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Szanowni Państwo!

Od zawsze byłem społecznikiem. Przewodniczący szkoły czy roku, aktywny członek samorządu 
studenckiego – lubiłem i lubię działać na rzecz innych. Dlatego zdecydowałem się zaangażować 
w pracę w samorządzie lokalnym. Nie ukrywam jednak, że głównym moim celem jest aktywiza-
cja mieszkańców. Chciałbym, by korzystanie z przysługującego nam prawa współdecydowania 
o tym, co dzieje się wokół, nie sprowadzało się jedynie do pójścia raz na pięć lat do urn wybor-
czych. Chciałbym, i mam nadzieję, że w tej kadencji uda mi się do tego doprowadzić, byście to 
Wy, mieszkańcy podejmowali najważniejsze decyzje – o Was samych.

Fundusze sołecki i obywatelski to jeden ze sposobów, by wspólnie zmieniać nasze otoczenie. 
Dlatego serdecznie zachęcam Was do wzięcia udziału w zebraniach sołecki, które już we wrze-
śniu odbędą się we wszystkich miejscowościach naszej gminy.

A tymczasem – zapraszam do świętowania. 30 sierpnia obchodzić będziemy jubileusz 15-lecia 
Orkiestry Dętej z Nowin, a dzień później wspólnie bawić się podczas Święta Gminy.

Do zobaczenia!

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Gmina Sitkówka-Nowiny kolejny rok z rzędu najbogat-
szą gminą województwa świętokrzyskiego. W rankin-
gu najbogatszych samorządów opublikowanym przez 
czasopismo „Wspólnota” znalazła się na 21 miejscu 
wśród gmin wiejskich. Kolejną wśród świętokrzyskich 
gmin wiejskich jest Bogoria, która uplasowała się       
na 210 miejscu w rankingu.

 – To tylko dane wyliczone na podstawie analizy bu-
dżetów poszczególnych samorządów.  Istotne jest to, 
na co gminy przeznaczają swoje dochody. Nasza gmi-
na w ubiegłym roku przeznaczyła ponad 17 milionów 
złotych na realizację inwestycji, a w całej poprzedniej 
kadencji – 60 milionów złotych. To kwoty dotychczas 
niespotykane w historii gminy Sitkówka-Nowiny i to      
w szczególności powinno być powodem do zadowole-
nia – podkreśla wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Metoda rankingu
Dokonując analizy zamożności miast i gmin uwzględ-
niono wyłącznie dochody własne i otrzymywane sub-
wencje, pomijając dotacje celowe. Odjęto składki prze-
kazywane przez samorządy w związku z subwencją 

Coraz bogatsi
równoważącą tak zwany podatek janosikowy. Skorygo-
wane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę 
ludności każdej jednostki samorządowej.

Na tle sąsiednich gmin
Wśród gmin wiejskich województwa świętokrzyskie-
go nasza gmina jest bezsprzecznym liderem. Kolejna            
w rankingu jest gmina Bogoria, która uplasowała się na 
210 miejscu, a także gmina Tuczępy, która zajęła 232 
pozycję.

Warto zwrócić uwagę również na dochód per capita, 
jaki został wytworzony na jednego mieszkańca.

W przypadku gminy Sitkówka-Nowiny to kwota 6033,77 
zł – to o 336,92 zł więcej, niż w roku poprzednim. Nasza 
gmina jest jedną z 76 jednostek w całej Polsce i jedy-
ną w województwie, w której dochód na mieszkańca 
przekracza 5000 zł. W sąsiadujących gminach kwoty te 
są niższe – w Morawicy to 3434,33 zł, w Chęcinach – 
2719,76 zł, w Piekoszowie – 2779,13 zł, a w Kielcach 
– 4761,56 zł. •

Bezpieczniej na drogach
Zakończono budowę ulicy Dolomitowej oraz Kwarcy-
towej w Szewcach w gminie Sitkówka-Nowiny. War-
tość inwestycji wyniosła niemal 1,5 mln zł.

Na budowę ulicy Dolomitowej gmina uzyskała dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość 
dofinansowania wyniosła 450 tys. zł, co stanowi 50% 
całkowitej wartości realizacji zadania. Pozostałe koszty 
zostaną pokryte z budżetu gminy Sitkówka-Nowiny. 
W dniu 19 lipca 2019 r. wicewojewoda Bartłomiej Do-
rywalski podpisał z wicewójtem Łukaszem Barwinkiem 
umowę na dofinansowanie inwestycji z programu Fun-
dusz Dróg Samorządowych. W ramach funduszu dofi-
nansowane są zadania polegające na budowie, prze-
budowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych,        
a także inwestycje na drogach wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych, które zostały jednocześnie zaliczone 
do dróg o znaczeniu obronnym. 

Zakres inwestycji objął przebudowę istniejącej jezdni na 
jezdnię o nawierzchni bitumicznej, budowę obustron-
nych chodników oraz zjazdów. W ramach przebudo-
wy ulicy wykonano system zagospodarowania wód 
deszczowych oraz budowę oświetlenia ulicznego. – To 
miejsce, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
osób, które chcą się budować w naszej gminie. Dzięki 
tej inwestycji mają doskonale przygotowaną infrastruk-
turę - mówi radna Edyta Giemza.

- Ulica Kwarcytowa była w bardzo złym stanie, dlatego 
zdecydowaliśmy się na jej przebudowę. Zmodernizo-

• Odbiór ulicy Dolomitowej w Szewcach.

waliśmy odcinek drogi gminnej na długości 388 m – do-
daje radna Renata Krzysiek-Nowakowska.

Przebudowa polegała na wykonaniu nowej geome-
trii jezdni z nową konstrukcją, wykonaniu zjazdów na 
posesje i drogi zbiorcze oraz wykonanie tymczasowe-
go odwodnienia drogi poprzez system retencyjno-roz-
sączający. W ramach zadania wybudowano również 
oświetlenie drogi gminnej. •
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Cieplej i oszczędniej w szkołach
Już wkrótce zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach. 
Uczniowie z Kowali i Bolechowic w nowym roku szkol-
nym będą uczyć się w zmodernizowanych budynkach.

Dobiegają końca dwie inwestycje polegające na ter-
momodernizacji budynków użyteczności publicznej.              
W szkołach w Kowali i w Bolechowicach ocieplono ścia-
ny zewnętrzne, poddasza oraz część dachów, wymie-
niono parapety, rury spustowe, zamontowano ogniwa 
fotowoltaiczne, wymieniono drzwi zewnętrzne i prze-
grody wejściowe. Dodatkowo – w Bolechowicach wy-
mieniono kotły olejowe na gazowe.
- Nie ma w zasadzie roku, by w naszej szkole nie były 
prowadzone prace, dzięki którym komfort nauki po-
prawia się. To bardzo ważne, by dzieciom zapewnić nie 
tylko najlepszą kadrę i pomoce pedagogiczne, ale także 
doskonałe warunki – mówi wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz.

Na poprawę efektywności energetycznej z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł energii inwestycji gmina 
Sitkówka-Nowiny uzyskała przeszło 1 mln zł dofinan-
sowania od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. •

• Szkoła w Bolechowicach w trakcie remontu.

Atrakcje dla najmłodszych
Wielki pająk i tyrolka w Nowinach, wie-
lofunkcyjny zestaw zabawowy w Słowi-
ku  i zjeżdżalnia w Szewcach – to tylko nieliczne 
atrakcje, z których mogą korzystać najmłodsi miesz-
kańcy gminy Sitkówka-Nowiny. W ostatnim czasie 
oddano tu do użytku trzy place zabaw oraz boisko.

