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Szanowni Państwo!

Nastał listopad, miesiąc w którym więcej czasu poświęcamy wspomnieniom i refleksjom. W tym 
roku tym bardziej – sto lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości żyjemy w wolnym, demo-
kratycznym kraju. Bez względu na przekonania, na zasady i poglądy, jakie wyznajemy na co 
dzień, 11 listopada wszyscy Polacy świętowali wspólnie odzyskaną wolność. Także mieszkańcy 
gminy Sitkówka-Nowiny, którzy licznie uczestniczyli w obchodach 100-lecia odzyskania niepod-
ległości. Obszerny artykuł na ten  temat przeczytacie Państwo w tym numerze „Głosu Nowin”.

Listopad to także czas, kiedy zaczynamy palić w piecach. Niestety, trujący problem doty-
ka wszystkich wokół: naszych sąsiadów, znajomych oraz rodzinę. Pora skończyć z wykorzy-
stywaniem do tego celu śmieci i zacząć dbać o powietrze. Serdecznie Państwa do tego na-
mawiam i już dziś zapraszam na spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z walką 
ze smogiem. Będziemy rozmawiać m.in. o wpływie smogu na nasze zdrowie, możliwych do 
uzyskania dofinansowaniach na wymianę pieców, okien czy docieplenie domów, a także 
o możliwościach wprowadzenia uchwały antysmogowej w naszej gminie. Uczestnicy spotkań 
otrzymają rośliny oczyszczające powietrze. Do zobaczenia! •

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
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Wybory samorządowe w gminie Sitkówka-Nowiny cie-
szyły się dużą popularnością wśród mieszkańców. Spo-
śród 6023 uprawnionych do głosowania wzięło w nich 
udział 3826 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 63%.

Wójtem gminy po raz kolejny został Sebastian Nowaczkie-
wicz. Oddano na niego 2335 głosów. Jego kontrkandydat 
Łukasz Gryń otrzymał 1442 głosy.

W Radzie Gminy kadencji 2018-2023 znaleźli się:
z KWW Sebastiana Nowaczkiewicza:
 - Edyta Giemza
- Renata Krzysiek-Nowakowska
- Marian Wilk
- Zbigniew Pyk
- Agnieszka Stępień
- Krzysztof Seweryn
- Artur Podczasiak
- Tadeusz Kucharczyk
- Roman Topór
- Damian Milewski
- Piotr Piotrowicz
- Renata Posłowska
z KWW Moja Mała Ojczyzna Gmina Sitkówka-Nowiny:
- Halina Musiał
- Marcin Wojcieszyński 
- Sylwester Bentkowski

Wyniki głosowania w poszczególnych okręgach:
Okręg wyborczy nr 1
Edyta Giemza – 194 głosy
Mariusz Kumur – 52 głosy
Okręg wyborczy nr 2
Renata Krzysiek Nowakowska – 190 głosów
Agnieszka Kluska – 74 głosy
Okręg wyborczy nr 3
Marian Wilk – 111 głosów
Dariusz Chatys – 90 głosów

Sebastian Nowaczkiewicz ponownie wójtem
Okręg wyborczy nr 4
Zbigniew Pyk – 106 głosów
Mirosław Szewczyk – 101 głosów
Okręg wyborczy nr 5
Agnieszka Stępień – 200 głosów
Małgorzata Wójtowicz – 123 głosy
Okręg wyborczy nr 6
Krzysztof Seweryn – 196 głosów
Eugeniusz Czerwiak – 95 głosów
Okęg wyborczy nr 7
Robert Mularczyk – 112 głosów
Halina Musiał – 114 głosów
Andrzej Januszko – 105 głosów
Okręg wyborczy nr 8
Artur Podczasiak – 115 głosów
Mikołaj Wojdyła – 102 głosy
Okręg wyborczy nr 9
Tadeusz Kucharczyk – 99 głosów
Waldemar Kasprzyk – 93 głosy
Okręg wyborczy nr 10
Roman Topór – 95 głosów
Michał Kurtek – 71 głosów
Okręg wyborczy nr 11
Damian Milewski – 130 głosów
Zofia Duchniak – 99 głosów
Okrąg wyborczy nr 12
Robert Chatys – 138 głosów
Marcin Wojcieszyński – 140 głosów
Okręg wyborczy nr 13
Piotr Piotrowicz – 104 głosy
Andrzej Kasperek – 73 głosy
Emil Gołuch – 90 głosów
Okręg wyborczy nr 14
Janusz Szymkiewicz – 74 głosy
Sylwester Bentkowski – 160 głosów
Okręg wyborczy nr 15
Renata Posłowska – 190 głosów
Małgorzata Adach – 115 głosów 

My, radni Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 
składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom 
za oddane na nas głosy w wyborach samorządowych. 
Państwa zaufanie mobilizuje nas do maksymalnej pracy
dla dobra całej społeczności gminy Sitkówka-Nowiny.  

Sylwester Bentkowski, Edyta Giemza, Renata Krzysiek-Nowakowska, 
Tadeusz Kucharczyk, Halina Musiał, Damian Milewski,  Piotr Piotrowicz, 
Artur Podczasiak, Renata Posłowska, Zbigniew Pyk, Krzysztof Seweryn,  

Agnieszka Stępień, Roman Topór, Marian Wilk, Marcin Wojcieszyński  
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Drodzy Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny, Szanowni Wyborcy!

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach 
samorządowych. Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem, po-
wierzając funkcję wójta Gminy Sitkówka-Nowiny na pięć lat.

Jestem pod wrażeniem poparcia udzielonego zarówno mi, jak i kandydatom na radnych 
z KWW Sebastiana Nowaczkiewicza. Kandydaci ci otrzymali bowiem łącznie 2054 głosy,  
a ja sam 2335, co pozwoliło na wprowadzenie do Rady Gminy 12 radnych gwarantują-
cych ścisłą współpracę z wójtem. Poparcie to jest wyrazem akceptacji kierunku rozwoju 
gminy, jaki obrałem cztery lata temu i jaki obecnie pragnę kontynuować. Rozpoczynając 
nową kadencję z optymizmem myślę o czekających mnie i gminę Sitkówka-Nowiny wy-
zwaniach. Jestem przekonany, że ciężka praca na rzecz rozwoju naszej gminy jest warta 
poświęcenia i zaangażowania tak ze strony mojej, jak i radnych. W swoim imieniu obie-
cuję, że zrobię wszystko, aby spełnić pokładane we mnie nadzieje oraz zrealizować przed-
stawiony program wyborczy. Dziękuję wszystkim za poparcie. 

Obiecuję, że nie zawiodę Waszego zaufania!

Sebastian Nowaczkiewicz
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Uroczysta sesja Rady Gminy
W dniu 19 listopada odbyła się pierwsza inaugura-
cyjna Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny kadencji 
2018-2013. Ślubowanie złożyło 15 nowo wybranych 
radnych oraz wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Pierwsza sesja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
została zwołana przez komisarza wyborczego, a do mo-
mentu wyboru przewodniczącego poprowadził ją rad-
ny senior - Tadeusz Kucharczyk. Na wstępie przewod-
nicząca Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszka Mańko 
przedstawiła działania komisji oraz złożyła podziękowa-
na na ręce członków komisji oraz pracownika Urzędu 
Gminy Izabeli Lesik za sprawną pracę w komisji. - Panie 
Wójcie, w związku z ponownym wyborem na stanowi-
sko Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny proszę o przyjęcie 
serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem spo-
łecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana wy-
borcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także ku wy-
branym radnym rady gminy. Razem rozpoczną Państwo 
ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej gminnej 
wspólnoty. Życzymy wytrwałości i umiejętności w dąże-
niu do realizacji planowanych zadań i wyzwań - mówiła 
w imieniu pracowników Urzędu Gminy i jednostek or-
ganizacyjnych Agnieszka Mańko. Następnie przekazała 
ona nowym radnym oraz wójtowi zaświadczenia o wy-
borze.
- Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować god-
nie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mo-
jej gminy i jej mieszkańców - złożyli uroczystą przysięgę 
nowowybrani radni kończąc ją słowami "Tak i dopomóż 
Bóg".
W głosowaniu tajnym radni wybrani ze swojego grona 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Przewod-
niczącym Rady Gminy został Zbigniew Pyk, zaś wice-
przewodniczącymi Renata Posłowska i Piotr Piotrowicz. 
Podczas pierwszego posiedzenia sesji już po raz drugi 
ślubowanie złożył wójt gminy Sitkówka-Nowiny Seba-
stian Nowaczkiewicz. - Serdecznie dziękuję Państwu za 
zaufanie, jakim mnie obdarzyliście – mówił po zaprzy-
siężeniu.

