to jed-
nak nastąpi, wspomnijmy wyjątkowe Święto Niepodległości, jakie miało miejsce na lotnisku w Kowali,
a 28 listopada udajmy się na „Andrzejki z Andrzejem” – wyśmienity recital komediowy Andrzeja Gra-
bowskiego. W grudniu, tradycyjnie już, zapraszam na kiermasz bożonarodzeniowy, który w tym roku 
odbędzie się przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach. Spotkajmy się na wspól-
nym kolędowaniu!
Do zobaczenia!

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Gmina Sitkówka-Nowiny rozpoczyna konsultacje    
z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy. propo-
nowaną nazwą jest "Gmina Nowiny". Konsultacje 
potrwają do końca roku.

30 września 2019 r. radni podjęli uchwałę w spra-
wie przystąpienia do zmiany nazwy gminy i prze-
prowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkań-
cami gminy Sitkówka-Nowiny. Inicjatorem był wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Już w poprzedniej ka-
dencji mieszkańcy sygnalizowali mi chęć zmiany 
nazwy naszej gminy. Uważam, że to dobry pomysł. 
Brak jakiegokolwiek uzasadnienia historycznego dla 
jej utrzymania, a skomplikowana nazwa nastręcza 
wielu problemów – mówi wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz.

Jak wygląda procedura?
 – Pierwszy etap już za nami. Radni podjęli stosow-
ną uchwałę, teraz czas na konsultacje z mieszkań-
cami. Będą one trwały do końca roku, jeżeli w tym 
czasie 30 % uprawnionych wypowie się czy chcą 
zmiany nazwy gminy, na tym zostaną zakończone. 
W przeciwnym przypadku zostanie wyznaczony 
drugi termin konsultacji, który będzie trwał od 1 
stycznia do 15 marca 2020 r. – wyjaśnia sekretarz 
gminy Ryszard Kusak.

W przypadku, gdy mieszkańcy przychylą się do pro-
pozycji zmiany nazwy gminy, radni zobowiązani są 
podjąć uchwałę o wystąpieniu do właściwego mi-
nistra z wnioskiem o zmianę nazwy gminy. Wniosek 
taki jest rozpatrywany w ciągu roku od jego złoże-
nia. Zmiana następuje z dniem 1 stycznia. – Przewi-
dujemy, że najwcześniej mogłaby nastąpić 1 stycz-

Mieszkańcu, zabierz głos
nia 2021 r. – mówi Ryszard Kusak.
Konsultacje polegać będą na wypełnieniu karty 
konsultacyjnej – ankiety i udzieleniu odpowiedzi na 
pytanie w  sprawie zmiany nazwy Gminy, przez zło-
żenie podpisu w wybranej na odpowiedź kolumnie
i wierszu. Uprawnionymi do udziału w konsulta-
cjach są mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny którzy mają ukończone 18 
lat i posiadają czynne prawo wyborcze.

Kartę konsultacyjną będzie można wypełnić w Urzę-
dzie Gminy Sitkówka-Nowiny (sekretariat) w go-
dzinach pracy Urzędu, będzie ona też dostarczana 
bezpośrednio mieszkańcom przez sołtysów oraz in-
kasenta podczas pobierania lokalnych opłat.

Pytanie o koszty
• Dla gminy zmiana nazwy miejscowości wiąże się 

z obowiązkiem wykonania nowych szyldów, tablic 
i znaków informacyjnych na drogach gminnych            
i powiatowych, zmian pieczęci urzędowych, a także 
zmian w dokumentacji geodezyjnej i w innej do-
kumentacji. Zmian tych gmina będzie dokonywała 
sukcesywnie.

• Dla mieszkańców zmiana nazwy gminy nie niesie za 
sobą konieczności wymiany dowodów osobistych, 
ponieważ nie posiadają one zapisu adresu. Podob-
nie jest w przypadku prawa jazdy, paszportów oraz 
legitymacji emeryta i rencisty.

• Dla przedsiębiorców zmiana nazwy gminy spowo-
duje konieczność wymiany tych pieczątek, szyldów 
czy druków., gdzie znajdowała się nazwa gminy. Nie 
będą mieli oni natomiast obowiązku dokonywania ak-
tualizacji swoich danych w ZUS oraz w urzędzie skar-
bowym – zostaną one zaktualizowane z urzędu. •

Współpraca z gminą Brójce
Radni gminy Sitkówka-Nowiny byli jednogłośni. Part-
nerska współpraca z gminą Brójce wkrótce stanie się 
faktem.

Poniedziałkowa sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
miała podniosły charakter. A to za sprawą gości z gminy 
Brójce w niej uczestniczących. – Nasze gminy mają wie-
le wspólnych cech. Zarówno gmina Sitkówka-Nowiny, 
jak i gmina Brójce są tymi obwarzankowymi gminami i 
myślę, że to powoduje, że problemy również mamy po-
dobne. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie 
z korzyścią tak dla nas, jak i dla Was. Mówię tu oczywi-
ście o mieszkańcach, bo to dla nich przede wszystkim to 
porozumienie chcielibyśmy podpisać – mówił wójt Ra-
dosław Agaciak. – Gmina Brójce leży w bezpośrednim 
sąsiedztwie miasta Łodzi, mamy 6500 mieszkańców, 14 
sołectw, 10 kół gospodyń wiejskich, 11 ochotniczych 
straży pożarnych, z tego 4 są zrzeszone w krajowym 
systemie ratownictwa-gaśniczego, 2 szkoły podstawo-

• Od lewej: Sebastian Nowaczkiewicz, Radosław Agaciak.
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Droga w Bolechowicach już przejezdna

we – wyliczał wójt.
Partnerstwo między gminami będzie polegało na utrzy-
maniu wzajemnych kontaktów zmierzających do roz-
woju społeczności lokalnych obu gmin, a w szczególno-
ści współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, 
zdrowia, gospodarki komunalnej, promocji, rozwoju 
gospodarczego, innowacji i inwestycji oraz wymianę 
doświadczeń w pracy urzędów administracji samorzą-
dowej.

 – Chcemy tworzyć warunki dla wzajemnej prezentacji 
i wymiany doświadczeń lokalnych środowisk, wymiany 

grup dzieci i młodzieży. Przewidujemy uczestnictwo de-
legacji gmin w wydarzeniach czy jubileuszach organizo-
wanych oraz promocję regionów – mówił wójt gminy 
Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

Wszyscy radni jednogłośnie poparli pomysł nawiązania 
współpracy z gminą Brójce. – Mieliśmy w ostatnim cza-
sie możliwość przebywania z wizytą w gminie, jestem 
szczerze przekonany, że ta współpraca przyniesie wy-
mierne korzyści dla naszych mieszkańców – podkreślał 
przewodniczący rady Gminy Zbigniew Pyk. •

Przebudowa drogi gminnej w Bolechowicach to jed-
na z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w gminie 
Sitkówka-Nowiny. Proces przygotowania tej inwesty-
cji był długi, między innymi ze względu na proble-
my z własnością gruntów. Nabycie tytułu własności                    
w drodze komunalizacji nastąpiło po wieloletnich sta-
raniach gminy w 2017 roku i wówczas zostały rozpo-
częta działania inwestycyjne.

Ich realizacja przebiegała wieloetapowo. – Najpierw 
wybudowaliśmy w dwóch etapach kanalizację deszczo-
wą, później została ułożona nawierzchnia. Dodatkowo, 
na etapie wykonawstwa „Wodociągi Kieleckie” dokona-
ły wymiany urządzeń i armatury wodociągowej – wyja-
śnia Andrzej Waśko, kierownik referatu inwestycji.

W uroczystym odbiorze gminy wzięli udział przedsta-
wiciele Urzędu Gminy, sołtys Zbigniew Jantura, radni, 
mieszkańcy oraz wykonawca robót. – To jedna z  naj-
częściej uczęszczanych dróg w tej części gminy. Prze-
mieszczają się nią mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy 
prowadzący tutaj swoje interesy. Dzięki realizacji inwe-
stycji poprawiliśmy zarówno komfort poruszania się, 
jak i bezpieczeństwo. To bardzo ważne dla nas sprawy 
– mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 3,2 mln złotych.

• Odbiór inwestycji.

Dla ochrony  środowiska
13 listopada włodarze gmin należących do Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego podpisali deklarację współ-
pracy na rzecz ochrony powietrza przed zanieczyszcze-
niami. W Kieleckim Centrum Kultury dokument pod-
pisali prezydent Kielc oraz burmistrzowie i wójtowie 
gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Chę-
cin, Chmielnia, Daleszyc, Masłowa, Górna, Miedzianej 
Góry, Morawicy, Sitkówki-Nowin, Piekoszowa, Straw-
czyna oraz Zagnańska.

Wszyscy oni są przekonani o konieczności podjęcia 
spójnych i jednolitych działań w tym zakresie, zarówno 
w kwestii inwestycyjnej, jak i informacyjnej. – Dbanie     
o czyste powietrze dotyczy nas wszystkich. Dlatego bar-
dzo się cieszę, że ta deklaracja została dziś podpisana 

z wieloma partnerami o dużym doświadczeniu samo-
rządowym. Wspólnymi siłami będziemy szukać różnych 
rozwiązań, które dotyczą zarówno tych najmniejszych, 
jak i dużych gmin, jak Kielce – podkreślił prezydent Bog-
dan Wenta.

Warto podkreślić, że troska o środowisko naturalne jest 
jednym z priorytetów w gminie Sitkówka-Nowiny. – Od 
wielu lat prowadzimy działania mające na celu ograni-
czenie niskiej emisji, to choćby program, w ramach któ-
rego dofinansowujemy wymianę pieców czy tez prowa-
dzone przez nas działania edukacyjne – wymienia wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz.

Od 2017 r. mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinanso-
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uruchomiono 46 paneli solarnych oraz  88 mikro-insta-
lacji fotowoltaicznych.