- Chcielibyśmy, by każde dziecko w naszej gminie mia-
ło plac zabaw dosłownie na wyciągnięcie ręki, o kilka 
kroków od swojego domu. By był on bezpieczny, nowo-
czesny i kolorowy. Powoli się to udaje - dziś udostępni-
liśmy najmłodszym w zasadzie zupełnie nowe obiekty 
w Słowiku i Szewcach, od kilku dni można również ko-
rzystać z nowych urządzeń w Nowinach. W ostatnich 
dwóch latach sporo się zmieniło w tej kwestii, stare 
urządzenia zastępujemy nowymi, budujemy place za-

baw i boiska wielofunkcyjne tam, gdzie ich dotychczas 
nie było – wyjaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Przypomnijmy – w ubiegłym roku gmina wybudo-
wała za przeszło pięćset tysięcy złotych plac zabaw 
w Zagrodach. Aby zjeżdżać z tyrolki dzieci przy-
jeżdżają tu nawet z Chęcin czy Kielc. – Równie duży 
będzie plac zabaw w Nowinach. Tę inwestycję reali-
zujemy etapami, to spore przedsięwzięcie – wyjaśnia 
kierownik referatu inwestycji Andrzej Waśko. W tym 
roku zdemontowano i zutylizowano część istniejących 
i zniszczonych urządzeń drewnianych. W ich miejsce 
pojawiły się: piaskownica, kiwaki, huśtawki, w tym 
bocianie gniazdo, karuzela, zestaw kopalnia piasku 
i zjazd na linie. Duże wrażenie robi również ogrom-
ny pająk, po którym mogą wspinać się najmłodsi.

• Ołtwarcie placu zabaw w Słowiku.

• Boisko wielofunkcyjne w Słowiku.
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Również w Szewcach dokonano wymiany zużytych 
urządzeń na nowe. Wymieniono nawierzchnię, wy-
budowano ogrodzenie, a trawniki poddano reno-
wacji. Zamontowano piaskownicę, huśtawki, 
kiwak, karuzelę tarczową, ławkę i stolik z zada-
szeniem, a także urządzenia małej architektury.

Z kolei w Słowiku, na granicy z miastem Kielce, po-
wstało zupełnie nowe miejsce rekreacyjne. Nie tylko 
mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny, ale również Kielc 
mogą spędzać teraz wolny czas ćwicząc na siłowni ze-
wnętrznej, grając na boisku czy bawiąc się na placu za-
baw. – Przychodzę tu z siostrzeńcami, mamy całkiem 
blisko, a po kieleckiej stronie Słowika brakuje takiego 
miejsca – mówi pani Agnieszka. Nieopodal ulicy Mar-
kowizna powstało boisko rekreacyjne o wymiarach 
15 x 26 m, wokół którego zamontowano piłkochwy-

• Plac zabaw w Nowinach.

Pij kielecką kranówkę, bo... dobra

ty. Najmłodsi mogą skorzystać z podwójnej huśtawki, 
karuzeli tarczowej, huśtawki wagowej, piaskownicy, 
kiwaka, linarium widokowego oraz zestawu zabawo-
wego wielofunkcyjnego. Rodzice w tym czasie mogą 
odpocząć na ławeczkach. – W tym roku nie docze-
kamy się jeszcze zapewne bujnej zieleni na nowym 
placu zabaw, ale jesienią ponownie wysiejemy tra-
wę, najprawdopodobniej dokonamy również nasa-
dzenia drzew – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Łączna wartość inwestycji wyniosła niemal 700 tys. zł. – 
To jeszcze nie koniec. Jesienią zakończą się prace w Woli 
Murowanej. Tu również powstanie atrakcyjne miejsce 
do zabawy. Myślimy również o modernizacji placu za-
baw w Bolechowicach – mówi na zakończenie wójt. •

• Plac zabaw w Szewcach.

Zestawy karafek i szklanek do podawania kieleckiej 
kranówki przekazał na ręce wicewójta Łukasza Bar-
winka prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz.

- Od kilku tygodni Wodociągi i Kieleckie promują poda-
wanie darmowej kieleckiej kranówki w restauracjach, 
pubach i innych lokalach gastronomicznych, teraz nad-
szedł czas na samorządy i instytucje – mówi Henryk 
Milcarz.

Kielecka woda odznacza się wysokimi walorami spożyw-
czymi i zdrowotnymi. Jest wodą niskozmineralizowaną 
i niskofluorkową. Zawieraj dużą grupę korzystnych dla 
zdrowia mikroelementów, w tym m.in. magnez, wapń, 
sód i potas. – Zarówno mieszkańcy gminy Sitkówka-No-
winy, jak i Kielc, Maslowa czy Zagnańska mają to szczę-
ście, że z ich kranów płynie naturalna woda źródlana, 
wolna od zanieczyszczeń, nie modyfikowana i znajdu-
jąca się pod stałą kontrolą. Woda ta spełnia wszelkie 
normy jakościowe wymagane dla wody pitnej – mówi 
wicewójt Łukasz Barwinek. - Kielecką kranówkę będzie-
my podawać naszym gościom podczas indywidualnych 
spotkań, oficjalnych wizyt czy sesji Rady Gminy – do-
daje. •

• Henryk Milcarz i Łukasz Barwinek zachwalają kielecką 
kranówkę.
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750 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposa-
żenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz budowę, 
modernizację i remonty strażnic trafi do 69 jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród nich 
znalazła się OSP Szewce i Zawada, która przezna-
czy dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu.

Dofinansowanie na sprzęt dla strażaków

•  OSP Szewce i Zawada uzyskała dofinansowanie.

W ostatnim czasie zarząd województwa świętokrzy-
skiego zatwierdził listę projektów przeznaczonych                 
do realizacji w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonal-
ności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie poten-
cjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Wysokość 
udzielonego wsparcia wynosi od 5 do 18 tys. złotych.

- Zdecydowaliśmy się wnioskować o środki dla OSP 
Szewce i Zawada ze względu na to, że jest to nowa 
jednostka, która nie jest tak dobrze wyposażona 
jak pozostałe jednostki działające na terenie gmi-
ny. Chcemy zapewnić im jak najlepsze wyposaże-
nie, by mogły w skuteczny sposób chronić spo-
łeczność przed skutkami pożarów czy innych klęsk 
żywiołowych – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Wnioskowane dofinansowanie to kwota 9.800 zł, nato-
miast całkowita wartość projektu to 20.000 zł. – Bardzo 
cieszymy się z tego, że OSP Szewce i Zawada znalazła 
się na liście rankingowej – mówi prezes OSP Szewca 
i Zawada Ryszard Fudali. – W czerwcu udało nam się 
zakupić nieco wyposażenia ze środków pozyskanych 
ze stowarzyszenia Integracja i Rozwój, teraz trafią do 
nas kolejne środki, które przeznaczymy na doposaże-
nie m.in. w pilarkę czy hydrant podziemny, ale także 
buty bojowe dla naszych druhów – wylicza prezes. •

Trzcianki w budowie
Trwa pierwszy etap budowy chodników i ciągów dla 
pieszych na terenie miejscowości Trzcianki w gminie 
Sitkówka-Nowiny.

- Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę                 
ul. Świerkowej na długości ponad 200 metrów oraz ul. 
Leonów na długości 55 metrów – mówi wójt gminy Se-
bastian Nowaczkiewicz. – To piękna miejscowość poło-
żona w środku lasu. Niegdyś pełniła funkcję letniskową, 
przyjeżdżali tu nawet mieszkańcy Warszawy. Obecnie 
to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc naszej gminy. 
Chętnie sprowadzają się tu mieszkańcy Kielc i okolic – 
wyjaśnia.

Prace obejmują przebudowę konstrukcji jezdni          
ul. Świerkowej na przekrój uliczny szerokości 5 m 
budowę jednostronnego chodnika z kostki beto-
nowej zlokalizowanego przy krawężniku oraz prze-
budowę konstrukcji jezdni ul. Leonów w części od 
skrzyżowania z ul. Świerkową w kierunku wschod-
nim na przekrój uliczny szerokości 3,5 m z chodni-
kiem oraz poboczem. Na obu ulicach przewidziano 
budowę zjazdów indywidualnych oraz budowę od-
wodnienia powierzchniowego. •

• Trzcianki w budowie.
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Partycypacja. Decydujemy razem

Wypełniając ankietę będzie można zaproponować nie 
tylko realizację ważnej dla społeczności inwestycji, ale 
także zorganizowanie wydarzenia, koncertu czy podję-
cie określonych działań w zakresie ochrony środowi-
ska. Wszystkie ankiety zostaną podzielone tematycznie           
i skierowane do odpowiednich komisji Rady Gminy, by 
mogły się one zapoznać z opinią mieszkańców. – Tego-
roczne ankiety stanowić będą próbę przekonania na-
szych mieszkańców do większego zaangażowania się 
w sprawy społeczne. Jeśli to się uda, w przyszłym roku 
opracujemy kompleksowy program, w ramach którego 
nasi mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w rozwoju 
gminy. Planujemy m.in. wprowadzenie mikrograntów, 
o które będą mogły ubiegać się również grupy niefor-
malne – wyjaśnia wójt.

