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Szanowni Państwo!

Minął rok, odkąd po raz kolejny postanowiliście obdarzyć mnie zaufaniem, wybierając na wójta gminy Sitków-
ka-Nowiny. To ogromny zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Przez ten czas wiele się wydarzyło. Dzięki Wam, dzięki 
zaangażowaniu wielu osób z każdym dniem rozwijamy naszą gminę. Mam tu na myśli nie tylko urzędników, ale
w równej mierze przedsiębiorców, kontrahentów czy „zwykłych” mieszkańców.
Niewątpliwie ogromnym sukcesem są działania prospołeczne i inicjatywy obywatelskie.  W ciągu ostatniego roku 
powstały cztery nowe stowarzyszenia, które aktywnie działają i wspólnie z nami aktywizują innych. Niezwykle 
cieszą ich sukcesy na tym polu, ale i sukcesy klubów sportowych, które w tym roku z wielką energią wkroczyły
na boiska, osiągając sukcesy. Oby tak dalej!

Mijający rok przyniósł, szczególnie istotne dla mnie, postęp w dwóch kwestiach. Po pierwsze – sprowadziliśmy
do gminy nowych przedsiębiorców. Zmodernizowane tereny po FTG przy ulicy Przemysłowej zostały już zagospoda-
rowane w połowie, lada dzień wyłonimy kolejnych dzierżawców.

Po drugie – z początkiem września w Liceum Ogólnokształcącym z Klasami Mistrzostwa Sportowego rozpoczęło 
naukę ponad 70 uczniów. To wielka szansa – dla naszej gminy, by ją promować poprzez sport, ale przede wszyst-
kim – dla tych młodych, ambitnych osób, które swe dorosłe życie wiążą ze sportem. Być może w przyszłości progi 
nowińskiego liceum opuści następca Lewandowskiego czy Bońka.

Podsumowując pierwszy rok kadencji nie sposób nie wspomnieć o realizowanych przez nas inwestycjach. Nie spo-
sób wymienić ich wszystkich, lecz szczególnie istotne są te, które wspierają ochronę środowiska – termomoderni-
zacje dwóch szkół, których wartość przekroczyła 2 mln zł czy realizacja wraz z mieszkańcami tzw. Projektu paraso-
lowego polegającego na budowie instalacji OZE w ich domach.
A skoro o mieszkańcach mowa – wraz ze stowarzyszeniami: Aktywny Senior, Siła Woli, Kołem Gospodyń Nowocze-
snych oraz Klubem Modelarstwa Sportowego zapraszam Państwa na wyjątkowe obchody święta 11 listopada. Od-
będą się one na lotnisku w Kowali. W programie m.in. marsz nordic walking, podchody dla najmłodszych, survival 
i ognisko. Najważniejsza częścią wydarzenia będzie, oczywiście, wspólne odśpiewanie hymnu Polski i wciągniecie 
flagi na masz. Świętujemy Niepodległość!

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Od wielu tygodniu Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Nowinach oraz wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny prowadzili rozmowy z mieszkańcami 
dotyczące wzrostu taryfy za ciepło. Zmiana ta dotyczy 
osób, których mieszkania i domy są ogrzewane przez 
nowińską kotłownię.

Dotychczasowa taryfa
Dotychczasowa stawka opłaty za ciepło obowiązywała 
od 2016 r. Warto podkreślić, że została ona wówczas 
zmniejszona i wynosiła 56,75 zł brutto. Natomiast 
wcześniejsza stawka za 1 GJ energii cieplnej obowiązu-
jąca od 2014 r. wynosiła 64,67 zł, zaś stawka na pozio-
mie niższym niż wciąż obowiązująca została uchwalo-
na… na 2011 r. i wynosiła 54,47 zł.

Wniosek radnych
Radni Tadeusz Kucharczyk, Damian Milewski, Artur Pod-
czasiak i Roman Topór złożyli wniosek o wzrost stawki o 
10%, gdyż w ich opinii stawka proponowana przez ZG-
KiM „jest krzywdząca dla mieszkańców”. Twierdzili oni 
również, że, wzrost prognozowanych kosztów łącznych 
kotłowni w 2019 r. wyniesie 15,46% w porównaniu do 
roku 2018. 

Oczekiwanie ponownego wyliczenia rzeczywistych 
kosztów uzyskania i dostarczania ciepła do mieszkań 
wyraził też zarząd osiedla Nowiny oraz wspólnoty 
mieszkaniowe.

Dyskusja podczas sesji
Projekt uchwały, jaka miała zostać poddana pod głoso-
wanie zakładał wzrost stawki za 1 GJ do 67,51 zł netto 
(83,04 zł brutto). Opłaty zostały wyliczone w oparciu 
o kosztu kotłowni, jakie zostały poniesione w 2018 r. 
Analiza danych została dokonana zarówno przez służby 
finansowe ZGKiM, jak i firmę, która dokonała zewnętrz-
nego audytu. – W odniesieniu do taryfy opracowanej
w czerwcu tego roku wiemy już, że udało nam się za-
kupić miał o 100 zł mniej, niż w roku ubiegłym, dlate-
go wnoszę o zmianę projektu uchwały uwzględniając 

Burzliwa sesja Rady Gminy
wzrost stawki gigadżula o 33%. Jest to podyktowane 
kosztami funkcjonowania samej kotłowni. Jednocze-
śnie uchwała miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2020 
r. – argumentował wójt Sebastian Nowaczkiewicz zgła-
szając autopoprawkę do projektu uchwały.

Radny Krzysztof Seweryn podkreślił, że gmina Sitków-
ka-Nowiny nie składa się jedynie z osiedla Nowiny, 
ale także innych miejscowości – Gros osób musi sama 
sobie kupić opał, musi w odpowiednim momencie to 
zrobić (…) sami, na własny koszt podłączają się do nitki 
gazowej z nadzieją, że albo uda się pozyskać dotację, 
albo się nie uda, ale zakładają to na własny koszt i liczą 
na to, ze opłata za gaz nie wzrośnie, ale ona dotyka in-
dywidualnie każdego, a gdy nie płaci – gazownia go od-
cina  – argumentował, wskazując brak uzasadnienia dla 
przenoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem 
kotłowni na mieszkańców całej gminy.

Podczas sesji zarówno między radnymi, jak i ze strony 
meszkańców osiedla rozgorzała dyskusja. Pełny jej za-
pis znajduje się na kanale gmminy Sitkówka-Nowiny na 
Youtube: https://youtu.be/WCG0cKIvEZg

Taryfa za ciepło
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 8 osób opo-
wiedziało się za przyjęciem uchwały, 7 przeciwko. Przy-
jęto nw. opłaty:
Grupa 1 – lokale mieszkalne nieopomiarowane:
opłata stała miesięczna płatna za 1 m2 powierzchni 
grzewczej płatna cały rok – netto 0,80 zł brutto 0,98 zł
opłata ryczałtowa zmienna płatna w sezonie grzew-
czym za 1 m2 – netto 6,65 zł brutto 8,18 zł

Grupa 2 – lokale użytkowe i budynki użyteczności pu-
blicznej nieopomiarowane:
opłata ryczałtowa płatna w sezonie grzewczym za 1 m2 
– netto 10,68 zł brutto 13,14 zł

Grupa 3 – lokale mieszkalne i użytkowe opomiarowa-
ne:
 – opłata stała miesięczna płatna za 1 m2 powierzchni 
grzewczej płatna cały rok – netto 0,80 zł brutto 0,98 zł
 – opłata za 1 GJ, płatna w sezonie grzewczym – netto 
62,00 zł brutto 76,26 zł

Opłaty będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. •

• Zebranie w Nowinach.
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Czy z nazwy gminy zniknie Sitkówka?
Podczas sesji w dniu 30 września Rada Gminy podję-
ła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy 
gminy i przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji       
z mieszkańcami.

 – Już w poprzedniej kadencji mieszkańcy sygnalizowa-
li mi chęć zmiany nazwy naszej gminy. Uważam, że to 
dobry pomysł. Brak jakiegokolwiek uzasadnienia histo-
rycznego dla jej utrzymania, a skomplikowana nazwa 
nastręcza wielu problemów – mówi wójt gminy Seba-
stian Nowaczkiewicz.

Zdanie mieszkańców i wójta podzielają radni. – W ostat-
nim czasie omawialiśmy tę kwestię z radnymi i już w po-
niedziałek stosowna uchwala będzie przedmiotem dys-
kusji podczas sesji. Jeśli zostanie podjęta, rozpoczniemy 
konsultacje z mieszkańcami – wyjaśnia wójt.