W uroczystej sesji wzięli udział nie tylko nowo zaprzy-
siężeni radni, ale również sołtysi, pracownicy Urzędu 
Gminy i jednostek organizacyjnych, a także mieszkańcy. 
Na sesję przybyli również marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz wicestarosta po-
wiatu kieleckiego Zenon Janus.

Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się już 26 listopada 
2018 r. •
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Powstaną nowe ścieżki rowerowe
Niemal 4 mln zł będzie kosztowała budowa ścieżek 
rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. 
Wykonawcą robót został Trasbud Budownictwo      
T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J ze Strawczyna.

Umowa została podpisana w dniu 9 listopada 2018 r. 
Jej całkowita wartość to kwota 3.995.660,01 zł (brut-
to). Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, 
uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń 
oraz realizacja budowy ścieżek rowerowych na tere-
nie gminy Sitkówka-Nowiny. Zrealizowany zostanie 
odcinek ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762, 
łączący trasą rowerową miasto Kielce  z naszą gminą, 
a dalej z gminą Chęciny - o długości 2 100m. Ponadto 
wybudowany zostanie odcinek ścieżki wzdłuż drogi 
powiatowej nr 0278T (ul. Szewska w Zgórsku), który 
będzie łączył pierwszy ww. odcinek z już istniejącym 

odcinkiem ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowo-
ściami Zgórsko i Szewce – o długości  1 400m.

Zadanie zostało podzielone na etapy. Do końca mar-
ca przewidziane jest wykonanie projektu budowla-
nego wraz ze wszczęciem procedur zmierzających do 
uzyskania zgody na realizację robót lub decyzji o po-
zwoleniu na budowę lub ZRID, następnie uzyskanie 
zgody na realizację robót lub decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub ZRID wraz z opracowaniem i zatwierdze-
niem wszystkich etapów projektu wykonawczego, 
które ma nastąpić do końca czerwca 2019 r. Reali-
zacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie 
2019 r. i zakończy się do dnia 29 listopada 2019 r.

- Po zakończeniu projektu na terenie gminy Sitków-
ka-Nowiny będzie dostępne łącznie 4,5 km dwukie-
runkowych, asfaltowych dróg rowerowych. To bardzo 
ważna inwestycja, dzięki której będą mogli bezpiecz-
nie poruszać się po terenie naszej gminy. Gmina sta-
nie się też atrakcyjniejsza pod względem turystycz-
nym – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. 
–Jeśli miasto Kielce zrealizuje  odcinek ścieżki rowe-
rowej na ulicy Krakowskiej będzie można przejechać 
ścieżką rowerową z centrum Kielc aż do granicy gmin 
Sitkówka-Nowiny i Chęciny – dodaje.

Dofinansowanie, jakie Gmina pozyskała  ze środków 
pomocowych  z UE na realizację tego  zadania wy-
nosi 1,31 mln zł. Są to środki w ramach działania 6.2 
Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrówno-
ważona mobilność miejska – ZIT KOF Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020. •

• Wartość umowy wynosi 4 mln zł.

Sołectwo z dofinansowaniem
W ramach „Programu dla sołectw” realizowanego ze 
środków Powiatu Kieleckiego dwa sołectwa Bolechowi-
ce i Szewce-Zawada, w Gminie Sitkówka-Nowiny, otrzy-
mały wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć 
z zakresu rozwoju i wspierania inicjatyw społecznych, 
o w łącznej wysokości 10 tysięcy złotych.

Zakup wyposażenia kuchennego na potrzeby Koła Go-
spodyń Wiejskich „Szewczanki” zrealizowany w ramach 
programu ułatwi organizację warsztatów kulinarnych 
dla dzieci i młodzieży przy okazji każdych świąt, i wa-
kacji, a także realizację wielu uroczystości o znaczeniu 
lokalnym oraz regionalnym. Zakupy w ramach projektu 
pomogą zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców 
pełnych możliwości kulinarnych KGW. •

• KGW Szewczanki otrzymało wyposażenie kuchenne.
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Delegatura w Kielcach Instytutu Pamięci Narodowej 
rozpoczęła poszukiwania w zgórskich lasach. Prace 
potrwają co najmniej kilka miesięcy.

- Kontynuujemy działania rozpoczęte przez Fundację 
Niezłomni. Postanowiliśmy jednak kompleksowo prze-
szukać okolice Zgórska, gdyż istnieje prawdopodobień-

IPN w zgórskich lasach

• Przeszukane zostanie ponad 300 ha lasów.

stwo, że egzekucje były wykonywane tu na większą ska-
lę – mówi Leszek Bukowski z IPN.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach członkowie 
fundacji „Niezłomni” imienia Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”, którzy zajmują się odnajdowaniem anoni-
mowych grobów żołnierzy polskiego podziemia nie-
podległościowego zamordowanych po wojnie przez 
komunistów prowadzili badania w lesie nieopodal 
Zgórska. Odkryli oni wówczas szczątki ośmiu ofiar bez-
pieki, część z nich udało się zidentyfikować. Kielecka 
delegatura IPN wciąż poszukuje około 50 ciał osób, 
które zostały zamordowane na skutek wyroków śmierci 
wydanych w kieleckim więzieniu. – To nasz obowiązek 
dziejowy, by odszukać osoby, które zginęły za naszą Oj-
czyznę – podkreśla Leszek Bukowski.

Poszukiwania są prowadzone dzięki pomocy wojska. 
Każdego dnia żołnierze sprawdzają las położony na pół-
noc od drogi powiatowej w Zgórsku.  – Sprawdziliśmy 
już około 5 hektarów lasu, po tej stronie drogi planuje-
my przeszukać 217 ha, natomiast później kolejne 100 
ha po drugiej stronie drogi. W tym roku badania będą 
trwały do końca listopada i zostaną wznowione wiosną 
2019 r. – wyjaśnia Leszek Bukowski. •

MIKOŁAJKI 2018 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sitkówce-Nowinach 
oraz 

  Gminny Ośrodek Kultury "Perła" 
zapraszają na Zabawę Mikołajkową 

w dniu 05.12.2018 r. 

o godzinie 16:30 

w Auli Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach  

ul. Gimnazjalna 1 

 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
z GOPS w Sitkówce-Nowinach 
do dnia 28.11.2018 r. tel.(41)347-70-03 



GŁOS NOWIN • LISTOPAD 2018

9

IV Koncert Papieski
„Habemus papam!" – 16 października z balkonu bazy-
liki św. Piotra padły pamiętne słowa, które otworzyły 
trwający 26 lat pontyfikat Jana Pawła II. W tym roku 
obchodzimy 40-tą rocznicę tego wyboru.

Kardynał Karol Wojtyła był pierwszym od 455 lat pa-
pieżem spoza Włoch. Przesłaniem jego pontyfikatu są 
słowa "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chry-
stusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy". Nie-
strudzenie podróżował po świecie, by krzewić i wzmac-
niać wiarę katolicką, ale także pomagać zagrożonym 
głodem i represjami. W sumie odbył 104 podróże za-
graniczne, odwiedził 129 krajów, był na wszystkich za-
mieszkanych kontynentach.

Pamięci Jana Pawła II
21 października, już po raz czwarty w kościele pw. Chry-
stusa Odkupiciela w Nowinach odbył się koncert po-
święcony pamięci Jana Pawła II. Tym razem przed no-
wińską publicznością zaprezentowali się artyści gminni 
oraz wyśmienity zespół Servi Domini Cantores – Śpie-
wający Słudzy Pańscy.

Jako pierwsza wystąpiła Pani Renata Posłowska, która 
zaśpiewała dwie pieśni. Szewczanki i Kowalanki zaśpie-
wały własne teksty do znanych melodii: Szewczanki – 
Barki, zaś Kowalanki – Góralu, czy Ci nie żal.  Chór No-
wina  zaprezentował pieśni: Misericordias Domini oraz 
Janie Pawle teraz przyjdź. Własne wiersze odczytali: 
Pani Henryka Brzoza oraz Pan Henryk Skowerski.