Ankiety będą dostępne w biurze obsługi klienta oraz 
pokoju 31 Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny przez cały 
wrzesień, a także podczas spotkań dotyczących podzia-
łu funduszu sołeckiego i obywatelskiego.

Terminy zebrań wiejskich
Trzcianki i Słowik: 3 września godz. 17.00 (ZSP w No-
winach),
Sitkówka: 4 września godz. 17.00 (Sitkówka 16),
Nowiny: 5 września godz. 17.00 (Szkoła Podstawowa    
w Nowinach),
Szewce-Zawada: 10 września godz. 18.00 (remiza OSP),
Wola Murowana: 11 września godz. 17.00 (remiza OSP),
Bolechowice: 12 września godz. 17.30 (Szkoła Podsta-
wowa w Bolechowicach),
Kowala: 16 września godz. 17.00 (Szkoła Podstawowa 
w Kowali),
Zgórsko-Zagrody: 17 września godz. 17.00 (Szkoła Pod-
stawowa w Nowinach). •

Fundusz sołecki i obywatelski
Fundusz sołecki to jedna z form budżetu partycypacyj-
nego. Są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie 
gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wyko-
nanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich 
życia. To mieszkańcy danego sołectwa decydują o tym, 
na co mają zostać przeznaczone środki finansowe. War-
to podkreślić, że to w gestii rad gmin pozostaje decyzja, 
czy fundusz sołecki w danej gminie będzie rozdyspono-
wany. – W naszej gminie fundusz sołecki jest dzielony 
od 2009 r., czyli od momentu, kiedy powstała taka moż-
liwość. W roku 2017 r. daliśmy również taką możliwość 
mieszkańcom miejscowości niewchodzących do żadne-
go z sołectw, tworząc budżet obywatelski – mówi prze-
wodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk. 

Wysokość środków finansowych w każdym z sołectw            
i miejscowości jest uzależniona m.in. od liczby miesz-
kańców. I tak: w Bolechowicach będzie to kwota    
57.831,21 zł, w Kowali 73.019,20 zł, w Woli Murowa-
nej 47.754,56 zł, w Szewcach-Zawadzie 73.019,20 
zł, w Zgórsku-Zagrodach 73.019,20 zł, w Nowinach 
73.019,20 zł, w Sitkówce 29.207,68 zł, w Słowiku 
22.855,01 zł, w Trzciankach 33.953,93 zł. Łącznie 
mieszkańcy rozdysponują kwotę 483.679,19 zł.

Nie tylko fundusze
W tym roku przez cały wrzesień mieszkańcy będą mogli 
wypełniać ankiety dotyczące ich preferencji w zakresie 
działań prowadzonych przez gminę. - Chcemy zwięk-
szyć udział społeczeństwa w  podejmowaniu decyzji 
przez władze publiczne, zarówno w kwestii inwestycji, 
jak i spraw codziennych. Partnerstwo i dialog z miesz-
kańcami stanowią dla mnie podstawę nowoczesnego 
zarządzania gminą – mówi wójt gminy Sebastian No-
waczkiewicz.
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Wspieramy sport, wspieramy przedsiębiorców
Gmina Sitkówka-Nowiny została ambasadorem pro-
jektu Korona Biznes Klub. – Jestem przekonany, że na-
sza współpraca przyniesie wymierne korzyści – mówi 
wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Korona Biznes Klub poprzez szeroko rozumiany marke-
ting sportowy wspiera przedsiębiorców. Klub zrzesza 
firmy z różnych branż, ułatwiając im nawiązywanie re-
lacji biznesowych z podmiotami z całej Polski. Korona 
Biznes Klub to inicjatywa wzajemnych relacji, to spotka-
nia, wspólnie wypita kawa, śniadanie biznesowe,  inte-
gracja w gronie przedsiębiorców, co sprzyja nawiązy-

waniu kontaktów, rozmowie o wspólnych inwestycjach, 
poszukiwaniu partnerów i potencjalnych klientów.

- Od wielu lat prowadzimy aktywne działania na rzecz 
promocji sportu, zwłaszcza wśród najmłodszych. Roz-
budowujemy infrastrukturę sportową, finansujemy za-
jęcia pozalekcyjne, umożliwiamy trenowanie bezpłat-
nie wielu dyscyplin sportowych. Równie ważni są dla 
nas przedsiębiorcy. To w naszej gminie płacą oni najniż-
sze podatki w powiecie kieleckim, mogą również korzy-
stać z dodatkowych ulg i wsparcia – mówi wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz. – Bycie ambasadorem ma-
rek Korona Biznes Klub i Korona Kielce daje wyjątkową 
możliwość połączenia obu tych dziedzin. Chcemy, by 
nasi przedsiębiorcy rozwijali się, by ich działalność była 
dostrzegana na szeroką skalę. Przynależność do Korona 
Biznes Klub daje takie możliwości – podkreśla.

W ramach współpracy już 28 sierpnia 2019 r. o godz. 
10.00 w nowym budynku GOK „Perła” w Nowinach 
odbędzie się śniadanie biznesowe Korona Biznes 
Klub. Zapraszamy naszych przedsiębiorców do udziału                  
w tym wydarzeniu. Specjalnie dla nich przygotowali-
śmy 50-cioprocentowy rabat.  Szczegółowe informacje 
na temat śniadania biznesowego uzyskają Państwo w 
Urzędzie Gminy pod numerem telefony 41 347 50 53 
oraz na stronie internetowej http://korona-kielce.pl/
korona-biznes-klub/ i profilu na Facebooku: @korona-
biznesklub. • 

Seniorzy seniorom
W lipcu na terenie gminy Sitkówka-Nowiny powstało 
nowe stowarzyszenie o nazwie AKTYWNY SENIOR. – 
Naszym celem jest zwiększenie aktywności seniorów 
w środowisku lokalnym poprzez różnorodne formy 
działania – mówi prezes stowarzyszenia Bogumiła Ko-
walczyk.

We władzach stowarzyszenia zasiadły: Bogumiła Ko-
walczyk (prezes), Elżbieta Antoniak (wiceprezes), Ma-
rianna Gruszczyńska-Tkacz (sekretarz), Mieczysława 
Piwowarczyk (skarbnik), Krystyna Janiec (członek za-
rządu).

Póki co, stowarzyszenie tworzą wyłącznie kobiety, ale 
również panowie są w nim mile widziani. – Chcemy 
zmieniać naszą gminę, chcemy zmieniać seniorów, któ-
rymi sami przecież jesteśmy – mówi Elżbieta Antoniak 
wiceprezes stowarzyszenia. – Nikt tak jak my nie wie, 
czego potrzebujemy, dlatego postanowiliśmy założyć 
stowarzyszenie, które będzie aktywnie działać na rzecz 
seniorów  w gminie. A możliwości jest bardzo wiele – 
podkreśla.

Wszystko zaczęło się od pozyskania środków przez 
grupę nieformalną na aktywizację osób starszych.                    
– W ramach środków zdobytych za pośrednictwem 
stowarzyszenia Integracja i Rozwój  zorganizowaliśmy 
spotkania ze specjalistami, zajęcia ruchowe, a także 
dzień seniora. W związku z dużym zainteresowaniem, 
w szczególności zajęciami ruchowymi, postanowiliśmy 
kontynuować nasze działania zakładając stowarzysze-
nie – wyjaśnia Krystyna Janiec.

• Tu powstanie plac zabaw w Woli Murowanej.

• Założycielkami stowarzyszenia są uczestniczki projektu 
COOLturalny i Aktywny Senior.
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Prezes stowarzyszenia Bogumiła Kowalczyk zachęca 
wszystkich chcących zaangażować się w rozwój inicja-
tyw dla seniorów, do dołączenia do stowarzyszenia. – 
Jesteśmy grupą osób, które chcą skupić się w szczegól-
ności na ciekawym spędzaniu czasu, z dala od polityki 
i niepotrzebnych konfliktów. Chcemy działa na rzecz 
wszystkich seniorów z terenu gminy – podkreśla.