Procedura zmiany nazwy jest dość skomplikowana i cza-
sochłonna. Po podjęciu uchwały należy przeprowadzić 
konsultacje z mieszkańcami, a jeśli przychylą się oni do 
zmiany nazwy – podjąć uchwałę o wystąpieniu do wła-
ściwego ministra z wnioskiem o zmianę nazwy gminy. 
Wniosek taki jest rozpatrywany w ciągu roku od jego 
złożenia. Zmiana następuje z dniem 1 stycznia. – Prze-
widujemy, że najwcześniej mogłaby nastąpić 1 stycznia 
2021 r. – wylicza wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

O Sitkówce, Nowinach i powstaniu gminy Sitkówka-
-Nowiny
Nowiny w chwili obecnej to wieś, jak również siedziba 
władz gminy Sitkówka-Nowiny. Pierwotnie jako Osie-
dle Nowiny, stanowiła zespół domów wielorodzinnych 
(tzw. bloków), wznoszonych od 1962 r. jako zaplecze 
mieszkaniowe dla pracowników zakładów przemysło-
wych zwanych „Białym Zagłebiem”. W roku 2012 zmie-
niono urzędowo nazwę miejscowości na Nowiny, jed-
nocześnie zmieniając typ jednostki osadniczej z osiedla 
na wieś.
Z analizy dostępnych materiałów źródłowych można 
stwierdzić, że teren osiedla mieszkaniowego należał 
wcześniej w części do Markowizny, czyli gruntu nale-
żącego do Młyna Marek, a częściowo do Młyna Nowi-
ny (Nowy Młyn w 1804; Sitkowieckie Nowiny (1930-
1961). Z tego czasu pozostała dawna główna droga 
lokalna prowadząca od Słowika do młyna Trzcianka (ob. 
Trzcianki), dziś nosząca nazwę Familijna. Na wysokości 
budynku liceum od drogi tej prowadziła droga polana 
do młyna Marek.
Cały obszar położony na prawym brzegu rzeki Bobrzy, 
od Słowika aż do Lurowizny (należącej do wsi Brzezi-
ny), znajdował się w granicach wsi Zgórsko, z dwoma 
wyjątkami. Pierwszy dotyczył brzegu rzeki na wysokości 
stawu we wsi Murowana Wola, gdzie murowana grobla 
łączyła dwa wzniesienia – jedno po stronie Woli Muro-
wanej, a drugi po stronie wsi ze znajdującym się tam 
wzniesieniem Góra Jaźwice. Drugi należał do młyna 
Marka, czyli Markowizny.

Terenu należący do młyna  biskupiego miał dostęp do 
wschodniego brzegu rzeki. W materiale źródłowym wy-
mieniony został po raz pierwszy w 1529 r.

Nazwa Sitkówka historycznie obejmuje dość duży ob-
szar geograficzny – jest to zarazem „ulicówka” u stóp 
Czerwonej Góry (dawniej: Jerzmaniec), dawny folwark 
w granicach miasta Chęciny (którego pozostałości znaj-
dują się nieopodal kamieniołomu Jaźwica), stacja PKP, 
określenie używane zamiennie na oznaczające osiedle 
Trzcianki, ale również teren dawnego kamieniołomu. 
Pierwotnie zapisywana była jako Folwark Sitkówka, 
osada Sitkówka, Sitkówka-Nowiny lub młyn Sitków-
ka Nowiny (…) Wsi, czy też osady, Sitkówka nie notu-
ją źródła pisane ani kartograficzne do XIX w. W rejo-
nie dzisiejszej Cementowni Nowiny, na mapie z 1835 
r. znajdujemy natomiast nazwę Śniadkówka. Wskazuje 
ona niewielkie wzniesienie i teren położony w dolinie 
bezimiennego strumienia. W miejscu, w którym wpa-
da on do Bobrzy na Mapie Galicji Zachodniej (1804) 
znajdował się Nowy Młyn (obecnie teren oczyszczalni 
ścieków). Na północny wschód od wsi Bolechowice,
w miejscu w którym łączyły się dwa strumienie (z doli-
ny za Górą Zelejową, oraz z południowego stoku Czer-
wonej Góry – na zachód od Góry Bolechowskiej),
a na południe od Góry Dębna, znajdowała się osiadłość 
zwana Wygoda. Nazwa taka sugeruje istnienie w tym 
miejscu karczmy, zapewne związanej z funkcjonująca 
tu płuczką, której nazwę (Płuczki) zanotowano mapie 
starostwa chęcińskiego z 1847 roku.
Z dniem 21.12. 1961 r. utworzono Gromadę Sitkówka
z siedzibą GRN w Sitkówce, co miało związek z przenie-
sieniem siedziby gromady Zagrody z Zagród do Sitków-
ki i przemianowaniem jednostki na gromada Sitkówka. 
W dniu 31/12. 1964 r. nazwę gromady Sitkówka zmie-
niono na gromada Sitkówka-Nowiny. W 1965 roku gro-
mada miała 27 członków gromadzkiej rady narodowej. 
W niedługim czasie zmniejszono ilość gromad poprzez 
łączenie mniejszych w większe.
Z dniem 01.01. 1973 r. ostatecznie je zlikwidowano 
zastępując je na powrót gminą Sitkówka-Nowiny. Z te-
renów należących do gminy Korzecko i gminy Chęciny 
nową jednostkę administracyjną: miasto i gmina Chę-
ciny obejmującą miasto i 19 sołectw: Bolmin, Chęciny 
(Chęciny, Osiedle Północ, Osiedle Sosnówka), Gości-
niec, Korzecko, Lipowica, Łukowa, Miedzianka, Mosty, 
Ostrów, Podpolichno, Polichno, Przymiarki, Radkowice, 
Siedlce, Skiby, Starochęciny, Tokarnia, Wojkowiec oraz 
Wolica. Na przestrzeni lat zmieniła się jej zasięg tery-
torialny. Na początku lat 80. XX w. odłączono od gminy 
i przyłączono do Kielc część ówczesnej miejscowości 
Sitkówka-Nowiny. Z kolei w 1996 r. odłączono od gmi-
ny Chęciny, a przyłączono do gminy Sitkówka-Nowiny, 
wieś Bolechowice. Od tego czasu gmina mieści się
w obecnych swoich granicach.

Informacje pochodzą z monografii gminy Sitkówka-No-
winy opracowanej przez Pana Dariusza Kalinę. •
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Zakończyła się inwestycja polegająca na budowie miejsc 
postojowych przy ulicy Przemysłowej w Nowinach, na-
przeciwko kościoła pw. Chrystusa Odkupiciela. Wartość 
inwestycji wyniosła 200 tys. złotych i partycypowali
w niej po połowie powiat kielecki i gmina SItkówka-No-
winy. 

– Dzięki realizacji inwestycji powstało około 50 miejsc 
parkingowych. Zakres robót obejmował m. in.: karczo-
wanie krzaków i poszycia, roboty rozbiórkowe, roboty 
ziemne, wykonanie podbudowy pomocniczej, wykona-
nie nawierzchni wraz z krawężnikami – wylicza kierow-
nik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Andrzej Waśko.

Dotychczas w okolicy można było korzystać z niewiel-
kiego parkingu naprzeciwko kościoła. – Na co dzień 
był on wystarczający, ale gdy tylko w sobotę mieliśmy 
dwa śluby lub w parafii odbywała się jakaś uroczystość, 
był problem ze znalezieniem miejsca parkingowego 
– mówi ksiądz proboszcz Józef Kubicza. – Udało nam 
się zrealizować inwestycję przed konsekracją kościoła, 
która odbędzie się już w najbliższą niedzielę,a  także 
przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy pojawia się tu 
naprawdę wielu wiernych – podkreśla. •

Powstał parking przy kościele w Nowinach
– Przyznaję, że to inwestycja, na której szczególnie mi 
zależało. Starania o jej realizację podjęliśmy jeszcze
w poprzedniej kadencji, dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu ówczesnego wicestarosty Zenona Janusa. 
Miałem nadzieję, że ten teren zostanie po prostu 
utwardzony, a udało się zrobić dużo więcej – mówi 
przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk. – Dziś 
mamy tu ogromny parking, z którego mogą korzystać 
zarówno działkowicze, jak i wierni – dodaje.

• Nowy parking przy kościele w Nowinach.

Budowa kolektorów słonecznych
Ruszyły prace związane z montażem kolektorów sło-
necznych w domach mieszkańców gminy Sitkówka-
-Nowiny. Projekt został dofinansowany z RPO Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Minęły zaledwie trzy miesiące od podpisania umów na 
dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i urucho-
mieniem 46 paneli solarnych oraz  88 mikro-instalacji 
fotowoltaicznych dla Gminy Sitkówka-Nowiny.
W tym czasie opracowano dokumentację projektową 
dla wszystkich posesji, a na części z nich wykonano już 
instalacje fotowoltaiczne. Teraz nadszedł czas na reali-
zację ostatniego etapu inwestycji – montaż kolektorów 
słonecznych. – Prace rozpoczęliśmy kilka dni temu
w miejscowości Kowala, w krótkim czasie obejmą one 
kolejne miejscowości. Montaż trwa około jednego dnia, 
wykonawca udziela mieszkańcom instruktażu, w jaki 
sposób należy obsługiwać urządzenie – mówi Tomasz 
Bucki, zastępca kierownika referatu inwestycji w gminie 
Sitkówka-Nowiny.
Wójt gminy, Sebastian Nowaczkiewicz, nie kryje za-
dowolenia z realizacji projektu. – Chcemy być gminą 
ekologiczną, podejmujemy wiele działań w tym zakre-
sie. Cieszy fakt, że mieszkańcy również dostrzegają po-
trzebę dbania o środowisko i tak licznie zadeklarowali 
udział w projekcie. My wsparliśmy ich finansowo, dzię-

ki czemu również prywatne domy będą ogrzewane za 
pomocą odnawialnych źródeł energii – podkreśla wójt.
Całkowita wartość projektu „Czysta energia z OZE dla 
mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Pie-
koszów” realizowanego w partnerstwie przez gminy: 
Sitkówka-Nowiny i Piekoszów wyniosła niemal 3 mln 
zł, a z czego na połowę uzyskano dofinansowanie. War-
tość projektu dla Gminy Sitkówka-Nowiny wyniosła
1,4 mln zł, a dofinansowanie 800 tys. •



GŁOS NOWIN • PAŹDZIERNIK 2019

7

Pani Irena Kostrzewska inkasentem
Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy radni zade-
cydowali o wyborze Pani Ireny Kostrzewskiej na in-
kasenta. Będzie ona pobierała podatki od nierucho-
mości, rolny, leśny od osób fizycznych oraz opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
miejscowości Nowiny, Trzcianki, Sitkówka. To jedna 

z możliwych form uregulowania należności wobec 
gminy przez jej mieszkańców. Mają oni również moż-
liwość dokonania płatności w kasie Urzędu, w kasie 
Banku Spółdzielczego lub wykonania przelewu ban-
kowego na konto Urzędu. •

Wybory parlamentarne w gminie
45,94% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w gmi-
nie Sitkówka-Nowiny. To jeden z najniższych wyników 
w województwie świętokrzyskim. W niedzielę, 13 
października mieszkańcy gminy wzięli udział w wybo-
rach parlamentarnych.