W ostatnich latach wymieniono także 521 lamp oświe-
tlenia ulicznego na lampy LED oraz zmodernizowano 
18 szaf sterujących w ramach projektu „Modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sitkówka-Nowi-
ny ETAP I i II” realizowanego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego. Dalsze prace związane z kompleksową wymia-
ną oświetlenia rozpoczną się już w 2020 r.

Wśród licznych inwestycji związanych z ochroną śro-
dowiska znalazły się również termomodernizacje bu-
dynków użyteczności publicznej. Mowa tutaj o trzech 
szkołach – w Nowinach, Kowali i Bolechowicach oraz 
budynku administracyjnym znajdującym się w miejsco-
wości Sitkówka.

Gmina prowadzi również działania edukacyjne.                 
W ramach programu „Wymelduj smog ze swojego 
sąsiedztwa” w ubiegłym roku odbył się cykl spotkań             
z mieszkańcami, podczas których mogli oni porozma-
wiać z ekspertami – lekarzami, leśnikami, gminnymi 
specjalistami od inwestycji, ekologami o tym, w jaki 
sposób mogą dbać sami o powietrze i czym grożą od-
wrotne działania. Do mieszkańców gminy trafiła rów-
nież broszura informacyjna. – Chcemy realnie wspie-
rać mieszkańców w działaniach proekologicznych, ale 
także uświadamiać ich, co niosą za sobą określone 
zachowania. Chcemy podnieść świadomość społeczną 
oraz wesprzeć tworzenie nowych wzorców zachowań, 
uwzględniających troskę  o stan środowiska naturalne-
go – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. •

fot.: Urząd Miasta Kielce

wanie na wymianę pieca węglowego na gazowy. W tym 
czasie wymieniono 71 sztuk. – Program cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców, 
każdego roku zwiększamy kwotę, jaką przeznaczamy 
na dotację. Także w nadchodzącym roku przewiduje-
my wesprzeć wymianę jeszcze większej liczby pieców 
– mówi Witold Mroczek zajmujący się programem             
w Urzędzie Gminy.

Wśród innych działań wymienić należy, realizowany 
obecnie we współpracy z gminą Piekoszów, projekt pa-
rasolowy „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”. Jego wartość 
wyniosła niemal 3 mln zł, a z czego na połowę uzyskano 
dofinansowanie. Wartość projektu dla Gminy Sitków-
ka-Nowiny wyniosła 1,4 mln zł, a dofinansowanie 800 
tys. zł. Dzięki jego realizacji w gminie zamontowano i 

• Podpisanie deklaracji współpracy.

Dodatkowe ogniwa OZE
W ostatnim czasie gmina Sitkówka-Nowiny realizuje 
projekt „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”, w ramach 
którego na domach mieszkańców, którzy przystąpili 
do niego zamontowane zostały panele słoneczne lub 
ogniwa fotowoltaiczne.

- W związku  z licznymi prośbami mieszkańców uzyska-
liśmy akceptację wykonawcy na montaż dodatkowych 
ogniw fotowoltaicznych po zakończeniu odbiorów 
technicznych – informuje Tomasz Bucki, zastępca kie-
rownika referatu inwestycji.

Wykonawca FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K.,           
ul. Majora Hubala 157, Wola Zaradzyńska może doko-
nać montażu dodatkowych ogniw fotowoltaicznych na 
obiektach uczestników projektu w celu dociążenia zain-
stalowanego inwertera na następujących zasadach:
- wszelkie koszty związane z montażem obciążają 
uczestnika projektu i nie są dofinansowane ani ze środ-
ków Gminy Sitkówka-Nowiny ani ze środków zewnętrz-
nych.

- maksymalne przeciążenie inwertera w stosunku           
do mocy nominalnej do 20%.
- po zgłoszeniu chęci montażu Wykonawca dokona oce-
ny możliwości technicznych oraz przedstawi kalkulację 
kosztów.
- w przypadku zaakceptowania kalkulacji przez uczest-
nika projektu, zawrze on umowę z Wykonawcą.
- w umowie zostanie ustalony dodatkowo termin mon-
tażu dodatkowych ogniw.

Uczestnicy projektu winni zgłosić chęć montażu do-
datkowych ogniw do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 
(osoba do kontaktu Tomasz Bucki, tel. 347-50-85, t.buc-
ki@nowiny.com.pl, pok. nr 38). •
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Niezwykłe odkrycie w zgórskich lasach
We wtorek, 12 listopada, na wspólnej konferencji 
prasowej Świętokrzyska Wojewódzka Konserwator 
Zabytków Anna Żak-Stobiecka, Nadleśniczy ds. zago-
spodarowania lasu Wojciech Kosatka oraz Wójt Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz poin-
formowali o obiekcie archeologicznym znajdującym 
się na terenie miejscowości Zgórsko, w lasach Pasma 
Zgórskiego. To wczesnośredniowieczny obiekt obron-
ny, niespotykane znalezisko na wielką skalę.

– Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że są pew-
ne podejrzenia dotyczące lokalizacji prawdopodobnie 
grodziska na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. W poro-
zumieniu z konserwatorem zabytków i nadleśniczym 
dokonane zostały badania nieinwazyjne, które po-
twierdziły nasze podejrzenia – mówi wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

Badania objęły obszar jednego hektara lasów położo-
nych na terenie miejscowości Zgórsko, w Paśmie Posło-
wickim. Na całym tym terenie znajdują się pozostałości 
grodziska. – Badania jednoznacznie wykazały, że mamy 
do czynienia z obiektem obronnym. Oczywiście w tej 
chwili trudno nam wyrokować, jak na przestrzeni dzie-
jów go zlokalizować, ale bez wątpienia jest to rozbudo-
wane grodzisko. Badania wykazały obecność reliktów 
obwarowań, reliktów prawdopodobnie obiektu bram-
nego, jak i przypuszczalnie reliktów kubaturowych, czy-
li jakichś budynków. Obiekt jest dwuczłonowy, składa 
się z grodziska właściwego, otoczonego podgrodziami 
– mówi Daniel Czernek, kierownik Wydziału Zabytków 
Archeologicznych, Techniki i Rejestru Zabytków Arche-
ologicznych WUOZ w Kielcach.

W chwili obecnej trudno jest jednoznacznie określić 
wiek obiektu. – Badania nieinwazyjne pokazują nam 
rodzaj obiektu i jego skalę oraz rozplanowanie, nato-
miast nie mówią nam nic na temat jego wieku. Porów-
nując z podobnymi obiektami na terenie Polski można 
domniemywać, że mówimy tu o obiekcie wczesnośre-

dniowiecznym, ale w jakim przedziale czasu miałoby 
się zawierać funkcjonowanie i rozwój tego obiektu nie 
jesteśmy w stanie w tej chwili na to pytanie odpowie-
dzieć – mówi Daniel Czernek.

Dotychczasowe metody badań
Pierwsze sygnały o istnieniu grodziska w Zgórsku po-
jawiły się już na przełomie 2017 i 2018 r. Służby Świę-
tokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
podjęły wówczas działania mające na celu przygoto-
wania do przeprowadzenia badań nieinwazyjnych, któ-
re jednoznacznie określiłyby, z jakim obiektem mamy 
do czynienia. Na początku 2019 r. o swoich badaniach          
i wnioskach poinformował również historyk Dariusz Ka-
lina. W październiku tego roku zakończył się pierwszy 
etap badań nieinwazyjnych prowadzonych przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków. – Informacje o tym 
obiekcie posiadamy z dwóch źródeł. Jest to, oczywiście, 
dokonana wizja lokalna, a przede wszystkim wyniki 
analiz Lidar, czyli ogólnodostępnego skanowania lase-
rowego przestrzeni powierzchni gruntu, gdzie bardzo 
wyraźnie zaznaczyły się formy ewidentnie wskazujące 
na działalność ludzką. Badania nieinwazyjne, magne-
tyczne wykonane w tym roku weryfikują to, co widzimy 
na powierzchni gruntu z tym, co faktycznie pod ziemią 
się znajduje. Zmieniają one trochę obraz tego, co wi-
dzimy w terenie, ale przede wszystkim pokazują nam 
większą skalę obiektu, niż się spodziewaliśmy, większą 
jego złożoność i rozbudowę, a przede wszystkim obec-
ność struktur, których nie spodziewaliśmy się i które 
nie są w ogóle czytelne na powierzchni, a znajdują się 
pod wierzchnimi warstwami gruntu – wyjaśnia Daniel 
Czernek.

Dalsze badania
Przed historykami mnoży się wiele pytań, na które 
dziś jeszcze nie znają odpowiedzi. Przede wszystkim, 
czy odkrycie jest już kompletne czy tez jest to dopiero 
„wierzchołek góry lodowej”.

• Konserwator Anna Żak-Stobiecka.

• Tereny dawnej osady wczesnośredniowiecznej.
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Kolejne działania obejmą przede wszystkim rozpoczę-
cie procedury wpisu do rejestru zabytków. – Jesteśmy 
gotowi, by jeszcze w grudniu wszcząć procedurę wpisu 
do rejestru zabytków. Jest to bardzo cenny obiekt, a da 
nam to możliwość pełnej ochrony tego terenu – wyja-
śnia Anna Żak-Stobiecka. W momencie wszczęcia po-
stępowania ten teren będzie objęty ochroną tak, jakby 
był wpisany do rejestru zabytków ze wszelkimi rygora-
mi, łącznie z tym, że wszelkie próby ingerencji w ten 
teren będą przestępstwem – dodaje.