Zarząd stowarzyszenia snuje już plany na przyszłość. 
– W sierpniu będziemy zbierać ankiety, w których se-
niorzy będą mogli zadeklarować, w jakich zajęciach 

chcieliby uczestniczyć. Na ich podstawie opracujemy  
plan jesiennych zajęć. Dzięki uprzejmości Gminy Sit-
kówka-Nowiny ankiety można wypełniać w biurze ob-
sługi klienta oraz w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Sitków-
ka-Nowiny – wyjaśnia Bogumiła Kowalczyk. – Wszyscy 
chętni mogą również wypełnić deklaracje uczestnictwa 
w stowarzyszeniu. Już dziś zapraszam na kolejne spo-
tkanie, podczas którego omówione zostaną dalsze kwe-
stie organizacyjne oraz plan działań. Odbędzie się ono 
29 sierpnia o godz. 17.00 w świetlicy w Nowinach – za-
prasza. •

Aktywni w każdym wieku
Seniorzy lubią i potrafią się bawić oraz aktywnie spę-
dzać czas. – Niestraszne nam nowe doświadczenia i 
wyzwania, mamy mnóstwo werwy i czas, by realizo-
wać swoje marzenia – mówią zgodnie.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy na terenie gminy 
Sitkówka-Nowiny realizowany był program COOLtural-
ny i Aktywny Senior, którego celem była aktywizacja 
zdrowotna seniorów, a także uświadomienie im, w jaki 
sposób powinni dbać o siebie.

• Zajęcia zumby. • Dzień Seniora.
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Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach ze 
specjalistami, podczas których poruszane były ważne 
dla nich kwestie – zagadnienia prawne, porady żywie-
niowe czy zdrowotne. – Podczas spotkania poruszy-
liśmy kwestie codziennych działań wspomagających 
proces leczenia i konieczność utrzymania aktywności 
ruchowej przy uwzględnieniu indywidualnych możli-
wości – mówi rehabilitant Izabela Sperka, która na co 
dzień pracuje w nowinskiej przychodni. – Często lu-
dzie, nie tylko seniorzy, wstydzą się ze mną rozmawiać 
o ważnych dla nich sprawach. Tak naprawdę poczucie 
osamotnienia, depresja czy problemy rodzinne nie 
są obce żadnej z grup wiekowych. Warto jest kon-
sultować się z psychologiem, gdy mamy „gorszy czas” 
– mówi z kolei psycholog Anna Skrzypczyk, która udzie-
lała seniorom porad.

- Najcenniejszym rezultatem naszego działania była 
aktywizacja seniorów, którzy z chęcią uczestniczyli 
w zaproponowanych zajęciach – głównie ruchowych 
– mówi liderka projektu Elżbieta Antoniak. - Dopro-
wadziło to do powstania nowego stowarzyszenia, które 
już od września będzie aktywizowało osoby w wieku se-
nioralnym z terenu gminy Sitkówka-Nowiny do dalszych 
działań – dodaje.

Zajęcia ruchowe, w jakich mogli brać udział seniorzy 
w lipcu to zumba i nordic walking. – tempo ćwiczeń 

jest specjalnie dostosowane do osób starszych. Nieco 
przeszkadzają nam upały, ale liczba uczestniczek rośnie 
z każdymi zajęciami – mówi instruktorka zumby Kata-
rzyna Kramarczyk.

W ramach projektu we współpracy z proboszczem pa-
rafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach odbył się 
również Dzień Seniora, podczas którego można było 
porozmawiać z przedstawicielami policji, służby zdro-
wia czy instytucji wspierających mieszkańców w ich co-
dziennych działaniach. Wystąpił zespół Wierna Rzeka, 
a kurs pierwszej pomocy przeprowadził Artur Gajek 
z OSP Szewce i Zawada.

Uwieńczeniem projektu COOLturalny i Aktywny Senior 
było powstanie organizacji pozarządowej skupiającej 
seniorów z terenu gminy Sitkówka-Nowiny – stowarzy-
szenie Aktywny Senior z siedzibą w Nowinach.

Działanie zostało zrealizowane ze środków stowarzy-
szenia Integracja i Rozwój oraz gminy Sitkówka-Nowiny 
w ramach konkursu grantowego „Świętokrzyski Fun-
dusz Młodych Inicjatyw – III edycja”. Inicjatorami reali-
zacji projektu byli mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny: 
Elżbieta Antoniak, Krystyna Janiec, Robert Mularczyk. •

Bo my W-spólnie O-rganizujemy L-okalną Aktywność
Z końcem sierpnia minęła dokładnie połowa projektu, 
którego realizacja rozpoczęła się w maju br. Naszej ra-
dości nie było końca kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz 
projekt „wygrał” w ogólnopolskim konkursie FIO 2019 
– Narodowego Instytutu Wolności. Tym bardziej, że 
konkurencja była ogromna, w tegorocznej edycji zło-
żono w sumie 3276 ofert, przyznano 141 dotacji, a w 
województwie świętokrzyskim dofinansowanie otrzy-
mało zaledwie 12 organizacji, a 5 w priorytecie 2.

„Klub Rodziny W-spólnie O-rganizujemy Lokalną A-k-
tywność”, bo o nim mowa, to projekt który polega na 
utworzeniu miejsca wsparcia i rozwoju dla najmłod-
szych mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny. Założe-
niem projektu jest by dzieci i rodzice mieli tu swoją prze-
strzeń, miejsce spotkań, a ponadto możliwość rozwoju 
i nabywania nowych umiejętności. W projekcie zapla-
nowano cykl spotkań i zajęć sportowych dla wszystkich 
mieszkańców Gminy, łącznie ponad 63 różnorodnych 
aktywności. Siedzibą klubu i miejscem realizacji działań 
projektowych jest remiza OSP w Woli Murowanej. 
Zasada jest jedna: wystarczy chcieć do nas dołączyć, 
przyjść razem ze swoim dzieckiem, siostrzeńcem lub 
wnuczkiem … i korzystać ze wszystkich aktywności.

Co już u nas się wydarzyło? 
Za nami maraton zumby otwierający projekt w maju. 
Zgromadziliśmy także wiele rodzin podczas spotkania 
z Kieleckim Bankiem Żywności rozmawiając na temat 
niemarnowania żywności. Klika rodzin zdecydowało 

dać się ponieść Bobrzy podczas rodzinnego spływu ka-
jakowego. 
Obecnie trwa adaptacja pomieszczenia w remizie, 
którym umiejscowiony będzie Klub Rodziny. Po zakoń-
czonym remoncie klub zostanie doposażony w meble, 
sprzęt i zabawki dla dzieci.

Razem i osobno
W jesienne długie wieczory będą czekały na nas rodzin-
ne warsztaty samoobrony, rodzinne warsztaty fotogra-
ficzne, rodzinne warsztaty pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

• Zajęcie nordic walking.
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Nie zabraknie ciekawych zajęć dla dzieci min. Zajęcia 
dogoterapii, robotyka LEGO , warsztaty z elementami 
sensoplastyki, czy Minilab chemiczny z pokazami na-
ukowymi. Kiedy dzieci będą oddawać się swoim pasjom 
rodzice w tym czasie będą mieli okazję na spotkanie 
z psychologiem, spotkanie ze stylistą/wizażystą, spo-
tkanie z dietetykiem na temat zdrowego stylu życia, 
czy spotkanie z coachem.

Na sportowo
Czekają nas także cykliczne zajęcia sportowe. Od wrze-
śnia na Basenie „Perła” rozpoczną się zajęcia aqua ae-
robicu dla mam i nauka pływania dla dzieci. Wystarczy 
zgłosić chęć i zapisać się na zajęcia. Zapisane dzieci 
otrzymają kolorowe ręczniczki basenowe. 
W każdy poniedziałek spotykamy się pod Jaskinią Raj 
na spacerach z kijkami. W ramach projektu zakupiliśmy 
15 par kijków do nordic walking, więc w każdej chwili 
można przyłączyć się do treningu bez konieczności po-
siadania własnego sprzętu. 
Za nami cykliczne zajęcia zumby, podczas których dzieci 
miały kreatywne zabawy po angielsku. 
Dla osób biorących udział w aktywnościach ruchowych 
naszego projektu mamy sportowe gadżety: dzieci otrzy-
mują bidony na wodę a dorośli koszulki z logo projektu.