Śpiewający Słudzy Pańscy zachwycili publiczność
Servi Domini Cantores to grupa księży wokalistów, ab-
solwentów wydziałów wokalno-aktorskich polskich 
akademii muzycznych. Należą do niej: ojciec Rafał Ko-
byliński – tenor, jezuita z Bydgoszczy, ksiądz Zdzisław 
Madej – tenor z Wrocławia, ksiądz Paweł Sobierajski 
– tenor z Katowic, ojciec Tomasz Jarosz – baryton, re-
demptorysta z Tuchowa, ksiądz Robert Kaczorowski – 
bas-baryton  z Gdańska. Założona w roku 2004 grupa 
wokalna wykonuje szeroki repertuar: pieśni sakralne 
i arie oratoryjno-kantatowe różnych kompozytorów 
oraz arie operowe i pieśni ze światowego repertuaru. 
Członkowie Grupy prowadzą na co dzień ożywioną 
działalność duszpasterską, ewangelizacyjną, naukowo-
-dydaktyczną i artystyczną. Współpracują z wybitnymi 
pianistami, organistami i dyrygentami, występując na 
koncertach w kraju i poza jego granicami. Podczas kon-
certu w nowińskim kościele zaśpiewali m.in. moniusz-
kowskie arie, znane włoskie pieśni, a  także bawili za-
bawnymi opowiadaniami i żartami.

Z całą pewnością czas spędzony w ich towarzystwie 
można zaliczyć do udanych!

Organizatorami koncertu byli ks. proboszcz Józef Kubi-
cza, wójt gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Nowinach. •

• Renata Posłowska.

• Szewczanki.

• Servi Domini Cantores.
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100-lecie odzyskania Niepodległości
10 listopada 1918 r. Józef Piłsudski na dworcu ko-
lejowym w Warszawie opuścił pociąg jadący z Berli-
na. Zakończyła się jego,trwająca ponad rok, niewola 
w twierdzy magdeburskiej, a dla Polski 123-letnia 
utrata wolności. 11 listopada Rada Regencyjna prze-
kazała Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne do-
wództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim, a 12 
listopada powierzyła misję utworzenia rządu narodo-
wego. Polska odzyskała niepodległość.

W sto lat po tych wydarzeniach wszyscy Polacy, od Bał-
tyku aż po Tatry, świętują. Biało-czerwone flagi powie-
wają na wietrze, a w miastach i miasteczkach odbywają 
się uroczystości patriotyczne. Włączyli się do nich także 
mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny.

Wizyta żołnierzy w przedszkolu w Kowali
Przedszkolaki z Kowali gościły żołnierzy z 10 Świętokrzy-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej. Spotkanie miało na 
celu propagowanie postawy patriotycznej wśród dzieci 
oraz zapoznanie się z odpowiedzialną misją żołnierzy. 
Panowie pokazali również dzieciom, jak wygląda mun-
dur i wyposażenie żołnierza. Przedszkolaki były zaanga-
żowane w spotkanie, chętnie odpowiadały na zadane 
pytania i same podejmowały rozmowę.

11 listopada Dzień Niepodległości niechaj w sercu Po-
laka ta data zagości
Pod takim hasłem, 8 listopada 2018 r. dzieci z grupy 
,,Motylki" przedstawiły program artystyczny w związku 
z obchodami Święta Niepodległości. Swoją obecnością 
zaszczycił nas ppłk Mirosław Smerdzyński oraz prze-
wodniczący Rady Rodziców - Piotr Piotrowicz. Uroczy-
stość rozpoczęła się odśpiewaniem przez dzieci hymnu 
,,Mazurka Dąbrowskiego”, na komendę wydaną przez 
ppłk Mirosława Smerdzyńskiego. Wierszem, pieśniami 
patriotycznymi i tańcem dzieci uczciły tak ważną w tym 
roku 100- tną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. 
Na zakończenie uroczystości, słowami wiersza  ,,Czego 
Ci życzyć moja Ojczyzno” dzieci złożyły Polsce życzenia 
oraz wręczyły gościom  białe i czerwone róże.

Uroczysty apel w Nowinach...
W Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowi-
nach odbył się uroczysty upamiętniający bohaterów 
walk o niepodległość. Autorkami scenariusza były Pa-
nie Małgorzata Adach i Monika Domańska, o oprawę 
muzyczną zadbali Marzena Pitula i Marcin Woźniak, zaś  
inscenizację przygotowały Marzena Kołodziej i Jolan-
ta Gołda. Wystąpił także zespół Świetliki prowadzony 
przez Panie Edytę Szwed i Justynę Golmento-Bobrow-
ską. Zespół zaprezentował zachwycający taniec z bia-
ło-czerwonymi wstęgami, czym wzbudził zachwyt całej 
publiczności.
Po zakończeniu przedstawienia na uczniów czekały 
tradycyjne dania kuchni polskiej, które przygotowa-
ły Panie Edyta Szwed, Justyna Golmento - Bobrowska 
i Adriana Tarach oraz uczniowie klas czwartych i piątych 
wraz z rodzicami.

... i w Kowali
W Zespole Placówek Oświatowych w Kowali członkowie 
koła teatralnego doskonalącego swe umiejętności pod 
kierunkiem Marzanny Krajewskiej przybliżyli wszystkim 
zgromadzonym drogi  do wolności. Cudowne dźwięki 
pieśni patriotycznych prezentowali uczniowie z koła 
muzycznego, któremu przewodzi Magdalena Stańczyk. 
Niezwykłą recytację autorskiego wiersza zaprezento-
wała uczennica klasy III SP w Kowali Natalia Baran.
Dzieci z klasy I przygotowane wzorowo przez panie 
Małgorzatę Boniakowską  i Agnieszkę Grosicką zapre-
zetowały pieśń znaną jako „Szara piechota". Cudowny 
pokaz wykonały przedszkolaki, które odpiewały pieśń 
patriotyczną, wybraną specjalnie na tę okazję przez 
nauczycieli wychowania przedszkolnego panie: Ewę 
Wołowiec Pękalska, Natalię Winkierę, Annę Bukowską, 
Wiolettę Telesiewicz, Ewę Samczyńską, Elżbietę Chole-
wińską i Aleksandrę Grzegorczyk.  Na zakończenie uro-
czystosci uczniwie klas II i  III pod czujnym okiem swych 
nauczycieli pań Katarzyny Dąbrowskiej, Małgorzaty Bie-
rońskiej i Agnieszki Wołowiec przygotowali pokaz mody 
niepodległościowej.

Uroczyście w Bolechowicach
W Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach 
odbyło się wiele wydarzeń upamiętniających obchody 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
organizowanych przez placówkę.
Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych wydarze-
niach kulturalnych, zajęciach  plastycznych, zajęciach 
edukacyjnych poznawały pojęcia i wydarzenia związa-
ne z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej 
i wolności.
Uczniowie klas IV – VIII po odśpiewaniu hymnu i przed-
stawieniu historii odzyskania niepodległości przygoto-
wanej przez Samorząd Uczniowski rozeszli się do klas, 
gdzie przygotowali listy wraz z rysunkami, historią 
szkoły i innymi przedmiotami stanowiącymi pamiątkę 
naszych czasów zostaną umieszczone w Kapsule Czasu 
i zakopane na placu szkoły na kolejne co najmniej 50 lat.

• Uroczysty apel w SP w Nowinach.
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... i wśród gimnazjalistów
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 
uczniowie przygotowali apel pod opieką Hanny Krzysz-
tofek i Lidii Kuty. Apel stanowił połączenie historii 
i współczesności, uczniowie zaprezentowali przekrojo-
wo ostatnie 100 lat historii naszego kraju. 

100 okrążeń na 100-lecie odzyskania niepodległości
Jednym z elementów uroczystych obchodów był bieg 
sztafetowy zorganizowany przez Zespół Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach oraz wójta gminy Seba-
stiana Nowaczkiewicza. To właśnie on jako pierwszy 
przebiegł 400-metrowe okrążenie na bieżni stadionu, 
a następnie przekazał pałeczkę przedszkolakom, którzy 
wraz z uczniami, pracownikami urzędu i jednostek or-
ganizacyjnych oraz mieszkańcami pokonali łącznie 40 
km. - Poprzez aktywność fizyczną mieszkańców naszej 
Gminy oraz innych osób związanych z naszym regio-
nem pragniemy uczcić ten najważniejszy fakt historycz-
ny w dziejach naszej Ojczyzny - mówiła dyrektor ZSP 
w Nowinach Kornelia Bem-Kozieł.