W najbliższym czasie strony planują podpisanie poro-
zumienia, na mocy którego podejmą dalsze działania. – 
Po pierwszym spotkaniu w Urzędzie Ochrony Zabytków, 
zarówno z przedstawicielami Lasów Państwowych, jaki 
i Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny zaproponowaliśmy 
taką formułę współpracy podpisując porozumienie 
dotyczące badań nieinwazyjnych. Życzyłabym sobie, 

aby współpraca z każdym samorządem tak wyglądała, 
dlatego, że to było jedno spotkanie, za chwilę podpi-
saliśmy porozumienie dotyczące badań nieinwazyj-
nych, odbyło się to bez żadnych dyskusji, bo wszyscy 
wiedzieliśmy, ze badania te musimy zrobić. Zostały one 
wykonane w pierwszym możliwym terminie. Chodziło 
przede wszystkim tu o warunki atmosferyczne. Nasze 
dzisiejsze spotkanie miało na celu ustalenie dalszego 
toku postępowania, taki plan drogowy, wszyscy wiemy, 
jakie będą nasze poczynania dalej i oby tak dalej: bę-
dziemy mieć piękny obiekt, objęty ochroną, mam na-
dzieję, przebadany – podkreślała Anna Żak-Stobiecka.

Po zakończeniu badań nieinwazyjnych planowane jest 
przeprowadzenie badań inwazyjnych, ich wykonanie 
możliwe będzie najwcześniej pod koniec 2020 roku. •

Woda popłynęła w Kowali
Uroczyste zakończenie modernizacji wodociągu             
w Kowali i Kowali Małej (gm. Sitkówka-Nowiny) od-
było się we wtorek 19 listopada. Na dowód, że sieć 
działa prawidłowo, Wodociągi Kieleckie zamontowały 
stojak, z którego popłynęła woda. W Kowali zostało 
położone 7,6 km nowego wodociągu, który zastąpił 
do tej pory używany.

Umowę  wartą 4 mln zł przebudowę wodociągu                  
w miejscowości Kowala i Kowala Mała (gm. Sitkówka-
-Nowiny) oraz w Kielcach przy ulicach Sandomierskiej 
i Pocieszka Wodociągi Kieleckie podpisały w lipcu 2018 
r. Inwestycja realizowana była w ramach czwartego 
unijnego projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na 
terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. W Ko-
wali zostało położone 7,6 km nowego wodociągu, który 
zastąpił do tej pory używany, wraz z uzbrojeniem (zasu-
wy, hydranty) oraz zbudowano komorę wodociągową 
do ciągłego pomiaru ciśnienia i przepływu. Wykonaw-
cą wyłonionym w przetargu była Firma Transporto-
wo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź 
z Morawicy. Wartość brutto kontraktu wynosi 3 996 
675,20 PLN.

Uroczyste zakończenie modernizacji wodociągu w Ko-
wali i Kowali Małej odbyło się we wtorek 19 listopada. 
Na dowód, że sieć działa prawidłowo, Wodociągi Kie-
leckie zamontowały stojak, z którego trysnęła woda.      
A testowali jej smak prezes Wodociągów Kieleckich 
Henryk Milcarz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz, zastępca wójta Łukasz Barwinek 
i sołtys Kowali Renata Posłowska. - Dziękujemy miesz-
kańcom za wyrozumiałość, bo prace wymagały czasami 
ingerencji w drogi, chodniki, prywatne posesje. Jestem 
jednak pewny, że było warto – powiedział prezes Mil-
carz.
- Wiemy, że te roboty nie były łatwe. W niektórych miej-
scach konieczne były nie tylko przeciski, aby poprowa-
dzić nowe rury, ale i przewierty ze względu na skalisty 
grunt – dodał wójt Nowaczkiewicz.

Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kie-
leckiego obszaru metropolitalnego” realizowany na 
terenie gmin Kielce, Masłów, Sitkówka-Nowiny i Za-
gnańsk, współfinansowany jest z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020. Ma wartość 87,5 mln zł. Zakłada 
budowę prawie 40 km kanalizacji i 2,7 km wodociągu, 
modernizację 11 km wodociągu i 3,5 km kanalizacji 
oraz modernizację oczyszczalni ścieków, komputerowe-
go systemu monitoringu sieci i zakup pojazdów specja-
listycznych. •

• Odbiór inwestycji.
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Witamy małych mieszkańców!
Powitaliśmy kolejnych malych mieszkańców naszej gminy. W spotkaniu z wójtem Sebastianem Nowaczkiewiczem 
w dniu 19 listopada uczestniczyło kilkunastu mlodych rodziców ze swoimi nowonarodzonymi pociechami. Wszyscy 
otrzymali listy gratulacyjne i pamiątkowe kocyki, a mamy - kwiaty. Wszystkim życzymy dużo zdrowia, szczęścia i spo-
koju. Niech Wam się dobrze mieszka w gmnie Sitkowka-Nowiny!  •

Biblioteka ponownie zaprasza czytelników
Gminna Biblioteka Publiczna ponownie zaprasza swo-
ich czytelników codziennie w dni robocze w godz. 
9-17, a także w wybrane soboty. Siedziba biblioteki 
znajduje się na drugim piętrze budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach. 

We wtorkowe popołudnie, 12 listopada w nowińskiej 
bibliotece zgromadziło się kilkudziesięciu miłośników 
czytania, by wspólnie zainaugurować otwarcie bibliote-
ki w nowej siedzibie. – Mamy tu dużo przestrzeni, półki 
z książkami są łatwo dostępne, a samo pomieszczenie 
widne i przestronne. Mam nadzieję, że to miejsce przy-
padnie do gustu naszym czytelnikom i będą nas regu-
larnie odwiedzać – mówi dyrektorka biblioteki Julita 
Zając.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 12 tysięcy wolumi-
nów, każdego roku są dokonywane zakupy kilkuset ksią-

żek, głównie popularnej beletrystyki. Większość książek 
jest już skatalogowana w księgozbiorze elektronicznym. 
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz przedsta-
wiciele stowarzyszeń i władz samorządowych. Nowe 
nabytki ksiażkowe za pośrednictwem swojej asystentki 
przekazał europoseł Adam Jarubas.

Lokalni poeci: Lidia Jędrocha-Kubicka, Irena Kostrzew-
ska, Renata Posłowska i Henryk Skowerski odczytali 
swoje wiersze, a później wszyscy długo dyskutowali        
o ulubionych książkach.
- Mam nadzieję, ze takie spotkania na stałe wpiszą sie 
w kalendarz naszej biblioteki i stanie się ona nie tylko 
miejscem do wypożyczania książek, ale też ważnym 
punktem kulturalnym na mapie naszej gminy - mówił 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz. •
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W marszu nordic walking z Nowin przez Wolę Murowa-
ną i  Kowalę wzięło udział  k i lkadziesiąt  osób. 
– W naszej grupie są zarówno dzieci, jak i seniorzy, to 
wyjątkowy marsz, cieszę się, że mogę go prowadzić – 
mówiła instruktor nordic walking Jolanta Drezno.
W marszu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń: 
Aktywny Senior, Koło Gospodyń Nowoczesnych i Siła 
Woli oraz mieszkańcy gminy.

Przez Atlantyk RWD5 bis
Nie lada gratkę sprawili widzom członkowie Klubu Mo-
delarstwa Sportowego, którzy specjalnie z tej okazji 
zaprezentowali modele samolotów, często wykonywa-
nych własnoręcznie. Nie zabrakło kultowego RWD5 bis, 
na którym kapitan Stanisław Skarzyński w 1933 r. prze-
leciał przez Atlantyk. O tym i innych samolotach oraz 
ciekawostkach z historii polskiego lotnictwa opowiadał 
Piotr Gołacki. Między innymi  o szybowcu Komar nr 422 
konstrukcji Antoniego Kocjana. To na nim Wanda Mo-
dl ibowska  ustanowi ła  kobiecy  rekord świata
w konkurencji długotrwałości lotem trwającym 24 
godz. i 14 min. Ogromnym zainteresowaniem cieszył 
się też samolot odrzutowy Turbinator i kilkuminutowy 
pokaz działania jego silnika, podczas którego niektórym 
spadały nawet czapki z głów.

Podniebne akrobacje trwały kilka godzin. W tym czasie 
na niebie pojawiły się m.in. modele PZL P11C, RWD 13 
czy Hawker Hurricane. 

Uczestnicy  mogli dowiedzieć się czegoś o lotnictwie 
nie tylko z opowieści Piotra Gołackiego, ale również 
podczas podchodów przygotowanych przez Koło Go-
spodyń Nowoczesnych i stowarzyszenie Siła Woli. Py-
tania z dziejów historii Polski zostały rozproszone na 
terenie całego lotniska. Należało je najpierw odnaleźć, 
a  później rozwiązać zagadki. Najmłodszych z radością 
wspierali dorośli. Nagrodą były, to oczywiste, mode-
le samolotów. Otrzymały je wszystkie dzieci biorące 
udział w podchodach.

Niemal 300 osób zgromadziło się w samo południe na 
lotnisku modelarskim w Kowali, by wspólnie uczcić 
101. rocznicę przez Polskę niepodległości. Punktual-
nie w samo południe odśpiewano hymn Polski, a w 
niebo wzbił się holownik ciągnący za sobą flagę w bia-
ło-czerwonych barwach.

Ceremonię wciągnięcia flagi na maszt poprowadził ko-
mendant gminny OSP Marcin Głogowski w asyście dru-
hów z OSP Kowala oraz OSP Szewce i Zawada. W tym 
czasie Orkiestra Dęta z Nowin odegrała hymn Polski, 
a zaraz później – Marsz Pierwszej Brygady. Uczestnicy 
wydarzenia mieli ze sobą flagi, kotyliony, wielu z nich 
ubranych było na biało-czerwono. - Pamiętamy o bo-
haterach, zarówno tych znanych, jak i bezimiennych, 
którzy na przestrzeni wieków przelewali swą krew za 
ojczyznę, za to, byśmy mogli żyć w wolnym kraju jako 
wolni ludzie – mówił wójt Sebastian Nowaczkiewicz wi-
tając przybyłych.