Frekwencja wyniosła 63,76%. Spośród 5972 upraw-
nionych do głosowania wydano karty 3808 wyborcom. 
najwięcej wyborców głosowało w okręgu wyborczym 
zlokalizowanym w budynku ZSP w Nowinach, tam fre-
kwencja wyniosła 69,40%, najmniej – w Kowali, gdzie 
frekwencja wyniosła 56,71%.

Wybory odbyły się bez zakłóceń.

Spośród kandydatów, proporcjonalnie do liczby głosów 
oddanych na ugrupowanie, największa popularnością 
cieszył się obecny wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz.  Oddano na niego 64,67% wszyst-
kich głosów oddanych na listę Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Zbigniew Ziobro uzyskał poparcie na po-

ziomie 43,68% głosujących na Prawo i Sprawiedliwość, 
Andrzej Szejna – 45,03% głosujących na Sojusz Lewicy 
Demokratycznej, zaś Bartłomiej Sienkiewicz – 40,92% 
głosujących na Koalicję Obywatelską.
Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 w gminie Sit-
kówka-Nowiny:

• Prawo i Sprawiedliwość - 45,94 % głosów - 1 733 gło-
sy;
• Koalicja Obywatelska - 20,28 % głosów - 765 głosów;
• Polskie Stronnictwo Ludowe - 14,18 % głosów - 535 
głosów;
• Konfederacja Wolność i Niepodległość - 8,59 % gło-
sów - 324 głosy;
• Sojusz Lewicy Demokratycznej - 8,54 % głosów - 322 
głosy;
• Skuteczni Piotra Liroya Marca - 1,33 % głosów - 50 
głosów;
• Bezpartyjni i Samorządowcy - 1,14 % głosów - 43 gło-
sów. •

• Jesień w gminie Sitkówka-Nowiny.
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Witamy w gminie Sitkówka-Nowiny
Z każdym rokiem liczba mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny rośnie, co cieszy władze gminy. Wójt gminy osobi-
ście wita każdego nowonarodzonego mieszkańca.

– To doskonały pretekst nie tylko do powitania nowych mieszkańców naszej gminy, ale i niejednokrotnie poznania 
ich rodziców. Nasza gmina rozwija się, sprowadza się tu wiele nowych osób, młodych rodzin, to okazja do wymienie-
nia kilku zdań – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
W dniach 1 lipca i 26 września 2019 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się kolejne spotkanie z nowo-
rodkami i ich rodzicami. – Takie spotkania organizujemy co kwartał, za każdym razem zapraszając około 15 par na 
spotkania. Cieszy nas, że z chęcią przyjmują nasze zaproszenie – wyjaśnia Maria Turczyn, kierownik USC. •
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Konsekracja kościoła w Nowinach
 – Najcenniejszą ozdobą świątyni jesteście Wy sami, 
bracia i siostry. Kochajcie Wasza świątynię, w której 
jest tak wiele Waszego trudu i ofiary, ale jeszcze bar-
dziej kochajcie ją, albowiem jest tu żywy Jezus Eu-
charystyczny – mówił podczas homilii ksiądz biskup 
Jan Piotrowski. 20 października 2019 r. odbyła się 
konsekracja kościoła pod wezwaniem Chrystusa Od-
kupiciela w Nowinach.

– Dziękuję przede wszystkim moim parafianom, to 
Wyście te świątynię wymodlili – mówił proboszcz 
Józef Kubicza, który nie ukrywał wzruszenia podczas 
uroczystej mszy świętej z udziałem tłumów wier-
nych. Mieli oni możliwość uczestniczenia w konse-
kracji świątyni, podczas której biskup Jan Piotrowski 
poświęcił i namaścił krzyżmem nowy ołtarz, dokonał 
jego okadzenia, a następnie zapalone zostało świa-
tło Chrystusa. Na ręce biskupa przedstawiciele rady 
parafialnej złożyli dary, zaś on sam w swojej homilii 
skierował do parafian słowa o misji Kościoła. – Ośrod-
kiem wszechświata i historii jest Chrystus Odkupiciel. 
Do niego i ku niemu zwracają się ludzkie myśli i pra-
gnienia. Myśli wszystkich ludów i narodów. Kościół, 
chciana przez Chrystusa wspólnota wiary, która naro-
dziła się z łaski Chrztu i przepowiadania słowa Bożego, 
dosięgnęła krańców Ziemi i tam też właśnie dotarła 
dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Zadaniem Kościo-
ła jest głoszenie prawdy o Jezusie Chrystusie, odkupi-
cielu człowieka – mówił.

Oprawę muzyczną ceremonii zapewnili: chór Nowina, 
Orkiestra Dęta z Nowin oraz podopieczne parafialnej 
scholi.

Nieco historii
Parafia w Nowinach, powstała z myślą o rodzinach 
osiedlających się  w latach 80-tych XX w. w gminie 
Sitkówka-Nowiny w czasach dynamicznego rozwoju 
cementowni, oczyszczalni ścieków, zakładów przemy-

słowych, wydobycia kamienia, czy przemysłu usługo-
wego.

We wrześniu 1982 r. rozpoczęło się tworzenie ośrodka 
duszpasterskiego w Nowinach, a w 1983 bp Stanisław 
Szymecki poświęcił plac pod budowę kaplicy. Parafia 
została erygowana 16 października 1983 r. przez bpa 
Stanisława Szymeckiego, wydzielono ją z parafii Kielce 
Słowik.

W kaplicy, która nadal służy parafii, dominuje drew-
niany wystrój, w który została wkomponowana ikona 
Chrystusa Odkupiciela na krzyżu w ołtarzu głównym, 
autorstwa art. plastyk Izabeli Borowskiej. Większość 
prac w drewnie wykonał tutaj Marian Jędrocha – część 
z nich znalazła swe miejsce w nowym kościele. Budy-
nek z kaplicą pełni m.in. funkcje domu parafialnego.

Od 2009 r., z chwilą przeniesienia Najświętszego Sa-
kramentu, miejsce dotychczasowej kaplicy przejął 
nowy kościół parafialny pw. Chrystusa Odkupiciela. 
Budowa kościoła, w sąsiedztwie dotychczasowej ka-
plicy, trwała w latach 2001-2004 (stan surowy). Pro-
jekt bryły świątyni wykonał architekt Włodzimierz Ci-
choń, wnętrza – architekt Aneta Barańska. •

Źródło: www.diecezje.kielce.pl

• W uroczystości wzięlo udzial wielu duchownych.

• Biskup Jan Piotrowski namaścił nowy ołtarz.
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nior, a także wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz, jego 
zastępca Łukasz Barwinek, radne: Edyta Giemza i Rena-
ta Posłowska, kierownik GOPS Marcin Król i kierownik 
CUW Justyna Skrzypczyk.

– Wycieczka była inicjatywą seniorów, to oni zdecy-
dowali o tym, kiedy i gdzie pojedziemy – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Wiem, że dyskusje były 
burzliwe, ale najważniejszy jest konsensus – uśmiecha 
się. – Faktycznie dość długo dyskutowaliśmy nad tym, 

Spokojne poznawanie atmosfery Kazimierza Dolnego, 
wspólne spędzanie czasu i świetna zabawa – seniorzy 
z gminy Sitkówka-Nowiny udali się na wycieczkę do 
Kazimierza Dolnego.

Choć aura nie do końca sprzyjała, nikt nie narzekał. 
Punktualnie o ósmej rano we wtorkowy poranek 70 
osób z gminy Sitkówka-Nowiny wyruszyło do Kazimie-
rza. Wśród nich m.in. Bolechowiczanie, Szewczanki, 
chór Nowina i członkowie stowarzyszenia Aktywny Se-

• W wycieczce licznie uczestniczyli Bolechowiczanie...

Wieczornica w Kowali
W dniu 20 października 2019 w kościele pw. Wszyst-
kich Świętych w Brzezinach z inicjatywy radnej i sołtys 
Kowali Renaty Posłowskiej odbyła się wieczornica
z okazji 41. rocznicy powołania Karola Wojtyły na Sto-
licę Piotrową.

Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został 
wybrany na papieża 16 października 1978 r. jako 264 
zwierzchnik Kościola Katolickiego przybrał imię Jana 
Pawła II. Był pierwszym od 455 lat papieżem spoza 
Włoch i najmłodszym z papieży, których wybrano od 
półtora wieku. Jan Paweł II był też pierwszym od 1903 r. 
papieżem, który nigdy nie był urzędnikiem Kurii Rzym-
skiej.

W wieczornicy wzięli udział uczniowie z klasy 6 ze Szko-
ły Podstawowej w Kowali Aleksandra Bedla Oktawia
i Mikołaj Sylwar. – To wyjatkowy dzień dla nas, Polaków, 
także dla społeczności Kowali i Brzezin. Chcieliśmy w 
wyjątkowy sposób uczcić te rocznicę – podkreślała re-
nata Posłowska.