W trakcie wydarzenia uczniowie poznawali ważne fakty 
historyczne ukazujące trudne drogi Polaków do niepod-
ległości przekazywane przez nauczyciela Adama Pepa-
sińsiego. Podczas biegu zbierano środki na odnowienie 
kaplicy w szpitalu na Czerwonej Górze.

Do hymnu
W piątek, 9 listopada, punktualnie o godzinie 11.11 we 
wszystkich nowińskich szkołach rozbrzmiał hymn Pol-
ski. Uczniowie włączyli się tym samym do ogólnopol-
skiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. Została ona zorga-
nizowana przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę 
Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. 
Wzięły w niej udział  przedszkola, szkoły oraz placówki 
oświatowe w kraju i za granicą. Wspólnie odśpiewano 
4-zwrotkowy hymn narodowy.

Miejcie nadzieję
Koncert „Nowiny dla Niepodległej”, który został zorga-
nizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowinach 
i wójta Sebastiana Nowaczkiewicza, był jednym z ele-
mentów obchodów 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści w naszej gminie. - Stulecie odzyskania niepodległo-
ści to bardzo wydarzenie dla nas Polaków. Mamy to 
szczęście, że żyjemy w wolnym kraju nad Wisłą. Za to 
wszystko pragniemy dziś podziękować naszym przod-
kom - mówił dyrektor GOK Jacek Kania.

Koncert rozpoczął się od wspólnego odśpiewania hym-
nu państwowego, a następnie lokalni artyści zaprezen-
towali pieśni patriotyczne. Kowalanki wraz Feliksem 
Korbanem zaśpiewały „Gdzie łąki, gdzie pola”, Pani 
Henryka Brzoza opowiedziała gawędę, Bolechowicz-
nie wykonali pieśń „Warczą karabiny”, a chór Nowina 
- „Orlątko”. scenie zaprezentowały się także młode ar-
tystki ze studio Miniaturka Anna Ogonowska, Wiktoria 
Basiak, Aleksandra Wójcik. Renata Posłowska - radna 
Rady Gminy i sołtys sołectwa Kowala zaśpiewała pio-
senkę „Kiedy żołnierze wracają”. Gminna Orkiestra 
Dęta: wspólnie z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi 
wykonała znane i lubiane pieśni patriotyczne, m.in.: 
„My, Pierwsza Brygada”, „Marsz Pierwszej Kadrowej”, 
„Wojenko, wojenko” czy „Modlitwa obozowa”.

Na zakończenie wieczoru wystąpił Wojskowy Zespół 
Wokalny Konsonans, który powstał przy Europejskim 
Centrum Bajki w Pacanowie we wrześniu 2010 roku. 
Zespół tworzy kwartet: Jarosław Banasik, Mariusz Ma-
liga, Rafał Rój i Sylweriusz Tomalski.

• Przedszkolaki z Bolechowic także świętowały.

• Wojskowy Zespół Wokalny Konsonans.

• Bieg sztafetowy sprawił wiele radości.
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Odrodzenie patriotyczne i narodowe
Podczas uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny 
ksiądz proboszcz Józef Kubicza odczytał list pasterski 
Episkopatu Polski z okazji setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę, w którym podkreślono 
rolę wiary w odzyskaniu niepodległości i umacnianiu 
więzów narodowych. - W drugiej połowie XIX w. nie-
zwykłą rolę w odrodzeniu narodowym i religijnym sze-
rokich warstw społeczeństwa polskiego pod trzema za-
borami odegrali duchowni i świeccy katolicy animujący 

bractwa, zrzeszenia, stowarzyszenia, itd., skupiające 
Polaków w obronie wiary katolickiej, języka ojczystego, 
prawa własności, a także w działalności charytatywnej, 
edukacyjnej, formacyjnej, gospodarczej i kulturalnej - 
czytał. - Drogi Polaków do niepodległości motywowa-
ne wiarą katolicką prowadziły najpierw do umocnienia 
wiary i odrodzenia moralnego, a następnie do pogłębie-
nia świadomości narodowej. Nastąpiło upodmiotowie-
nie społeczne, narodowe i religijne szerokich warstw 
społeczeństwa polskiego, przede wszystkim ludności 
wiejskiej, rzemieślników oraz robotników.
We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe 
szkół z terenu gminy Sitkówka-Nowiny oraz OSP Szew-
ce-Zawada i Wola Murowana. Oprawę muzyczną za-
pewnili: chór Nowina oraz Gminna Orkiestra Dęta. Na 
zakończenie mszy zebrani w kościele wierni odśpiewali 
hymn Polski, a następnie udali się przed budynek Urzę-
du Gminy, gdzie uroczyście wciągnięto flagę Polski na 
maszt i odśpiewano kilka pieśni patriotycznych.

Na lotnisku
W nietypowy sposób modelarze z całej Polski uczcili ju-
bileusz odzyskania niepodległości na lotnisku dla modeli 
samolotów w Kowali. Pokazy lotnicze modeli samolotów 
z lat dwudziestych i trzydziestych przyciągnęły spore 
grono zainteresowanych. Punktualnie w samo południe 
uczestnicy wydarzenia odśpiewali hymn Polski. •

• Uroczystości odbyły się również przy Urzędzie Gminy.

50 osób zasłużonych dla regionu świętokrzyskiego zo-
stało odznaczonych Medalem 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości, które przyznał premier polskiego rzą-
du, Mateusz Morawiecki.

W czwartek, 15 listopada wręczyła je w jego imieniu 
wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek. – To odzna-
czenia, które premier przygotował na stulecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Medal dedykowany 
jest osobom, które w jakiś szczególny sposób wyróżniły 
się w kultywowaniu historii, tradycji i kultury naszego 
narodu, ale też ludziom, którzy bezpośrednio walczyli 

o naszą niepodległość. Ten piękny medal trafił dziś do 
50 osób z naszego województwa – mówiła wojewoda. 
Na liście osób nagrodzonych znaleźli się ludzie nauki, 
sportu, artyści, czy kombatanci, a wśród nich mieszka-
niec naszej gminy Stanisław Markowicz.
Pan Stanisław Markowicz został również wyróżniony 
podczas uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości 11 listopada na Placu Wolności w Kiel-
cach. Na ten jubileusz specjalnie wybito sto Medali Wo-
jewody Świętokrzyskiego. – Współczesny patriotyzm to 
pamięć o pięknych polskich tradycjach, to działalność 
na rzecz naszych „małych ojczyzn”, to troska i zainte-
resowanie losami naszego kraju (…) Dlatego jest dla 
mnie wielką przyjemnością przekazanie wyjątkowego 
świadectwa 100. Rocznicy odzyskania niepodległości – 
możemy przeczytać w liście gratulacyjnym wojewody.

Pan Stanisław Markowicz jest mieszkańcem Zgórska, 
działacz Związku Inwalidów Wojennych RP. Obecnie 
pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady 
Kombatantów i Osób Represjonowanych działającej 
przy Starostwie Powiatowym. W czasie II wojny świato-
wej jako mały chłopiec przebywał w obozie koncentra-
cyjnym w Majdanku, a następnie został wywieziony na 
roboty do Niemiec. Po wyzwoleniu przez Amerykanów 
wrócił z rodziną do kraju. Od tego czasu gromadzi wie-
dzę na temat wydarzeń, które przeszedł i podejmuje 
starania, aby nie zatarły się one w ludzkiej pamięci. •

zdjęcie: Echo dnia

• Stanisław Markowicz odbiera medal z rąk wojewody.

Stanisław Markowicz wyróżniony
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Koło Gospodyń Nowoczesnych
Tego jeszcze nie było.  W Nowinach dotychczas dzia-
łały zespoły ludowe, zespół obrzędowy, klub seniora, 
a teraz powstaje… koło gospodyń nowoczesnych.