Marsz dla Niepodległej
Wielu uczestników na lotnisko w Kowali dotarło pieszo. 

• Ceremonię poprowadził komendant Marcin Głogowski.

Dla Niepodległej

• Marsz Niepodległościowy.

• Podchody dla dzieci.
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Razem dla Niepodległej
Inicjatorami wydarzenia były stowarzyszenia działające 
na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. – Ten pomysł na-
rodził się zupełnie spontanicznie, chcieliśmy przygoto-
wać wydarzenie, w którym z chęcią wezmą udział nasze 
dzieci, ale jednocześnie czegoś się nauczą i uczczą histo-
ryczne wydarzenia – mówi Kamila Piotrowicz, prezeska 
stowarzyszenia Siła Woli.  – To wspaniale, że do organi-
zacji wydarzenia zgłosiło się tak wiele osób, to pokazuje, 
jak silna potrzeba integracji i wspólnego działania jest             
w gminie. Z pewnością nie poprzestaniemy na jednym 
wydarzeniu – dodaje Anita Dziwoń, prezeska stowarzy-
szenia Koło Gospodyń Nowoczesnych.

Wydarzenie odbyło się na lotnisku modelarskim w Kowali, 
jedynym takim w regionie. Działa ono już ponad dwa lata     
i z każdym rokiem przyciąga coraz więcej entuzjastów tego 
niecodziennego hobby, jakim jest modelarstwo. – Cieszę 
się, że rośnie zainteresowanie modelami samolotów i hi-
storią lotnictwa. Na nasze pikniki, które organizujemy
w maju za każdym razem przybywa po kilkaset osób, któ-
rym możemy przybliżyć naszą pasję.  W tym roku wspólnie 
z gminą i stowarzyszeniami udało nam się przygotować coś 
wyjątkowego dla mieszkańców z okazji Święta Niepodle-
głości, z pewnością będziemy chcieli, by nasze spotkania 11 
listopada na lotnisku stały się tradycją – mówi Piotr Gołacki, 
prezes Klubu Modelarstwa Sportowego w Kielcach. •

Szkoła survivalu i wspólne ognisko
Ogromnym powodzeniem cieszyło się również ogni-
sko, przy którym można było  nie tylko się ogrzać, ale 
także zjeść pieczone kiełbaski i ziemniaki. Czas umilała 
Orkiestra Dęta z Nowin grając najpopularniejsze pieśni 
patriotyczne, które nucili także uczestnicy wydarzenia. 
– Wzięłyśmy udział w marszu, a  teraz wspólnie spędza-
my czas przy ognisku. To wspaniała integracja, oby wię-
cej takich imprez – mówi Bogumiła Kowalczyk, prezes 
stowarzyszenia Aktywny Senior.

Na zakończenie wszyscy chętni mogli wziąć udział           
w szkoleniu z survivalu, które poprowadził Piotr Mar-
czewski z SurvivalTech Kielce. I choć było one dedy-
kowane przede wszystkim najmłodszym, to i rodzice            
z chęcią uczyli się rozpalać ogień bez pomocy zapałek 
i dopytywali o metody poprawienia swojej odporności 
i wytrzymałości w ekstremalnych warunkach. – Tak na-
prawdę, sami robimy sobie krzywdę korzystając z tych 
wszystkich dobrodziejstw XXI wieku. Warto wsłuchać 
się w siebie, w oczekiwania swojego organizmu, war-
to podejmować wyzwania i przełamywać swój strach, 
choćby przed zimnem – mówi Piotr Marczewski, który 
zaledwie kilka tygodni temu spędził w wodzie o tem-
peraturze 3 stopni Celsjusza 13 godzin wraz z czterema 
innymi śmiałkami, zmieniając się co dwanaście minut     
i ustanawiając tym samym rekord Guinnessa.

• Orkiestra Dęta zagrała pieśni patriotyczne.

• Piotr Gołacki przybliżył historię polskiego lotnictwa.

• Wspólne świętowanie przy ognisku.

• Zajęcia survivalu z Piotrem Marczewskim.
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Wieści ze szkoł i przedszkoli
danie budowli z kolorowych kubeczków według poda-
nych instrukcji. Oj, tutaj trzeba było troszeczkę pogłów-
kować.

Zajęcia były bardzo ciekawe i nikt podczas nich nie 
mógł się nudzić.

 ZPO w Bolechowicach

Ślubowanie w Nowinach
Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wyda-
rzenie w szkolnym kalendarzu imprez w Szkole Pod-
stawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. W tym 
roku miało ono miejsce 25 października 2019 roku. Był 
to dzień długo wyczekiwany przez dzieci. Powodem,            
z pewnością była sama uroczystość, jak również nieco-
dzienność stroju.

Podczas ceremonii 62 pierwszoklasistów w obecno-
ści dyrekcji szkoły, wychowawców, zaproszonych gości 
oraz swoich najbliższych (rodziców, dziadków, rodzeń-
stwa) złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
Dyrektor szkoły pani Joanna Wojcieszyńska odczytała 

Świętujemy rocznicę nadania imienia szkole
W piątek 8 listopada w Zespole Placówek Integracyj-
nych w Kowali świętowano podwójnie. Z okazji 101. 
rocznicy odzyskania niepodległości oraz 10. rocznicy 
nadania szkole imienia generała Antoniego Hedy pseu-
donim „Szary" odbył się uroczysty apel. Uczestniczyli         
w nim nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzi-
ce, dziadkowie i babcie oraz zaproszeni goście.

Wyjątkowy spektakl słowno-muzyczny w wykona-
niu szkolnego kola teatralnego i zespołu muzycznego,         
w którym zaprezentowano polskie drogi do wolności 
wzruszył niejednego widza. Podczas akademii odbył się 
także konkurs wiedzy o generale Antonim Hedzie, zor-
ganizowana została również wystawa prac poświęcona 
jego osobie. Punktualnie o godzinie 11:11 wszyscy ze-
brani odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego, 
włączając się tym samym w ogólnopolską akcję „Szkoła 
do Hymnu". Na zakończenie wszyscy uczniowie wzięli 
udział w dyskotece niepodległościowej.

ZPI w Kowali

Kodowanie i programowanie nam niestraszne!
Klasa 1 ze szkoły podstawowej w Bolechowicach uczest-
niczyła niedawno w zajęciach prowadzonych przez pa-
nią Edytę Pawłowską. Zajęcia miały na celu świetną 
zabawę połączoną z nauką programowania           z 
wykorzystaniem ozobotów oraz z kodowaniem.

Ozoboty, to małe eduroboty, które można programo-
wać z niespotykaną łatwością. Dzieciaki mogą zgłębiać 
tajniki programowania z użyciem jedynie kredek lub 
flamastrów.
Taka technologia czyni z ozobotów rozwiązanie ideal-
ne do oswajania już najmłodszych uczniów z podsta-
wami dziedziny programowania. Ozobot rozpoznaje 
odpowiednie sekwencje kolorowych linii i podąża ich 
śladem. Za pomocą kredek lub flamastrów możemy            
w prosty sposób napisać pierwszy program.
Kodowanie na dywanie - Wiele radości sprawiło ukła-

• Akademia w ZPI w Kowali.

• Kodowanie w Bolechowicach.

• Ślubowanie pierwszoklasistów.
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tekst, a uczniowie złożyli swą pierwszą w życiu przy-
sięgę. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała 
symbolicznego pasowania pierwszoklasistów na ucznia.
„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im Orląt 
Lwowskich w Nowinach" - mówiła pani dyrektor, do-
tykając ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion 
swoich podopiecznych. Uczniowie klas I-szych zostali 
przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu 
pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.
Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowa-
ły swoje talenty wokalne i recytatorskie, wzbudzając 
aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Pięknie za-
śpiewane piosenki, wyrecytowane wiersze, przyjaźń       
i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci 
są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech,                  
a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach na-
szej szkoły.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Na koniec 
uroczystości wszystkim uczniom klas pierwszych zro-
biono pamiątkowe zdjęcie.
Uroczystość zakończyło słodkie przyjęcie na stołówce 
szkolnej. Ten dzień na długo zostanie
pierwszakom w pamięci.

Szkoła Podstawowa w Nowinach

Pierwsza pomoc w przedszkolu
2 października 2019 r. odbyły się warsztaty dla dzieci       
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki
z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących 
zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 
Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych 
oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Duże wrażenie   
na dzieciach zrobił „fantom”, na którym uczyły się pod-
staw reanimacji. Spotkanie to miało na celu kształto-
wanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapo-
znanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami 
ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

Wyróżnienia w konkursie plastycznym
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ogłosił pod 
koniec września 2019 r. konkurs plastyczny pn.
„NARYSUJ LWA”, związany z najnowszą premierą spek-

taklu teatralnego „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica 
i stara szafa” C. S. Lewisa w reżyserii Gabriela Gietzkie-
go. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu do-
wolną techniką wizerunku LWA ASLANA. Mimo krótkie-
go czasu na wykonanie prac, wszyscy uczniowie klasy II 
„a” podjęli się tego zadania i ich prace wzięły udział w 
konkursie. Dwoje uczniów: Aleksandra Kilijan oraz Piotr 
Milcarz otrzymało wyróżnienia, a pozostali uczniowie 
za swoje zaangażowanie zostali docenieni przez orga-
nizatorów, którzy przyjechali do naszej szkoły, aby po-
dziękować im za udział w konkursie i wręczyć drobne 
upominki.