W ramach projektu rozpoczęliśmy spotkania Dyskusyj-
nego Klubu Mam. Spotkania odbywają się cyklicznie 
w każdy piątek, a każde ze spotkań poświęcone jest 
innej tematyce. Nasz klub mam to czasoprzestrzeń 

dla kobiet i ich dzieci. Naszym maluchom zawsze przy-
gotujemy jakąś niespodziankę, aby mamy miały chwilę 
na dyskusję i (w miarę) swobodną rozmowę. Chcemy, 
aby spotkania kojarzyły się z miejscem, w którym ko-
biety czują się bezpiecznie, swobodnie i komfortowo. 
Na naszych spotkaniach można nagadać się o ważkich i 
błahych sprawach lub po prostu pobyć w gronie innych 
mam na podobnym etapie życia.
Obecnie w naszym projekcie wzięło już udział ponad 50 
rodziców i tyleż samo dzieciaków. Dla tych najbardziej 
aktywnych uczestników przygotowaliśmy miłą niespo-
dziankę na koniec projektu. Te osoby, które wezmą 
udział w największej liczbie naszych projektowych ak-
tywności pojadą na całodniową wycieczkę do najwięk-
szego w Europie centrum nauki. I to wszystko zupełnie 
za darmo.

Wszystkie organizowane w ramach projektu wyda-
rzenia, zajęcia i aktywności można śledzić na fanpage 
stowarzyszenia na Facebooku i w grupie Klub Rodziny 
WOLA. Udział we wszystkich aktywnościach jest bez-
płatny. Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich na lata 2014 – 2020.

Kamila Piotrowicz
prezes Stowarzyszenia Siła Woli

DYSKUSYJNY
KLUB MAM

Cykliczne spotkania przy kawie
dla mam i ich dzieci

PIĄTKI  |  18:00 |  WOLA MUROWANA

S p o t k a n i a  w  s i e d z i b i e  K l u b u  R o d z i n y  W O L A  -  r e m i z a  O S P

Projekt pn. "Klub Rodziny WOLA"
sfinansowano przez Narodowy Instytut

Wolności - Centrum Rozwoju 
 Społeczeństwa Obywatelskiego ze

środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020

START: 10 września 
godzina. 18:00 
Basen "Perła" w
Nowinach

AQUA
AEROBIC
DLA MAM

ZAPISZ  SIĘ JUŻ DZIŚ

Cykliczne zajęcia w
wodzie dla rodziców i ich
dzieci z Gminy Sitkówka-
Nowiny

NAUKA
PŁYWANIA
DLA DZIECI

LICZBA MIEJSC OGRANICZNONA 

Projekt pn. "Klub Rodziny WOLA"
sfinansowano przez Narodowy Instytut

Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze

środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020
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Wakacyjny czas
Przez cały okres wakacyjny Gminny Ośrodek Kultury 
„Perła” w Nowinach dba o najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy zapewniając im opiekę. Dzieci spę-
dzają aktywnie czas pod czujnym okiem wychowaw-
ców, nie narzekając przy tym na nudę.

 – Pierwszy tydzień wakacji rozpoczęliśmy jak zwykle 
zajęciami na basenie Perła. Kolejne dni obfitowały                        
w ciekawe zajęcia, gry i zabawy – m.in. tworzyliśmy 
piękne, kolorowe kraby, hipopotamy, żółwie i słonie, 
bawiliśmy się na placu zabaw, graliśmy w piłkę, bad-
mintona, puszczaliśmy ogromne bańki mydlane, a także 
braliśmy udział w przeróżnych grach i ćwiczeniach gru-
powych oraz drużynowych – mówi Magdalena Świą-
der, jedna z opiekunek. – Ponadto uczestniczyliśmy w 
warsztatach sportowo – tanecznych, chodziliśmy na 
lody, rysowaliśmy, graliśmy w piłkarzami, wymyślaliśmy 
własną grę na konkurs kreatywny – dodaje.

Uczestnicy wakacyjnych zajęć mieli możliwość zwiedza-
nia pobliskich atrakcji. Wybrali się m.in. na wycieczkę 
do Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, Oblęgorka, 
papużarni czy do Babyjagowa. – W Babyjagowie zwie-

dziliśmy jaskinię zbója Madeja, domek Jasia i Małgosi, 
chatkę na kurzej stopce, w której mieszka czarownica, 
a także tunel strachu  – wylicza jedna z uczestniczek.

Stałym punktem spotkań był projekt „Godzina dla czy-
tania”, podczas którego książki czytali najmłodszym 
mieszkańcy gminy: wójt Sebastian Nowaczkiewicz, 
dyrektor GOK Jacek Kania, poetka Irena Kostrzewska            
i kierownik biblioteki Julita Zając. – Na co dzień czytam 
moim dzieciom i choć już są duże, wszystkim nam spra-
wia to wiele radości. Cieszę się, że mogłem poczytać też 
uczestnikom wakacyjnych zajęć organizowanych przez 
GOK Perła w Nowinach – mówi wójt Sebastian Nowacz-
kiewicz.

W każdym tygodniu dzieci miały możliwość korzystania z za-
jęć na basenie Perła w Nowinach. Na zakończenie wakacji 
odbyło się pożegnalne ognisko, w którym uczestniczyły 
nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Dziewczynki przy-
gotowały specjalny układ choreograficzny, a na wszyst-
kich czekały pyszne kiełbaski. Nie zabrakło pamiątko-
wych zdjęć i dyplomów. Do zobaczenia za rok! •

• Zabawa na dworze.

• Wizyta w papużarni.

• Zajęcia plastyczne.

• Wizyta na basenie Perła.
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Dobry początek sezonu
GKS Zio-Max Nowiny rozegrał pierwsze mecze w no-
wym sezonie. Po trzech kolejkach zespół plasuje się 
na szóstym miejscu w tabeli, ale to dopiero początek 
rozgrywek.

Dotychczas rywalami na murawie Nowińskiego zespołu 
byli: Neptun Końskie, Alit Ożarów i ŁKS Probudex Ła-
gów. Dwa pierwsze mecze GKS Zio-Max Nowiny zwy-
ciężył – w pierwszej rozgrywce 4:1 (Bartosz Papka, 
Radosław Szmalec, 2 x Jakub Olearczyk), w drugiej 
2:1 (Jakub Olearczyk, Bartosz Kuzincow). - Mecze spa-
ringowe i treningi w okresie przygotowawczym poka-
zały ze jesteśmy w dobrej formie i potwierdziliśmy to                                             
w spotkaniu z Neptunem. Po prostu graliśmy swoją 
piłkę – mówił po pierwszej rozgrywce kapitan drużyny 
Radosław Szmalec. - Na wyróżnienie zasługuje cała dru-
żyna, szczególnie za pierwsza połowę, w której w pełni 
zdominowaliśmy przeciwnika. Zagraliśmy bardzo dobrą 
połówkę – podkreślał.
Niestety, trzeci, wyjazdowy mecz zakończył się porażką 
2:3 (Kamil Blicharski, Dawid Dorowski).

W nowym sezonie piłkarze zyskali nowego sponsora 
Firma ZIO-MAX będzie jednym z głównych partnerów 
naszego klubu. W tym sezonie logo firmy znalazło na 
koszulkach meczowych, a nazwa firmy weszła w skład 
nazwy klubu, tworząc GKS Zio-Max Nowiny. - Bardzo się 
cieszę, że pozytywnie zakończyliśmy rozmowy z właści-

cielem firmy Zio-Max, Marcinem Ziopają. Plany i cele 
klubu przedstawione Marcinowi zaowocowały tym, że 
w najbliższym sezonie, markę i prestiż klubu będziemy 
budować razem - powiedział prezes Przemysław Ci-
choń.

Skład GKS Zio-Max Nowiny w sezonie 2019/2020:
Mariusz Ludwinek – trener
Radosław Szmalec – pomocnik
Jakub Olearczyk – napastnik
Wojciech Niebudek – obrońca
Mateusz Sołtysiak – napastnik
Jakub Hińcza – obrońca
Mateusz Gadomski – pomocnik
Karol Boszczyk – obrońca
Dawid Dorowski – pomocnik
Łukasz Jamróz – napastnik
Bartosz Papka – napastnik
Kacper Grzela – pomocnik
Dawid Kaczor – pomocnik
Dominik Szewczyk – napastnik
Bartosz Gugulski – bramkarz
Kamil Blicharski – napastnik
Bartosz Kuzincow- obrońca
Jakub Markowicz – bramkarz
Przemysław Cichoń - obrońca 
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Podniebne akrobacje
Bakcflip, barhop, superman czy whip – niezrozumiale 
brzmiące słowa to nazwy akrobacji, jakie wykonują 
zawodnicy motocrossowi uprawiający freestyle, dość 
niepopularną jeszcze w naszym kraju odmianę tego 
sportu. W ostatnim czasie na torze w Kowali leżącej 
zaledwie 10 km od Kielc powstała rampa do uprawia-
nia tej dyscypliny.