Podczas wieczornicy uczniowie czytali wiersze autor-
stwa Renaty Poszowskiej pt. „Różańcowa Pani”, „O 
Janie Pawle wspomnienie” i „Krzyż”. Pan Marek Prasz-
kiewicz podzielił się wspomnieniami z audiencji u Ojca 
Świętego, a Pani Renata Posłowska zaprezentowała pie-

• Wieczornica w Kowali.

• ...i Szewczanki.

śni pt. „Maryjo Śliczna Pani”, „Ave Maryja”, „Jasnogór-
ska”, „Tłumy serc”, „Ty tylko mnie poprowadź”.
 – Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu wieczornicy 
uczniom, którzy wzięli w niej udział oraz  Pani Marzan-
nie Krajewskiej, Panu Markowi Praszkiewiczowi i Panu 
Damianowi Zegadło za przygotowanie nagłośnienia – 
mówi Renata Posłowska. •

Seniorzy w Kazimierzu
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dokąd się udać. Ostatecznie wybór padł na Kazimierz 
– królewskie miasto, pięknie położone nad Wisłą – wy-
jaśnia prezes stowarzyszenia Aktywny Senior Bogumiła 
Kowalczyk.

Podczas całodniowej wycieczki seniorzy zwiedzili ruiny 
zamku i basztę, wspięli się na górę Trzech Krzyży, wstą-
pili do kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja 
Apostoła oraz klasztoru. W wędrówce towarzyszyli im 
przewodnicy – Dominik Kowalski oraz Cezary Misura, 

• Na rynku.

którzy opowiadali o historii i legendach Kazimierza. 
Równie atrakcyjny był spacer klimatycznymi uliczkami 
miasteczka, które o tej porze roku nie jest przepełnio-
ne turystami, dzięki czemu seniorzy mogli się delekto-
wać wspaniałą atmosferą. – Taki wyjazd integracyjny to 
wspaniałą sprawa. Na co dzień korzystamy z zajęć orga-
nizowanych dla nas w gminie, jednak nie każdy mógłby, 
ze względów organizacyjnych, zapewnić sobie taki wy-
jazd. Razem jest raźniej i z pewnością ciekawiej – mó-
wią zgodnie seniorzy.

• Na Górze Trzech Krzyży.
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Wieści ze szkół i przedszkoli
Erasmus w Rumunii!
W dniach od 29.09.19 do 05.10.19 grupa uczniów i na-
uczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w 
Nowinach brała udział w spotkaniu w Rumunii w ramach 
realizacji programu Erasmus+. Uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach szkolnych, dzięki czemu mieli możliwość po-
znania swoich rówieśników z Rumunii, Włoch i Turcji, a 
także usprawniać język angielski. Zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie brali udział w warsztatach dotyczących 
praw człowieka, a w szczególności praw dzieci. Oprócz 
lekcji organizowane były wycieczki, tańce, śpiewy i wiele 
innych aktywności. 
Takie wyjazdy, to wspaniałe doświadczenie. Kolejne spo-
tkanie partnerów projektu zaplanowane jest w maju, we 
Włoszech. 

A oto relacja naszych uczennic:
Poniedziałek
W pierwszy dzień naszego pobytu w Rumunii pojecha-
liśmy do szkoły w miejscowości Blaj. Na miejscu bardzo 
ciepło nas przywitano chlebem oraz solą. Następnie 
obejrzeliśmy przygotowane dla nas przedstawienie. 
Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty muzycz-
ne, taneczne i recytatorskie. W bardzo dobrych humo-
rach udaliśmy się na lekcję angielskiego, a potem uczy-
liśmy się, jak wyhaftować piękny wzór. Po zakończeniu 
zajęć wybraliśmy się na zwiedzanie Blaj. Odwiedziliśmy 
kościół greckokatolicki oraz park. Po całym dniu poszli-
śmy odpoczywać w hotelu.
Wtorek
Po śniadaniu pojechaliśmy do szkoły na zajęcia. Uczestni-
czyliśmy w warsztatach poświęconych równouprawnie-
niu osób niepełnosprawnych oraz zwracaliśmy uwagę na 
to, że każdy człowiek ma prawo do własnego zdania. Po 
lekcjach w ramach zabawy, robiliśmy bransoletki, który-
mi wymienialiśmy między sobą. Następnie udaliśmy się 
na pyszny obiad i mieliśmy trochę czasu na odpoczynek. 
Po wszystkim pojechaliśmy na grilla, gdzie mogliśmy się 
wszyscy wspólnie bawić, tańczyć i śpiewać. Wykończeni 
dobrą zabawą, wróciliśmy do hotelu. 

Środa
Trzeci dzień naszego pobytu w Rumunii spędziliśmy na 
całodniowej wycieczce. Wstaliśmy bardzo wcześnie 
rano, a następnie udaliśmy się na śniadanie. Po zjedze-
niu wsiedliśmy do autokaru i wyruszyliśmy w drogę. 
Jechaliśmy bardzo długo. Po pewnym czasie zatrzyma-
liśmy się na krótką przerwę w uroczym miasteczku. Na-
stępnie wyruszyliśmy w dalszą drogę. Około godziny 14 
dojechaliśmy do Brasov, gdzie czekał na nas przewodnik. 
Rozpoczęliśmy zwiedzanie niewielkiego, ładnego miasta. 
Na szczęście pogoda dopisała. Słońce mocno przygrze-
wało a temperatura była dosyć wysoka. Na początku 
przewodnik przedstawił nam wiele ciekawych miejsc 
takich jak jedną z najwęższych ulic oraz czarną katedrę, 
której historia wszystkich bardzo zaciekawiła. Pod koniec 
zwiedzania mogliśmy zrobić zdjęcia na tle całego mia-
sta. Około godziny 17 wyruszyliśmy w drogę powrotną. 
Wjechaliśmy do kolejnego miasta, gdzie weszliśmy do 
muzeum Draculi. Zmęczeni udaliśmy się na kolację, a od 
razu po niej do łóżek.

Czwartek
Po śniadaniu pojechaliśmy do szkoły, gdzie uczestniczyli-
śmy w lekcji geografii. Rozmawialiśmy o podstawowych 
informacjach dotyczących Polski, Rumunii, Włoch i Tur-
cji. Te wiadomości przydały nam się później do zagrania 
w grę ,,Kto chce zostać milionerem?”. Kolejne przygoto-
wane dla nas zajęcia to zajęcia sportowe. Tańczyliśmy
i graliśmy w gry, po czym poszliśmy na zajęcia z goto-
wania. Przygotowywaliśmy zdrowe słodycze i napoje. 
Po czasie wolnym i kolacji było karaoke, na którym dużo 
śpiewaliśmy i tańczyliśmy.
Piątek
Ostatniego dnia  poszliśmy, jak zazwyczaj na śniadanie 
o 8, a następnie pojechaliśmy do szkoły busem. Naszym 
pierwszym zadaniem było pomalowanie farbami figu-
rek, na których byli wyrzeźbieni ludzie w Rumuńskich 
strojach ludowych. Byliśmy podzieleni na grupy, więc 
przy naszej pracy mogliśmy porozmawiać po angielsku 
z osobami z Włoch, Rumunii i Turcji. Po skończeniu ma-

• To już kolejna wizyta w ramach programu Erasmus.

• Tym razem uczniowie i nauczyciele zwiedzali Rumunię.
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lowania nadszedł czas na nasze następne zdjęcie. Pani 
prowadząca przyniosła przepiękne, żółte kwiaty, która 
mieliśmy odwzorować na kartce. Wszyscy starali się aby 
ich malunek wypadł jak najlepiej. Następnie poproszono 
nas, abyśmy poszli do sali, w której miało odbyć się po-
żegnanie. Przy przemowie pożegnalnej zostaliśmy obda-
rowani upominkami oraz wylało się dużo łez, za równo 
tych ze szczęścia jak i ze smutku. Po wyjściu z pokoju, 
na korytarzu czekali na nas nasi przyjaciele z Rumuńskiej 
szkoły. Przytulaliśmy się z nimi oraz robiliśmy sobie pa-
miątkowe zdjęcia, wyznając jak bardzo będziemy za sobą 
tęsknić. Potem wróciliśmy do hotelu i zjedliśmy obiad, 
by po nim wsiąść do naszego busa i odjechać w stronę 
Polski.

Uczniowie: Małgorzata Gajek, Natalia Zwierzchowska, 
Wiktoria Basiak, Oliwia Staniec, Katarzyna Zwierzchow-
ska, Maja Kluska, Wiktoria Rogóz, Kinga Wito, Weronika 

Jaworska.
Nauczyciele: Elżbieta Rachwał, Iwona Majchrzyk, Małgo-

rzata Kościelecka, Ilona Przybysławska, Szymon Ubożak

Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu (ETS) to inicjatywa Komisji 
Europejskiej promująca sport i aktywność fizyczną
w całej Europie. Tydzień sportowy może zarówno zapo-
czątkować nowe działania lub opierać się na już istnie-
jących i wielokrotnie praktykowanych. W obchody ETS 
wpisują się przedsięwzięcia o charakterze europejskim, 
krajowym, regionalnym lub lokalnym. Celem tej ogól-
noeuropejskiej kampanii pod hasłem #BeActive (Bądź 
aktywny) jest zachęcenie wszystkich, w tym dzieci
i młodzież, do aktywnego trybu życia w ciągu obcho-
dów Tygodnia oraz przez cały rok.