Szkoła Podstawowa w Nowinach

Bohateron - włącz historię!
W październiku 2019 r. Zespół Placówek integracyjnych 
w Kowali już po raz drugi (i na pewno nie ostatni) przy-
stąpiła do ogólnopolskiej kampanii o tematyce histo-
rycznej „BOHATERON - włącz historię!”, mającej na celu 
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego poprzez wysłanie im kartek lub listów.
Na początku października w świetlicy szkolnej odbyły 
się zajęcia zgodne ze scenariuszem proponowanym 
przez organizatorów kampanii. Najpierw obejrzeliśmy 
film „Powstanie Warszawskie bez cenzury”. Po jego 
projekcji rozmawialiśmy o bohaterskiej walce uczest-
ników Powstania, następnie uczniowie rozwiązywali 
test z wiedzy o Powstaniu Warszawskim oraz wysłu-
chali przesłania Powstańców do młodych Polaków.                           
Na koniec zajęć uczniowie wykonali własnoręcznie 
kartki z pozdrowieniami dla Naszych Bohaterów.

Liczymy na to, że każda kartka dostarczy odbiorcy wie-
lu wzruszeń i radości. Społeczność uczniowska naszej 
szkoły poprzez udział w akcji, pragnęła wyrazić swoją 
wdzięczność i wyrazy szacunku oraz podziękować Bo-
haterom Powstania Warszawskiego za ich odwagę, po-
święcenie i ofiarowanie swojego młodego życia naszej 
Ojczyźnie.

ZPI w Kowali

• Pierwsza pomoc w Bolechowicach.

• Bohateron - włącz historię.
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26 października 2019 r. w hali sportowej ZSP                    
w Nowinach odbył się 30 Świętokrzyski Turniej Judo  
z Okazji 20-lecia UKS Fukutenjin z Kowali. Startowa-
ło w nim 135 zawodników z Klubów LUKS JUDO Ko-
wala k/Radomia, UMKS Ostrowia z Ostrowca Świę-
tokrzyskiego, UKS Kuzushi z Kielc, UMKS Żak z Kielc 
i UKS Fukutenjin z Kowali.

• 30. Świętokrzyski Turniej Judo.

30. Świętokrzyski Turniej Judo
Podczas tegorocznego turnieju sekretarz Gminy Sit-
kówka Nowiny Ryszard Kusak w imieniu władz samo-
rządowych złożył życzenia i kwiaty dla prezesa i v-c 
prezesa klubu z Kowali, Rady Gminy Sitkówka Nowi-
ny i wszystkich sympatyków Judo. Po stoczonych na 
matach walkach wszyscy dzielni zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe koszulki, torby bawełniane, dyplomy, 
medale okolicznościowe, bilety wstępu na basen 
Perła w Nowinach oraz inne drobne gadżety. Meda-
le wręczali: v-c prezes PZJ Juliusz Kowalczyk, prezes 
ŚOZJ Małgorzata Karyś, prezes UKS FUKUTENJIN
p. Stanisława Polowczyk-Walas.

Obiad przygotowany przez zespół wspaniałych ku-
charek z ZSP w Nowinach smakował młodym judo-
kom i ich trenerom, sędziom oraz wolontariuszom. 
Rodzice judoków z UKS FUKUTENJIN przygotowali 
pyszne ciasta, za co serdecznie dziękujemy. Dzięku-
jemy ekipie medycznej, która w czasie turnieju pozo-
stała bezrobotna - z czego bardzo się cieszymy. Dzię-
kujemy WSZYSTKIM, którzy pomagali przy organizacji 
turnieju. Zapraszamy na 31 ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ 
JUDO w 2020 roku. •

Stanisława Polowczyk-Walas
UKS Fukutenjin

Derby są nasze!
Derbowe spotkanie idealnie rozpoczęło się dla GKS-
-u, który już w drugiej minucie objął prowadzenie po 
golu Andrzeja Musiała. Gospodarze po szybko strze-
lonej bramce nieco się cofnęli, co próbowali wykorzy-
stać zawodnicy Maxfarbexu próbując doprowadzić do 
wyrównania. Jedną z najlepszych sytuacji w pierwszej 
połowie goście mięli w 10. minucie gdy jeden z zawod-
ników trafił w poprzeczkę. W kolejnych minutach obie 
drużyny miały swoje sytuacje, który nie udało im się 
zamienić na gola.

Prestiż spotkania sprawił, że obie drużyny chciały wy-
grać spotkanie co zaowocowało wieloma faulami.          
W 19. minucie zawodnicy z Buska popełnili szósty faul 
co oznaczało przedłużony rzut karny dla GKS-u. Do piłki 
ustawionej na dziesiątym podszedł Adrian Pater jednak 
posłana podcinką nad bramkarzem piłka spadła jedynie 
na poprzeczkę. Chwilę później sędzia zaprosił obie dru-
żyny na przerwę.

Druga połowa zaczęła się podobnie jak pierwsza. Już     
w pierwszej minucie po wznowieniu gry gospodarze 
przeprowadzili kontrę, którą na gola zamienił Rafał Wit-
kowski, który w przeszłości reprezentował barwy dru-
żyny z Buska. Drugi stracony gol nie zmienił podejścia 
gości, którzy w dalszym ciągu szukali swoich szans na 
gola choćby kontaktowego. Ta sztuka udała im się w 
23. minucie gdy rzut wolny na gola zamienił Tomasz Ar-

matys. Stracony gol wprowadził w szeregi gospodarzy 
nieco nerwowości co przełożyło się na kilka niepotrzeb-
nych fauli. Już w 29. minucie zawodnicy GKS-u popełnili 
piąty faul co oznaczało, że każdy kolejny będzie owoco-
wał przedłużonym karnym dla gości.

W 32. minucie świetną okazję do wyrównania mięli za-
wodnicy Maxfarbexu jednak fenomenalną podwójną 
interwencją popisał się bramkarz GKS-u Michał Siwiec-
ki. Kolejne minuty upływały pod znakiem sytuacji obu 

• Derby w Nowinach.
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drużyn. Nie brakowało także kontrowersji. Zarówno go-
spodarze jak i goście często podważali decyzję arbitrów 
prowadzących spotkanie.

Trzy minuty przed końcem goście postanowili rzucić 
wszystko na jedną kartę i w ofensywie wprowadzali na 
boisko lotnego bramkarza, który uczestniczył w akcjach 
ofensywnych. Czas upływał jednak gra w przewadze nie 
przynosiła gościom rezultatu. Solidna gra w obronie 
sprawiła, że w ostatniej minucie po jednym z niecelnych 
podań gości piłkę przejął Marcin Czech i strzałem z wła-
snej połowy do pustej bramki podwyższył prowadze-
nie. Chwilę po wznowieniu gry zawodnicy Maxfarbexu 
ponownie popełnili błąd grając w przewadze i stracili 
piłkę, którą przejął Andrzej Musiał i celnym strzałem do 
pustej bramki ustalił wynik spotkania na 4:1 dla GKS-u 
Ekom Invex Remedies Nowiny.

 – To chyba widać, że w każdym meczu mamy mocne 
początki. Zazwyczaj udaje nam się w pierwszych minu-
tach strzelać bramkę i to jest pewien nasz sposób aby 
ustawić sobie grę. Udało nam się też na początku dru-

giej połowy strzelić na 2:0. Później niepotrzebna była ta 
bramka dla gości na 2:1, ale w końcowym rozrachun-
ku jest 4:1 z czego możemy się cieszyć. Dzisiejszy mecz 
był rozgrywany w morderczym tempie. Czekaliśmy kto 
pierwszy padnie, my czy oni ponieważ to tempo było 
bardzo szybkie. Udało nam się jednak je wytrzymać za 
co należą się gratulacje moim zawodnikom – mówił po 
tym meczu trener GKS-u, Piotr Lichota.

 – Nie ma co ukrywać, że sam początek spotkania zaczę-
liśmy tak jak zwykle czyli z jakimiś problemami. Każdy 
początek czy to pierwszej czy drugiej połowy to zawsze 
musi być jakaś bramka albo zwrot akcji, który utrudnia 
nam później grę. Na pewno w pierwszej połowie nie 
mieliśmy kontroli nad meczem i piłką co dało się za-
uważyć, natomiast druga była zgoła odmienna. Po na-
szej bramce na 2:1 można mówić o oblężeniu bramki 
gospodarzy jednak trzeba oddać, że bramkarz Nowin 
popisał się dzisiaj ogromnym kunsztem – przyznał z ko-
lei trener Maxfarbexu, Piotr Kapusta. •

Echo dnia

Runda jesienna sezonu 2019/20 zakończona
Po zmianach w zarządzie, nowe władze klubu posta-
wiły sobie z cel ustabilizowanie spraw organizacyj-
nych. Od strony czysto sportowej celem było zwięk-
szanie jakości piłkarskiej zarówno w zespole seniorów 
jak i grupach młodzieżowych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z mijającej rundy. Ogrom-
ne podziękowania dla całej Gminy z Panem Wójtem 
Sebastianem Nowaczkiewiczem, Radnymi Gminy czy 
dyrektorem GOK Jackiem Kanią na czele. Cieszymy się, 
że do współpracy z nami dołączyła firma ZIO-MAX.

Plany i pomysły, jakie przedstawiliśmy właścicielowi 
firmy Marcinowi Ziopaji zaowocowały tym, że dzisiaj 
mamy strategicznego partnera, który daje nam dużo 
większe możliwości organizacyjne. Bardzo bym chciał, 
aby wsparcie klubu nie opierało się tylko na Gminie          
i ZIO-MAX-ie, więc już pracujemy nad stworzeniem na-

zwijmy to „klubu przyjaciół GKS-u”. Wiele firm, które 
okażą niewielkie wsparcie w różnej formie pozwoli nam
stworzyć stabilny klub, mocno stojący na dwóch fila-
rach: grupach młodzieżowych oraz drużynie seniorów.

Z dużą niewiadomą ale też optymizmem drużyna se-
niorów rozpoczynała sezon. Do zespołu dołączyli Łu-
kasz Jamróz, Kamil Blicharski, Kacper Grzela i Mateusz 
Gadomski. Na stale w seniorach zadomowili się wycho-
wankowie – Dawid Dorowski, Jakub Markowicz, bracia 
Paweł i Radosław Szymonek czy Dawid Kaczor.