 – Jest nas w kraju niewielu, dziesięciu, może dwuna-
stu – mówi Sebastian Niedziela, jeden z inicjatorów 
powstania rampy do freestyle’u. Rampa znajduje się w 
odległości 21 metrów od miejsca lądowania – specjal-
nie usypanego wzniesienia, and którym zawodnicy wy-
konują akrobacje w powietrzu. – Wszystko wykonywali-
śmy sami, prace trwały około trzech miesięcy. Pomagał 
nam sam Bartek Ogłaza, „ojciec chrzestny” freestyle’u 
w Polsce. I choć na pierwszy rzut oka wszystko wydaje 
się być nieskomplikowane, to zarówno nasyp, jak i sama 
rampa wymagały specjalnych wyliczeń i modyfikacji, tak, 
by zapewnić możliwość wykonywania tricków przy za-
chowaniu maksymalnego bezpieczeństwa – wyjaśnia.

Rampa usytuowana jest na torze motocrossowym 
w Kowali, który na co dzień wykorzystywany jest 
przez członków klubu sportowego. Odbywają się tu 
rownież zawody, m.in. jeden z etapów Mistrzostw 
Polski Południowej w Motocrossie.

Tor cieszy sie dużą popularnością. Takich obiektów nie 
ma zbyt wielu w regionie. Na treningi przyjeżdżają tu 
ludzie skupieni nie tylko wokół klubu motocrossowe-
go MOTO-MAX, ale również zawodnicy z całej Polski, 
Niemiec, a nawet Białorusi. – Dotychczas skupialiśmy • Akrobacje robia wrażenie.

Zmiany w GKS Nowiny
W dniu 5 sierpnia 2019 r. odbyło się walne zebranie 
sprawozdawcze GK Nowiny. Członkowie kluby za-
twierdzili sprawozdanie finansowe za 2018 r. i udzielili 
zarządowi absolutorium.

Dokonano wyboru nowych władz klubu. Prezesem 
został Przemysław Cichoń, trener juniorów star-
szych, piłkarz GKS Nowiny. Wiceprezesami zosta-
li: Łukasz Góral – trener trampkarzy starszych oraz 
Łukasz Barwinek – wicewójt gminy Sitkówka-Nowi-
ny. Na sekretarza wybrano Martę Majchrzyk, a na 

członka zarządu  - Pawła Topora. Oboje są rodzicami 
zawodników trenujących w grupach młodzieżowych 
GKS Nowiny. Zmianie uległ również skład komisji re-
wizyjnej.  Znaleźli się w niej: Magdalena Dorowska, 
Agnieszka Merwart i Robert Łużniak.

- Cieszę się, że obdarzono mnie zaufaniem i powie-
rzono tak odpowiedzialną funkcję. Chciałbym, byśmy 
w nadchodzącym sezonie skupili się w szczególności 
na grupach młodzieżowych, w których trenują mło-
dzi mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny. Mamy wiele 
pomysłów na rozwój współpracy z innymi klubami 
sportowymi z terenu gminy, ale jeszcze za wcześnie, 
by mówić o konkretach. Nie zapominamy, oczywi-
ście,    o seniorach. Tutaj najważniejsze jest dla nas 
utrzymanie stabilnej pozycji w IV lidze – mówi Prze-
mysław Cichoń.
- Jestem przekonany, że dokonane w ostatnim czasie 
zmiany w klubie przyczynią się do jego rozwoju. Ser-
decznie dziękuję dotychczasowemu zarządowi, a no-
wemu życzę powodzenia w wykonywaniu powierzo-
nych obowiązków – mówił po spotkaniu wójt gminy 
Sebastian Nowaczkiewicz. •

• Pokaz podczas pikniku rodzinnego w Bolechowicach.
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Karate w Nowinach
Klub Karate Kyokushin „Chikara” prowadzi od wrze-
śnia 2017 zajęcia karate w Szkole Podstawowej w No-
winach.

Karate Kyokushin jest dyscypliną zrzeszającą miliony 
ćwiczących na całym Świecie. Nic więc dziwnego, że         
i w Nowinach spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Założycielem stylu Kyokushin był legendarny Masutat-
su Oyama, a prekursorem w Polsce Shihan Andrzej 
Drewniak(9DAN), przed którym dzieci z sekcji w Nowi-
nach miały zaszczyt zdawać egzamin na stopnie KYU.

W klubie „Chikara” trenuje obecnie ponad 300 osób 
17sekcjach mieszczących się w Kielcach i na terenie 
województwa świętokrzyskiego.
10 argumentów uzasadniających twierdzenie, że 
uprawianie karate Kyokushin przez dzieci i młodzież 
jest dla nich korzystne:
1. Karate jest sztuką walki, ale nie agresji. Jest jedno-
cześnie skuteczną kontrolowaną odpowiedzią na atak.
2. Karate to skuteczna nauka opanowania, stanowczo-
ści i pewności siebie. Cechy te kształtowane na trenin-

gach z użyciem tradycyjnych okrzyków bojowych i pod-
stawowych technik karate, pozwalają w razie potrzeby
zachowa spokój i oswajają z sytuacją zagrożenia.
3. Dojo (wym. dodżjo - sala do trenowania sztuk wal-
ki) jest środowiskiem pozytywnych wzorców (trenerzy, 
instruktorzy). Karate trenują i ściśle współpracują oso-
by w różnym wieku oraz rozmaitych grup społecznych. 
Kształtuje to umiejętność współpracy, wzajemnego sza-
cunku ale także zdrowej rywalizacji.
4. Karate mimo indywidualnego charakteru dyscypliny
sportowej, kształtuje u młodego człowieka świadomość
przynależności do grupy, a legenda i egzotyka wyrabia
poczucie wyjątkowości pośród innych dyscyplin sporto-
wych.
5. Podczas doskonalenia technik karate, ćwiczy się wy-
trwałość i koncentrację. Ma to ogromne znaczenie pod-
czas nauki szkolnej.
6. Możliwość samooceny zdobywanych umiejętności     
i rozwoju dodaje pewności siebie.
7. Karate doskonale rozwija koordynację ruchową, 
płynność i równowagę.
8. Karate uczy kontrolować oddech, zachować właściwą 
postawę, naucza pokory i wygaszania agresji.
9. Magia białej karategi (kimona) oraz możliwość zdo-
bywania kolejnych stopni wtajemniczenia KYU manife-
stowanych kolorowymi pasami sprawia, że karate cie-
szy się ogromną popularnością na całym świecie.
10. Młodzi adepci karate składają przysięgę dojo, której
jeden z punktówmówi „będziemy przestrzegać zasad
grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymy-
wać się od gwałtowności. Przysięga ta jest traktowana
z powagą wśród karateków na całym świecie.

ZAJĘCIA w Szkole Podstawowej w Nowinach prowadzi
Sensei Andrzej Białek, który przygodę z karate rozpo-
czął w 1991r. w Kieleckim Klubie Karate Kyokushin w 
sekcji prowadzonej przez sensei Waldemara Kęćko. Po 
kilku latach sumiennych treningów został zawodnikiem 
kadry klubu prowadzonej przez shihan Krzysztofa Bo-
rowca. 
ZAPISY: w ciągu całego roku pod nr tel.500 893 345. •

• Pokaz podczas pikniku rodzinnego w Bolechowicach.

się wyłącznie na tradycyjnym motocrossie, tor w Ko-
wali to liczący się ośrodek w południowej części Polski. 
Freestyle to z pewnością ciekawostka dla wprawionych 
zawodników, ale zapraszamy do siebie również amato-
rów, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z tym 
sportem – mówi Mieczysław Adamczyk, prezes klubu 
MOTO-MAX.