W dniach od 23 do 27 września br. w przedszkolu w Ko-
wali odbywały się treningi, zajęcia i spotkania z zapro-
szonymi gośćmi promującymi sport i zdrowy styl życia.

Najpierw odwiedził nas trener z Przedszkolowo.pl i prze-
prowadził atrakcyjne zajęcia z piłką nożną zachęcając 
również do skorzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych.

W poniedziałek 23 września przyjechała do przedszko-
la pani doktor neurolog Anna Mikołajczyk. Dzięki niej 
dzieci dowiedziały się jak dbać o swoje zdrowie oraz 
co zawiera torba lekarza. Niezmierną radość sprawiło 
naszym milusińskim słuchanie bicia serca za pomocą 
prawdziwego stetoskopu.

We wtorek odbyły się otwarte zajęcia taneczne popro-
wadzone przez instruktorów z Kieleckiego Teatru Tańca.
W środę mieliśmy okazję gościć panią dietetyk dr Ka-
milę Sobaś wraz ze studentami z UJK Kielce, którzy nie 
tylko przedstawili w sposób odpowiedni do wieku Pira-
midę Zdrowego Żywienia, ale również sprawdzili wie-
dzę przedszkolaków organizując cztery zadania grupo-
we. I tak dzieci musiały dobrać odpowiednie produkty, 
aby mieć zdrowe zęby. Następnie należało włożyć do 
walizki żywność potrzebną do podróży. Kolejne zadanie 
polegało na ułożeniu na talerzu tylko zdrowego jedze-
nia. Ostatnia grupa miała wybrać i umieścić w koszyku 
sklepowym artykuły ekologiczne. Zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.
W czwartek przedszkolaki wraz z panią nauczycielką 
wychowania fizycznego S. Polowczyk – Walas szlifowa-
ły formę przed treningiem z zawodnikiem i prezesem 
klubu sportowego GKS Nowiny panem Przemysławem 
Cichoń. Dzieci doskonale bawiły się ćwicząc jednocze-
śnie jak prawdziwi sportowcy.
W ostatni dzień ETS była największa niespodzianka! 
Otóż odwiedzili nas po raz drugi w tym roku zawodnicy 
Korony Kielce: Łukasz Bujak i Mateusz Sowiński. Naj-
pierw opowiedzieli o swojej karierze sportowca, o pasji 
do piłki nożnej, odpowiedzieli na pytania przedszkola-
ków, a następnie przeprowadzili trening dla każdej gru-
py na sali gimnastycznej. Koroniarze mają bardzo dobry 
kontakt z małymi dziećmi, o czym swiadczą uśmiech-
nięte buzie naszych przedszkolaków. To nie był koniec 
emocji tego dnia. Mianowicie z okazji Dnia Chłopaka 
została zorganizowana również ,,Przedszkolna Olimpia-
da". Wszyscy wspaniale się bawili i zostali obdarowani 
dyplomami oraz prezentami. •

opiekunowie z Przedszkola w Kowali

• Piłkarze Korony Kielce odwiedzili przedszkolaków.

• Spotkanie z dietetyk Kamilą Sobaś.
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dzieci i młodzieży.
– Życzę Państwu, aby Wasza praca dawała Wam satys-
fakcję, by była ona dal Was wyzwaniem i realizacją za-
wodowych marzeń – mówił wójt.

– Nasze szkoły są jednymi z najlepszych w regionie, za-
pewniamy uczniom edukację na najwyższym o=pozio-
mie, oferując doskonale warunki, rozszerzony program 
nauczania i wyśmienitą kadrę nauczycielską. To powód 
do dumy – podkreślał. •

Dzień Nauczyciela w gminie
– Dziękuję za Wasz trud, dziękuję za Wasze poświęce-
nie – mówił podczas gminnych obchodów Dnia Eduka-
cji Narodowej wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Jak co roku nauczyciele ze wszystkich placówek edu-
kacyjnych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny wspólnie 
świętowali swój dzień. W tym roku gospodarzem uro-
czystości był Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali. 
Specjalnie z tej okazji uczniowie przygotowali… wesele, 
a konkretnie maturę z lektury „Wesele”. Wzięli w niej 
udział, poza nimi samymi, dyrektor szkoły Anna Łuka-
siewicz,  kierownik Centrum Usług Wspólnych Justyna 
Skrzypczyk, radni: Renata Posłowska i Tadeusz Kuchar-
czyk oraz wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Komisja eg-
zaminacyjna była bardzo surowa i część abiturientów 
egzamin dojrzałości będzie musiała powtórzyć.

Podczas spotkania wójt gminy Sebastian Nowaczkie-
wicz wyróżnił najbardziej zaangażowanych pedagogów 
i pracowników obsługi z placówek edukacyjnych przy-
znając im nagrody. Nagrody przyznawane są corocznie 
za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty oraz 
krzewienie pozytywnych wzorców i wartości wśród 

• Młodzi artyści z ZPI w Kowali.

• Matura z „Wesela" nie bya prosta.

• Nagrodzono najbardziej wyróżniających się pedagogów.

• Rada Rodziców ufundowała tort.
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Siłownia PerłaGym już gotowa
Doskonałe wyposażenie, nowoczesny design i widok 
na Pasmo Posłowickie – siłownia w Nowinach przygo-
towana na przyjęcie miłośników ćwiczeń.

– Siłownia jest poszerzeniem naszej oferty nie tylko 
dla mieszkańców naszej gminy, ale w szczególności dla 
osób uprawiających sport. Już teraz możemy powie-
dzieć, że kompleks sportowy w Nowinach zapewnia 
możliwość trenowania w najlepszej jakości obiektach 
– mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

W rozbudowywanym przez ostatnie lata kompleksie 
można skorzystać z siłowni, basenów, odnowy biolo-
gicznej, boisk piłkarskich czy bieżni lekkoatletycznej. 

Wszystko na najwyższym poziomie. – Nasza gmina jest 
w tej niekomfortowej sytuacji, że nie ma tu atrakcji tu-
rystycznych takich jak średniowieczne zamki czy popu-
larne zbiorniki wodne. Aby przyciągnąć do nas osoby 
spoza gminy postanowiliśmy postawić na sport, zarów-
no ten uprawiany indywidualnie, jak i zespołowo. I, jak 
się okazuje, był to strzał w dziesiątkę – nasze obiekty 
cieszą się coraz większa popularnością. Już jesteśmy li-
czącym się ośrodkiem w regionie, a spodziewamy się, 
że na przestrzeni kilku lat sytuacja ta będzie jeszcze lep-
sza – wyjaśnia wójt.

Słów kilka o siłowni
Siłownia „PerłaGym” wyposażona jest w najwyższej ja-
kości sprzęt włoskiej firmy TECHNOGYM: sprzęt do tre-
ningu aerobowego i siłowego. Maszyny wyposażone są 
w system pomiaru tętna pozwalający na indywidualne 
dostosowanie intensywności treningu i uzyskanie opty-
malnych efektów.

Zamontowane w sali lustra ułatwiają doskonalenie 
techniki wykonania ćwiczeń, klimatyzacja reguluję tem-
peraturę w pomieszczeniach, a sprzęt audio uatrakcyj-
nia spędzony u nas czas.

Już od soboty, 5 października 2019 r., zapraszamy na 
siłownię. Jest ona czynna codziennie w godz. 6.00 – 
22.00. Ceny są różnicowane – specjalne stawki obowią-
zują m.in. dla studentów i seniorów. •

• Gmina Sitkówka-Nowiny została ambasadorem KBK.

Piosenki Jana Wojdaka
Lilianna Grudzień, Sylwia Lasota i Aleksandra Wójcik 
zakwalifikowały się do koncertu finałowego 20. Ogól-
nopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży "Piosenki 
Jana Wojdaka".

Celem konkursu jest m.in. propagowanie kultury mu-
zycznej wśród dzieci i młodzieży, promowanie dzie-
cięcej i młodzieżowej twórczości, wyszukiwanie i pro-
mocja młodych talentów oraz rozwijanie talentów 
estradowych.
Komisja konkursowa w składzie Małgorzata Kaczma-
rek – redaktor muzyczny, członek rady programowej 
TVP3 Kielce, Aleksander Pałac – producent programów 
muzycznych dla dzieci, Korneliusz Pacuda – redaktor 
muzyczny Polskie Radio Program I postanowiła zakwa-
lifikować po przesłuchaniu 50 solistów i zespołów do 
koncertu finałowego uczestników w czterech katego-
riach wiekowych. W kategorii do 7 lat z gminy Sitków-
ka-Nowiny zakwalifikowała się Lilianna Grudzień, zaś
w kategorii wiekowej 12-15 lat: Sylwia Lasota i Aleksan-
dra Wójcik. Wszystkie dziewczynki są podopiecznymi 
Studio Miniaturka działającym przy Gminnym Ośrodku 
Kultury Perła w Nowinach. Koncert finałowy odbędzie 
się w dniach 9 i 10 listopada w Nowohuckim Centrum 
Kultury w Krakowie. •
fot.: Dom Kultury we Włoszczowie

• Aleksandra Wójcik.
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Remis na własnej murawie

Za nami trzynasta kolejka rozgrywek w IV lidze. GKS 
Zio-Max Nowiny zajmuje obecnie pewne, trzecie miej-
sce w tabeli. – To świetny wynik. Od samego początku 
zawodnicy są w dobrej formie – mówi trener drużyny 
Mariusz Ludwinek. – Niemniej jednak czujemy niedo-
syt. Ostatni remis na własnej murawie sprawił, że stra-
ciliśmy pozycję lidera – dodaje.