Zajęcie drugiego miejsca po rundzie jesiennej można 
ocenić bardzo dobrze, choć pozostał też lekki niedosyt. 
Drużyna grała ładnie dla oka kibica a rywale docenia-
li jakość zespołu i często chwlili naszą grę. Strata do 
lidera ŁKS-u Łagów, głównego kandydata do awansu 
to 4 pkt. Naszym celem na wiosnę będzie zwycięstwo                          
w każdym kolejnym meczu ligowym. Jak ułoży się ta-
bela? Zobaczymy w czerwcu. Mamy jeszcze jeden cel. 
Chcielibyśmy wystąpić na Suzuki Arenie w finale Okrę-
gowego Pucharu Polski.

Wyróżnić trzeba całą kadrę drużyny trenera Mariusza 
Ludwinka. Każdy z zawodników był mocnym punktem 
zespołu. Bardzo cieszy postawa młodzieży, która wyko-
rzystała otrzymaną szansę. Prawdziwym jockerem oka-
zał się Dawid Dorowski.

Liderem strzelców z 16 golami jest Jakub Olearczyk. •

Przemysław Cichoń
Prezes GKS ZIo-Max Nowiny

• GKS ZIO-Max Nowiny.
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Wierszem pisane

Przeżyłeś różne zdarzenia
Wszystko minęło jak sen
Dziś pozostały wspomnienia
Jak ważny był każdy dzień   
 Piękne życie jest w starości
 Gdy przyjaciół dużo masz
 Nie od czuwasz samotności
 Uśmiech zdobi twoją twarz  
BÓG pozwolił tobie jeszcze
W dobrym zdrowiu trochę żyć
Nie myśl że są w lesie kleszcze
Na spacerek sobie idź
           Więc nie siedź ciągle w swym domu
  Wychodź i podziwiaj  świat
  Nie żal się nigdy nikomu
  Ruszaj się pomimo lat
Nie narzekaj emerycie
Zawsze jakieś grosze masz
Choć nie żyjesz w dobrobycie
Wiatr nie wieje tobie w twarz
 Możesz kawę czy herbatę
 Z przyjaciółmi czasem pić
 By ci każdy był jak bratem
 Z ludźmi w zgodzie trzeba żyć
  Chodź nigdzie już nie pracujesz
  Nie musisz się martwić nic
  Pieniążki wciąż otrzymujesz
  Tak długo jak będziesz żyć
Twych przyjaciół  już nie wielu
Pozostało z tamtych lat
A ty żyjesz Przyjacielu
Ciesz się i podziwiaj świat
 Nigdy o tym nie myślałeś
 Z każdym żyłeś za pan brat
 To się teraz przekonałeś
 Jaki jest w starości świat
Czas płynie życie ucieka
Módl się byś bez grzechu żył
Wieczność na ciebie  już czeka
Abyś tam szczęśliwy był   

Henryk Skowerski

Piękne życie jest w starości

Święto Niepodległości
11 listopada Dzień Niepodległości

                 Polaka zrzuciła swój wielki ciężar
                 Bo wróg nasz został pokonany

                 Nasza kochana Ojczyzna zwycięża
                 

                Po 123 ciężkich latach
                Polska swą wolność odzyskała

                Matce Najświętszej dziękujemy
                Że nam polakom wolność dała

                Dzień 11 listopada
                Polska jest z kajdan uwolniona

                Rodacy czują wielką radość
                Nikt nas już więcej nie pokona

               Nasza Ojczyzna jest Niepodległa
               Wyrwała się z ucisku wroga

               To krew żołnierzy zalała ziemię
               Nie straszna im była trudna droga

               Te ważne słowa BÓG-HONOR-OJCZYZNA
               I nasza Flaga Biało Czerwona

               To już jest nasza wolna Polska
               Dzisiaj już nikt jej nie pokona

               W tym dniu Mazurka Dąbrowskiego
               Wszyscy Polacy zaśpiewamy

               Bo kraj nasz jest już teraz wolny
               Wszyscy rodacy nasz kraj kochamy

Irena Kostrzewska

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.

Wspomnienia moje
A kiedy jestem u schyłku życia,
przypominam sobie te chwile,
Kiedy po trawie biegalam boso,
w zwiewnej sukience jak motylek,
splot trawy miękkiej zielonej,
jak dywan deptaly bose nogi,
naręcze kwiatów świeżych łąkowych
z zapachem wiosny nioslam do domu
to byly chwile mego dzieciństwa
szczęścia, swawoli i beztroski
Kiedyś w pamięci zablysną światlem,
ktore rozjasni mroki starości
a gdy z ufnoscią dziecka się zwracam, by strzegł mię
anioł Stróż, z nim Boża Miłość do mnie powraca

wśród trudnych przeżytych tyle lat dróg
Henryka Brzoza

miejsce
jesień ma swoją ławkę w parku.

z dala od ludzi, zgiełku ulic
i chaosu. na niej

przesiadują dni i noce.
w objęciach powietrza 

i zapachu ziemi.
tu nie ma słów

i ani kawałka człowieka.
dalekim echem 

odbija się głęboka cisza.
 

Lidia Jędrocha-Kubicka
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Wsparcie dla potrzebujących

Przegląd pieśni patriotycznych
10 listopada 2019 r. odbył się IV Powiatowy Prze-
gląd Pieśni Patriotycznych w Bodzentynie. Chór No-
wina został laureatem konkursu w kategorii CHÓRY.

W przeglądzie udział wzięło ponad 50 podmiotów 
artystycznych. Uczestnicy przeglądu wystąpili w na-
stępujących kategoriach: 1) dorośli, 2)chóry, zespoły 
ludowe, soliści, 3) dzieci i młodzież szkolna.
Według regulaminu każdy z uczestników przygotował 
jeden utwór o treści patriotycznej. Gminę Sitków-
ka-Nowiny reprezentował chór Nowina pod kierun-
kiem Krzysztofa Jończyka. W wykonaniu chórzystów 
usłyszeliśmy utwór Bywaj dziewczę zdrowe. Według 
jurorów poziom artystyczny i wokalny występują-
cych artystów był bardzo wysoki. Pierwsze miejsce 
w kategorii CHÓRY zdobył chór Nowina z Nowin. •

Krystyna Janiec
• Chór Nowina.

Koło Gospodyń Nowoczesnych zorganizowało zbiórkę 
dla potrzebującej placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej, w której przebywają małe dzieci.

– Jak zawsze efekty przeszły nasze oczekiwania. Zebra-
liśmy naprawdę dużo rzeczy. Niezmiennie cieszy fakt, 
że członkinie naszego koła nie tylko chcą się rozwijać, 
ale również chętnie pomagają innym – mówi Anita Dzi-
woń, prezeska KGN. – W tym roku zorganizowałyśmy 
już dzień dziecka oraz zbiórkę krwi, a teraz chciałyśmy 
pomóc najmłodszym, co się udało – dodaje.
Zebrane środki to odzież, obuwie, środki kosmetyczne 
oraz środki czystości, zabawki, gry i książki. Zostały one 
posegregowane i przekazane najbardziej potrzebują-
cym. •

• Zbiórka dla potrzebujących.

Morsujemy - dla zdrowia
W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już 6 październi-
ka morsy z gminy Sitkówka-Nowiny rozpoczęły sezon. 
Skupiają się oni wokół Koła Gospodyń Nowoczesnych. 

– O zdrowotnych zaletach morsowania nie trzeba chy-
ba nikomu mówić. Dzięki niemu nabywamy odpor-
ność, hartujemy nasze ciała. Wystarczy przełamać swoj 
pierwszy strach, a później pójdzie już łatwo – zachęca 
Ewelina Chodobiecka.
Spotkania grupy morsów odbywają się w każdą niedzie-
lę o godz. 15.00 w na plaży w Sobkowie (Topolki). 
 – Serdecznie zapraszam już dziś wszystkich na mikołaj-
kowe morsowanie 8 grudnia o godz. 12.00 – mówi Ani-
ta Dziwoń, prezeska Koła Gospodyń Nowoczesnych. •
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Dyskusyjny Klub Mam
Dyskusyjny Klub Mam narodził się naturalnie z potrze-
by spotkań i wymiany doświadczeń kobiet w podob-
nym wieku na tematy, które dotyczą każdej z nas. Na 
spotkania takie nie ma zwykle czasu w szale codzien-
ności i obowiązków. Jak się okazuje potrzeba spotkań 
jest jednak bardzo duża, gdyż za każdym razem nasze 
grono mam się powiększa.

Spotykamy się w siedzibie Klubu Rodziny (świetlica        
w Woli Murowanej) i rozmawiamy na interesujące nas 
tematy, które bardzo często są zgłaszane przez same 
uczestniczki. Na spotkaniach za każdym razem gościmy 
eksperta w danej dziedzinie, który wolontaryjnie opo-
wiada o swojej pracy, pasji czy życiu.

Podczas DKM rozmawialiśmy już z położną, Ulą Stań-
czuk, pracującą w Przychodni w Nowinach. Naszym 
gościem była Ewelina Kwiatkowska z Woli Murowanej, 
która na co dzień wychowuje 4-letnią Oliwkę mówią-
cą biegle po angielsku. Na spotkaniu rozmawialiśmy            
o dwujęzyczności naszych dzieci i sposobach nauki ję-
zyków obcych.