 – Świat i czasy, w  jakich żyjemy, kreują kobietę na istotę 
wielozadaniową w różnych obszarach życia. Zajmujemy 
się domem, dziećmi, rodziną, zajmujemy ważne stano-
wiska, realizujemy się zawodowo. Stajemy na przysło-
wiowej głowie, by sprostać oczekiwaniom, często 
zaniedbując siebie – wyjaśnia przyczyny powstania pro-
jektu jego pomysłodawczyni Anita Dziwoń, na co dzień 
pracownik Urzędu Gminy i członek Gminnej Komisji 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. – W swojej 
pracy zauważyłam, że kobiety, zamiast szukać pomysłu 
na siebie i na swoje życie, czasem sięgają po rzeczy, któ-
re nie wnoszą w ich życie niczego poza wyniszczeniem. 
Pomysł zrodził się właśnie z troski o kobiety aktywne 
zawodowo, będące mamami, gospodyniami. Nasza 
gmina oferuje naprawdę szeroki wachlarz różnych zajęć 
dla dzieci, powstaje klub seniora, ja jednak chciałabym 
zaproponować coś kobietom – dodaje.

Pomysł koła gospodyń nowoczesnych to propozycja 
spotkań i wspólnego tworzenia i realizacji pomysłów. 
Podczas comiesięcznych spotkań przy kawie i ciastku 
będzie można poplotkować, wymienić poglądy, podzie-
lić się pomysłami, ale także uczestniczyć w tematycz-

nych warsztatach i spotkaniach ze znanymi osobami. 
– Chciałabym, aby te spotkania wzmacniała psycholog 
współpracująca z gminą na co dzień. Będzie ona mogła 
zaoferować paniom dedykowane zajęcia czy modero-
wać wymagające tego rozmowy. W przyszłości planu-
ję również równoległe spotkania z muzyką dla małych 
dzieci, tak, by ich mamy mogły chwilę odpocząć.

 – Szczerze kibicuję temu projektowi. Nasza gmina 
wspiera powstawanie nowych stowarzyszeń, których 
celem jest integracja mieszkańców. Pragnąłbym, aby 
w każdym z sołectw i na osiedlu działało co najmniej 
jedno stowarzyszenie. W niedalekiej przyszłości pla-
nujemy dodatkowo wesprzeć je poprzez dodatkową 
merytoryczną pomoc urzędników, choćby przy pisaniu 
wniosków o granty – mówi wójt Sebastian Nowaczkie-
wicz.

 – Serdecznie zapraszam wszystkie panie, nie tylko z te-
renu Nowin, do naszego klubu. Zasady przynależności 
do klubu są proste: obowiązuje comiesięczna „wrzutka 
do kapelusza” o dowolnej wysokości, dzięki której bę-
dziemy mogły coś wspólnie przygotować na nasze spo-
tkanie – mówi organizatorka.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 listopada o godz. 
17.00 w świetlicy w Nowinach. •

Koło Gospodyń
Nowoczesnych

24 listopada 2018 r. godz. 17.00
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Rzym bez tajemnic
W dniach 21-27 października 2018 r. w ramach reali-
zacji kolejnego etapu projektu Erasmus+ – IMAGINE 
YOURSELF IN FUTURE  delegacja uczniów i nauczycieli 
ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich przeby-
wała w Rzymie. Uczniowie mieli okazję szlifować ję-
zyk angielski, zacieśniać relacje z rówieśnikami z in-
nych państw, a także obcować z pięknymi zabytkami 
wiecznego miasta.

Kilka słów od naszych uczniów:

Poniedziałek:
Pierwszy dzień naszej wycieczki rozpoczął się pozytyw-
nie i z uśmiechem przywitaliśmy nowy dzień. Wstaliśmy 
dość wcześnie, zjedliśmy pożywne śniadanie i udaliśmy 
się do szkoły naszych rówieśników. Włosi przywitali nas 
z wielką radością i przygotowali dla nas przedstawienie. 
Następnie wybraliśmy się do pobliskiego parku, zjedli-
śmy tam lunch i otrzymaliśmy zadanie. Polegało ono 
na sfotografowaniu wyznaczonych obiektów. Potem 
wróciliśmy do szkoły, gdzie odbyła się lekcja jogi. Dzień 
zakończyliśmy pyszną włoską pizzą.

Wtorek:
Kolejny słoneczny  dzień zaczęliśmy od wizyty w szko-
le don Paolo Albera. Naszym zadaniem było stworze-
nie cyfrowego kalendarza pt. ,,Health and wellness””. 
Wykorzystaliśmy tam zrobionewcześniej zdjęcia. 
Z aktywnością poradziliśmy sobie doskonale! Następ-
nie udaliśmy się na lekcję przygotowaną przez naszych 
tureckich przyjaciół o technologii w życiu codziennym. 
Po południu zwiedzaliśmy Koloseum i fora cesarskie. Po 
przebyciu około 10 kilometrów i zjedzeniu pizzy,  udali-
śmy się do hotelu na zasłużony wypoczynek.
Środa:
Dzień rozpoczęliśmy od wczesnej pobudki, a później 
udaliśmy się do szkoły naszych przyjaciół z Włoch. 
Podczas zajęć w szkole zrobiliśmy makietę ukazującą 
wykorzystywanie energii alternatywnej i surowców 
wtórnych. Po południu kontynuowaliśmy zwiedzanie 
zabytków Rzymu. Wieczorem udaliśmy się na kolację. 

Dzień zakończyliśmy wspólną dyskoteką, podczas któ-
rej tańczyliśmy i dobrze bawiliśmy się.

Czwartek:
Wstaliśmy o 7.30 i zjedliśmy śniadanie.W centrum mia-
sta spotkaliśmy kolegów z Rumuni, Bułgarii i Włoch. 
Pani przewodnik rozdała nam odbiorniki, dzięki którym 
słyszeliśmy przez słuchawkę, co do nas mówi. Wszyscy 
udaliśmy się pod biuro wodza włoskich faszystów – Be-
nito Mussoliniego. Po obejrzeniu budynku z zewnątrz 
przeszliśmy na wzgórze Kapitol, a potem zwiedziliśmy 
Panteon. Po zobaczeniu zabytkowej świątyni udaliśmy 
się na plac Piazza Navona, na której widzieliśmy kościół 
św. Agnieszki w Agonie oraz Fontannę Czterech Rzek. 
Następnie poszliśmy na pięcioprzęsłowy Most św. 
Anioła przechodzący nad Tybrem, na którym się rozsta-
liśmy. Nasza polska grupa przechodząc przez Watykan 
dotarła do McDonald's, gdzie wspólnie zjedliśmy lunch. 
i zrobiliśmy zakupy. Później poszliśmy do szkoły na zaję-
cia, na których  własnoręczne robiliśmy pizze. Po skosz-
towaniu wypieku i ogłoszeniu zwycięzców konkursów 
poszliśmy na lekcje geografii prowadzoną przez druży-
nę z Turcji, na której oglądaliśmy prezentacje dotyczące 
krajów Erasmus+ Future. Pod koniec lekcji Turcy poczę-
stowali nas słodyczami ze swojego kraju. Po lekcji wraz 
z Rumunią poszliśmy na wspólną kolację. To był bardzo 
udany dzień.
Piątek:
Kolejny dzień zaczęliśmy od wczesnej pobudki. Z same-
go rana udaliśmy się w stronę metra. Zwiedziliśmy dwie 
bazyliki i weszliśmy po świętych schodach. Następnie 
zjedliśmy szybki lunch. Przechadzaliśmy się rzymskimi 
uliczkami i robiliśmy zakupy. Widzieliśmy również słyn-
ną fontannę Di Trevi i Hiszpańskie Schody. Wieczorem 
odbyła się impreza pożegnalna, na której zakończyli-
śmy nasz wyjazd.  •

Uczniowie: Zuzanna Guz, Alicja Piotrowska, Małgorza-
ta Gajek, Wiktor Seweryn, Dawid Krzyworzeka

Nauczyciele: Joanna Wojcieszyńska, Iwona Majchrzyk, 
Małgorzata Kościelecka, Ilona Przybysławska.

• Erasmus+ tym razem w Rzymie.

• Uczniowie odwiedzili Rzym wraz z opiekunami.
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Ekologicznie w nowińskiej szkole
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich pozyskała 
środki na utworzenie pracowni edukacyjnej. Zaku-
piono wyposażenie sali i materiały dydaktyczne.