W sobotę, 19 października GKS Zio-Max Nowiny zmie-
rzył się na własnym boisku z Orliczem Suchedniów. Ten 
drugi w ostatnim czasie zanotował poprawę formy, 
wygrywając wcześniej z Wierną Małogoszcz 3:1. I choć 
zajmuje on przedostatnie miejsce w tabeli, zremisował
z GKS Zio-Max Nowiny. – Nawet najlepsi na świecie 
mają gorszy dzień i nam się taki dzień trafił dziś. Sami 
jednak sobie jesteśmy winni straty punktów. Graliśmy 
słabo, apatycznie. Orlicz nam się postawił i nie wyglą-
dał dziś jak zespół z końca tabeli. Gdybyśmy strzelili jed-
nego gola, najprawdopodobniej byśmy wygrali, a tak 
mamy tylko remis. Taki jest sport i trzeba to uszanować, 
choć dziś nie jest nam do śmiechu – powiedział Mariusz 
Ludwinek, trener drużyny z Nowin.

GKS Zio-Max Nowiny – Orlicz Suchedniów 0:0
GKS: Markowicz – Bujak, Hińcza, Papka, Szmalec, Szew-
czyk, Gadomski (55. Olearczyk), Cichoń, Jamróz, Bli-
charski, Niebudek.
Orlicz: Sitek – Tacij, Niewczas, Boleń, Jarząb (55. Koko-
sza), Solnica, Grzejszczyk, Staszewski, M. Tumulec (90+1. 
Strzelec), Świtowski, Raczyński. •

• GKS Zio-Max Nowiny – Orlicz Suchedniów.

Siatkarskie zwycięstwo
(...) W sobotę 19 października br. hali sportowej Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, odbyła 
się 8. edycja „Powiatowego Turnieju Siatkarskiego
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kiel-
cach”.

Kilkugodzinny turniej, trwający nieprzerwanie od go-
dziny 9, zakończyły się następującym wynikiem: I miej-
sce Sitkówka-Nowiny, II miejsce Masłów, III miejsce 
Strawczyn, natomiast drużyna Starostwa Powiatowego 
w Kielcach uzyskała IV lokatę. Podczas ceremonii de-
koracji, zwycięzcom wręczono puchary i medale, wraz 
z podziękowaniami za udaną rywalizację. Najlepszą 
zawodniczką turnieju była Kamila Płatek z Masłowa, 
natomiast najlepszym zawodnikiem Szymon Kacki z Sit-
kówki-Nowiny.

Wśród zaproszonych gości byli, m.in. starosta kielecki 
Mirosław Gębski oraz  Sebastian Nowaczkiewicz – wójt 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Otwierając sobotni turniej, 
przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia, 
podziękował wszystkim zawodnikom za liczne przyby-
cie, życząc wspaniałej zabawy oraz niezapomnianych 
wrażeń sportowych.

O wysokim poziomie rywalizacji, świadczy fakt, iż kil-
ka meczów zakończyło się tie-break’iem, każda z gier 
przepełniona była duchem walki o każdy metr boiska, 
a każde efektowne zagranie spotykało się z aplauzem 
publiczności. Chociaż każda z drużyn pozostawiła na 
parkiecie wiele sił, wykazując się sportową zawzięto-

ścią, to jednak siatkarze Sitkówki-Nowiny ostatecznie 
triumfowali w tegorocznej edycji turnieju, dając swoim 
kibicom powód do dumy i radości. Turniej był dosko-
nałą okazją do promocji, wśród mieszkańców powiatu 
kieleckiego, aktywności fizycznej w duchu fair play.

Organizatorem tego sportowego wydarzenia było Sta-
rostwo Powiatowe w Kielcach, przy współpracy z Urzę-
dem Gminy w Zagnańsku oraz Gminnym Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Sędzią głównym tur-
nieju był Jan Mitek. •

tekst i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kielcach

• Nowińscy piłkarze zwyciężyli w Powiatowym Turnieju Siatkarskim.
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Dawid Tutaj powołany do reprezentacji
Zawodnik GKS Ekom Invex Remedies Nowiny Dawid 
Tutaj został powołany do reprezentacji Polski do 19 lat 
w futsalu.

 – To wielki sukces nie tylko Dawida, ale również trene-
rów i całego zespołu – cieszy się przez GKS Ekom Invex 
Remedies Nowiny Piotr Lichota. – 1 rok, 3 miesiące
i 14 dni – tyle właśnie czekaliśmy na pierwsze powoła-
nie zawodnika naszej Akademii do reprezentacji Polski 
– podkreśla.

Dawid Tutaj został powołany do Reprezentacji Polski 
Futsal do lat 19. Zgrupowanie rozpoczęło się 19 paź-
dziernika w Pruszkowie, następnie kadra Polski uda się 
na dwa mecze do Francji. •

• Dawid Tutaj.

Drużyna z Nowin wiceliderem pierwszej ligi
Zwycięstwem ekipy GKS Ekom Invex Remedies No-
winy 4:2 zakończyło się spotkanie z drużyną Berland 
Komprachcice Futsal Team. Mecz  w dniu 19 paź-
dziernika 2019 r. został rozegrany w Nowinach. Cieszy 
fakt, że dzięki zwycięstwu drużyna z Nowin wskoczyła         
na drugą pozycję w tabeli.

To była już piąta kolejka futsalowych zmagań w grupie 
południowej. GKS Ekom Invex Remedies Nowiny zmie-
rzył się w niej z drużyną Berland Komprachcice Futsal 
Team.

Do tej pory drużynie z Nowin szło całkiem dobrze: dwa 
zwycięstwa, remis i jedna porażka w Lublinie, co dawa-
ło łącznie 7 punktów w tabeli. Sobotni mecz pokazał, 
że podopieczni trenera Piotra Lichoty stanowią silny ze-
spół. Piłkarze zaprezentowali się z bardzo dobrej strony 

i wygrali to spotkanie 4:2. Dzięki kolejnym trzem punk-
tom drużyna z Nowin tym samym zajmuje drugie miej-
sce w tabeli, ustępując jedynie drużynie z Buska-Zdroju.
 – Jestem bardzo zadowolony z wyniku meczu i jego 
przebiegu. Drużyna z Komprachcic to trudny przeciw-
nik, niejednokrotnie mierzyliśmy się wcześniej ze sobą 
i nigdy nie były to łatwe rozgrywki. Mimo to zdołaliśmy 
zdominować przeciwnika i od samego początku cały 
mecz mieliśmy pod kontrolą. Bardzo cieszy solidna, roz-
ważna gra piłkarzy – mówi Piotr Lichota, trener drużyny.

GKS Ekom Invex Remedies Nowiny – Berland Komprach-
cice Futsal Team 4:2 (3:1)

Bramki GKS: Paweł Markowicz 7, Andrzej Musiał 14, 
Eryk Borczyński 15, Adrian Pater 36.

GKS: Siwiecki – Taler, Witkowski, Musiał, Lekki oraz Do-
rowski, Chetys, Ponikowski, Pater, Markowicz, Czech, 
Borczyński.

Dotychczasowe rozgrywki:
Górnik Polkowice – GKS Ekom Invex Remedies Nowiny 
3:6
GKS Ekom Invex Remedies Nowiny – Sośnica Gliwice 4:2
GKS Tychy – GKS Ekom Invex Remedies Nowiny 8:8
KS AZS UMCS Lublin – GKS Ekom Invex Remedies Nowiny 
5:4
GKS Ekom Invex Remedies Nowiny – Berland OSiR Kom-
prachcice 4:2

Kolejny mecz już w weekend 2-3 listopada. GKS Ekom 
Invex Remedies Nowiny zmierzy się z Futsal Team 
Brzeg. •

• Mecz piątej kolejki.
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Sukcesy OSP Kowala
W sobotę, 31 sierpnia nad zalewem Chańcza odbyła 
się XVIII edycja Otwartych Mistrzostw Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wo-
dzie.

Jednostka OSP Kowala startuje w nich już od 13 lat, każ-
dego roku zajmując wysokie lokaty. 

OSP Kowala reprezentowała gminę Sitkówka-Nowiny 
podczas X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarni-
czych w Strawczynku. Wystartowało w nich 47 drużyn, 
w tym 4 z OSP Kowala. W tym roku druhowie reprezen-
tujący jednostkę: Marcin Głogowski, Artur Bentkowski, 
Grzegorz Rozpara, Kuba Bedla wywalczyli trzecie miej-
sce w klasyfikacji generalnej (na 53 drużyn) i 2 miejsce 
wśród jednostek OSP.

W poszczególnych kategoriach zajęli oni odpowiednio:
OSP – 5 miejsce
KDP – 5 Miejsce
MDP Dziewcząt – 5 miejsce
MDP Chłopców – 1 miejsce. •

• Druhowie OSP Kowala podczas zawodów.

13 medali dla karateków
13 medali dla zawodników Klubu Karate Kyokushin 
CHIKARA na Międzynarodowym Turnieju Karate Shin-
kyokushin Skarżysko Kamienna CUP 2019!