W listopadzie gościliśmy Annę Majcher Stawiarz, fizjo-
terapeutkę, która specjalizuje się w fizjoterapii kobie-
cej. Była to doskonała okazja do rozmowy na tematy 
kobiece, które najczęściej zaniedbujemy z niewiedzy czy 
braku czasu. Pani Anna opowiedziała nam o najczęst-
szych dolegliwościach, które dotyczą każdej z mam tj. 
rozejście mięśnia prostego brzucha, obniżenie narządu 

rodnego, wysiłkowe nietrzymanie moczu. Dobrze było 
posłuchać eksperta w swojej dziedzinie, która chętnie 
podzieliła się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem. 
Dzięki temu wiemy, że i we wszelkich terapiach należy 
pracować całościowo. Należy zwrócić uwagę na wie-
le zależności zdrowotnych, które mogłyśmy nabyć już       
w ciąży, pogłębiły się w okresie poporodowym i ciągle 
„pielęgnujemy tą patologię". - Patrz na siebie jako ca-
łość, a nie tylko na chwilę i pod kątem wizualnym. Jeśli 
coś w Twoim ciele nie zagra, będzie to widać w wyglą-
dzie i jakości brzucha. Podejście holistyczne polega na 
skorelowaniu kilku układów w naszym ciele: struktury, 
powięzi, mięśni, gastryki (odżywiania), naczyń, psy-
chosomatyki oraz dobrze dobranego treningu. Utrwa-
lony zły wzorzec ruchu czy oddechu nie będzie czekał 
w ostateczność. Przejdzie prędzej czy później w dalszą 
patologię... Jeśli macie promieniowania do nóg, cierp-
nięcia niektórych okolic ciała, refluks, zawroty głowy, 
utykania na biodro, bóle w okolicy spojenia łonowego, 
żeber czy przepony, zastanów jaki mechanizm i od kie-
dy to ciągniesz. Zdrowe i dobre odżywianie oraz ruch 
nas uratuje, ale musi wszystko razem zagrać – mówiła 
fizjoterapeutka z MMed Majcher & Smardzewski. 

Oprócz cyklicznych spotkań DKM w naszym projekcie 
organizujemy różnego rodzaju zajęcia i warsztaty dla 
dzieci i ich rodziców. W minionym miesiącu spotkaliśmy 
się na warsztatach sensoplastyki, dzieciaki poekspery-
mentowały na mini-labie chemicznym, rodzice wraz
z dziećmi wzięli udział w warsztatach pierwszej po-

Strażacy podnoszą kwalifikacje
W ostatnim czasie jednostki strażackie z terenu gminy 
Sitkówka-Nowiny intensywnie podnoszą swoje kwali-
fikacje. Druhowie chcący brać czynny udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, którzy dotychczas nie posia-
dali odpowiednich kwalifikacji, wzięli udział w kursie 
podstawowym dla strażaków OSP. Celem kursu jest 
nabycie wiedzy i umiejętności przez członków OSP do 
wykonywania podstawowych czynności ratowniczych.

Uzupełnieniem tych działań były ćwiczenia doszkalają-
ce, które odbyły się 26 października 2019 r. na terenach 
inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach. Za-
kres zajęć obejmował ratownictwo techniczne drogo-
we, w tym między innymi pomoc przy wyciąganiu ofiar 
wypadków drogowych. W ćwiczeniach wzięli udział 
druhowie z OSP Kowala, Szewce i Zawada oraz Wola 
Murowana, a także dowódca JRG3 st. kpt. Marek Dyk, 
a także zastępca wójta Łukasz Barwinek. – Ogrom-
ne zaangażowanie druhów robi naprawdę wrażenie. 
Cieszy fakt, że chcą oni podnosić swoje kwalifikacje, 
ze strony władz gminy mogę zadeklarować tylko, że 
gmina będzie wspierać ich w tych działaniach.

• Ćwiczenia doszkalajace dla strażaków.

Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania na ręce st. 
kpt. Marka Dyka za fachową pomoc w zorganizowaniu 
szkolenia, a także panu Remigiuszowi Janowskiemu, 
właścicielowi firmy Remi-Serwis Auto, która dostarczyła 
wraki do ćwiczeń. •

fot.: OSP Kowala
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berbezpieczeństwa dowiedzieliśmy się o dobrych prak-
tykach postępowania w Internecie i o tym, jak nawet 
niechcący nie zostać cyberprzestępcą. W kolejnej sali 
mentor z CoderDojo Warszawa wprowadził uczest-
ników swojego warsztatu w świat tworzenia aplikacji 
mobilnej za pomocą języka Kotlin. Animatorzy z firmy 
Skriware przygotowali dwa warsztaty: w pierwszym 
młodsi uczestnicy rozwiązywali zagadki logiczne pod-
czas budowy zwierzęcego obserwatorium, a starsi         
w tym czasie zajęci byli odkryciem tajemnic SkriCity. 
Nastoletni mentor z CoderDojo Zambrów przygotował 
warsztat o programowaniu modów do Minecrafta. Tro-
chę starszych uczestników mentor z Gliwic wprowadzał 
w tajniki uczenia maszynowego – wyjaśniał m.in. o co 
chodzi z tym deep learningiem. Na innym warsztacie 
dzieci odkrywały podstawowe zasady fizyki, by na sa-
mym końcu stanąć za kontrolerem symulatora awio-
netki. W ostatniej z sal mentor z warszawskiego Dojo 
prowadził warsztat o algorytmie genetycznym z wyko-
rzystaniem JavaScriptu. Na głównej sali mentorzy od-
krywali wspólnie z dziećmi między innymi możliwości 
dopiero co pobranego Blendera. W drugiej części dnia 
na uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów ze Scratcha 
– tu uczestnicy stworzyli swoje gry wykorzystując pętle 
i zmienne. Dowiedzieli się także jak ważny w tworzeniu 
swojego start-upu jest dobry zespół. Uczestnicy mogli 
także spróbować swoich sił w budowaniu swojej pierw-
szej strony internetowej. Mentorzy z Woli Murowanej 
wykorzystując Kano zmontowali z uczestnikami własne 
komputery.

– Ogromna ilość wiedzy, możliwość doświadczenia nie-
znanego i różnorodność warsztatów to tylko te najważ-
niejsze czynniki, dla których cieszymy się, że mogliśmy 
być w Warszawie. Wyjeżdżamy pełni inspiracji i chęci 
do dalszych działań – mówi Piotr Piotrowicz, mentor 
CoderDojo Wola Murowana. •

Fot.: Tomasz Mateusiak

Dzieci z klubu CoderDojo Wola Murowana wyjechały 
19 października do Warszawy na ogólnopolskie spo-
tkanie – SuperDojo2019. Jest to największe wydarze-
nie społeczności Fundacji Coder Dojo Polska, skupia-
jące wszystkich ninja i mentorów z całej Polski.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Coder 
Dojo Polska po raz czwarty a pierwszy z udziałem dzieci 
z naszej gminy. Klub CoderDojo Wola Murowana działa 
w świetlicy budynku OSP w Woli Murowanej od marca 
br i jest jedynym klubem w całym województwie świę-
tokrzyskim prowadzonym pod patronatem Fundacji 
Coder Dojo Polska. Klub CoderDojo Wola Murowana 
jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Siła Woli”.

W tym roku w spotkaniu wzięło udział blisko 350 
uczestników z 19 różnych Dojo. Podczas spotkania rów-
nolegle odbywało się kilkanaście warsztatów i każdy       
z uczestników mógł wybrać coś dla siebie.

Na warsztacie prowadzonym przez specjalistę od cy-

EU CodeWeek SuperDojo

• Spotkanie w Warszawie.

mocy przedmedycznej. Zakończyliśmy także cykl zajęć 
aqua aerobicu dla mam i nauki pływania dla ich dzie-
ci. Zachęcamy do śledzenia strony stowarzyszenia „Siła 
Woli” na Facebooku i dołączania do zajęć.

Wszystkie nasze zajęcia są bezpłatne. Spotkania są or-
ganizowane dla uczestników projektu pn. „Klub Rodzi-
ny WOLA" który jest realizowany w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020. •

tekst i zdjęcia:
Kamila Piotrowicz

• Spotkania Dyskusyjnego Klubu Mam.
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Działalność Przychodni w Nowinach
Do podstawowego zakresu działań Przychodni w No-
winach należy podstawowa opieka zdrowotna.

Do zakresu podstawowej opieki należą świadczenia 
zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, 
rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny 
rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane   
w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Zakres świadczeń obejmuje: badanie i poradę lekarską,
diagnostykę i leczenie w ramach kompetencji, kierowanie na 
leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki 
długoterminowej, promocję zdrowia i profilaktykę chorób.
Z myślą o najmłodszych Pacjentach w Przychodni wy-

dzielona jest część pediatryczna placówki. Składają się 
na nią gabinet dla dzieci chorych, gabinet dla dzieci 
zdrowych oraz punkt szczepień.
W gabinecie dzieci zdrowych przeprowadzane są bada-
nia bilansowe oraz kwalifikacje do szczepień ochron-
nych. Zakres świadczeń obejmuje: diagnostykę chorób 
dzieci i młodzieży, diagnostykę rozwoju dzieci i mło-
dzieży, wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości                 
i zaburzeń zachowania, konsultacje w zakresie działań 
profilaktycznych. Szczepienia dzieci wykonywane są po 
wcześniejszym uzgodnieniu w rejestracji.
W przychodni funkcjonują również poradnie/konsulta-
cje specjalistyczne:

ARiMR wspiera dzieci
Stowarzyszenie Siła Woli w ramach akcji „ARiMR wspie-
ra dzieci” pozyskało zestaw gier edukacyjnych dla dzieci. 
Oficjalne przekazanie wnioskowanego zestawu odbyło 
się w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Kielcach. Pozyskane gry będą służyły wszyst-
kim dzieciom na świetlicy w Woli Murowanej.

Przedsięwzięcie było skierowane do organizacji poza-
rządowych prowadzących zorganizowane zajęcia dla 
dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Do 
wygrania było 5 zestawów edukacyjnych o wartości 
ok. 1000 zł każdy. Zestaw edukacyjny dla dzieci mogła 
otrzymać organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, 
fundacja) która spełniła warunki zapisane w regulami-
nie akcji. Jedną z pięciu organizacji, które zwyciężyły 
w konkursie, było stowarzyszenie Siła Woli działające 
w gminie Sitkówka-Nowiny. - Niezwykle cieszy fakt, że 
udało nam się pozyskać kolejne wyposażenie naszej 
świetlicy. Dzięki temu będziemy mieli co robić w nad-
chodzące długie, zimowe wieczory - mówi prezeska 
stowarzyszenia Kamila Piotrowicz.