Aby dojechać do toru motocrossowego, należy kiero-
wać się ulica Chorzowską w kierunku Kowali,  a następ-
nie skręcic w prawo na most nad torami kolejowymi tuż 
przed tą miejscowością. •

• Na torze motocrossowym.
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Bądźmy bardziej eko
Przede wszystkim ekologia
Dlaczego gaz płynny?…. Gaz LPG jest jednym z najczyst-
szych paliw stosowanych aktualnie do ogrzewania mię-
dzy innymi domków jednorodzinnych i jest idealnym 
rozwiązaniem aby zadbać o czystość powietrza i środo-
wiska z jednoczesnym uzyskaniem komfortu ogrzewa-
nia naszego domu.
Zastosowanie  instalacji  kompaktowych na gaz płynny 
eliminuje emisję pyłów i  szkodliwych dla środowiska 
gazów tak jak ma to miejsce w przypadku spalania  wę-
gla  i innych paliw stałych. Nie generujemy odpadów 
takich jak popiół,szlaka których utylizacja dodatkowo 
obciąża środowisko naturalne.

Kolejną zaletą zastosowania gazu płynnego jest cena, 
która aktualnie generuje porównywalne koszty ogrze-
wania w odniesieniu do paliw stałych, między innymi 
węgla.
Atutem zastosowania gazu płynnego jest oszczędność 
czasu związanego z obsługą tradycyjnych kotłów węglo-
wych. Nie czyścimy pieca, odpada nam uciążliwy proces 
rozpalania, nie musimy posiadać zaplecza na magazy-
nowanie paliw stałych ( np.węgla peletu drewna ).
Bardzo ważnym aspektem przy zastosowaniu naszej 
instalacji jest precyzyjne dopasowanie zużycia gazu, a 
co za tym idzie kontrola  kosztów ogrzewania naszego 
domu. Płacimy cyklicznie przy dostawach gazu, a nie 
wydatkujemy pieniędzy na zakup węgla bez możliwo-
ści oszacowania ile jednorazowo mamy zakupić na cały 
sezon (sprawność kotła węglowego z każdym rokiem 
spada co wiąże się z sukcesywnym wzrostem zużycia 
większej ilości węgla).
Kompaktowe instalacje możemy stosować w każdym 
dowolnym miejscu również tam gdzie nie ma możliwo-
ści zastosowania gazu ziemnego lub zbiornika LGP.
Instalacje kompaktowe nie wymagają żadnych projek-
tów i pozwoleń tak jak to mamy w przypadku zasto-
sowania zbiorników przydomowych gdzie generujemy 
dodatkowe koszty związane z projektami uzgodnienia-
mi, a czas na wykonanie również uwarunkowany od 
wielu czynników.
Firma Euro-Gaz gwarantuje Państwu dostawy gazu 

praktycznie natychmiast. Po określeniu parametrów  zu-
życia oraz mocy kotła gazowego z dnia na dzień jesteśmy 
w stanie zapewnić dostawy gazu w dowolnie wskazanej 
lokalizacji. Dziś klient dzwoni jutro ma ciepło w domu. Na 
gaz sieciowy czekamy w wielu przypadkach latami.
Całość obsługi i wymiana butli może być monitowana 
systemami telemetrycznymi, co daje pełną płynność 
działania naszych instalacji. Klient może być tylko zado-
wolony z naszej profesjonalnej obsługi. Utrzymywanie 
przewagi nad konkurencją  EURO-GAZ zawdzięcza bar-
dzo dobrze rozwiniętej sieci dystrybucyjnej, co pozwala 
nam na dostawy gazu w określone miejsce w bardzo 
krótkim czasie.
Nasza firma istnieje na rynku od ponad 20 lat. Przez 
wszystkie  lata naszej działalności zdobyliśmy doświad-
czenie, które pozwala nam zaspokoić potrzeby naszych 
klientów.
W naszej długoletniej współpracy z klientami nie zdarzy-
ło się nam, aby ktokolwiek zrezygnował z powodu uciąż-
liwości związanej z eksploatacją instalacji kompaktowej.
Wręcz przeciwnie, część klientów którzy mieli tymcza-
sowe instalacje czyli tacy którzy oczekiwali na przyłącze 
gazu ziemnego decydowali się na pozostawienie jako 
docelowego źródła gazu LPG.

Bezpieczeństwo
Prawidłowe wykonanie instalacji i fachowa obsługa gwa-
rantuje 100% bezpieczeństwo podczas eksploatacji.
Oprócz tego instalacje są wyposażone dodatkowo w de-
tektory gazu wraz z zaworami bezpieczeństwa odcinają-
ce dopływ gazu w przypadku rozszczelnienia instalacji.

Dlaczego warto instalowac butle LPG:
- instalacja nie wymaga projektu i pozwoleń,
- łatwy i szybki montaż,
- brak zobowiązań do dostawcy gazu jak to jest w przy-
padku instalacji zbiornikowych,
- instalacja kompaktowa jest wolnostojąca i nie wyma-
ga żadnych zmian przeróbek wewnętrznej instalacji,
- można ją zamontować gdy wielkość działki jest                      
za mała, aby ustawić na niej zbiornika,
- można ją zamontować, gdy nie chcemy naruszyć kom-
pozycji ogrodu wokół domu,
- jasny i prosty system rozliczeń za energię cieplną. Zu-
życie gazu określa się mnożąc ilość i wagę gazu w każdej 
dostarczonej butli.

Pamiętajmy o ekologii, gaz płynny zawiera w spalinach 
najniższe ilości niepożądanych substancji (dwutlenek 
siarki,tlenki azotu,chlorowodór, pyły i  wiele innych. •

Jarosław Wierzbicki
PHUP EURO-GAZ Sp. J.

Zgórsko, ul. Lesna 48
26-052 Nowiny
ww.euro-gaz.pl

e-mail; eurogazkielce@wp.pl
tel. 609 594 923, 607 074 099

• Ptrzedstawiciele firmy.
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Trzuskawica z prestiżowym tytułem
Instytut Europejskiego Biznesu przyznał tytuły Bry-
lantów Polskiej Gospodarki 2018. Spośród 51 000 
przedsiębiorców, których wyniki finansowe zostały 
dokładnie przeanalizowane na podstawie wywiadów 
handlowych, wybrano 1000 najlepszych.

Metodologia, na podstawie której wyłoniono laureatów 
polegała na policzeniu przez Instytut Europejskiego Biz-
nesu wartości rynkowej firm na koniec marca 2017.  
Porównano też ich wyniki do wycen spółek akcyjnych 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.

Wśród nagrodzonych znalazła się Trzuskawica, której 
wartość oszacowano na 845 mln złotych, co dało naszej 
firmie 6. miejsce w rankingu przedsiębiorstw z woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Wynik ten przyczynił się również do otrzymania 395. 
miejsca w notowaniach ogólnopolskich. Na liście wy-
różnionych znalazły się największe przedsiębiorstwa, co 
tym bardziej podkreśla rangę przedsięwzięcia.

Gratulujemy wszystkim Laureatom. Znalezienie się wśród 
liderów polskiej gospodarki to ogromny zaszczyt. •

Źródło: informacja prasowa

• Prezes Trzuskawica SA Dominik Piskorski.

Lafarge troszczy się o środowisko
Lafarge Holcim podejmuje działania mające na celu  mini-
malizację negatywnych oddziaływań zakładu na otoczenie.