W dniu 19 października 2019 młodsi i starsi zawodnicy 
Klubu Karate Kyokushin Chikara zdobywali kolejne do-
świadczenia rywalizując w Międzynarodowym Turnieju 
Karate Shinkyokushin, który odbył się w Skarżysku Ka-
miennej. Udział w zawodach zaowocował wzbogace-
niem kolekcji trofeów o kolejne trzynaście medali i pu-
charów. Poziom zawodów był bardzo wysoki. W drodze 
po trofea zawodnicy walczyli z bardzo wymagającymi 

karatekami z 31 klubów z Ukrainy, Austrii, Rosji i Pol-
ski. Ciężka praca na treningach oraz udział w licznych 
seminariach z zakresu kumite, zaowocowały zdobyciem 
czterech pierwszych, pięciu drugich i  czterech trzecich 
miejsc. Złote medale zdobyli: Oskar Białek, Sylwia Ja-
nuszek, Nikodem Maciejec i Łukasz Stępień, którego 
walka finałowa w kategorii Masters z pewnością była 
ozdobą tego turnieju. Srebro przypadło Aleksandrze 
Wysockiej, Bartłomiejowi Adamcowi, Alanowi Futero-
wi, Karolinie Czai i Michałowi Tofilowi. Brązowe medale 
zdobyli: Wiktoria Kosmala, Jan Koźbiał, Albert Łukawski 
i Gabriela Kurczyńska.

Zawodnicy z Nowin
W turnieju walczyli również zawodnicy z Nowińskiej 
sekcji Klubu Karate Kyokushin Chikara. – Albert Łukaw-
ski zajął trzecie miejsce. Jest to duży sukces, zwłaszcza 
że jest to jego debiut. W walce o wejście do finału mu-
siał uznać wyższość doświadczonego zawodnika z Ukra-
iny, ale tabio skóry nie sprzedał – mówi sensei Andrzej 
Białek. – W zawodach wystartowały również siostry 
Oliwia i Klaudia Mazurczak. To dla nich również debiut 
na turnieju karate. Tym razem nie zdobyły medalu, ale 
zdobyły cenne doświadczenie, które z pewnością za-
owocuje w przyszłości. Dziewczyny mają serce do walki 
i ich sukcesy to tylko kwestia czasu – dodaje sensei An-
drzej Białek.

Organizatorem zawodów był Skarżyski Klub Karate Ky-
okushin. Wzięło w nim udział 400 zawodników. •

• Międzynarodowy Turniej Karate.
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Wierszem pisane

to co mnie w zegarze męczy 
i nie kryję – irytuje
to, że tak człowieka męczy
nieustannie potykuje
dużo mniej by było marnie
gdyby to był łoskot, krzyk
a on sobie tak bezkarnie
w kółko tylko tyk i tyk
jeden tyk, coś zakwiliło
co przed chwilą płodem było 
drugi tyk, główkuje dzielnie
by się dostać na uczelnię
trzeci tyk i pełno gości
to ostatnia noc wolności
czwarty tyk, upalne lato
pierwsze w życiu słyszy „tato”
piąty tyk, siwizna wzniosła 
trzecia noga też urosła
szósty tyk ósmego tykł
a on razem z tykiem znikł

M. Rajkiewicz

Tyk

Wrześniowy wieczór
Lśni na zachodzie zorza złota

Słonko juz zaszło, nocka idzie.
Na wschodnim niebie księżyc wschodzi 

niby czerwona wielka kula.
Chwila i niebo już rozswietli

jakby chciał dzien znowu przywołać.
Na granatowym niebie gwiazdy

migocą jak cekinki złote.
W ogrodzie świerszcze swą muzykę

grają kwitnacym, pięknym różom.
Cisza, nawet się listek nie porusza

Wiatr dziś nie wieje, nie chce mu się,
niepisane piękno wokół.

Oczu nacieszyć znów nie mogę.
Lato zostawić? – myślę sobie.

Choć jesień blisko – tuż za progiem.
Tak cudnie, ciepło i przyjemnie.

Świat jakby dziś zaczarowany
Tęsknota jakaś serce ściska

Za czymś co było i minęło
A może za tym, co nadejdzie?

Siedzę wsłuchana w świerszczy granie
zamyślona nad swym życiem,

A księżyc cicho i spokojnie
plynie po pięknym ciemnym niebie

Renata Posłowska

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.

Biała Dama
Przyszła kiedyś nie pukała
do mojego domu
W białą szatę się ubrała
nocą po kryjomu
Zapytałem co potrzeba
duszyczko kochana
Ja przychodzę prosto z Nieba
ty zegnij kolana
Proszę jeszcze nie zabieraj
chciałbym się poprawić
Pójdę jeszcze do spowiedzi
by swą duszę zbawić
Trochę późno myślisz o tym
 miałeś wiele czasu
Więc się teraz szybko zbieraj
i nie rób hałasu
Pomódl się przeżegnaj
już czas iść do Nieba
Bo za dużo zjadłeś
na tej ziemi chleba  
A tam Święty Piotr zapyta
ile nagrzeszyłeś
Czy na ziemi z każdym z ludzi
w zgodzie i miłości żyłeś
Wtedy możesz prosić BOGA
by grzechy przebaczył
To ostatnia twoja droga
byś swą duszę zbawił     
Henryk Skowerski

Prośba do Matki Różańcowej
Matko Różancowa

w październik czczona,
weź nas wszystkie dzieci

w swe święte ramiona,
prowadź nas do syna 
w każdej życia chwili

i czuwaj nad nami,
byśmy nie zbłądzili.

W sercach niech modlitwa
jak bukiet róż będzie,
kto się pięknie modli
ten niebo zdobędzie.

Z różańcami w dloniach
do Ciebie wołamy:

Maryjo Najświętsza,
opiekuj się nami

Henryka Brzoza
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Warsztaty zielarskie  

Co słychać u gminnych artystów
Kowalanki znów na podium
W sobotę, 19 września w Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury „Kuźnica" odbył się przegląd obrzędów gospo-
darczych pn. „BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY”. Najważ-
niejszymi celami przeglądu były: promocja kultury lu-
dowej, aktywizacja zespołów i grup folklorystycznych 
do oryginalnej prezentacji piękna i bogactwa kultury 
materialnej oraz duchowej regionu, a także zachowa-
nie od zapomnienia i przekazanie kolejnym pokoleniom 
cennych wartości kultury i tradycji.
Jury w składzie: Janina Skotnicka – etnograf, wielolet-
ni kierownik działu etnografii Muzeum Narodowego 
w Kielcach, Stanisław Cygan – językoznawca, dr hab. 
prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
oraz Krzysztof Karbownik – historyk, kierownik działu 
naukowego w Muzeum Wsi Kieleckiej po obejrzeniu
i wysłuchaniu zgłoszonych do przeglądu zespołów przy-
znało nagrody i wyróżnienia.
Koło Gospodyń Wiejskich "Kowalanki"  otrzymało III 
miejsce za obrzęd „Pranie”. Obrzęd ten to jedna z naj-
ważniejszych inscenizacji "Kowalanek". Występowały
z nim m.in. podczas Festiwalu Teatrów Wiejskich "ZWY-
KI" w Warszawie czy Ogólnopolskim Sejmiku Teatrow 
Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. 

Dodatkowo, podczas przeglądu obrzędow w Suche-
dniowie przyznano wyróżnienie indywidualne dla oso-
bowości przeglądu, które trafiło do Pani Henryki Brzozy.

Przegląd Zespołów Chóralnych
06.10.2019 r. – Chór „Nowina”pod kierunkiem Krzysz-
tofa Jończyka uczestniczył w XIV Powiatowym Przeglą-
dzie Zespołów Chóralnych, który odbył się w Bazylice na 
Świętym Krzyżu. Jak powiedziała prowadząca Przegląd 
Pani Beata Wróbel celem nadrzędnym Przeglądu była 
konfrontacja artystyczna zespołów chóralnych i przed-
stawienie ich dorobku artystycznego. Zgodnie z regu-
laminem zespoły chóralne prezentowały po 3 utwory 
tj. dwa o treści sakralnej i jeden o treści patriotycznej. 
W wykonaniu chórzystów z Nowin usłyszeliśmy: „Zaufaj 
bez reszty Maryi", „Ave Maryja" oraz ' „Orlątko". Na za-
kończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
statuetki. •

Krystyna Janiec

Sielsko, anielsko, po prostu swojsko. Nic tak człowieka 
nie cieszy, jak zadowolenie z życia i poczucie, że robi 
się coś fajnego, a już na pewno jest się zadowolonym, 
kiedy każde doświadczenie wnosi w nasze życie dużo 
dobrej energii.

W słoneczne popołudnie Gospodynie Nowoczesne wy-
ruszyły z Nowin do miejscowości Brody na warsztaty 
zielarskie. Uzbrojone w moździerze, zapragnęły zbliżyć 
się nieco do tradycji i tego, co dla naszych babć było 
chlebem powszednim – jak się okazało udało się to do-
słownie i w przenośni).

Po przekroczeniu bram gospodarstwa Magdy
i Czarka znalazłyśmy się w zupełnie innym świecie, niż 
ten, z którym mierzymy się każdego dnia. Ciepło i otwar-
tość Gospodarzy oczarowała nas już od pierwszych 
chwil. Magda z wielką troską i cierpliwością opowiadała 
o ziołach, które każdy z nas spotyka w przydomowych 
ogródkach zupełnie nie zdając sobie sprawy z ich wspa-
niałych właściwości. Warsztaty poświęcone były ziołom 
w życiu kobiet i ich zastosowaniu w diecie. Okazuje się, 
że niedoceniane zioła wspomagają kobiece organizmy 
i pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu narządów 
wewnętrznych, tych kobiecych również. Sprzymierzeń-
cami każdej kobiety i jej kobiecych dolegliwości jest
z całą pewnością przywrotnik, krwawnik i jasnota biała. 
I szkoda, że w pierwszej kolejności sięgamy po leki, ma-
jąc takie dary przyrody na wyciągnięcie ręki.