Dzieciaki nie kryły radości ze wspólnego otwierania ta-
jemniczego pudełka. W czwartek, 31 października zro-
biły to wspólnie ze swoimi rodzicami w świetlicy w Woli 
Murowanej. A później przez długie godziny grały z nimi 
w planszówki. •

Fot.: Marcin Włodarczyk

• Wielka radość w świetlicy w Woli Murowanej.

Nasi przedsiębiorcy - KAMELEON
Z miłości do zwierząt powstał w Nowinach sklep zoo-
logiczny. To był spontaniczny pomysł Emilii Kaczmar-
czyk i Olafa Mościckiego, który, co można przyznać po 
kilku miesiącach funkcjonowania sklepu, był strzałem 
w dziesiątkę.

Oboje od małego mieli w domu zwierzęta, zarówno te 
czworonożne, jak i ryby czy ptaki. Wspólna pasja połą-
czyła ich zarówno w życiu zawodowym, jak i prywat-
nym.

W Nowinach, przy ulicy Przemysłowej 1c właściciele 
domowych pupili mogą zaopatrzyć się w karmy i ak-

cesoria nie tylko dla psów czy kotów, ale także rybek, 
gryzoni czy ptaków. Sklep zoologiczny oferuje również 
różne gatunki rybek, gryzonie, jak chomiki, świnki mor-
skie oraz myszki, a także gady czy popularne gatunki 
ptaków. •
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Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest 
wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 10 tys. 
zł. Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia 
do licytacji tylko tej nieruchomości, na którą dokona-
no wpłaty. Uczestnicy, którzy chcą brać udział w licy-
tacji więcej niż jednej nieruchomości powinni dokonać 
wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno. Termin 
wpłacania wadium upływa dla części ofert 22, dla po-
zostałych 25 listopada, a przetargi odbędą się w dniach 
26-29 listopada. Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej: https://nowiny.com.pl/komu-
nikaty/wiecej/203.html •

To cicha i spokojna okolica, doskonale skomunikowa-
na, z perspektywami rozwoju. Największą atrakcją jest 
jednak pobliski las, który jest, dosłownie, na wycią-
gnięcie ręki. W miejscowości Zgórsko gmina Sitków-
ka-Nowiny przygotowała ofertę działek budowlanych, 
które już wkrótce mogą trafić do nowych właścicieli.

Miejscowość Zgórsko kojarzy się przede wszystkim ze 
smutnymi kartami historii czasów powojennych. Do 
dziś możemy odnaleźć tu mogiły żołnierzy, którzy zgi-
nęli tu w czasach powojennych. Na terenie pobliskie-
go Domu Pomocy Społecznej możemy spacerować po 
zabytkowym parku, a tuż za nim – kluczyć wąwozami, 
między którymi istniało średniowieczne grodzisko.

Dziś Zgórsko to przede wszystkim osiedle mieszkaniowe 
– niewielka, spokojna miejscowość, usytuowana nieco 
na uboczu. Położona jest zaledwie 10 km od Kielc i usy-
tuowana dość blisko najważniejszych punktów gminy: 
urzędu, przychodni czy szkół. Wzdłuż całej drogi powia-
towej, jaka tu prowadzi, lada dzień powstanie ścieżka 
rowerowa, a nieopodal lasu – strefa rekreacyjna, w któ-
rej zostanie usytuowany m.in. do apiinhalacji.
– Każdy, kto szuka działki budowlanej, powinien po-
ważnie zastanowić się nad naszą propozycją. Oferuje-
my zakup 25 niezabudowanych działek, stanowiących 
naszą własność, wolnych od wszelkich obciążeń, z do-
stępem do wody, kanalizacji, prądu czy gazu. Każda                             
z nich ma powierzchnię około 1000 metrów kwadrato-
wych. – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Działki na sprzedaż

• Działki na sprzedaż w Zgórsku.

- poradnia ginekologiczna, w której lekarze specjaliści 
ginekolodzy-położnicy zajmują się poradami, badania-
mi i diagnostyką chorób ginekologicznych. Każda pa-
cjentka ma zagwarantowaną prywatność w czasie ba-
dania i rozmowy z lekarzem oraz komfortowe warunki 
w gabinecie;
- konsultacje laryngologiczne - pacjenci potrzebują-
cy porady w zakresie chorób uszu, nosogardła, krtani 
mogą zgłaszać się na konsultacje do lekarza specjalisty 
w zakresie otorynolaryngologii. Przyjęcia odbywają się 

dwa razy w miesiącu, zapisy w rejestracji;
-  konsultacje z zakresu chirurgii - zapisy na konsultacje 
prowadzi rejestracja;
-  badania oraz porady lekarskie z zakresu medycyny 
pracy dla osób indywidualnych oraz dla firm.

W Przychodni w Nowinach można wykonać również 
badania USG, Holtera, istnieje również możliwość po-
brania materiału do badań laboratoryjnych.

Ponadto przychodnia dysponuje kilkunastoma aparata-
mi przeznaczonymi do kompleksowej terapii pacjentów 
w zakresie rehabilitacji – w tym dwoma wannami do 
kąpieli wirowych kończyn. Posiada również komforto-
wy i nowoczesny gabinet masażu oraz salkę przezna-
czoną do kinezyterapii, gdzie każdy pacjent może swo-
bodnie ćwiczyć i samemu w sposób czynny wspomagać 
proces rehabilitacji.

Szczegółowe informacje na temat oferty Przychodni 
w Nowinach znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.przychodnianowiny.pl •

Michał Piast, dr n.med.
p.o. Dyrektor

Przychodnia Nowiny SPZOZ

• Poradnia dziecięca.
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Zimowe utrzymanie dróg - informator
Drogi powiatowe
Utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje się Powiato-
wy Zarząd Dróg w Kielcach. Są to drogi:
- nr 0278T w msc. Szewce i msc. Zgórsko
- nr 0374T w msc. Nowiny. ul. Perłowa
- nr 0378T w msc. Nowiny, ul. Przemysłowa (do msc. 
Wola Murowana)
- nr 0381T w msc. Wola Murowana i msc. Bolechowice
- nr 0378T w msc. Trzcianki (do msc. Kowala)
- nr 0376T w msc. Kowala.
O trudnościach na drogach powiatowych należy infor-
mować OBWÓD DROGOWY CELINY – nr telefonu 41 
354 90 34.

Drogi gminne
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Za-
kład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowi-
nach. Zgłoszenia niedogodności należy dokonywać w 
godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 41 346 51 
59, 41 366 73 42 oraz całodobowo: 695 591 419, 534 
687 589.

W szczególnych przypadkach gminne służby drogowe 
wspierają PZD w utrzymaniu dróg powiatowych.

Odśnieżanie chodników
Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyle-
głych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieża-
nia. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy właścicieli 
wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przezna-
czenia i sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje 
fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudo-
wana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję. Obowią-
zek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.) oraz z regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku w gminie (uchwała Rady Gminy nr XXIX/241/13 
z 27 marca 2013 r. z późn. zm.).

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do „uprząt-
nięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń                
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpo-
średnio przy granicy nieruchomości”. •

drogi powiatowe:
tel. 41 354 90 34

WYKONAWCA: FIRMA USŁUGOWA HANDLOWO-TRANSPORTOWA
ANDRZEJ CEDRO, PRZĄSŁAW 61 28-300 JĘDRZEJÓW

Służba dyżurna: Pan Andrzej Cedro

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWINACH

Pan Jacek Górecki tel. 41 346 51 59 (7:00 do 15:00)
tel. kom. 695 591 419 (całodobowo)

Pan Valerij Latyševič tel. 41 366 73 42 (7:00 do 15:00)
tel. kom. 534 687 589 (całodobowo)

tel. 41  38 572 03
tel. kom. 500 73 43 73

drogi gminne:

obwód drogowy Celiny

System łączności Wykonawcy ze sprzętem użytym w akcji tel. kom. 500 73 43 73

Akcja zima 2019/2020
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SYLWESTER
2 0 1 9 / 2 0 2 0

w s p a n i a l ą  z a b a w ę  d o  b i a ł e g o  r a n a ,             
 k t ó r ą  p o p r o w a d z i  p r o f e s j o n a l n y  D J ,
m e n u :  c z t e r y  g o r ą c e  p o s i ł k i ,  z i m n e
p r z e k ą s k i ,  s t ó ł  w i e j s k i , c i a s t a ,
n a p o j e ,  k ą c i k  k a w o w y ,
w i n o  m u s u j ą c e  n a  p o w i t a n i e  N o w e g o  R o k u .

3 1  g r u d n i a  2 0 1 9 r . ,  g o d z .  1 9 : 0 0
r e m i z a  O S P  S z e w c e  i  Z a w a d a

ORGANIZATOR: OSP SZEWCE I ZAWADA

c e n a :  3 8 0  zł/ p a r a

Za p e w n i a m y :

In f or m a c j e  i  r e z e r w a c j e  p od  n r  t e l . :  6 6 1  3 0 7  5 6 1 ,  6 0 6  9 9 8  2 6 5

L I C Z B A  M I E J S C

O G R A N I C Z O N A

współPRACUJEMY
B I Z N E S  N G O  S A M O R Z Ą D

12 grudnia 2019 r.
godz. 17.00

G O K  P E R Ł A  W  N O W I N A C H

z a p i s y  i  i n f o r m a c j e :
t e l .  4 1  3 4 7  5 0  6 4 ,  p . s o b o n @ n o w i n y . c o m . p l

s p o t k a n i e  b i z n e s o w e
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