Firma otrzymała pozwolenie na budowę  na zabudowę 
wieży w Kowali. Pierwsze działanie dotyczy zabudowy 
wieży na Kowali. Obecnie trwa wybór wykonawcy prac, 
a ich rozpoczęcie firma planuje w pierwszej dekadzie li-
stopada 2019 r. Trwa również uzgadnianie dokumentacji 
projektowej zabudowy wieży nr 2 płytami akustycznymi.
Działania firmy sa wynikiem rozmów prowadzonych 
z mieszkańcami i władzami gminy Sitkówka-Nowiny. - 
Mam świadomość, że funkcjonowanie takiego zakładu  
w sąsiedztwie jest uciążliwością, ale jestem przekona-
ny, że firma wywiąże się ze złożonych obietnic, na czym 
skorzystają mieszkańcy - mówi wójt gminy Łukasz Bar-
winek. •

System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb
SZOP

www.e-potrzeby.pl/Nowiny
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Wierszem pisane

"Ci cholerni cudzoziemcy" - mówili o nich Anglicy
Języka nie znali, ilu strącili? Nie zliczysz!
Nad angielskim niebem rozpoczęli panowanie
Budzili strach i o litość błaganie
W Rzeczypospolitej już nie było samolotów
Więc na obcym niebie dokonywali łomotu!
Niemieckie maszyny spadały jedna po drugiej
Polak okazywać litości wrogowi nie umie
Brawurowe zestrzelenia, karkołomne akrobacje
To w powietrzu cechowało polską nację
Niemcy próbowali strącać ich z mozołem
Lecz Polak jak trzeba to wzleci na "drzwiach od 
stodoły"
To naszych Orzełków zespołowa praca
Sprawiła, że Luftwaffe nad Londyn nie wracał
"Podniebni Bohaterowie" w Polsce każdy powie
"Dywizjon 303" tak ta jednostka się zowie

Wyspiarze nie mogli wyjść ze zdziwienia
Że Polak ma w powietrzu coś do powiedzenia
Mimo naszych ogromnego poświęcenia
Historia ta uległa prawie zapomnieniu
Parada Zwycięstwa bez Polaków się odbyła
Nikt ich nie zaprosił, taka wdzięczność była
Angielscy piloci byli zawiedzeni
Oni rozumieli jak nasi zostali skrzywdzeni
To dzięki nim dziś wiemy co zaszło
Odwaga i męstwo w Polakach nie zgasło
Nasz żołnierz gdy walczy - finezja, brawura
Bo taka już nasza słowiańska natura
Pyta Angol Orła: "Czemu ryzykujesz?"
"Na wroga maszynę z dala pluć nie umiesz?"
Polak odpowiada, oburzony wielce:
"Wy niszczycie samoloty, my zabijamy Niemców"
Denzel

Trzysta Trzeci malowidło
słońce wychylone z błękitu, zieleń
rozlana dookoła i nieludzki śpiew.
świt rozmawia z ptakami, muchy

ospale spacerują po przybrudzonych szybach,
a kwiatów, jak ludzi na zatłoczonej ulicy. 

tysiące kolorów
splecionych ze sobą.

ponad głowami i pod stopami
wszystko w barwnych serpentynach.
na czole kropelki potu. jak to objąć,

jak nie stracić z oczu tego piękna?
czy to jest w ziemi ukryte,

czy z nieba spada?
a może to tylko płótno

namalowane przez Boga?

Lidia Jędrocha-Kubicka

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.

słoneczny dzień
barwne motyle

odbite w źrenicach, cykanie
koników polnych wciąż w uszach.

turkusem usłane łąki,
białe jastruny i różowe kukułki

wystają ponad trawę.
zajaśniało niebo, a wszystkie kolory

w odcieniu uśmiechu. cisza
przerwana świstem wiatru.

najpiękniejsze chwile obok nas,
wciąż mkną w przestrzeni,

wciąż nasiąkają miłością.

Lidia Jędrocha-Kubicka
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Oczekiwanie lata
Utkam ci szatę z pajęczyny

Żeby twe ciało otulała
Bo to powinność jest dziewczyny

Żeby o swoja miłość dbała

W serce ci wleję promienie słońca
Tak by cię zawsze grzały

Serce i dusza będą gorące
Bo ciepło będą miały

W serce twe wleję miłości sporo
Żebym ja zawsze miała

Odmowy nie przyjmę z pokorą
Miłość nie chce żebym się poddała

Ktoś tam na górze miał takie plany
Żeby dwa serca połączyć

Tobie je dałam mój kochany
Nic nas nie może rozłączyć

Że kochać trzeba wszyscy wiemy
Choć serce czasem płacze

Lecz my kochamy bo tak chcemy
Gdy kochasz nie można inaczej

Bo umieć kochać to wielka sztuka
Pomimo wielu wyrzeczeń

Kto jej nie znalazł miech jej szuka
Nie bój się łez-uśmiechu-skaleczeń

Irena Kostrzewska

Dwa serca
Czekałam na lato, na wakacje, akacje
lato bogate w kwiecie i owoce, żar z nieba
się leje na twarze opalone.
Krótkie cieple noce i plaże,
chlodna woda w Bałtyku muska piasek złoty,
na falach mewy zaczynają zaloty,
parzą stopy gorące wydmy piaszczyste,
a niebo w górze błękitne i czyste.
Na to lato czekałam na agrest, czereśnie
na maliny, poziomki, jagody i wiśnie
i na szum lasu, zapach łąki, na zioła,
wianki i na skowronki,
na jaskółki, co strzałą przebiją powietrze,
niosąc błoto do budowy gniazd
pod przycisze, czekałam na miod
zloto-zielony lipowy czy tez rzepakowy,
na dzban mleka i chleb świeży razowy,
na łany zbóz o cięzkich klosach,
na trawę, co rano lśni na niej rosa.
Przyszło wreszcie to lato
upalne, złote, bogate w plony wszelkie.
Daje tyle dobrego, radości, piękna,
swobody i wypoczynku dziatwie.
Dorośli zaś w żniwa pracują
w mozole, żeby chleb świeży
zagościł na stole.
Bo kto w żniwa pracuje
ten zimą nie głoduje,
a kto latem w cieniu siedzi,
ten zimą se nie poradzi

Henryka Brzoza
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Ogłoszenia
S P R O S T O W A N I E

W związku z błędnym numerem rachunku bankowego podanym w zawiadomieniach o wysokości opłaty   
za gospodarowanie odpadami komunalnymi podajemy poprawny numer rachunku:  

93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 
Bank Spółdzielczy w Kielcach, oddział Chęciny, filia Nowiny

Ponadto Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, że w miejscowościach Nowiny, Słowik, Trzcianki i Sit-
kówka opłaty nie będą zbierane przez inkasenta. Wpłat należy dokonywać samodzielnie na wskazany wyżej 
numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. •

WYŁAPYWANIE BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT

Informujemy, że na podstawie zawartej umowy zajmuje się tym firma JUKO Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 
54/40 z siedzibą w Zawierciu, prowadząca Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu. Infor-
mację o bezpańskim zwierzęciu należy przekazać pod podane nr tel.: 41 347-50-77, 41 347-50-73 
poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.15-15.15, po godzinach pracy urzędu, w dni wolne          
i święta pod nr alarmowy 112.•

WKU

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 

W KIELCACH

Autor zdjęcia: Mariusz Mąkosa
Realizacja: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM
Jeśli masz ukończone 18 lat i nie przekroczyłeś 50 roku życia, nie pełniłeś 

do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, masz aspiracje 
by zostać żołnierzem zawodowym, zadzwoń lub przyjdź 

do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, nasi specjaliści udzielą 
Ci szczegółowych informacji na temat zasad naboru i warunków szkolenia

 w ramach Służby Przygotowawczej.

III TURNUS W TERMINIE
02.09 - 20.12.2019 r.

Punkt rekrutacyjny - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, ul. Wesoła 29,
 25 - 353 Kielce, poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

tel. 261 174 713, tel. 501 516 920, www.kielce.wku.wp.mil.pl
tel. 261 174 712            tel. 261 174 713
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Z E N O N
M A R T Y N I U KW  P R O G R A M I E :

S I T K Ó W K A - N O W I N Y

prezentacja wieńca dożynkowego,

występy lokalnych artystów,

pokazy gimnastyczne:                  

 Magdalena Grabka Aerialist ,

koncert  orkiestr:  Orkiestra Dęta       

 z  Nowin i  M łodzieżowa Orkiestra

Dęta z  P łotów,

potańcówka,

lunapark dla najm łodszych,

zbiórka krwi,

degustacja i  ogródek piwny,

stoiska wystawiennicze.

31 sierpnia 2019 r.

MŁO D Z I EŻO W A  O R K I E S T R A
DĘT A  Z  PŁO T Ó W

M A G D A L E N A  G R A B K A  
A E R I A L I S T

plac festynowy w Nowinach

ŚW IĘT O  G M I N Y  

O R G A N I Z A T O R Z Y P A R T N E R Z Y

O D  G O D Z .  1 5 . 0 0

ECOFORMA HUBERT WÓJCIK

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
MIROSŁAW KĘDZIOR

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
C.O. I GAZOWYCH 
JAN CEDZYŃSKI

PHU IKAR GREGULSKI ZBIGNIEW