 – Chcemy uczyć dzieci od najmłodszych lat, jak trosz-
czyć się o środowisko – mówi dyrektor szkoły Joanna 
Wojcieszyńska. – Uczniowie będą mogli samodzielnie 
badać czystość powietrza, ale także sprawdzać jakość 
gleby czy prowadzić różne eksperymenty. Z pewnością 
dużą popularnością będzie cieszyć się prasa do susze-
nia roślin – wyjaśnia.
Szkoła pozyskała 24 tys. zł dofinansowania na realiza-
cję projektu z WFOŚiGW w Kielcach, 6 tys. zł przeka-
zała gmina Sitkówka-Nowiny. – W ostatnim czasie w 
gminie podjęliśmy szereg działań w celu edukowania 
naszych mieszkańców pod kątem dbania o środowi-
sko. Realizowane przez nas projekty trafiają do róż-
nych grup wiekowych – zarówno uczniów, jak i doro-
słych – mówiwójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. •

• Pracownia edukacyjna w Szkole Podstawowej w Nowinach.

Głośne czytanie
Dnia 10.10.2018 oraz 24.10.2018 w auli Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach odbyły się dwie 
części imprezy pod hasłem: „100 Minut Głośnego Czy-
tania Tekstów Patriotycznych” z okazji setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przedstawiciele klas trzecich Publicznego Gimnazjum 
im. Świętej Jadwigi Królowej oraz uczniowie klas siód-
mych i ósmych Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Nowinach,  za pośrednictwem literatury, zapre-
zentowali dzieje naszej ojczyzny.
W swoich wystąpieniach wykorzystali wybrane teksty 
poetyckie oraz fragmenty „Wiernej rzeki” Stefana Że-
romskiego. Organizatorami przedsięwzięcia byli na-
uczyciele poloniści i nauczyciel biblioteki. •
 

tekst i zdjęcie: Agnieszka Nowak • Czytanie tekstów patriotycznych w gimnazjum w Nowinach.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury 
Wszyscy wiemy, jak ważne jest zachęcanie dzieci do 
czytania, poznawania i śledzenia losów bohaterów li-
terackich oraz wprowadzanie naszych najmłodszych 
pociech w świat fantazji, literatury, pozytywnych 
emocji płynących z książek.

Wychodząc naprzeciw dzieciom i ich potrzebom na-
uczyciele z ZPO w Bolechowicach - Sylwia Górka, Re-
nata Soboń, Sylwia Krajewska, Anna Marzec - posta-
nowiły budzić ich zamiłowanie do czytania książek 
przystępując do międzynarodowego projektu „MAŁY 
MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”.
To ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa 
i współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami 
podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świe-

tlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej 
Polsce i za granicą.
Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 
jest Grupa MAC przy współpracy z wydawcą miesięcz-
nika Bliżej Przedszkola. 
W ramach projektu dzieci z gr. 5-latków z misiem Zdzi-
siem i 3-latków z misiem Brunem będą brały udział 
w następujących modułach: Mały Miś – czytające 
Przedszkolaki; Mały Miś uczy samodzielności; 100-le-
cie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!; Ku-
linarne warsztaty z Małym Misiem; Kuferek Kreatyw-
ności Małego Misia; Misiowe aktywności sportowe. •

tekst: nauczyciele ZPO w Bolechowicach
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Finał Wojewódzki jest Nasz!
Młodzi zawodnicy z Nowin (rocznik 2009) wywalczyli upragniony awans do Finału Wojewódzkiego w turnieju 
,,Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku”. 

XIX edycja zmagań okazała się bardzo udana dla naszych młodych piłkarzy, którzy rywalizując na boiskach w Ćmińsku 
uzyskali awans. Powiatowe finały stały na dość wysokim poziomie, ale to nasza drużyna po remisie 2-2 z SP Daleszy-
cami, 13- 1 z SP Borków i 3-0 SP Rudki zajęła pierwsze miejsce w tabeli. W meczu półfinałowym zwyciężyliśmy 5-0 
SP Piekoszów, a w finale pokonaliśmy SP Strawczyn 4-0. Naszą drużynę reprezentowali zawodnicy w składzie: Igor 
Bątor, Sebastian Sterna, Filip Miś, Fabian Mazur (najlepszy zawodnik), Mateusz Bernacki, Bartłomiej Jacecko, Brunon 
Chatys, Oliwier Bieroński, Antoni Palus, Jan Nowaczkiewicz, Kacper Wencel, Jaś Bielecki. Finał wojewódzki zostanie 
rozegrany już wiosną na boiskach Gminnego Klubu Sportowego w Nowinach, na który serdecznie zapraszam wszyst-
kich kibiców. •

tekst i zdjęcie: Szymon Ubożak

Startuje Nowińska Liga Futsalu
Gminny Klub Sportowy „Nowińska Akademia Futsalu” 
zaprasza do udziału w kolejnym sezonie Nowińskiej 
Ligi Futsalu imienia Michała Panasa.

Przed nami już XIV edycja tych niezwykle ciekawych 
rozgrywek.  Początek zmagań planowany jest na 25 
listopada 2018 r (niedziela). Mecze odbywać się będą 
w hali sportowej ZSP w Nowinach przy ulicy Gimnazjal-
nej 1 w Nowinach.
System rozgrywek „każdy z każdym” w pierwszej i dru-
giej lidze, liczba drużyn do 26 w obu ligach. Mecze będą 
rozgrywane w każdą niedzielę w godzinach 10-20 (roz-
grywki drugiej ligi 10-15, rozgrywki pierwszej ligi 15-
19.30). Zakończenie planowane jest w lutym  2019r. 

Wszystkie zgłoszone drużyny  do rozgrywek wezmą 
udział, wzorem lat ubiegłych, w Pucharze Nowińskiej 
Ligi Futsalu.
Nowińska Liga Futsalu to jedna z najlepszych lig futsalu 
w województwie świętokrzyskim. W rozgrywkach któ-
re są organizowane już od ponad 14 lat gramy według 
wszystkich przepisów futsalowych (bez zatrzymywane-
go czasu), dysponujemy pełnowymiarową halą sporto-
wą wraz z szatniami. Gwarantujemy mecze na dobrym 
poziomie  i dużo fajnej zabawy z futsalem.
Patronat nad imprezą objął jak co roku Wójt Gminy Sit-
kówka Nowiny Pan Sebastian Nowaczkiewicz. •

tekst: Michał Ziernik
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Wierszem pisane
Lokalni twórcy stanowią wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Są dowodem na to, że, pomimo 
codziennego pośpiechu i problemów, warto zatrzymać się choćby na chwilę, by poddać się reflekcji i zadumie. 
Zapraszamy do lektury ich wierszy.

Dla Niepodległej Posłuchaj szmeru drzew
otoczona nieśmiertelną chwałą
poznała smak zdrady
kłamstwa i obłudy
rozczarowania
udręczenia

− bledsza i cichsza 
balansowała nad przepaścią
− obdarta z prawdy
wyciągała ramiona
− wciąż popychana tęsknotą
cicho krzyczała   

nie jedną krwawą wiosnę przeżyła
w spiekocie grzebała ciała poległych
w deszczu i chłodzie zasypywał ją grad kul
gasiła pożary skąpana w lodowatym morzu porażek

– buntowała się
płakała
jęczała z bólu

− na milion sposobów
chciano wyrwać jej serce
zniszczyć język ojców
zmazać z mapy 

– jej godność okrył tuman kurzu
jednak czekała cierpliwie
na szept wolności
na prześniony sen

− ad extremum
Niepodległość
na dobre zakorzeniła się 

− łzami na sercu
i na twarzy
zapisała historię

Lidia Jędrocha-Kubicka 

Promieniem słońca ogrzej mnie
A deszczem ostudź moje ciało
Księżyca blaskiem duszę grzej

Gwiazdami obsyp mnie całą

Wiaterkiem ciepłym otocz moje ciało
Błękitem nieba przykryj mnie

Poranną rosą obmyj mnie całą
I ukryj mnie w spowitaj mgle

Posłuchaj szmeru pachnących drzew
Szumu rwącego potoku

I wsłuchaj się w słowika śpiew
W ten świat który jest wokół

Oczami spójrz na pachnące kwiaty
Które zapachem upajają

Widzisz świat piękny i bogaty
Pięknem twe serce napełniają

Ciesz się tym pięknem które cię otacza
I nie wylewaj gorzkich łez

Trzeba się cieszyć cudem tego świata
Bo ono warte tego jest

Irena Kostrzewska

Zmienność
Dojrzały już jarzębiny

za oknami jesień
wiatr rozwiewa pajeczyny

babie lato niesie

wczoraj jeszcze lub przedswczoraj 
letni skwar nas prażył

dzisiaj tylko krzyki mewy
pusty piach na plaży

Rok się toczy 
w porach swoich

i dobiega końca
każda pora inna bywa,

każda odchodząca

Henryka Brzoza
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Obowiązki właścicieli psów
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny przypomina wszyst-
kim właścicielom zwierząt domowych o przestrzega-
niu zapisów rozdziału 6 Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, 
przyjętego uchwałą Nr RG-XXXI/369/17 w dniu 29 
maja 2017 r., który dotyczy obowiązków osób utrzy-
mujących zwierzęta domowe, mające na celu ochro-
nę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku, a mianowicie:

„§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zo-
bowiązane do:
1) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzęta-
mi w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi, 
w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozo-
ru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu za-
mkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób unie-
możliwiający mu  samodzielne wydostanie się z niego,
2) zachowania środków ostrożności przy wyprowadza-
niu zwierząt w miejsca publiczne oraz części nierucho-
mości przeznaczone do użytku publicznego.
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodo-
wanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych 
oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użyt-
ku publicznego, w szczególności na klatkach schodo-
wych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, 
jak również chodnikach i ulicach, a także na zieleńcach 
i innych miejscach publicznych.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiąza-
ne do utrzymywania tych zwierząt w sposób niestwa-
rzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdu-
jących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach miesz-
kalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je 
przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowa-
nia tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej 
na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane 
jest zwierzę niebezpieczne, w szczególności pies, mogą-
ce stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

§ 15. 1. W miejscach publicznych oraz częściach nieru-
chomości przeznaczonych do użytku publicznego psy 
mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
2. W przypadku zastosowania przez właściciela nieru-
chomości odpowiedniego oznakowania, zakazuje się 
wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów 
użyteczności publicznej, placówek handlowych lub 
gastronomicznych, w szczególności na tereny szkół 
i przedszkoli oraz place zabaw i obiekty sportowe.
3. Zakazy określone w pkt. 2 nie dotyczą psów prze-
wodników.

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobo-
wiązane do:
1. Przestrzegania zasad określonych w przepisach doty-
czących ochrony zwierząt.
2. Przestrzegania zasad określonych w gminnym pro-
gramie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt, który reguluje odrębna 
uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
3. Przedstawienia do wglądu funkcjonariuszom służb 
porządku publicznego lub innym osobom upoważnio-
nym przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny aktualnych 
świadectw obowiązkowych szczepień zwierzęcia prze-
ciwko wściekliźnie chorobom zakaźnym, a w przypadku 
posiadania psa rasy uznawanej za agresywną, stosow-
nego zezwolenia".
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego, 
dlatego mieszkańcy Gminy Sitkówka-Nowiny są zobo-
wiązani do jej przestrzegania.

Ponadto zgodnie ustawą z dnia 20 maja 1971 r. – Ko-
deks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.): 
 – art. 77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakaza-
nych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 
złotych albo karze nagany";
 – art. 77 §2 „Kto dopuszcza się czynu określonego w § 
1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem 
stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia czło-
wieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny 
albo karze nagany"; 
 – art. 78. „Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowa-
dza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega 
karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych 
albo karze nagany";
 – art. 108. „Kto szczuje psem człowieka, podlega karze 
ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany";
 – art. 166. „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czyn-
nościami związanymi z polowaniem, podlega karze 
grzywny albo karze nagany".

Podkreślić przy tym należy, że po nowelizacji kodeksu 
wykroczeń kary te uległy znacznemu zaostrzeniu, gdyż 
w niektórych przypadkach wprowadzono ograniczenie 
wolności, a nałożona grzywna może wynieść nawet 
5000 zł.

Patrol Policji może zastosować przedmiotowe przepisy 
i odpowiednio ukarać właściciela zwierzęcia, który nie 
sprawuje należytej opieki nad swoim pupilem. •

drogi powiatowe: 
tel. 41 354 90 34

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

Służba dyżurna: Pan Andrzej Cedro

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWINACH

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

Pan Tomasz Błaszczyk 

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

tel. 41 346 51 59 (7:00 do 15:00) 
tel. kom. 691 676 913 (całodobowo)

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

akcja zima 2018/2019 
odśnieżanie dróg

drogi gminne: 

obwód drogowy Celiny

System łączności Wykonawcy ze sprzętem użytym w akcji tel. kom. 500 73 43 73
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Zimowe odśnieżanie dróg
Prognozy pogody zapowiadają jej załamanie, ozię-
bienie i  opady śniegu. Przez najbliższe tygodnie na 
niektórych drogach mogą panować panują trud-
ne warunki. Podpowiadamy, gdzie interweniować 
w sprawie odśnieżania dróg gminnych oraz powiato-
wych, a także przypominamy o tym, jak bardzo ważne 
jest odśnieżanie chodników.

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

Drogi gminne
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w No-
winach. Zgłoszenia niedogodności należy dokonywać 
w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 41 346 

51 59, 41 366 73 42 oraz całodobowo: 695 591 419, 
601 168 174, 691 676 913. W szczególnych przypad-
kach gminne służby drogowe wspierają PZD w utrzy-
maniu dróg powiatowych.

Odśnieżanie chodników
Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyle-
głych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieża-
nia. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy właścicieli 
wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przezna-
czenia i sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje 
fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudo-
wana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję. Obo-
wiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. 
zm.) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku 
w gminie (uchwała Rady Gminy nr XXIX/241/13 z 27 
marca 2013 r. z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do „uprząt-
nięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpo-
średnio przy granicy nieruchomości”. •

drogi powiatowe: 
tel. 41 354 90 34

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

Służba dyżurna: Pan Andrzej Cedro

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWINACH

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

Pan Tomasz Błaszczyk 

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

tel. 41 346 51 59 (7:00 do 15:00) 
tel. kom. 691 676 913 (całodobowo)

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

akcja zima 2018/2019 
odśnieżanie dróg

drogi gminne: 

obwód drogowy Celiny

System łączności Wykonawcy ze sprzętem użytym w akcji tel. kom. 500 73 43 73
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Decyzje Starosty Kieleckiego
znak: GN-I.6620.5.60.2018.DG              Kielce, 2018 – 10 – 04

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 2017 r. poz. 1257/                  
orzekam:
Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Sitkówka - Nowiny obr. Bolechowice jako działki nr: 124/2, 132, 205, 261, 268/2, 505, 506/2, 508/2, 516, 584 o  
łącznej pow. 3,1300 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 - Nowi-
ny obr. Bolechowice jako działki nr: 124/2, 132, 205, 261, 268/2, 505, 506/2, 508/2, 516, 584  o  łącznej pow. 3,1300 ha.
Zgodnie z oświadczeniami mieszkańców wsi Bolechowice z dnia 29.06.2018r., z dnia 2.07.2018r.,  z dnia 3.07.2018r. i z dnia 12.07.2018r. na działkach nr  124/2, 132, 205, 261, 268/2, 
505, 506/2, 508/2, 516, 584  znajdują się drogi, które były i są wykorzystywane przez ogół mieszkańców wsi jako dojazdy do posesji, pól uprawnych, zabudowań i miejscowości są-
siednich. Drogi ta zostały uwidocznione na Planie gruntów wsi Bolechowice z 1927r. /wydanym przez Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. archiw. 224/.
W rejestrze gruntów wsi Bolechowice z 1970r. działki nr: 124, 132, 205, 261, 268, 505, 506, 508, 584 zapisane są jako drogi znajdujące się we władaniu Prezydium Pow. Rady Narodo-
wej Pow. Zarząd Dróg Lokalnych w Kielcach, a działka nr 516 zapisana jest jako rów we władaniu Powiatowego Inspektoratu Wodnych Melioracji w Kielcach.
W rejestrze gruntów wsi Bolechowice z 1984r. działki nr: 124/2, 132, 205, 261, 268/2, 505, 506, 508, 516, 584 zapisane są jako drogi znajdujące się we władaniu Urzędu Gminy.
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 zarzą-
dzie 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 kowal-
skie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr 124/2, 132, 205, 261, 268/2, 505, 506/2, 
508/2, 516, 584  położone w obr. Bolechowice 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 drogi, 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 ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarzą-
dza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do 
korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.
 Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.
 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w 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 oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i pra-
womocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