Jak się domyślacie zioła to nie tylko ziołolecznictwo, ale 
doskonała  baza do prostych,  smacznych dań.
Z całą pewnością, współczesny jadłospis naszpikowany 
jest mięsem, które zajmuje w naszej diecie zbyt dużo 
miejsca. Podczas warsztatów miałyśmy okazję spróbo-
wać pysznych potraw, przygotowanych wspólnie pod 
czujnym i fachowym okiem Magdy z darów łąki, takich 
jak smażone w cieście z mąki z ciecierzycy liście babki 
wąskolistnej, wyśmienitych ziemniaków z podagryczni-
kiem i masełkiem czosnkowym, a w udziale przypadło 
nam także wykonanie soli z krwawnikiem i soli z bylicą. 
Ale to niejedyne dania, których miałyśmy okazję po-
kosztować. Gospodyni przygotowała i ugościła tym co 

• Koło Gospodyń Nowoczesnych na warsztatach zielarskich.
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Jednym z pierwszych działań podjętych w projekcie 
„Klub Rodziny WOLA” była adaptacja sali w OSP Wola 
Murowana. Dzięki udostępnieniu przez Gminę świe-
tlicy mieliśmy możliwość utworzenia siedziby Klubu 
Rodzica w centrum sołectwa.

Przez cały okres wakacji trwało dostosowywanie sali 
przez samych mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu
i bezinteresownej pomocy wolontariuszy udało się po-
malować, odświeżyć, zrobić drobny remont i generalne 
sprzątanie. Zakupiliśmy drobne doposażenie w postaci 
kolorowych puf, stolików, dodatkowych regałów, zaba-
wek i gier planszowych dla najmłodszych.

Dla lokalnej społeczności

• W świetlicy spędzają czas i duzi, i mali.

Powstało miejsce przyjazne rodzinie, w którym, o każ-
dej porze roku mamy czy opiekunowie będą mogli spo-
tkać się ze sobą nawzajem, pobyć w gronie innych osób 
na podobnym etapie życia, wymienić doświadczenia. 
Dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców powstało 
ich własne miejsce gdzie zawsze mogą przyjść. 
W projekcie czeka nas jeszcze mnóstwo aktywności
dla mieszkańców Gminy min. warsztaty pierwszej po-
mocy skierowane do dzieci i ich rodziców, warsztaty 
sensoplastyki, spotkanie z dietetykiem na temat zdro-
wego stylu życia, dogoterapia dla dzieci, spotkanie
z psychologiem na temat emocji czy warsztaty mini-
lab chemiczny. Wszelkie informacje na temat działań 
projektu umieszczane są na facebooku stowarzyszenia 
„Siła Woli” a także utworzonej tam grupie Klub Rodziny 
WOLA.
 – Cieszymy się, że oprócz zaplanowanych w projekcie 
aktywności dajemy rodzicom miejsce, które jest do-
stępne i dostosowane dla spotkań z dziećmi. Zaprasza-
my do dołączania na cykliczne spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Mam, na których za każdym razem poruszane są 
innej tematyce – mówi Aneta Wajs, wiceprezes Stowa-
rzyszenia „Siła Woli”.

Projekt „Klub Rodziny W-spólnie O-rganizujemy L-okal-
ną A-ktywność” sfinansowano przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich na lata 2014 – 2020. •

najprostsze... pysznymi dżemami, miodem, twarogiem 
wiejskim, pysznym chlebem z pieca chlebowego, ma-
słem ziołowym, zakwasem buraczanym, ogóreczkami 
małosolnymi, herbatą z suszu łąki i pysznymi nalewka-
mi. Smaki wszystkiego niezapomniane, bo serwowane 
na pięknej zastawie z magicznego Podlasia.

To był dzień pełen magii, „czarów z darów" i energii, 
która zostanie na długi czas. •

Anita Dziwoń

Jesteś aktywnym seniorem?
Stowarzyszenie Aktywny Senior stawia na aktywność 
fizyczną i zaprasza seniorów do wzięcia udziału w za-
jęciach dedykowanych właśnie im.

 – Wakacyjne zajęcia cieszyły się ogromną popularno-
ścią, daltego zdecydowaliśmy się na ich kontynuację 
jesienią – mówi prezes stowarzyszenia Aktywny Senior 
Bogumiła Kowalczyk. – Dzięki wsparciu finansowemu 
gminy seniorzy mogą korzystać z nich bezpłatnie – do-
daje.W ramach realizowanego przez stowarzyszenie 
Aktywny Senior projektu seniorzy mogą uczęszczać na 
zajęcia nordic walking i zumby.

Zajęcia nordic walking odbywają się w każdy wtorek
o godzinie 10.00. Zbiórka przed Urzędem Gminy.
Zajęcia zumby odbywają się w czwartki o godzinie 
10.00 w sali lustrzanej ZSP w Nowinach. •

• Członkinie stowarzyszenia Aktywny Senior.
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Meet and code
Tylko 4 wydarzenia w całym województwie święto-
krzyskim otrzymały grant w ramach inicjatywy Meet 
and Code, obejmującej 25 krajów Europy. Jedno z nich 
zostało zorganizowane 18 października w świetlicy
w Woli Murowanej przez Stowarzyszenie „Siła Woli”.

W piątkowe popołudnie 20 uczestniczek projektu wzię-
ło udział w 2-godzinnym hackathonie polegającym na 
zbudowaniu i zaprogramowaniu komputera. Dziew-
częta musiały poskładać z części maszynę zbudowaną 
na bazie Raspberry Pi z dotykowym wyświetlaczem                
i bezprzewodową klawiaturą z padem. Przygoda z pro-
gramowaniem zaczęła się już podczas instalacji sys-
temu operacyjnego Kano OS, gdzie w formie zabawy 
komputer zadawał pytania, na które należało udzielić 
odpowiedzi poprzez wybór odpowiednich bloków tak 
jak przy programowaniu blokowym. Uczestniczki po 
uruchomieniu komputerów mogły „Hackować Mine-
crafta", programować w Scratch lub tworzyć muzykę 
z użyciem czujnika ruchu. To bardzo dobry pomysł na 
ciekawą, edukacyjną zabawę dla dziewcząt, które spo-
żytkują swoją energię na naukę algorytmów lub inne 
kreatywne zajęcia np. zaprogramują utwór muzyczny
w Song Maker na zbudowanym przez siebie kompute-
rze.

– Za pomocą Kano Computer Kit Touch chcemy zachę-
cić dziewczęta do postawienia pierwszych kroków

w dziedzinie elektroniki i algorytmów. Przygodę zaczy-
namy właśnie od sprzętu, od wspólnego budowania
i programowania komputera po to, żeby obalić stereo-
typ, że „tylko mężczyźni znają się na komputerach”
i dlatego zostają programistami – mówi Piotr Piotro-
wicz, koordynator projektu „Dziewczyny budują i pro-
gramują komputer”. Projekt został dofinansowany
w kategorii „Girls do IT”.

Meet and Code jest inicjatywą ogólnoeuropejską. W ra-
mach akcji w Polsce podczas trwającego tygodnia pro-
gramowania dofinansowanych zostało 100 wydarzeń. 
Meet and Code łączy tysiące ludzi: NGO, trenerów, 
nauczycieli, rodziców, pracowników SAP, wolontariuszy 
i oczywiście – dzieci i młodzież. Chociaż wszystkie wy-
darzenia związane są z kodowaniem, każde z nich ma 
swój wyjątkowy charakter i podejmuje problem zdoby-
wania kompetencji cyfrowych w inny sposób. Wydarze-
nia otrzymują dofinansowania w czterech kategoriach: 
Girls do IT! (Dziewczyny kodują!) – Diversity (Różnorod-
ność), Code for the Planet (Koduj dla planety) i Commu-
nity (Społeczność).

Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie 
dzieci i młodzieży w świat technologii oraz programo-
wania. Organizatorami inicjatywy Meet and Code są 
firma SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz 
krajowi partnerzy sieci TechSoup Europe. •
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Kielce, 2019 – 10 – 17

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U.
z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
z 2018r. poz. 2096 ze zm./                  
orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Sitkówka - Nowiny obr. Wola Murowana jako działka 
nr 557 o pow. 0,3800 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne 
nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Sitkówka - Nowiny obr. Wola Murowana jako działka nr 557 o pow. 
0,3800 ha.
Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Wola Murowana i Trzcianki z dnia 27.03.2019r. działka nr 557 od naj-
dawniejszych czasów służyła ogółowi mieszkańców wsi jako droga dojazdową  do posesji, pól uprawnych, zabudo-
wań  i sąsiednich miejscowości.
W rejestrze gruntów wsi Wola Murowana z 1969r. działka nr 557zapisana jest jako droga we władaniu Prezydium  
PRN Zarząd Dróg Lokalnych w Kielcach.
W rejestrze gruntów wsi Wola Murowana z 1976r. działka nr 557 zapisana jest jako droga we władaniu Urzędu Gmi-
ny Sitkówka - Nowiny.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje 
decyzję o ustaleniu, które spośród  nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, 
stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia
w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. 
Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, 
takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi 
dojazdowe do pól i domostw itp.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody 
ustalono, że działka nr 557 położona w obr.  Wola Murowana gm. Sitkówka - Nowiny, na dzień wejścia w życie ustawy 
z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych była użytkowana wspólnie przez mieszkańców 
wsi jako droga, w świetle przepisu art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowi mienie (gromadzkie) gminne.
Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ogra-
niczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz roz-
porządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw 
sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.
 Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.
 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kielec-
kiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświad-
czenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się osta-
teczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania. 

Starosta Kielecki
Mirosław Gębski

Ogłoszenia
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