znak: GN-I.6620.5.61.2018.DG              Kielce, 2018 – 10 – 04
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 2017 r. poz. 1257/                  
orzekam:
Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Sitkówka - Nowiny obr. Szewce jako działki nr: 66/2, 74, 107, 132, 144, 250, 394, 396, 397/4, 399, 402, 404, 405 
o  łącznej pow. 3,8198 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 - No-
winy obr. Szewce jako działki nr: 66/2, 74, 107, 132, 144, 250, 394, 396, 397/4, 399, 402, 404, 405 o  łącznej pow. 3,8198 ha.
Zgodnie z oświadczeniami mieszkańców wsi Szewce i Zawada z dnia 24.07.2018r.  na działkach nr 66/2, 74, 107, 132, 144, 250, 394, 396, 397/4, 399, 402, 404, 405  znajdują się drogi, 
które były i są wykorzystywane przez ogół mieszkańców wsi jako dojazdy do posesji, pól uprawnych, zabudowań  i miejscowości sąsiednich. Drogi ta zostały uwidocznione na Planie 
pomiaru ekonomii Chęciny – wieś Szewce z 1835r. /wydanym przez Archiwum Państwowe w Radomiu, sygn. archiw. 455/.
W rejestrze gruntów wsi Szewce z 1969r. działki nr: 396, 132, 399, 397, 250, 74, 402, 394, 144, 107, 66/2 zapisane są jako drogi znajdujące się we władaniu Prezydium Pow. Rady 
Narodowej Pow. Zarząd Dróg Lokalnych w Kielcach.
W rejestrze gruntów obr. Szewce z 1993r. działki nr: 404, 132, 399, 250, 74, 402, 144, 107, 405, 66/2 zapisane są jako drogi powszechnego korzystania, a działki nr: 394, 396, 397/4 
jako drogi gruntowe.
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 zarzą-
dzie 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 kowal-
skie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr 66/2, 74, 107, 132, 144, 250, 394, 396, 
397/4, 399, 402, 404, 405 położone w obr. Szewce 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 drogi, 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 ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarzą-
dza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do 
korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.
 Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.
 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w 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 oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i pra-
womocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
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znak: GN-I.6620.5.59.2018.DG              Kielce, 2018 – 09 – 26
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 2017 r. poz. 1257/                  
orzekam:
Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Sitkówka - Nowiny  obr. Zagrody jako działka nr 377/2 o pow. 0,5268 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 - No-
winy obr. Zagrody jako działka nr 377/2 o pow. 0,5268 ha.
Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Zagrody  z dnia 23.07.2018r. i z dnia 24.07.2018r. na działce nr 377/2 znajduje się droga, które była i jest wykorzystywana przez ogół 
mieszkańców wsi jako dojazd do posesji, pól uprawnych, zabudowań i miejscowości sąsiednich. Droga ta została uwidoczniona na Planie gruntów wsi Zagrody  z 1894r. /wydanym 
przez Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. archiw. 173/, na Pierworysie scalenia gruntów wsi Zagrody  z 1939r. /sygn. archiw. 1304/ i na Planie gruntów wsi Zagrody z 1944r. /
sygn. archiw. 172/
W rejestrze gruntów wsi Zagrody z 1969r. działka nr 377 zapisana jest jako droga znajdująca się we władaniu Prezydium Pow. Rady Narodowej Pow. Zarząd Dróg Lokalnych w Kielcach.
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 zarzą-
dzie 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 kowal-
skie, 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 377/2 położona w obr. Zagrody gm. Sit-
kówka - 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 ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarzą-
dza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do 
korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.
 Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.
 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego,  za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w 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 oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i pra-
womocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

znak: GN-I.6620.5.55.2018.DG              Kielce, 2018 – 10 – 04
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 2017 r. poz. 1257/                  
orzekam:
Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Sitkówka - Nowiny obr. Wola Murowana jako działki nr: 231, 290/1, 290/4, 311, 315, 337, 471, 497, 524, 551, 552, 
553 o  łącznej pow. 2,5100 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 - No-
winy obr. Wola Murowana jako działki nr: 231, 290/1, 290/4, 311, 315, 337, 471, 497, 524, 551, 552, 553 o  łącznej pow. 2,5100 ha.
Zgodnie z oświadczeniami mieszkańców wsi Wola Murowana z dnia 3.07.2018r. i z dnia 5.07.2018r. na działkach nr 231, 290/1, 290/4, 311, 315, 337, 471, 497, 524, 551, 552, 553  
znajdują się drogi, które były i są wykorzystywane przez ogół mieszkańców wsi jako dojazdy do posesji, pól uprawnych, zabudowań i miejscowości sąsiednich. Drogi ta zostały uwi-
docznione na Planie podziału gromadzkiego pastwiska wsi Wola Murowana z 1936r. /wydanym przez Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. archiw. 7887/.
W rejestrze gruntów wsi Wola Murowana z 1969r. działki nr: 231, 311, 315, 337, 497, 524, 551, 552, 553, 471 zapisane są jako drogi znajdujące się we władaniu Prezydium Pow. Rady 
Narodowej Pow. Zarząd Dróg Lokalnych w Kielcach.
W rejestrze gruntów wsi Wola Murowana z 1985r. działki nr: 311, 315, 351, 524, 551, 552, 553, 290/1, 290/4, 231 zapisane są jako drogi znajdujące się we władaniu Urzędu Gminy 
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 zarzą-
dzie 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 kowal-
skie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr 231, 290/1, 290/4, 311, 315, 337, 471, 497, 
524, 551, 552, 553 położone 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 drogi, 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 ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarzą-
dza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do 
korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.
 Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.
 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w 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 oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i pra-
womocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
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Ogłoszenia
W imieniu zarządu Gminnego Klubu Sprtowego „NOWINY” zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy 
mającą na celu wspacie finansowe statutowej działalności Klubu z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, 
odzieży sportowej, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, dofinansowań do turniejów, obozów 
sportowych. 

Podkreślić należy, iż w GKS „NOWINY” trenują 4 grupy młodzieżowe, składające się z blisko 100 zawodników w wieku 
od 7 do 18 lat. Do Klubu uczęszcza młodzież zamieszkująca na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. 
Celem Klubu jest branie czynnego udziału w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu wojewódzkim i krajowym oraz 
możliwość organizacji ferii zimowych i obozu letniego dla poszczególnych grup wiekowych. Dodatkowo priorytetem 
Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży na terenie działania GKS „NOWINY” , wychowywanie 
dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Pragniemy 
osiągać jak najlepsze wyniki sportowe, godnie reprezentować Klub w zawodach sportowych, aby rozsławić GKS 
„NOWINY”.  
Planowana działalność sportowa Klubu wymaga jednak ponoszenia znacznych kosztów, z których ogromem, bez po-
mocy sponsorów nie będziemy mogli sobie poradzić. Grupa oddanych i wiernych kibiców, a także życzliwość i przy-
chylność władz lokalnych nie wystarczają w obecnych czasach, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji, 
jaką jest klub piłkarski. Dlatego liczymy na zrozumienie oraz pomoc Ludzi Dobrej Woli, do których się o taką pomoc 
zwraca się GKS „NOWINY”, w zamian oferując Państwu reklamę zewnętrzną na stadionie (banery reklamowe), pla-
katach, ulotkach, koszulkach, dresach, stronie internetowej Klubu oraz reklamę wewnętrzną podczas imprez.
Klub będzie wdzięczny za pomoc rzeczową polegającą na zakupie czy dofinansowaniu do sprzętu sportowego ta-
kiego jak: stroje sportowe, dresy, torby, piłki itp. Biorąc pod uwagę, iż własne środki GKS Nowiny są znacznie ogra-
niczone, wsparcie zarówno w formie środków finansowych, jak i rzeczowych w znacznym stopniu przyczyni się do 
polepszenia możliwości rozwoju młodych zawodników Naszego Klubu. 

Z poważaniem
ZARZĄD GKS NOWINY

Kontakt:
Gminny Klub Sportowy „NOWINY” adres: Zagrody 69 , 26-052 Nowiny, tel. 413465260.
Prezes Tomasz Siarek tel. 604120997
Adres email:gminnyklubsportowynowiny@o2.pl. lub tomaso-1968@o2.pl
Facebook: Gminny Klub Sportowy Nowiny
Konto Gminnego Klubu Sportowego  „NOWINY: 
Bank Spółdzielczy w Kielcach Filia w Nowinach  Numer: 08 8493 0004 0040 0470 8320 0001 
Numer KRS 0000066903 NIP 9591289881

Ja Renata Posłowska przepraszam Zofię Duchniak - przewodniczącą Rady Gminy za swoje zachowanie i kierowanie 
do niej słów stanowiących znieważenie je osoby.
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